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 ييها هني پرتاب كنم، مثل سفي مجازيايم گرفتم خودم را به دنيروز تصمام
 يمجاز ا راين دنيفهمم چرا اسم ا يالبته نم. ندكن مي كه به فضا پرتاب

، پا ييك جايد مثل من ي شناور در آن بايها هاند، چون همة ذر گذاشته
 داشته باشند؛ يبانايا خي يا ، در خانهي، در شهرين واقعين زمي هميرو
ش، يها نده به پستايند خودش هم با همة موجودات چسبيگو   مي كهينيزم

اهچاله شناور يسروته و پر از س يوان، در كهكشان بياز جماد و نبات و ح
ن يا. دانم ي را نمي و واقعي مجازيد هم من درست معنيالبته شا. است
 و آدم ممكن است  ندارنديي فضايها هاهچالي از سي دست كمها فيتعر

 .ست شودين در آنها سربه
 يها يدرست مثل آگه .فتمين فكر بي اداره باعث شد به ايها ليميا
زند و مثل ير   ميزمان ون ي زمياند كه مثل برگ خزان بر سرورو يكاغذ

ك دسته پرنده با ي ي وقتها هدر جاد. اند  از منظره شدهييپرنده و چرنده جز
.  را به هوا بلند كردهها يكاغذها و دستمال كاغذپرند، انگار باد    ميهم
 هرزشان يها ف خار و عليها هابان هم كه به بوتي در دشت و بها نيزم تكه

  .زارند ده، همه مثل پنبهيلون چسبي و نايكاغذ و دستمال كاغذ
 كنكور و يها س مربوط به كالي صندوق پست مجازيها ي آگهيول

دهند كه    ميشتر وعدهيب. ستندي فاضالب نيها يبازكن  و لولهها يتزافروشيپ
ن يا ي از ابعاد جهانيچ تصوريمن تا حاال ه. ندازندي بكار به را ها ه قويبعض
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 داشت يا دهنده  كه لحن موقر و اطالعها ي از آگهيكيدر .  نداشتممشكل
م، چون نصف ي نگران شويليد خينبا انه نوشته شده بود كهيجو يتسل

  .ن مشكل را دارندي سال هم باالتر از چهليمردها
 ها نويل ميد كهي تصور كنيول. ا نهين آمار درست است يدانم ا ينم

 بگردند يزيت كنند و بعد دنبال چيون مرد ناچار شوند خودشان را تقويليم
 ها ني همي را هم برايا  ماهوارهيتلفن يها هبرنام. كه غائله را ختم كند

  را ورقها ل كانايوقت. اند ن مانده آياند و تو ت كردهياند كه تقو ساخته
 . هستيس تلفنيا سروي زندة دنيها نان و به تمام زباي در ميكيم، يزن  مي
ن يا هم همچي در حال مرگ دنيها نداشتن زبا  زنده نگهيم برانظر به

ند نصف هفت هزار زبان يگو  مي.آل باشد دهيتواند ا  مييا س ماهوارهيسرو
ن ي از ايكي بار يك هفته هردوقرار دارند و  يا در معرض نابوديج دنيرا
ن ي واقعاً نگران ايا شوند و عده  مي سپردهي فراموشدست به ها نزبا

 و يياي جامعة جغرافيالملل ني سازمان بياند، مثالً استادان زبانشناس موضوع
ند تا كن مي  از جهان سفريا  زنده كه به مناطق دورافتادهيها نمؤسسة زبا

  .دا كنندين مشكل پيا ي برايا چاره
خواهند روغن   مينهايا. ن آمار هستي در كار اياما من مطمئنم كلك
 مربوط به خوراك ها ي آگهين نصف باقي هميبرا. موتورشان را بفروشند

  : از آنها نوشته بوديكي.  افتادن آن استكار بهرساندن به موتور بعد از 
  

   محترميسالم آقا
د؟ من يا ن آمادهيك زن آتشيبا من، العاده   فوقيي آشنايا برايآ
. ستين نيفقط اد، ينترس. ور كنم شعله شما را با عشقيام كه زندگ ادهآم
خواهد   ميدلتان. آورم  ميتان به ارمغاني هم براي و شاديش، راحتيآسا
د؟ ينيتان را در انتظار ببيبايد همسر محبوب و زيگرد ي به خانه برميوقت

 پس ما .نمي از كار شوهر محبوبم را بب برگشتنمن خودم آرزو دارم بعد از
اگر . ميداشته باششكوفا  يا م رابطهيتوان  ميم وي داريادينقاط اشتراك ز
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ا نه، در يمقدر شما هستم  سرنوشت من دينيد كه ببيسك هستين ريآمادة ا
love and talks.comمانم  مي منتظرتان.  

  يجوز. انتظار نامة شما هستم چشم
  

د اهل يشا. دكن مي شنهاديغة خودمان را پي مثل صيزي چيم جوزنظر به
 كه يين متعه و آنهايخواهد ب  مي مثل مراكش است كه هنوز دلشييجا

 كه آدم ي مجازيايت دنين خاصيا.  فرق بگذارندندكن مينقد معامله 
 ي شناور در آن اهل كجا هستند موضوع را كميها هتواند بفهمد ذر ينم
 ي و جوزيتوانم بفهمم كه اگر كار مشتر يمن نمتازه . دكن مي دهيچيپ

  ست؟يف چيبخواهد به سرانجام برسد تكل
 كامالً طور بهم همچنان نشسته در اتاق خودمان، ي كه بتوانيد روزيشا
.  هم دور نباشديليم، خي بدهي مجازيايق دنيب كار را از طري ترتيواقع
م و يني ببها سانويرف اقط لومتر آني را هزاران هزار كيم كسانيتوان  ميفعالً

 يها ها در دانشگايور دن كي ياستادها ي برايام حت دهيشن. ميبا آنها حرف بزن
 بتوان باهاشان دست هم يد بزوديپس شا. گذارند  ميگر كالس هميور د

م اگر ژول ورن امروز زنده نظر  به. هم كرديگري دياناً كارهايداد و اح
  را كه در فضا دراز و درازييها تتوانست شكل و نحوة كار دس  ميبود،
 را ييا اعضايرسند نشان بدهد،   ميطرف نيا به ايطرف دن شوند و از آن مي

 طرف پرواز طرف و آن ني به ايلي تخي علميها ملي فيها هنيكه مثل سف
ن حاال يست هميد هم نيبع. دهند  مي رايب سفارش مشتريند و ترتكن مي

 يك روز ناگهانيند و كن مي وژه كارن پري اي دارند رويواشكي ها تشرك
  .ندكن مي وارد بازارشان

ت كرده كه يرا تقو يچران  فقط امكان چشمي مجازياي فعالً دنيول
 ها نيرزمي زي توها ن جها ميقد. گذارد  ميي خماريد و توكن مي ي را جنها مآد

فهمم، اما از مال   مين را خوبيرزميمن حكمت ز. شدند  ميمي قاها مو حما
 ين است كه در حمام بعضيخاطر ا به حتماً. آورم ينمدرست سر درام حم
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 ها نم، جين نداريرزميگر زيم حاال كه دنظر  به.دكن مي يزها آدم را جنيچ
 ره نگاهمانيره خياند و از آن تو، در روز روشن خ  رفتهي مجازيايبه دن
 ياله ين علماي هميبرا. ندشو  ميپرند و وارد آدم  ميكدفعهيكنند و  مي

مسئول . اند بند افتاده ير و پريگ ت جنيا هم باز به فكر تربي دندر آن طرف
د به اخراج يكان مژده داده كه خدا را شكر پاپ جدي واتيريگ ادارة جن

د يش بايكان هر كشيمان دارد و طبق دستور واتي اها نطان از جسم انسايش
واند ارواح ده داشته باشد تا در صورت لزوم بتيد ر آموزشيگ چند جن

  .رون كندير را از وجود مردم بيشر
  كه همه هشداري، وقتيد اعتراف كنم كه من در همان بچگيالبته با

از مادرم . دا كردميپ يمشكل تنمان نرود، يم جن تويدادند مواظب باش مي
 مايس يچهر و پري و پري بدند چرا اسم دخترها را پريدم اگر جن و پريپرس
ستند، ينطان ي شيبه بددم اجنه ي كه داد فهمياز جواب. گذارند  ميزاديو پر

  :مادرم گفت. غمبر ما بر آنها هم مبعوث استيچون پ
 گِِل،  را ازها مخدا آد.  عقل و شعور دارندها م هم مثل آديجن و پر«
 ها ن از جيبعض. دود خلق كرده ي را از شعلة بها ن را از نور و جها هفرشت

 ها يپرند، بعض  مي مثل پرندهها ي هستند، بعض نيرِِ زميمثل مار و عقرب ز
 كه ييوهايشوند، مثل د  ميها من عاشق آدي هميبرا. اند هم مثل آدم
 يحت. كنند  مي كمكها م به آدي هم گاهها يپر. دزدند  ميدخترها را

ر ياجنه هم مسلمان و غ. اند اند مؤمن شده دهي از اجنه كه قرآن شنيا عده
  ».مسلمان دارند

طور  نيدم كه فقط اجنة ما اي خوشكل ديها هال ساحريدر سربعداً 
.  شرورندها يت و بعضين ها خوشwitch يا هم بعضيدر آن سر دن. ستندين

دم چرا ينفهم. اند دلخور شدم  را از گِِل ساختهها م مادرم گفت آديتازه، وقت
 احساس گناه خاطر بهد يشا. ميا  خاك بر سر خودمان كردهي دستيما دست

 مسلم است كه گِل هرحال به.  از فرمان خداوند در بهشت بودهي تخطيبرا
ست يدود نه فقط زشت ن يشعلة ب. تر است دود زشت ياز نور و از شعلة ب
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  .تر از گِل  قشنگتر و شاعرانهيليكه قشنگ هم هست، خ
امروز . است زتريانگجاني هم هي جن و پرياي دن ازي مجازيايحاال دن

ده بود ي رسknife@fairylandان، از ين پري كه از سرزمها ه از ناميكيصبح 
 ير خاصي من تأثيان روين پريب چاقو و سرزمي ترك. جالب بوديليخ

 ييساله است، جا ست و سهي كردم دختر را كه نوشته بود بيگذاشت و سع
 يشود دربارة سن و سال و حت ينكه نميبا ا.  مجسم كنمي واقعيايدر دن

 ممكن است يسندة اصلي چون نومطمئن بود، ها هسندة ناميجنس نو
كند و   ميان ادارهين پري را در سرزميك شبكة فرعي باشد كه يپاانداز

مه آزاد كار ياو ننكه ي با فرض ايول. ندباً همه مردي هم تقرپااندازها
ك در يتار مهيك اتاق كوچك نياه در ي بلند سي با موهاي، دختركند يم

 در ماداگاسكار كه ييده بود؛ جايراز كش دي تختينظرم ظاهر شد كه رو
 يكه حت يحالا اسم آن به ذهنم آمد، دريجا در دن همه نيان ايدانم چرا مينم

ش ي بود كه چند روز پي خبرخاطر بهد يشا .دانم در كجاست يدرست نم
شناسان در ماداگاسكار نوع  اهينوشته بود كه گ. در روزنامه خوانده بودم

 گل دادن ي براياند كه آنقدر انرژ  كردهييسااه را شناي از گيديجد
  .رديم  ميكند كه بعد از آن  ميصرف
 نبضش را مثل ياما صدا. حركت بود ي دختر بسته و كامالً بيها مچش

. ديتپ  ميknife@fairyland. دميشن  مييكيف ساعت در تاريتاك ضع كيت
 افتادم يا مرده مهيگربة ن اد بچهي.  بودي مجازيايك ذرة تپنده شناور در دني

ف بود؛ ي كوچك و نحيليخ. ابان به خانه آورده بودندي از خها هكه بچ
 ها هشان را در كوچي صد تاياه كه روزي سي خاكستريك گربة معمولي

 .كند  ميست كه دل آدم را نرم هي در بچگيم؛ اما بچه بود و رازيديد مي
گرنه از هرچه ت دارند، وي مصونجور يك ها هوانات هم بچي حيم تونظر به

گر هم يز ديك چي. ترسم  ميشانها ضاز مر. زارميسگ و گربه است ب
 زنده و يبيردست جور عجيز. ديتپ  ميكرد، اما يگربه حركت نم بچه. بود
 كنند تا ي از او پرستارها هن باعث شد بگذارم بچيد هميشا. زد  ميگرم
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ام؛  ر پا له كردهيد اگر قبول نكنم، نبض تپنده را زيم رسنظر  به.رديجان بگ
  .ام او را كشته

 .كردم يشه نبضش را احساس ميبعداً هم كه جان گرفت و راه افتاد، هم
در . گشتم يرفتند و تنها به خانه بر م ي همه مسافرت ميبخصوص وقت

 مثل كرم شبتاب يكي سبزش در تاريها مچش. ماند ينگ منتظر من ميپارك
را قفل كنم و پشت سرم به خانه ن يماند تا در ماش يمنتظر م. ديدرخش يم
جا  نشستم، همان يافتاد و هرجا م يدر خانه هم دنبالم راه م. آمد يم
 مثل يزيان ما چيم. زبان نبود ي از آن تپش بيچ راه فراريه. نشست يم

  . كند و جدا كنديزبان نبود تا عصبان
دكتر اول . ميمار شد ناچار با آمپول مرگ راحتش كردير و بي پيوقت

 او را ها ه كه بچيان نبض تپنده؛ مثل وقتهم بهل شد يوشش كرد و تبدهيب
د شدم كه آمپول مرگ را يك لحظه دچار ترديو من . به خانه آوردند

. م را برگرداندم تا دكتر كارش را بكنديرو.  نگفتميزي چيول. ا نهيم يبزن
  .و بعد نبض از تپش افتاد

  :گفت. را گرفت ها لفقط پول آمپو.  خوشم آمديلياز دكتر خ
  ».ن كه درمان نبوديآخر ا«
  ».ي بود، درمان از زندگيد درمان قطعيشا. چرا بود«

ابان برهوت بود و اشعة مورب يك بي. دمي ديشب همان روز خواب
كم داشت از  د، كه كميتاب  ميني زميك ذره، روي ي روييد، از جايخورش
اش  ي خاليه جادار شدم متوجيصبح كه ب. مرد يداشت م. ستاديا يتپش م
  . پر شديزيدانم با چه چ ي بود، تا نميش خاليتا مدتها جا. شدم

نشست و نگاه  ي دو پا ميآورم كه رو يش مياد به يهنوز هم گاه
ك قطرة در حال يپرسم حاال كجاست؟ انگار مثل  يكرد، و از خودم م يم

 يها هالاهچيد هم به كام سيشا. ار رها شدهياخت ياز آن تپش ب. شدهجوش بخار 
ند ممكن است كامالً هم يگو ي كه مييها هاهچاليس. كهكشان فرو رفته

   .اد نور واردشان شوديدن زي چرخخاطر بهاه نباشند و يس
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 هم مثل آب در حال ي مجازيايدم، دني را دي دختر ماداگاسكاريوقت
البته نه از . م آمدنظر  بهده از ذرات در حال تپشي پوشي، سطحيجوش ابد
شود مثل اتم آنها  ي كه مييها ه؛ ذريا زبان گربه يو ب ضرر ي بياه هآن ذر

ده ينكه دختر خوابيشان را آزاد كرد، چون با ايرا شكافت و قدرت انفجار
 است كه يدم چه مرضين از خودم پرسي هميبرا. دميترس  ميبود، از او

   پرتاب كند؟يدان انفجارين ميآدم خودش را به ا
 كار يار است، انگار باطرياخت ين تپش بل هم مثل هماين ميد ايشا

، ي در بابل باستانها مد خداوند نه با جدا كردن زبان آديشا. گذاشته باشند
 يبا دادن زبان. كه با زبان دادن به آنها آدم ابوالبشر را مجازات كرده است

ند غالم اسكندر هم كه يگو يم. رديتواند بگ ي آن را نميكه آدم جلو
 اسكندر را يها ش گوين درازيكرد نتوانست راز سنگ يسرش را اصالح م

 از سر يسرش را در چاه كرد و گفت، و با سبز شدن ن. نه نگاه دارديدر س
 سنگ صبور هم يميتازه قصة قد. رون افتاديچاه راز اسكندر از پرده ب

د يحاال فكر كن.  آدم بتركديجا بهگفتند كه  ي را به او مچيز همههست كه 
  .آمدي مي مجازيايدن بود چه بر سر دنيركاگر قرار به ت
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در كه  يك تاك بمبي تيبا صدا. ام بود يسالگ امروز، روز تولد شصت

دار شدم و كابوس يشد از خواب ب يم داشت منفجر ميها تان دسيم
شه با ي من هميروز تولد برا.  اتاق كش آمديكيدن بمب در تاريترك

 كه ظهور پر بركتشان ييهمة آنهاشود، چون برعكس  يكابوس شروع م
مثل  من ين روز برايا. رميگ يرند، من عزا ميگ ين جشن مي زميرا رو
ام يساله دارند و ا كه غلظت هزار و پانصدي مهم مذهبي عزاداريروزها
  .شواز و چند روز بدرقه دارديشوند، چند روز پيده ميعزا نام
شه يهم. ون آوردمرير بالش بردم و چاقو را بيدار شدم دست زيتا ب

 كه مسلماً در آن يك جلسة اداري نگران ي كه نگرانم، حتييها توق
ر بالشم ي بزرگ آشپزخانه را زي از چاقوهايكيشود، ي نميچاقوكش

ن بابت يكنم و از ا ين كار را ميال معتقد است كه از ترس او ايل. گذارم يم
 اعضاء در يعض مادرزاد از جفت شدن بيها پيمثل سرت. بالديبه خودش م

 جفت يش اعضاي نماي تولد من هم برايمهمان. برديمقابل خودش لذت م
دن يك هفته قبل از فرا رسين، ي هميبرا. شدة من به خانوادة خودم است

 يكي از آنها به يكي ينكه ممكن است در مهمانيروز واقعه، از فكر ا
شه چند يهم. شود ي هوا برود، حالم خراب مي روچيز همهگر بمالد و يد

 در مواد منفجره مانع يكنم تا مثل ناخالصير خانواده را هم دعوت مينفر غ
، مثل ي سالگ50ر همه با گذشتن از ي اخيها لنكه در سايبا ا. انفجار شوند
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 در يشه مهمانيم و هميكن يپت عمل م شده فقط تا حد پت مواد كهنه
ش تمام نشود يها هلرز  و پسي مهماني، تا وقتت صلح مسلح تمام شدهيوضع
  .شوديالم راحت نميخ

ه و ي و زاويزي گرد، مثل پنج و صفر كه تيها مشه از رقيهم
 جداً حالم را خراب 55 و بعد 50آمد، اما ي ندارند، خوشم ميشكستگ
باً ين بود كه عمر تقريمانندش درست مثل اسهي با آن شكل ك50. كردند
 ي عمر است و آدم كمياستوا خط 50. ام را در آن چپانده باشند شده تمام
م به طرف يگذر ي هم كه م55از . نديان را ببيتواند خط پا ي كند ميقدبلند

باز خوب است كه االن . ور خط است  آنيليخ م كهيشو ير مي سراز60
. يري بود و پيفقط جوان.  نبودها ميقد.  هستيانسالي هم به اسم ميزيچ

 يريم به پيان هم مستقجو.  مثل خود كودكان داخل آدم نبوديكودك
در عشق و «مان فقط يخي تارينة ادبين ما در گنجي هميبرا. ديرس يم

تر ي طوالنيانساليكه امروز م درحالي. ميدار» يريدر ضعف و پ«و » يجوان
ر، و براساس يروز پي ديبند ميمن بر اساس تقس.  استيري و پياز جوان

 يسالگ تا هفتاديو حتانسالم ي امروز حدود ده سال است كه ميبند ميتقس
  .انسال بمانميتوانم م يهم م

 كه يهرچيزد، چون مثل يآ يانسال ابداً خوشم نمينكه از كلمة ميبا ا
 آن يت بودن تويخاص يجور وسط بودن و ب كيان داشته باشد، يش ميتو

 هم، يري فكر كنم در پ.انسال بمانميخواهد تا حد ممكن م  مياست، دلم
 محتاج شوم، باز هم دلم بخواهد ي ژاپنيريپل كمكي به وساوقتي
وقت  در آن. ك اسكلت هم كه شده بمانمي نبض تپنده در درون صورت به

 حلقم فرو ياز ندارم كه قاشق را توي هم نياگر به زن و بچهياحتماالً د
آورد، تا فقط زحمت  ي دهنم مي را درست جلوي قاشقيروبات ژاپن. كنند

شوند، تا  يكنند كه باد م ي هم به تنم مييها سلبا. باز كردن دهان را بكشم
د ي شاوقت آندر . نديگوشتم آزار نب يكند تن ب يم ميجا  پرستار جابهيوقت

 از يكيش كه يچند سال پ.  ببافمهم به يات بكريهنوز هم بتوانم نظر
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 نكه پوست و استخوان شده بود، هنوزيدم، با اي دها لاستادانم را بعد از سا
گوشت . سرش كه قبالً مو داشت برهنه بود. راد كنديبه اتوانست خطا مي

اما . شه شده بودندي و دهانش بزرگتر از همها شخته و گويصورتش هم ر
تر و لرزانتر، مثل چهل سال قبل بود و لحن مطمئنش  نازكيش، كميصدا

شدة صدا و انگار نوار ضبط. زدي را هم مها فهمان حر. تر از قبل مطمئن
در همان . كردنديش او را از دهان اسكلتش پخش ميسال پ چهل يسخنران

 يبل  بليها شاش را با گو يسالگ كردم صورت دهيحال كه نگاهش م
 شود كه در يزيل به چيده بود تا تبدي سال طول كشيس. دميكنار سرش د

 يدر هشتادسالگ. و بعد چهل سال آن را تكرار كرده بود.  شده بوديسالگ چهل
  .ساله بود هم همچنان چهل
. ، چهل سال دارميسالگ ستيد از بيش، شاي سال پيليمن هم از خ

. ساله بود  چهلوقت آنام كه در   همسن پدرم شدهيسالگ ستي از بدرواقع
ض نبود ياگر مر. نكه هشتاد سال دارديساله است، با ا پدرم هنوز هم چهل

 است همسن سال يلين من و پدرم خيبنابرا. كرد  ميحي تفرها هسال مثل چهل
ام و  من هنوز هم مرد خانه. اندساله ستيم همه بيبرادر و خواهرها. ميهست

درست . ام  پدر پدرم هم شدهها يتازگ. د حل كنميهمة مشكالت آنها را با
 اگر بخواهم سن يول. نم فقط مادرم سن و سال ندارديب يكنم ميكه فكر م

 ي همان وقتيعني است، يسالگ رم، قاعدتاً پانزدهيش در نظر بگي برايو سال
  .ش برباد رفتيكه ازدواج كرد و زندگ

مادرشان دستش را محكم . اند خودم هردو چهارساله ماندهيها هبچ
ساله و تك فرزند  ال هم هشتيخود ل.  سرشان گرفته تا قد نكشنديباال
د به يخدا را شكر روبان سف. ا رفتهيزدردانة پدرش است كه از دنيعز

  .بندديش نميموها
 برنامة انجماد آدم محقق شده، هرچند ييطورها كيم نظر  بهنيبنابرا
  رايا ساله من خودم پنجاه و پنج. اندات را كشف نكردهير حيهنوز اكس

با همان .  موتور هزارش منجمد شدهي رويسالگ شناسم كه در شانزده مي
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فقط هم عاشق . نشستي موتور ميند كه روينش  ميرود و  مي راهيحالت
 ي جوانجور يكن خودش يخوب ا. شود  ميساله  پانزده شانزدهيرهادخت
  . ستيم است، فقط جاودانه نيدا

 يها ه، جز بچها ناز جوا. اموقت جوان نبوده چي من خوشحالم كه هيول
 يها تهمة حماق.  زهم گوشت جوان را دارنديد، بويآيخودم خوشم نم

 ياز جوان. ا مفتخرند هم به آنهيليزند و خي وجودشان موج مي تويبشر
نكه ي هم با ايدر جوان. هنوز هم دارم. ش را دوست دارميهاlove songفقط 
چ يست چطور بودند كه هيمعلوم ن. بردميساله بودم از آنها لذت م چهل
 ييها بش. شكل عشقي بيايخود عشق بودند؛ رو. شد ي الزم نميمعشوق
با  يحتتوانستم يتند، مگذاشي را مها گن آهنيم و ايرفتيسكوتك ميكه د
ك يتوچ كيچ ك چوبيبا  اي سكو بود،ي ديشگي هميكه پاهم مراد 
خته با عطر ي درآميها نم عطر و اودكلي ماليك، بويتارمهيسالن ن. برقصم
  آرتوش هميگاه.  بودي آرام واقعاً عاليقي، و موسيجات فرنگ عرق
روم، نوار يموقت به سفر هر.  كه هنوز خوانندة محبوبم استخواند مي
الت و سفر را يعت و تعطيبرم، تا بتوانم طبي او را با خودم ميها گآهن

 از آنها وحشت يهرچيزشتر از ي بيضيبعد از مرگ و مر. تحمل كنم
سفر و بدوبدو رفتن به آغوش . الت استين تعطي فتنه هميعامل اصل. دارم
 ياعت من درست مثل بمب سيالت برايتعط. ديآ يعت بعد از آن ميطب

. شنوميشود به وضوح م يتاكش را از همان لحظه كه شروع م كيت. است
بورم نكند  مجي گوشة اداره بمانم تا كسيليحاضرم تمام عمرم بدون تعط

د مجبور ياي سرم بيي بروم، كه اگر بالات وحشيان حيبه سفر و به م
من . رميعت بگذارم و بمينة مادر طبي سيجا سرم را رو شوم همان يم
قبالً همه . ي چيالت را اختراع كرده و اصالً براي تعطيفهمم چه كس ينم

 رفتن به آغوش آن الزم نبود يكردند و برا يعت كار ميدر دامن طب
نكه هر يستف كلمب بود، نه ايسفر هم فقط مال كر. الت داشته باشنديتعط

  . لند برودي شال و كاله كند و به تايابازنشسته
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 وحشتناك راه يي تولد من، سروصدايم روزها، مثل تمايصبح ال اوليل
در آشپزخانه . رون كنديانداخته بود، تا همه را هرچه زودتر از خانه ب

 ي رويومينيبا دو شاخ آلوم. ديكوبي مهم بهگ و قابلمه را مثل سنج يد
 بود كه ي صورتش درست شكل حلزوني رويسرش و ماسك سبز لجن
كرد يتكه م ز و بلند گوشت را تكهي تيبا چاقو. دورش را تند كرده باشند

 ي نبود و چاقوياز صبحانه خبر. انداختيگ مي ديو با خشونت تمام تو
ش كنار يبهتر بود هرچه زودتر از سر راه او و چاقو. ال ترسناك بوديل
  .ن را نبرميد كه ماشياو پشت سرم داد كش. رفتميم

ه ننشسته شروع انسال نشستي ميها هرانند. رميحوصله نداشتم آژانس بگ
 اول صبح، آن يكنند كه با صفرايت مي از وضعييبه حرف زدن و بدگو

شان ها يلي هم كه خها نجوا. ديآي، جور در نمي سالگ60هم صبح تولد 
نكه وسط دعوا يبندند، درست مثل اي دم موششان را پشت سر مها يتازگ
  . چنديپ  ميطرف طرف و آنني مشت بزنند، ايكيطرف به از هر
ك گوشة پارك يدر . انبر پارك رفتميابان از راه مي رفتن به خيبرا
ست چرا آنها را مثل تاب و يمعلوم ن. اند كار گذاشتهيل ورزشيوسا

 ها لانساي، مها لبزرگسا. اند  به رنگ قرمز و زرد زق كردهها هاالكلنگ بچ
ا يخوردند، يدند، تاب ميچرخ ي صفحات گردان ميروداشتند رها يو پ
ك زن هم ي. رفتنديق عقب و جلو مي مثل قاييزهاي چيكش رودراز

 توانستم سر يبه سخت. ديماليد ميچرخي كه ميپشتش را به دگنگ خاردار
  .د كنار بكشميدوي كه عقب عقب ميوقت خودم را از سر راه مرد

 يآوردم كه در كالنشهر ما، حت ياد بهاما زود . اده رفتمي پيكم
روها بارشان را به سالمت ادهي پياندازهاد در دستتوانني هم نمها همورچ

توانند از ي مها عاز را دارند كه در تقاطين امتيالبته آنها ا. به مقصد برسانند
كه ما با وجود قد درحالي جان سالم به در ببرند، ها ني ماشير دست و پايز

 ابداً به چشم رانندگان ها هم، چون مثل مورچي كه داريكل بزرگيو ه
نكه مبادا ي نجات جانم، و اين برايبنابرا. مين شانس را نداريم، اييآ يمن
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 ي سرراهيك تاكسيم شود، سوار ين روز زندگي آخري سالگ60روز تولد 
  .  شدميخال

ابان ي خيها ي از ناهمواريكم ات شكار مسافر راننده، دستيعمل
 بوق، گوشة راست يك دست روي رل و يك دست رويبا . نداشت

. ش شديداياه پيك پروانة سي يااز ته كوچه. كرديپروانه شكار مابان يخ
ك پروانة يابان ياز آن طرف خ. د و شكارش كردي بوق كوبيدق دق رو

 بوق و ترمز يلي مانده بود كه خيكيفقط .  را رد زد و شكار كردياقهوه
 يمتريلي و بعد گاز دادن و ترمز زدن در چند م.فتديبرد تا باالخره به تور ب

ند ين وضع را ببي كه وارد نباشد و ايكي.  شروع شديي جلويها نيماش
 ي بچسبانيد جوريبا. ل ساده دارديك دلي. دانمي من ميول. فهمد چراينم

 به اندازة سوراخ ماتحت جا يي نتواند خودش را در جايچ موتوريكه ه
 يبراشود ي مواقعاً. كننديشان از آنجا تنگتر هم جا ميها ي بعضيول. كند

  .ب دادي ترتياالعاده مسابقه خارقيها تن مهاريا
. آمد يظ شده بود كه نفسم در نميم آنقدر غليتا به اداره برسم صفرا

 بدون ياشهيخ و بلند شي سيها نطبقة ادارة ما، در كنار ساختماساختمان سه
له و يپ لهيش ي صاف و ساده و بيليرود، خيشان هوا ميكيهر روز  پنجره كه

مثل كفش كهنه .  من دوستش دارميول. خورده استي توسرينفهميمبفه
 كار ي عموديها هدها كه مثل لولين جديتر از ا راحتيليراحت است؛ خ
 بزرگتر يها ه از اداريكي يها هچ از ادارهيكيادارة ما . اندگذاشته شده

شه در سرتاسر شهر، در كوچه يورست كه مثل رگها ه از وزارتخانيكي
شه يور مثل رگها ناباي و خها ها برعكس، كوچي. ده اندي، دوها هچكوپس
  .انددهي بدن چاق و گوشتالود آنها دويتو

  پررنگ سر صبحشيش نشسته بود و عطر چاياشهي اتاق شينگهبان تو
شه آورد و با ي شي سوراخيسرش را جلو. ك را پر كرده بودي تاريراهرو

  :تعجب گفت
  »!ر دكتيد آقايا ز شدهيسحرخ«
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دار ي زود بيم، از نگرانيايا بيگر به دنيچون قرار است چند ساعت د«
  ».شدم

اد يدانست ز يم.  نگفتيزيگر چي دينگهبان با تعجب نگاهم كرد، ول
  . ستمي كنار در، آن هم اول صبح نياهل گفتگوها

. ا آمدنمي احساس كردم واقعاً در حال به دنها هوقت باال رفتن از پل
كس فكر نكرده  چيكنند، اما هيه ميدن تشبيي را به زامعموالً كار سخت

 يكن يكه فكرش را هم نم درحاليناغافل، . زائونده شدن چقدر سخت است
 باز ي هم باشد، دريگري دياينرم تو دنو سة كوچك و گرمير از كيكه غ

ك لنگه پا يكشد و يرون ميرد، بيگيت را مي پايشود و دست سرد يم
  .ندكيزان مي هوا آويتو

زان مانده باشم، از حال ي آوينكه مدتيدم، درست مثل ايبه اتاق كه رس
م ي پررنگ برايك چايبا زحمت شمارة آبدارخانه را گرفتم تا . رفتم

  .ق كنديم را كه باال زده بود رقيد صفراياورند، شايب
 تولد ي مهمانخاطر بهفقط . ظ هم حالم را بهتر نكردي غلياما خوردن چا

ن يا.  وحشتناك استي از آن آخرهايكي خاطر بهبدتر، از آن . نبود
ن كه از فعل فارغ شدن، هم يم انظر  به.امروزها در حال فارغ شدن از عشق

  .ستي نيكنند، تصادفيمان استفاده مي زاي عشق و هم برايبرا
خوشبختانه سارا كه در حال فارغ شدن . ده تلفن زنگ زديده و نرسيرس

ك نفر يادم رفته بود كه فقط ي. ز خانه هم نبودا. از عشق او هستم نبود
 سال وسه چهل كه فرهاد :قت صبح، قبراق، تلفن را فعال كندن ويتواند ا يم

 ين نفرياو هرسال اول. رستان من استي كالس پنجم دبياست همكالس
فرهاد نمونة . كنديد و داغم را تازه ميگو يك مياست كه تولدم را تبر

 و من شوديفشان نمي حريچ جني است كه هيصوف صاف و يها م آديمثال
 ام ساله هرچند در طول عمر شصت. مادهخوراو را  ي خوشبختشه حسرتيهم

 ييش، معماهاي آزمايبارها برا. ام دهيل دين فضايفقط او را آراسته به ا
شه فوراً يام، اما فرهاد همش طرح كردهي را برايق زندگيده از حقايچيپ



 ذره / 20

 

  :جواب داده
  ».و دوتا چهارتاستن ديبب«
  ».ستي نين سادگياما موضوع به ا«
  ».دودوتا چهارتاست. چرا هست«
شه ين اعتقاد راسخ به چهارتا بودن دودوتا، همي اخاطر بهرسد ي منظر به

  و سادهيهيز بديچ با او همه. خونسرد و آرام و خوشحال و مطمئن است
 ناجنس ياتاق  هم،ي مهديحت. كنديرسد و آدم احساس آرامش مي منظر به

ولد زنا گفت كه . ام هم نتوانست نظرم را نسبت به فرهاد خراب كنداداره
بعد هم با . كرد  مي مرحومش است كه در ثبت احوال كاريياو شكل دا

  : اضافه كرديبدجنس
  ». ناكسها يكن  مي جلوهيليكنار او تو خ«
از او  بتواند جمعش كند، يست كه مهديهن ندانستم چون فرهاد پِ يم

تا آنجا كه . ديآيگر خوشش مي ديها منكه از آدينه ا. امدهيخوشش ن
 اصالً در دستور كار ها مام موضوع خوش آمدن و بد آمدن از آد دهيفهم
 ي تويگذرد كه بتواند چوبي به او خوش ميست، اما فقط با كساني نيمهد
 خالص ي كه گربه را از زندگيروز. شان بكند و بچرخانديها خسورا
د چرا تو لبم، حماقت كردم و راستش را گفتم و او ي پرسيم، وقتيكرد

  :ختيكرمش را ر
 يا حرفهيسگ و گربه بازها. زبانيد و شرط و اطاعت بيق يعشق ب«

  ».نديگوين را ميخودشان ا
گربه . چون موضوع اصالً عشق و اطاعت نبود. گفتياما مزخرف م

 كردن و اطاعت نكردن  من بكند كه اطاعتيتوانست برايچه كار م
كرد تا ينشست و به آدم نگاه مي مي صندليداشته باشد؟ صبح تا شب رو

  .مي خالصش كرديمار شد و ناچار با آمپول مرگ از زندگير و بي پيوقت
 ي كلطور بهچون . ل نگرفتي را اصالً تحويخوشبختانه فرهاد هم مهد

.  باشديد ككنيفرق هم نم. ت مجذوب شدن و مرعوب شدن ندارديظرف
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  : اد پدر مرحومش افتادي او هم يدن مهديبعد از د
 مرحوم پدرم يقش مثل انگشترهايانگشتر عق.  استياچه آدم بامزه«
كداممان  چيم، چون هيم چه كارشان كنيدانستيبعد از مرگش نم. بود

 ها هآخرش همه را به بچ.  مد هم نبودها وقت آنم و يكن نبود انگشتر دست
  ».دانم چكارشان كردند يم كه نميداد

شه در يهم. راث پدر اوستي نخوردنش مي و نجسيدق مهيانگشتر عق
رساند كه پدرش  ي به طرف ميجور يك يي اول آشنايها تهمان ساع
برد،  يز لذت ميانگ جانيت هين وضعيد كه از ايشود فهم ينم. آخوند بوده

دش  سر خوين موضوع كه تويخواهد خودش را از فكر ا يا فقط مي
  :ديگو يدر مورد انگشتر دست كردنش م. كند، خالص كند ي مينيسنگ

  » را ندارم؟يباز يك كم قرتي من حق يعني«
 يين تا جاي هميبرا. ستي نين سادگي به اح مشكل دومشياما توض

  دستشيوان نوشابه را جوريك لي يحت. كند معلوم نشود ي ميتواند سع  ميكه
  :ديگو يكند، مير مي گي، اما وقت استيگريز ديرد كه انگار چيگ مي

ك قلپ يبده تا . مگر زور است. اش را دوست ندارممزه!  بابا يا«
  ».ستيم منكر نيد كه براينيبخورم بب
ميراث برائت از با وجود اعالم  چطور توانسته ينكه مهديا من يبرا

 د،يايكنار ب هستند،پدرش  يها ي خودازكه همه  ييس رؤساييپدر با ر
ام از آن  در كار او هست كه هنوز نتوانستهيمسلماً كلك. ستك معماي

 باهوش است، اما من از آن يلي خيك جن ولدزنايحال هر به. اورميسر درب
 متخصص يد فرهاد مثل مهديشا. ستمي هوش خالص نيها همرد كشته
ك يهنوز هم مثل . ستي خنگ هم ني نباشد، ولها م آديها هسنب سوراخ
 تازه به بازار هرچيزگذارد و ي خودش فوق برنامه ميا بريآموز ساع دانش

دانم اگر خنگ بود موضوع فرق ينم. رديگياد ميعلم اقتصاد آمده را 
توانستم راحت يك نفر هم نبود، مين يدانم كه اگر ا ياما م. ا نهيكرد  يم

. رين است و الغيرم و مطمئن باشم سرنوشت آدم هميسرم را بگذارم و بم
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 كند، به اندازة گنجشكيه ميهاد را به كارمند ثبت احوال تشب كه فريمهد
اند به  از خودشان درآوردهيك اصطالح تخمينها يا. شوديهم سرش نم
شود و دنبال   مي كه مثل بچة آدم صبح بلندي كسيعني. ياسم روزمرگ

 كهدرحالي. ست، شعور ندارد، اصالً مرده استيرود، آدم نيامور روزمره م
ست جد يد ني ما، كه بعي از اجداد همشهريكي. ن برعكس است منظر به
ة محشر نوشته كه يك خاطرات شكاري دور فرهاد خودمان باشد، يليخ
 يها ت از شمران و درخياديگر اثر زينكه ديخواندم، با اي آن را ميوقت

ل است، و او يكردم هنوز فصل توت و شكار اباب يتوتش نمانده، احساس م
 يباور كردن مرگ قطع. ندين دوروبرهاين جا، هميهم هماش و خانواده

نطور يپرند آسانتر است، تا ايرند و باالخره ور ميگي كه قرار نمييها مآد
ش را كه مثل آب يلحظه به لحظة روزها. اند كردهي كه محشر زندگها مآد
 يان خوبهم بههر روز . شد مزمزه كردي آرام بود ميزارشهي در بيجار

  : بودها هين مايو در اش يروز پ
 ينيري و شيصبح كه از خواب برخاستم، دست و رو را صفا دادم، چا«

 يالحق خانم قدر.  زدمي برداشتم و در باغ گشتيگارتيصرف كردم، س
گر خودمان يبعد به باغ د. ده و باغ را خوب و منظم كردهيزحمت كش

اند، تا امسال   كردهيآنجا را هم مرمت خوب. كنندي مييرفتم كه دارند بنا
عصر تفنگ را . آورند، قابل نشستن باشد  ميفيالق تشريي به يكه ابو

چند . صحرا مصفاست.  را برداشته و به صحرا رفتمها ه تولها هبرداشتم با بچ
. خوردند يختند و مير  مي توتي زن دهاتياعده. درخت توت آنجا بود

ار ي است، بسي خوردندم واقعاً توتيد. ميشان را گرفتيآنها كه رفتند جا
ك تپة يواش نزديواش يم و ي گشتيقدر. دانهيذ و بيد و لذيدرشت و سف

اب است و در پرواز يار كميل هست كه بسيك نوع ابابي. دميه رسيطريق
 ي تفنگ كوچكيبار. ك را نزدمي چيه.  آنها انداختمير برايسه ت. بودند

  ».اخته، به منزل آمدمر اندي مشق كرده، چند تها ه با بچيقدر. همراه بود
 در باغ يگارتي بود و سيدن چايو روز بعد، باز جرعه جرعه نوش
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وآن  نير انداختن، و به خانة ايدن و با درشكه به صحرا رفتن و چند تيكش
ه ي شكاريها تاداشي كتاب خواندن و يرفتن و به خانه آمدن و قدر

خون دل آمده به  ي ارث بيعنيا، يز دنين چيم بهترنظر  به.دنينوشتن و خواب
 يالبته گاه. دانست يده بود كه قدرش را خوب ميكنار، به حق به او رس

 يف بعض رجال، قدريا اقدامات عني با خانم، يا نقاري، ي تراخميپاسبان
ندة وطن كه ي آي بود براي هم اندوهيشد و گاهية تكدر خاطر او ميما

ده يفهميم آنقدر مدينطور كه فهمي ايمشروطه هم درمانش نكرده بود، ول
  .ندازديهن، خودش را وسط كارزار ني مام ميش به ترقيكه با وجود گرا

 يها ت درخير پاين وقت كه داشتم خوش و خرم زياما درست در هم
. دم، فرشتة عذاب من پرپرزنان وارد شديچري مها ليتوت و وسط اباب

ب و بطن سة آي دوباره لنگم را گرفته و از كيكين بود كه يدرست مثل ا
ر بال سارا بود، ي هم كه زينيري جعبة شيحت. ده باشديرونم كشيمادر ب

د كه نشسته يخود سارا هم فهم. نكردن كردن اوقات تلخم افاقه يري شيبرا
ه يداند چقدر از هديم. فش درآوردي كية تولدم را از تويننشسته هد

دهنده هي هد لزوما باعث نشده ازيا هيچ هديچند هد، هريآيگرفتن خوشم م
 يك ساعت اعالي بار اين. ديايا بازهم خوشم بيد، يايهم خوشم ب

ند چه يره شد ببياق به من خيبا اشت. ده بودي تولدم خريمت برايق گران
م يها متوانستم چشيخواستم هم نمي اگر مي حتيول. گذارديم مي روياثر

  :ديشه پرسيبعد مثل هم. را خمار كنم
  »؟ييگوياعت از كجا آمده چه من سيال بپرسد اياگر ل«

د كنياحمق فكر م.  دارديدانستم چه منظوريم. جوابش را ندادم
ن ساعت را يستم و اعالم كنم ايال باي ليرسد كه جلوي ميباالخره روز

توانستم حماقت او ي نميول. دهيم خري دوستش دارم برايليخانم سارا كه خ
. به رفتنش از خانة ما نمانده يليخ. د صبر كنميبا. اورميش بيرا به رو

تواند يخ گوشمان است، مي درست بيتا وقت. شودي كار آسانتر موقت آن
  .ش بزنديد و نيايرون بيراحت از سوراخ ب
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 يبعد پر. ا نهيد يآ  مي در راهرويي پايند صدايز كرد ببيسارا گوش ت
 كه يياش فشار داد و با صدا نهيد و به سيسرم را بوس. زد و به طرفم آمد

  :د گفتيلرز  مييكم
  ». دل مني، برايز دلم، صدسال زنده باشيعز«
  ».ردمردم هم م دل تو نباشد، مي برايعني«

 ي صندليخودش را رو. حواس بود ي و بيعصب. د چه گفتمياصالً نشن
كردم، كفش   مي كاغذها را جمعيوقت. ز افتادي مي رويجا كاغذ. انداخت

كرد تحت   ميوانه حتماً فكريد. دميا د او ريما مرگ  مكشيد نارنجيسف
. متوجه شدم روپوش كرمش هم تازه است. رميگ  مير كفشش قراريتأث
  . خرج افتاده بوديچاره چقدر تويب

  ».د است نونوار كردمي روز تولد تو كه مثل عيبرا«
 از دماغ ها يكند كه همة خوش  مييست چرا خداوند عالم كاريمعلوم ن

 شده بود خودم يش كه به هر بدبختين چند مدت پيهم. ديايرون بيآدم ب
 love songsي برايرساندم، چه گل و بلبل و چه حال خوب يرا به سارا م

 ينكه فقط سيسارا با ا.  ملسياول سال بود و بهار و شكوفه و هوا. بود
نكه ين ايزد، در عي با حساب و كتاب و عاقالنه حرف ميليسال داشت، خ

  :پرشور و داغ هم بود
. ميستيساله كه ن جدهيه. ميا گر عاقل و بالغ شدهيمان ديما هردوتا«
  »باشد؟. مي هم با هم هستييها تك ساعي. كس مال خودش هريزندگ
 يجور. زد ينان حرف مي كامالً با اطميخواست، ول ي مي وارستگيليخ

ا نه، و اگر يشود  يخواست بدانم م يواقعاً دلم م. كه من هم شك كردم
د كه ي نكشيلي خيول. ا نهيرسد هست  ي منظر  بهمزه كهيدر بق بشود همان

، با هر ي است كه هر زنيدانم چه حكمت ينم. حساب از دست او در رفت
 س جمهور، سروكارشييل و رير و وكي، وزي، در هر مقاميحساب و كتاب
م زن نظر  به.شود يوانه ميرود و د يافتد، حساب از دستش در م يكه با من م
 ي گفته كه در وجود هر زنييك جاي يكي. كنميا فعال موجودشان ر
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نگل هم يتيك فلورانس ناي من عالوه بر آن نظر  به.ك كلفت پنهان استي
 در وجود يزيو چ.  را نجات بدهديطور شده مردخواهد هريهست كه م

د يشا. دا كردن دارمي استعداد نجات پيليكند خيمن هست كه قانعشان م
 كنم، يد مي كه بر من رفته تأكييها مجدان خودم، بر ظل وي تسليكه برا نيا

ن باال ين مظالم آستي نجاتم از ايآنها برا. شودين دردسر ميباعث ا
دا ي نجات پياق براي اشتيكنند به اندازة كافي احساس مي وقتيزنند، ول يم

ام  دهي را نديتا حاال زن. شود يدهم، جنگ با خودم شروع م يكردن نشان نم
ام راز  ك نفر كه هنوز نتوانستهير نجات من بگذرد، جز يان از خكه آس

 غرق يlove song عوالم ي تويم و هنوز هم وقتوجودش را كشف كن
 بود كه حاال سارا يا طبقه ميمستاجر ن. ديآ  مي چشمميشوم او جلو يم

  .ك پسر كوچك هم داشتي. مستاجر آن است
انه سر راهم قرار  وفاداريياو درست سر بزنگاه هفت سال زناشو

ن بزنگاه راست ي مربوط به خطرناك بودن ايها هيگرفت و معلوم شد فرض
 هم ييها توق. شب ما بودش پدرش بود، ي كه پسرك پييها بش. است

بان ي سايها ت درخخاطر بهك دم دست بود كه ي تاري راهروكه پسر بود،
اد ي با هم زميتوانستينم. ديتاب ي به آن نميا رسواكنندهيكوچه، كورسو

  .ميانداز نشون باعث شد كه زود دچار دستيد هميم و شايحرف بزن
: دميبا دل راحت پرس. رود  ميك روز او ناگهان گفت كه دارديبعد 

 يك«: دميپرس» .فرانسه«:  راحت جواب داديلياو هم خ» كجا؟«
  ».مانم  ميآنجا. ستيمعلوم ن«: گفت» ؟يگرد يبرم

 يول. اش نشدميپاپ. خواهد امتحانم كنديكند و مي ميفكر كردم شوخ
 به خانة ما آمد و ي خداحافظيبرا.  كرديد كه خانه را خاليسه روز نكش
فكر كردم حتماً . اوردمينمش، اما به دلم بد نينتوانستم تنها بب. فوراً رفت

ن شهر است و باالخره دوباره او را ي در همييخواسته شوهر كند و جا يم
. ديهفته نگذشت كه كارت پستالش از فرانسه رس دويول. ديخواهم د

 ي، حتها نهمة ز. وانه شدميدم چرا آنطور از پا درآمدم و ديخودم هم نفهم
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شده ميتي تازه يها همثل بچ. دميدي مادرم را هم به شكل او ميال، حتيل
د، همان وقت جان به يرسيشدم و اگر دكتر به دادم نميداشتم آب م

  .رده بودمكم ين تسليآفرجان
گر باعث شده به ي ديها ن زين داستان سوزناك برايف ايد تعريشا

ست سارا هم يد نيبع. ام، محكم به من بچسبند دهي كه كشيفكر جبران رنج
 يخوشبختانه آقا. ن خانه بروديخواهد از ا ين داستان دلش نمي اخاطر به
وگرنه مجبور مان، صاحبخانة سارا، سروقت اما نادانسته به نجاتم آمده، ينر
  .ميگر بروي ديجا بهم خودمان يشديم

م ي كه براية قابلياثر تولد من و هدسارا با استفاده از مناسبت بهجت
  : خودش را كرديگر سعي دبار يكده بود، يخر

 يتوانيتو نم. ديايمان كوتاه بي نريدانم چه كار كنم كه آقا ينم«
  ».خواهد اضافه كنديچقدر م؟ هري كنيانيپادرم
 به باد يخواهيك مثقال ارث را هم مين ي؟ همياوانه شدهيمگر د«
  »؟يبده

  ». تو حاضرمخاطر به«
  ». من باشد رفتنت بهتر استخاطر بهاگر «

  »چطور مگه؟«: شد ناگهان براق 
ال زهرمان ينجا كنار گوش ليا. ميتر گر كه راحتي ديوانه، جايد«

  ».شود يم
به در نگاه كردم و آرام دستم . ديدستم را گرفت و بوس.  نگفتيزيچ
خواستم با منطق با او ي كه مبار يك. اط كنميمجبور بودم احت. دميرا كش

 ها هواني كردم، نگاه ديادآوري اولش را ي روزهايها فحرف بزنم و حر
د ي ديوقت. كردي مييال بدگويسارا داشت از ل. دميش ديها م چشيرا تو

  :ديشوم به خودم پريهمراهش نم
بش را ير ترتي كه شير هستي شي تو هم مثل همان شكارچنكند«

ر به او چه گفت؟ گفت تو ي شيدانيم. ديكشيداد و باز گلنگدن م يم
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  ».ا فالن دادني يا شكار آمدهيبرا
  :ش را گرفتمي شدم و محكم بازويعصبان

 بودم كه به سراغ تو ياگر شكارچ. ت من و تو استين حكايوانه ايد«
مان عاقل ي هردويگفتي؟ مگر نميخواهياز جان من چه ماصالً . آمدم ينم

  »؟ي من چه كار داريم؟ حاال به زندگي خودمان را داريم و زندگيو بالغ
زود بغلش . دميش ديها م چشي را تويوانگيوقت آن نگاه د همان

 دلم به درگاه خدا دعا كردم يتو. امدهيكردم كه متوجه نشود چقدر ترس
  .گر سراغ كار خالف نرومينجاتم بدهد، دن مخمصه يكه اگر از ا

 يحرامزاده جور. شد وارد اتاق ين وقت مهديخوشبختانه در هم
  :مي مشغول خالفكار به چشم او ين جا جلونگاهمان كرد كه انگار، هما

چه . ه به راه استي خوردن و هدينيري و شينيريبساط ش! به به سالم«
  »خبر شده؟

. دارد، اما من زودتر برش داشتمدست دراز كرد جعبة ساعت را بر
كردم تا حواسش پرت  شب دعوتش يبعد هم برا.  تعارفش كردمينيريش

  : به سارا رو كرديمهد. شود
طور كه معلوم است دست  نياست؟ ا يا دست كيز دنيخوب خانم عز«

  ».خورم ي او مي را به سالمتينيريپس ش. ن حضرت مستطاب استيا
 يمال حش آدم را تفيد با نگاه وقيگويم. ديآي بدش ميسارا از مهد

معلوم . ستها نكردنش به زن بندي هميسوراخ بزرگ خود مهد. كند يم
 ها فن حريتر از ا فيد ظريفهمد كه بايهمه هوش چطور نم نيست با اين

 يت آقايا حكايكند،  يف مي تعريد زاكانيت عبيا حكاي. عمل كند
 مشغول رتق و فتق امور كه درحالي  راا و كارمندشيدن نگهيدنت يپرز
رفت، يد و به سراغ همه ميخر  ميآن روزها دسته دسته مجله.  بودهيجهان

 در ي افشاگرجور يكچون .  همه بخوانديات براييتا شرح ماوقع را با جز
. خته شده بودي افسارگسكلي بهشد، يطان بزرگ هم محسوب ميبارة ش
  : به او گفتمبار يك
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 است كه در يينهايست؟ مثل ايرت مثل چ كايدان ي ميمرد حساب«
  ».شانيترسان ي مينطوريا. دهند ي نشان مها نابان خودشان را به زيخ

. ميگو ياصل مطلب را بهشان م. كنم يناله نم. ستميمن كه مثل تو ن«
توانم از ي بردنشان سر چشمه كه نميبرا. اندآنها هم دنبال اصل مطلب

  ».ان شروع كنمينوايكتاب ب
دم چرا به سراغ يفهمي نميد حق با او باشد، وليكردم شا يكر م فيگاه
 ي در جواب باز مسخرگيمهد. ن را به خودش هم گفتميا. رود يبازار نم
  :كرد
ن شغل ين روزها كه ايست، بخصوص ايدردسر ني بيلياوالً آن هم خ«

 شده و هتل يت قاطي و قتل و جنايريگ  و باجيشرافتمندانه با كالهبردار
ا يثان. ييايرون بيدردسر بي و بيم به آنجا برويست كه مستقي نيا نهو خا

م و يخنديم. هم فال است و هم تماشا. سنگ مفت و گنجشك مفت
  ».ميكن يح ميتفر

 بزرگتر يد سوراخين فكر افتادم كه شاين را گفت ناگهان به اي ايوقت
ز به جنس يآم همه عالقة سماجت نيش اينما. دهد دارد ي كه نشان مينياز ا
بعد از آن . دن به هدف، مشكوك بودي رسي برايف، بدون تالش جديلط

 را يچ زنيبًا هين موضوع كه تقري نازكش فكر كردم و ايبود كه به صدا
دا يم پي برايگري دي انگشترش هم معنيحت. ده بودم كه به او توجه كنديند

كنار هم . شدام با او بهتر انهيبعد هم م. ش سوختيكرد و ناگهان دلم برا
كرد شرش را  كه با آمدنش سارا را مجبور  همامروز. م نه مقابل هميبود

  .اتاقم كم كند، خدا را شكر كردم كه با او هم
 ياي دن رازاهچالةيبردن در سر سرفروي خط كارمشغول، بعد از رفتن سارا

قه يقه به دقي منفك شوم كه دقالوقوع بي قر جهنم از فكر تاشدم يمجاز
و در همان دم . كردميش را احساس ميكم هرم گرماشد و كميمك ينزد

 يايدر دن، كه ي مجازياينه فقط در دن كه ن فكر افتادميبه اناگهان  ورود
ارد ذرة تپندة يليدانم چند م ي از نميا ام؛ ذرهك ذرهي خودمان هم يواقع
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انتها، كه مثل فوج ين سرگردان، در كهكشان بيده به مادر زميچسب
 عقب يش كه در صندلي پيمدت. روند ي از سرو كول هم باال مها همورچ
م ي فشار ندههم بهم، تا يگر، همه راست نشسته بودي، كنار دو نفر ديتاكس

و شروع به گفتن ي راديرفت، وقتيكنان سرباال م وهن  كهنه هنيو تاكس
نكه اعالم وضع هوا در ير از ايا كرد، غي دنيدرجه حرارت هوا در شهرها

 يويآنجلس و كواالالمپور، از راد  و لوسيها گرسلون و قاهره و شانبا
 كه ييها ب شدم، مثل شيبي داشت، ناگهان حال عجيم تازگيخودمان برا

ارد آدم يليدانم چرا وجود چند مي نميكيشوم و در سكوت و تاريدار ميب
 ينند، عشقبازيبيكشند، خواب مي نفس مييك جايكه همان وقت 

 يشتر از روزها كه توياندازد، ب  ميكشند، به وحشتمي آدم مايكنند  يم
 يزيبه ر. دمي آن شهرها را دي اهالي تاكسيآن روز از تو. اباننديخ

ن و خاك و سنگ ي هنوز به زمي، وقتي بودند كه در بچگييها همورچ
 .ميكرد  مي نگاهشانيم و با كنجكاويستادياي سرشان ميم، بااليكردينگاه م
ر برگشت يك مسير رفت و يك مسي، در ها مدرست مثل ما آد ها همورچ

ستادند و ياي هم ميگاه. بردندي را به النه مييكردند و بارها يحركت م
 از ماها يكي هم يوقت. كردنديد حال و احوال ميدند، شاييساي مهم بهسر 
كدفعه يدانم چطور همه يكرد، نمي به سوراخشان ميخت و چوبير  ميكرم
  .دادندي خبر مهم بهشدند، انگار با رادار   ميديناپد

 بارسلون و يم، اهاليرفتي ميي سربااليدر همان حال كه ما با تاكس
 باال و ها ناباي و لوس آنجلس و كواالالمپور هم در خيها گقاهره و شان

دند، ينوشيخوردند و ميكردند، مي كار مييك جاهايرفتند، در ين مييپا
 يري و پيضيكردند، از مري ميدند، عشق بازيخند ي مكردند،يه ميگر
من خودم . ينطوريا هميكشتند، در جنگ   ميگر رايا همديمردند، يم
 ي در مجلة كاهيك وقتيام، اما دهي را در حال جنگ ندها هوقت مورچ چيه

دوار، ي دوستش داشتم و در آن داستان برادران اميليدوران مدرسه كه خ
 آدمخوار يها ه در بارة مورچيزيخواندم، چيا م ريراني ايجهانگردها
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. دميترسي مها ه از مورچي آمازون خواندم و از آن به بعد كميها لجنگ
 ي مافنگيها تآزارتر از عنكبوي بي هموطن ما حتيها هكه مورچدرحالي

ن طرف و آن طرف خرده نان يفقط از ا. كردنديبودند كه مگس شكار م
 .بردنديشان مها هكردند و به الن يجمع م

  كه فكرها ي به آن سادگها هن مورچيدم كار و بار ايالبته بعدها فهم
 يايو در دن ا آنها هم ملكه و سرباز و كارگر دارنديست و گويكردم ن مي
ن چند ي كه همها نث هست، مثل حلزوي حرف و حديشان كلينيرزميز

ند و معلوم  در بارة عشق و ازدواج و حسادت آنها ساختيلميش فيسال پ
 با هم حرف ها م كه در آنها، مار و مور هم مثل آدييها نشد كارتو

با . ستنديلم ني هم فيليشوند، خيكنند و عاشق و فارغ ميزنند و دعوا م يم
 ثبت ازدواجشان به ي براها ندانم حلزويد مي، بعها فن حريوجود همة ا

ن ي، حداقل انيبنابرا. محضر ثبت اسناد بروند و آخوند عقدشان كند
  .تواند در انحصار ما اشرف مخلوقات بمانديموضوع هنوز م

ك ذرة ي خودمان هم ياينكه متوجه شدم در دني، بعد از اهرحال به
 ثبت يستگيم شانظر  بهگر هم نائل آمدم كهيك كشف ديام، به تپنده

 يايتر از دني مجازييهاجور يك ي واقعياينكه دنيا: شدن به نام مرا دارد
ا در حال صلة يمثالً من، در خانه و در اداره، .  است و بالعكسيزمجا

ك ي؛ يام تا واقعيشتر مجازيروم، بيدن پدر و مادرم مي به ديارحام، وقت
 يدانم موجودات واقعي تا آنجا كه م.يكارمند و همسر و فرزند مجاز

شد  بايد فقط فرهاد مستثنيشا .جا  همهو آنجا،نجا يا. نطورنديگر هم هميد
 يش روي و مجازي وجود واقعييآسابه طرز معجزهست چطور يكه معلوم ن
  .هم افتاده

 ي، حتها فيا، به تعريراه دنش سربهي كم و بيها مالبته من، مثل همة آد
رسند، احترام ي نمنظر  به هم درستيليا خيدشان يشود فهمي نميوقت
ف كردن هم ي تعركنم ژنيفكر م. از مبرم دارمي به آنها نيحت. گذارم يم
 تخم گل، كه ي رويي نامريها طمثل خ.  تخم ما نقش شده باشديك جاي
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ش چندتاست و يها گكند گلبريچه گل بخواهد و چه نخواهد، معلوم م
 يل براي من مثل سبي براها فيتعر. تواند بكنديچ كار نميگل هم ه

 يجا بهدم را نكه خويتوانم راه بروم، چه برسد به ا يبدون آنها نم. اند گربه
 هم يند مجازيگو ي اجنه پرتاب كنم كه تازه مياي مثل دنيخطرناك
اش  شود به قوة جاذبه  مي كهي واقعياين دني همين االن، تويهم. هست

ر يم، گيوگور شو  آسمان و كهكشان گميگذارد تويقسم خورد، چون نم
ام و ردهنكه تا حاال چند صد بار به فرهنگنامه مراجعه كيبا ا. ن هستميهم
ت دلبر جانان من برده دل و جان من ي همه حكاها فيام كه تعر دهيد

 هر كلمه ير دستم هست كه در آن، معنيك فرهنگنامه زيشه يهستند، هم
 يرمجازي غي، و واقعيرواقعي غيمثالً مجاز. اند را به ضد آن حواله داده

 يجور يك كاغذ هستند ي رويدانم چرا كلمات، وقت ياما نم. ف شدهيتعر
 مطمئن يزي دارند كه به چي جديك معنيانگار . كنند يالم را راحت ميخ

 يها يا خط خطيشود، مثل كلمات رمز  ي هست، مربوط مييك جايكه 
 محكم ييك جاي مربوط است كه يزيك چي كه به ها لدعاها و جادوجنب

  .شود، اما چهارستون بدن است يده نميو سرپاست؛ مثل اسكلت كه د
 را در آن اتاق ير من همان وقت كه دختر ماداگاسكا،هرحال به
شود ي شدم كه در آن مي مجازيايت دنين خاصي، مجذوب ادميك ديتار

ادم ي.  كرديدرشود در پرده پردهيم. همزمان پنهان شد و آشكار كرد
  خواندميزي چالمسائل حي توضيها ب از كتايكي در يك وقتيرود كه  ينم

 مسائل مؤمنان ي كه اجازه داشت جوابگويا رتبهي عالعالم. كه تكانم داد
  :باشد، نوشته بود

 گر را بخوانند چهيتوانستند فكر همديداند كه اگر مردم ميخدا م«
  ».شد مي

 در مكاتب موجود در صحنه ي اول انقالب، وقتيها لكتاب را در سا
 از ين حرفيچن. ست، خواندمينم راه حل هركدامشان چيكردم بب  ميغور

دم در صورت يفقط درست نفهم. العاده آمدم فوقنظر  بهيالم الهك عي
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ف راست و دروغ چه يقبول وجود افكار وحشتناك در سر آدم، تكل
 بزرگتر يدا كردن جواب نبود، چون مشكالتي پي هم برايفرصت. شود يم

  .ش آمدي مثل جنگ و بمباران پها فن حرياز ا
 كاسة سرها را برداشت، شودين است كه مي اي مجازياي دنيحاال خوب

ت واقعاً به درد ين خاصيا.  در بند راست و دروغ باشديآنكه كس يب
خدا  چون موضوع راست و دروغ، درست مثل گناه آدم ابوالبشر،. خورد يم
ك ي. نة ما افتادهي سيداند چند صد هزار سال است كه مثل بختك رويم

 و عوالم  فلسفه عالقه بهخاطر بهكردم، نه ه فكر بار اين  دريلي من خيزمان
دانم درست مثل سنگدان مرغ آنقدر پر شده ن خاطر كه دروغي، به ايمعنو

 ي ترس از راست و دروغ آنهاخاطر بهتازه . آورديبود كه بدجور فشار م
  . دچار شده بودمي و وحشت دائمي فلج مغزجور يككم به گر كميد

تنامه راست سخن ضد در لغ. در آن روزها هم به لغتنامه مراجعه كردم
ت يف شده بود كه همان حكايرراست، تعريدروغ، و دروغ سخن غ

 در ي فلسفيها ث تالش كردم وارد بحيبعد از آن مدت. دلبرجانان من بود
 دارد و آدم ي به مراتب سخت تريها فيقت بشوم كه تعريباب حق و حق

ان هم بهشود، اما باالخره ي آنها گم ميها بچ و تاي راحت در پيليخ
 يعني سخن راست، و دروغ يعنيراست : ت دادمي لغتنامه رضايها فيتعر

، يد هم از چند ماهگي، شاي از دوسالگيا  هر بچههرحال به. سخن ناراست
ن است كه يمشكل ا. فهمدي حرف راست و حرف دروغ را ميخوب معن

نتر از ي سنگيي مجازات راستگويد، وقتيد راست بگويفهمد چرا باينم
ا حواله ي را به آن دنييل پاداش راستگوين دليهم بهد يشا.  استييودروغگ
. دمي رسيبي عجيجة فلسفيا در همان سن و سال هم به نتيگو. اندكرده

د، در حمام يگو ي دارد مياد به هوشمندانة مرا يمادرم كه همة شاهكارها
  :ه گفته بودمياد مردن افتاده و با گريم يكه بود

  ».ديريخواهم شما بمينم. رميخواهم بميمن نم«
ا، در بهشت، يمگر مادر بزرگ نگفت مردن ترس ندارد و در آن دن«
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  ». هستيا خوشمزهيها ي و بستنها ينيريچه ش
  »م؟يا برويد به آن دنينجا هم هست، چرا بايخوب ا«
شتر از ياما ب.  راحت بشود ردش كرديليست كه خي نين استدالليا

 جلب توجهم را كرد يگريموضوع دت، ين حكاي خودم در ايهوشمند
 كه هنوز ين كوچكيچرا بچة به ا: مند شومكه باعث شد از خداوند گله

ة مرگ را در يفتد؟ مگر آيد به فكر مرگ بيده باي را نچشيمزة زندگ
  خوانند؟ ية قرآن در گوش آدم ميهمان لحظة تولد مثل آ

 مادر را سي بدن خي ندارم، ولياد بهن سئوال و جواب را يمن خودم ا
 ياد به شدن سر و بدنم را خوب ينشاندمان و لذت دستمالي پا ميكه رو
نها، در صورت رفتن به آن يفكر كنم احتماالً ترس از دست دادن ا. دارم
  .ر نبوديتأثيش از وقت چندان بي پيه زارين گريا، در ايدن

 يها ش در بارة پاداها ثي همة حرف و حدخودم با وجود من خالصه،
ك متر هم ي كه قدم به ي، در زمانيياي آن دنيها تا و البته مجازاينآن د

ره است، گناهان ي كه جزو گناهان كبييد، عالوه بر دروغگويرسينم
 وقت نتوانستم چي هم مرتكب شده بودم، هرچند هي مثل دزديرة بزرگتريكب

 از ها نرفت  كشيا بعضيب پدر و مادر، يقبول كنم كه پول برداشتن از ج
نها بدتر ي از همة ايول.  باشدي، واقعاً دزدها يريالتحر و لوازمها يلبقا

تواند اقرار كند، چه برسد به ي بود كه آدم به خودش هم نمييكارها
ك ين كارها، مثل دشنه در ي از اي بعضيادآوريراستش هنوز هم . يگريد
 دا كنم، چونيش پي برايام اسمرود كه نتوانستهي وجودم فرو ميجا
 خوب است كه ي وقتيوجدان برا. دهديم كلمة وجدان جواب نمنظر به
 نيب ايان باشد، مثل پول بلند كردن از جي در ميگري كس دي ناراحتيپا
 ندارد؛ با ي بد با وجدان سروكاري از كارهايلي كه خيآن، در صورت و
 عورت ياگر شرمگاه را برا. كشديشود كه خجالت مي مربوط مييجا

ن موضع در وجود آدم كلمة ي ايتوانست براي بودند، ماستفاده نكرده
  . باشديخوب
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ك پشت ي تار و اتاقكيوشي مناسك اقرارنها هن جور گناي اي براديشا
م، ناچار يا ن رسم را نداشتهي ما چون ايد باشد، ولي مفتوانستيپرده م
 در ييك جايزد، يري مدفوعش ميم آنها را مثل گربه كه خاك رويا شده

 ي كه از مدتيش دوستين چند وقت پيهم. ميودمان پنهان كنوجود خ
 يوپق  پوشاندن لقيك لباده است برايش يها نش شكم برده بود فحش داديپ

 كه مثل نقل و نبات يكي وجودش، ناگهان وسط كلمات ركيو رنجور
 حرف زد ي عاشقانه از بز خوشگلي مهربان و حتيكرد، با لحن  ميپخش

  :ده بودي د در دهاتشانيكه در بچگ
 يبي دمش را باال برده بود و با چه حالت عجي با چه طنازيدان ينم«
  ».كرد  مينگاهم

  : غمناك گفتي پراكنده، با لحنيها ف از حريلي هم وسط سبار يك
  ». دارديكند چه احساسي پاره م كه ماتحتيخواهد بدانم كسيدلم م«

برد و  ينم يين شده باشد حرف آدم را جاي كه تضمياعتراف به كس
 در دل بهتر يواشكيتوبة رد، به مراتب از يگيالسكوت نم از آدم حق

 يها شويبار اقرارنكار و  يحتن روزها ين است كه اي اياما بدبخت .است
 يها هبرنام ساي كليجا به .كساد شده هم ها فدر آنطر ،سايدستگاه كل

زه هم ي جااه فه اعترا بتازه. اندوش شدهي اقرارنPhill دكتر يونيزيتلو
 ياشود بساط اعتراف و اقرار را رسانه ينجا عمراً نمي اخوشبختانه. دهند يم

 فضوالت همة آحاد يختن روي خاك رها هفة رسانيچون وظ. كرد
 يديش كه باران شدين چند روز پيهم. ن استييت، از باال تا پايجمع
 ها نابايل در خي شهر باال زده و سيها هسنبد و آب از همة سوراخيبار يم

  :زديو، درست مثل بلبل ثناخوان چهچه ميندة راديراه افتاده بود، گو
 كه با نزوالت پر يزيي با نشاط پايباين صبح زيسالم بر شما در ا«

م و يد همه دست به دعا بردارييايب!  متبرك شده استيبركت آسمان
ت م كه ما بندگان خود را مهمان سفرة با سخاوييخداوند مهربان را بستا

  ».آسمان كرده است
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شد،  يگر برگزار نميس رؤسا ديينكه جلسة مهم آن روز با ريمن از ا
 يها ناباي از خيكيمطمئن بودم همه مثل من در . م خوشحال شديليخ

 پرشور ييد ثناگويم رسنظر  بهن حاليدر ع. اند ر شدهيلگي سيهمان حوال
م ي را رها كناه ني تبرك هم كه شده همه ماشيكند برايجاب مينده ايگو

  .ميالب بزنيو به س
 يها بنكه جهان امروز، مثل مخازن آيكنم با اين فكر ميبنابرا

د ي مثل ما باي باستانيها ت مليشود، براي متصل مهم به دارد ينيرزميز
 درختان يها گ باز كنند، چون مثل شاخ و برييحساب و كتاب جدا

 يجة قطعين نتي ما به امثالً. ميا برداشتهي خاصيها بچ و تايكهنسال پ
ن يبنابرا.  نگفتن استيست، براي گفتن نيم كه زبان برايادهيرس
 كه گفته ي سخن راستي برابار يكمادرم . اند راستها ه، كه نگفتها هگفت نه
،  كه در مراسم حضور داشت هم پدرم.دم زبانم را با قاشق داغ سوزاندبو

  .  خواندمي برا بلد بودييالمثل در مذمت راستگوهرچه ضرب
 وجود يها هسنب دا كردن سوراخي پي برايادي، كه استعداد زيالبته مهد

ح يم توضي اخص دارد براطور بهوجود خودمان  ي اعم، و وجود ذطور بهآدم 
 يست و چون بعضي هم سوراخ سنبه كم نايگر دنيطرف دداده كه در آن

 در ي حتييودانند، راستگ يست جرم ميب ني ما عي را كه براييكارها
او با لذت .  كار دست آدم بدهدي هم ممكن است بدجوري مجازيايدن

  :ف كرديخورد تعريالس ميتمام، انگار دارد گ
ك شهر كوچك كه در يا، در ينگه دني در ي محترميا قاضيبازپرس «

ن و ي خانه و ماشيبا و چمن سبز جلويآن همة اسباب طرب، از خانة ز
نجا كه مثل خودمان معتقد بوده بچه فقط در ا بوده، از آي مهيسگ مامان

. دهد يساله را م ك دختر ششي سفارش يقنداق است، در شبكة مجاز
دهد كه ينان ميست؟ بازپرس اطمي كوچك نيليخ: پرسديطرف معامله م

 يف دستيك كيو بعد در فرودگاه با . دانديه است و راهش را مياهل بخ
  ».افتد ي مكه در آن ژل و عروسك بوده به دام
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 ي براينترنتينها اجازه دارند در شبكة اي تو انظر به«: دي پرسيبعد مهد
  »مردم تله بگذارند؟

  »؟يا دادهيچطور مگر، تو هم سفارش«
. ميم عروس كنيتوان  ميساله را ما كه نه.  نبوديدادم مشكلياگر هم م«

ساله را  ار چهاردهيزمان يالبته شاعران عز. ستي ني راهيلياز شش تا نُه خ
ازات خبر ين امتي از اها ي و قاضها سن بازپريدانم ا ينم. دنديپسند  ميشتريب

ن يشدند كل ا يد اگر با خبر ميا نه؟ شايكنند  يدارند و با ما مخالفت م
ر يم و به عنوان سفين ترانه را ترجمه كنيست ايبد ن. شد ي تمام ميدشمن

  :ميشان بفرستيت برايحسن ن
  كرده پستونساله نو دختر چارده

  . شعاع زمستونيچه خَش است ماچش كن
د يدهند، بعي حاملة خودشان ميها يا كه از دخترمدرسهيتازه با آمار

 مورد عالقة يسالگ  خودشان هم سن معانقه را تا چهاردهيست بزودين
  ». پنج سال فاصله دارديسالگ  كه البته هنوز تا نٌهاورند،ين بييشاعران ما پا

رتبه و ي عال صحبت عالمي با مادرش پايدر بچگ  كهمادر خود من
 شب جمعة آقا يساله را كه برا  نهيندة مجلس نشسته بود، دخترهاينما
  : مادرش گفته بود. ده بوديكردند ديغه ميص

  ».اند شب جمعة آقا جوجه آوردهيبرا«
 چي از هان آنيك جوجه مي با ياسفره. ديخواست متلك بگوينم
 حيفقط توض. دي نداشت كه بخواهد متلك بگويبي ع،ي عرفاي يشرع جهت،

 ياز طرز حرف زدن مهد.  بازپرس سوختين دلم براي هميبرا. داده بود
 ممكن كن است و جمع پهن. مي بگويزيدم چي اما ترسامد،يهم خوشم ن

  .است پهن بار آدم بكند
. شود گذشتي نمي مجازياين خطرات، از دني، باوجود همة اهرحال به

 زمان آدم را هورت يها نيمثل ماش. ب هم جالبتر استين عجاياز سرزم
وارها يا رفت، از دين سر تا آن سر دنيتوان مثل روح از ايكشد تو، و ميم
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 هم يگوش مفت.  سر زدها هسنب بسته گذشت و به همة سوراخيو درها
  .ميش حرف بزنيم برايم هرچقدر بخواهيتوانيهست كه م

مان يم از جايستين است كه مجبور نيت مهمترش ايك خاصيتازه 
، يجا شدنجور جابه من كه از هريت، براين خاصيا. ميتكان بخور
 است، چون با ييك موهبت خدايترسم، ين و آسمان ميان زميبخصوص م

 ي مجازيايدانم چرا دنيست، نمي نيي همان فضايدانم مجازينكه ميا
.  كهكشان استين، تو آسماي تويي باال، جايلي خيلي خيك جايم نظر به

. شوديام آب م آن زهرهيها هاهچاليكه من از فكر كهكشان و سدرحالي
ن، ي هميبرا. كنميا هم هول مير درين و زير زمي از فكر آسمان و زيحت

. ترسمي ميي فضايها ملي في و از تماشايما و كشتياز سوار شدن به هواپ
خره با آب و خاك و آتش باال. دهميح مي را ترجيعي حوادث طبيها مليف

ن صاف يهم زمن، آني زميم روي پايراستش فقط وقت. آشنا سروكار دارند
د اگر مثل درخت پا در خاك داشتم، يشا. كنميت مياست، احساس امن

د است ي بع.ماننديشان ميه هم سرجا در زلزلي حتها تدرخ. شديبهتر هم م
ك درخت ي مثل واقعاًاما  سرپا بمانم، ها تدر زلزله مثل درخ بتوانممن 
نطور نشسته در يتوانم همي مني با وجود ا.ام شه كردهين ريدر زم، يمجاز

 ي مجازيك نبض تپندة شناور در فضايم در خاك، يها هشياتاقم، با ر
ر كنم خودمان را هم تماشا كنم، يبشوم و از آن باال، نه فقط آفاق را س

 يبعض.  را تماشا كردند باغچة خودشانيها نكه حلزو ييها نمثل هما
، ها ح و تمساها گ و گرها ن حلزوي تماشايجا به الزم است ها توق

 كروسكوپيهرچه باشد قبل از اختراع تلسكوپ و م. ميخودمان را تماشا كن
 يم، ما هم قاطيمان را تماشا كنيرپاي سر و زينكه باالي اين برايو دورب

خت و حاال ي رهم به چيز مههبعد از آن بود كه . مي بودها ل و شغاها گگر
ن باال كه ياز ا. ا پرندهيم، خزنده، چرنده، ي هستيست چي معلوم نيليخ

ن احساس به من دست داده يل اين دليهم بهم و ي هستها هدرست مثل مورچ
 خودم را، كف ي، حتچيز همهتوانم   ميوري داستان گاليها لكه مثل غو
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   .دستم بگذارم و تماشا كنم
 آن ي توييك جاي ما هم  كه خانةي بزرگيليشهر خن باال، يز اا

سروته آن . شده است ك لكة پخشين، مثل ي زمية ابر روياست، مثل سا
 يك مشت قوطيم، هر تكة آن يكتر شوي اگر نزديد، وليشود د يرا نم
 ي هم، دراز و كوتاه، مثل همة شهرهايشده كنار هم و رو دهيت چيكبر
ن گرفته ين و ماچيا، از چيار گوشة دن است كه در چهيا شده يه سازيشب

وال يرون آمده و مثل هين بي جادو از زميايتا قطب شمال، مثل درخت لوب
  .اند بزرگ شده

ست، اما اگر يك نقطه هم ني ي است كه از باال حتيا ما در محلهخانة
ره است؛ نه از آن يك جزيم كه ينيبيم، ميم و زوم كني كن بازياپنجره
الجثه كه  ميان دو پل عظي، ميكيره ترافي جزجور يك ،يياير دريجزا
 ي هوهويك طرف، صدايدر . گذرندير آن مي از رو و از زييها ناتوبا
 يگذرند، مثل صدايرگذر مي كه با سرعت از بزرگراه زييها نيماش

كشد و گذشتن از ير پا مين را از زي زم. خروشان ترسناك استيرودها
ع ي مورچه وزن كه باد حركت سر ما موجوداتيآن، بخصوص برا

م ينكه بخواهيست، چه برسد به ايند ني خوشايليلرزاندمان، خي مها نيماش
 يها همان در پس كويري قلة قاف اساطيم و به منظرة آشنايستي پل بايرو

گر، پل يطرف د. ك پردة دود نباشديم، البته اگر پشت يشرق نگاه كن
،   پوسته ، پرلكه و پوسته  ، سنگين  مثل جسد يك دايناسوريگريكر ديپغول

رسند،   مي سر راه افتاده است؛ روي جايي كه شش خيابان به آن ترسناك
  . شوند  مييا از آن منشعب

 ي كوچولوي به شهرهايشباهت. زندي به دل نمين منظره از باال چنگيا
ر آفتاب يا دشت سرسبز، زيدار، در دل جنگل يرواني شيها هقشنگ با خان

ر آنها هم يد درخشان ندارد، كه انگار تصوي سپية ابرهايتاب و در ساعالم
شتر يب. ا هستي همة دنيها ه بچي تخم آدم حك شده، چون در نقاشيرو
 يي است كه در آنها موجودات فضايليتخ ي تخميها ملي فيه شهرهايشب
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. اند  درآوردهها ينيست، خودشان را به شكل زمير به آنها كارگر نيكه ت
 تودرتو يها ن آن شهرها، در دااليره، مثل اهالين جزيكه ما در ا نيماما ه
 يم، جايكني نمين زندگير زمي زها ها مثل مورچي، ييوخم هوا چيو پرپ

 ي دور، اهاليخي تاريها نام در زمادهين كه شنيبخصوص ا.  دارديخوشحال
ستم  هها م من از آن دسته آد.كردندي مين زندگير زمين شهر ما در زيهم

ن كنند كه يو مطمئنم اگر تضم. ترسمي قبر از مردن مخاطر بهشتر يكه ب
ن يهم به. ند حاضر به مردن باشميگذارند، هر زمان كه بگو يمرا در قبر نم

ن كالنشهر ي ما در هميتوانستم باور كنم كه اجداد باستان يل هم نميدل
ك شهر ينكه ي كنند، تا ايخودمان، حاضر شده باشند در سوراخ زندگ

راث يدم كه جزو ميت دوردست وطن ديك والي را در يمي قديليخ
 دوران يعنيش، ياش به سه هزار سال پ ماست، چون سابقهيفرهنگ

 را ها ه نبود، اما خانيباور كردن .رسديمان، مي باشكوه جهانيها يامپراتور
 دو سه تا اتاق يشان حتيها يبعض.  تپه كنده بودنديمثل النة موش تو

كردند و مثل قبر   ميي در آنها زندگيدار داشتند كه هنوز جماعت چهطاق
رون از ياند، ب  اضافه شدهها ه كه بعداً به خانها حفقط مسترا .ك بودنديتار

د ي جديك نهاد تمدني ييهاجور يكظاهراً مستراح هم . خاك بودند
 ر آسمان خدا،يگر، زي هم مثل مخلوقات دها مشود، چون قبالً آد  ميحساب
  حاجتيا شهر قضاي ده يها ه در كوچيابان و كشتزار و حتيدر ب
 ن كار راي مثل پاكستان هنوز همييند امروز، در جاهايگو  ميكردند و مي
  .اند پاكستان ن اسم آنجا را گذاشتهي هميد برايشا. كنند مي

 ي گورستان مانند، تابلويخيهرحال، با وجود ترسناك بودن شهر تار به
 يها خ سورايد بهسازي در مدخل شهر، نويراث فرهنگيبزرگ سازمان م

ه به آنها يا شبيجور جاها  ني گردشگران داده بود، چون همي را برايخيتار
. تر بهتر عي فجيتر و حت بيهرچه عج.  طرفدار دارنديلي خها تسيان توريم

 شانيمي، به سنت قديا  برمهيها ن زيدم كه بعضي ديونيزيك برنامة تلويدر 
بندند تا مثل گردن زرافه دراز   مي به گردني وحشتناكي فلزياه هحلق
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ده كه به ي كشييجا بهكنم كار   ميفكر. كند  ميستيشود، چون جلب تور
 در يستي توريها هقا هم جزو جاذبيل آفري قباي مراسم آدمخواريزود

  .ديايب
 متعال شكر ي به درگاه خدايخين شهرتاريدن ايهرحال، بعد از د به

م، حداقل يده  مي كه انجاميامروز ما، با وجود همة اعمال لغوكردم كه 
ن باال، از يتازه از هم. ميساز  ميني زميمان را مثل بچة آدم رويها هخان
 خوب معلوم است كه محلة باغچة ما، يليام، خ  كه باز كردهيا  پنجرهيتو

 گرفتار شده و در شرف غرق شدن در ها ه و بزرگراها لان پياگرچه م
 پهن با يها يكه كنار جو داردي بلنديچنارهاست، هنوز ها نيب ماشاليس

رون يت بيون جمعيلي هنوز ده مياگر صبح زود، وقت. اند ستادهيآب روان ا
د، يز بشنويآم  آب را در سكوت صلحيد صدايتوانيد، مياند، آنجا باش نزده
 را ها هشود و زباليد كه شب پرزور ميد به خود آب روان نگاه كنياما نبا
 در كوچة باغچة ي حت.بچسبند  مغروق به چنارهايها مكند مثل آديوادار م

 بر سر كوچه يبان مبسوطي سايمي قديها ت درخيها گما شاخ و بر
، هنوز سروكلة يست به بركت چه كار خداپسندانة اهالياند و معلوم ن زده

 با  مرموز و ترسناك بدون پنجره، كهيشه ايخ و بلند شي سيها نساختما
آورند كه سرتاسر ي را مييها ني و ماشيك موتوريك عالم پيخودشان 

 از يكيست كه ياما معلوم ن. دا نشدهينجا پيكنند، در ايروز دوبله پارك م
 كه كوچه را ي و صورتي آبيها يسمونيده در سي پوشينوزادان ساختمان
، ها ين تازگيهم. ل نشودي از آنها تبديكي به ياند، بزودتكه تكه كرده

 از يكي دنج دنج بود، ي كه زماني نقليدانگاهيك ميچند قدم باالتر، كنار 
 يسموني سي از تويي رفلة طاليها هشي و شي سرخابيآنها ناگهان با نما

  :ده بوديمان از دربان ساختمان پرسي نريآقا. رون آمديب
  »خانه ؟ ا جندهين خانه است يا«

 هم بوده، يته و آدم باذوق نداشي چندانيكار همدل مرد كه با صاحب
 است، گفته تجارتخانه يد ساختمان تجارينكه بگوي ايجا بهده و يخند

 41 /سهيال بسكي 

 

  .ه شوديخانه هم قاف است تا با جنده
 يها هشيده از شي پوشيها نن ساختمان، از ساختماي من انظر  بهاما
درست . شود، بهتر استيابان در آنها تكرار ميع خي كه همة فجايسرتاسر

 گفته يتازه ك.  استيسني مار و مور والت ديها ملي فيها نامثل ساختم
و .  اصل رنگ شاهان استييست؟ قرمز و طالي خوب نييقرمز و طال

 يك جايخواهند خودشان را به   مي كه به ضرب و زورييها محاال آد
 وصل كنند، ي پادشاهيها ن خاندايدارها  از پردهيكيا حرام تخم يحالل 

 را هم ها هخان  دارد كه جندهيتازه حتماً حكمت. نندكياز آنها انتقاد م
نطور ي را كه جرأت كرده ايخواهد كس يدلم م. كنندي و قرمز مييطال
ن آدم رستوران و يد هميشا. نمي كند ببييوراست قرمز و طالرك
 سرشان نوشته بود ي باالي كوچك بغل آن را كه زمانيفروش كتاب

چون دارند خرابش . دهي خر» روحي جسم و كتاب برايكباب برا«
ن است كه باغچة ما يش ايفقط بد. انددهيفعالً سرشان را تراش. كنند يم

 و ها گ منتظر كلنيد بزودين باي است، بنابرايدرست كنار كتابفروش
 وقت است مثل يليم كه خيخ گوشمان باشي در بي آسمانيها هشيت

  .سازند مي كنند و از نويكوبند و خراب ميداركوب بر سر شهر م
 يها تن دارودرخي آخرها كپار.  محله استينها مهمتر پارك نقلي از ايول

شوند، مثل  ياه ميت سيل از جمعي تعطيروزها. كالنشهر ما هستند
ن عالقة مفرط به يا.  كه ملخ به آنها حمله كرده باشدييكشتزارها

 و ها ت به باال رفتن از درخها هدارودرخت و علف و علفزار، مثل عالقة بچ
 من سؤال بوده و متعجبم كه چرا يشه براي، همها هكس رفتن با شاخيبارف

. امدهي نها مونسب آد دا كردن اصلي پي برايني دارويها لجزو استدال
ره هم ي جزيها نمت ساختمايتر شدن قنيري باعث شين پارك فسقليهم
و د يز است آنجا باشيين روزها كه پاي مثل ايو اگر صبح زود روز. شده
 پارك پر است از ورزشكاران .د چرايفهم يد، مي هم به پارك بزنيسر

ن همه راه را از ي ايد است كسيبع. اند ن محلي همه اهل هم كهيسحرگاه
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 من يول. دياينجا بي به اي ورزش صبحگاهي براها لر آن طرف پيجزا
 نكه از باال نگاهي اخاطر بهنه . شناسم يمان نمي نريكدام را جز آقا چيه
ن هم ييشوند، پا  ميك شكليك اندازه و ي ها هكنم كه همه مثل مورچ يم

دار شوم و و از آن ي كنم و صبح زود بيزيكه هستم، اگر ناپره
ن يد به ايشا. شناسميكدام را نم چيتر، به پارك بروم، باز هم ه زانهيناپره

 انميم، مثل كالنشهرهاي شهروند بدون آنكه خودمان بفهميها هل كه ما ذريدل
. ميكن ي نگاه نمهم بهاد ين خاطركه زيد هم به ايشا. ميا  شدهيساز هيشب
ام كه دهياما د. ا نهيشناسند  يگر را مي خودشان همدها هدانم مورچ ينم

ستند و انگار با هم حال و احوال و يا  ميرسند  ميهم به ي از آنها وقتيبعض
 كنار ي در بقاليقت وي ما، حتيول. نديسايكنند، سر به سر هم م يروبوس
 و جعبة ها غمرف تخميم، نه فقط بقال را در پشت رديستيايهم م
ستاده يمان اي را هم كه پهلوي كه تا سقف رفته، كسها س و آدامها تشكال

 ي بزرگيليا دماغ خي آشكار ي نقص عضويكي كه يم، مگر وقتينيبينم
ده ي ديبرا ي هم شانسها ل خوشگيليخ. بزند چشم يداشته باشد كه تو

 ساختمان هم، كي در طبقات ي و پارك، حتيتنها در بقال نهما  .شدن دارند
 يي مرها گنيفقط در پارك. مي هستييباً نامري تقرههم. مينيب يگر را نميهمد
 »هم«شوند ي كه پيا شه از هر كلمهينكه هميد اعتراف كنم با ايبا .ميشو مي

 گانيهمسا و ها يامحلههم، ما ترسم  ميام و هنوز هم دهيترس  ميسر آن است
تن و   نرميها ناند، درست مثل حلزو اند و رفته  كه آمدهيي و آنهامانيفعل

 كنار همم، ي بزنهم به يريناپذ  جبرانيا جاني يآنكه خسارت مال يآرام، ب
 طانيه چشم شيچشم همسا«المثل  م ضربنظر  به.كنيم ميايم و  كرده يزندگ
ه، ين چشم همسايركالنشهر باشد بنابراي غياه هيمربوط به همسا» است

. رديقة آدم را بگيش يطانيند تا فتنة شيب يطان هم باشد، نمياگر چشم ش
از  .ر داردين و تقدي تحسين بابت هم كه شده جايكم از اكالنشهر دست

 و پارك هم يم و به بقالييآ ي مها ناباينكه به خيبا ام نظر  بهن لحاظ،يا
وقت  چيم كه هياه شدهي شبيليتخي تخميها ملي في شهرهايم، به اهاليرو يم
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 پرنده يها نيفقط سوار ماش. ننديبيگر را نميند و همديآيابان نميبه خ
 و يچ بقالي هها ملين فيدر ا. پرندين طرف به آن طرف ميشوند و از ا يم

  .امدهي هم نديپارك
 يها هررود و ذيل مي سين هم ممكن است كه چون شهر رويالبته ا

 ي مغتنم برايشوند، فرصتيجا مم جابهيالب دايشهروند همراه با امواج س
ن يشتر است كه در هميست سال بينكه ما بيا. دهدي دست نمييآشنا
جا جور جابهن است كه من از هري اخاطر بهم، ين خانه ساكنيابان و هميخ

ت ي احساس امنيي فقط جاها همثل بچه گرب. ترسمي مثل مرگ ميشدن
شان را يرهاي آن را بشناسم و قفل و زنجيها هسنبكنم كه همة سوراخ يم
.  كرده باشميي و زلزله را شناسايسوز فرار در وقت آتشيها ها و رايمه

 ي است كه اهالياو تنها كس. تر استيميمان از ما هم قدي نريالبته آقا
. د نداريكه نقص عضو آشكاريشناسند، درحاليگر محل هم او را ميد

 ييزهايك چيدن يب دارد كه با ماليل عجيك سبيفقط . ستيخوشگل هم ن
 يئتين هي هم همچها ه از مورچيكيمطمئنم اگر . دهد يرو به باال تابشان م

م او نظر  به.ميداد يصش مي، كه ما هم تشخها هداشت، حتماً نه فقط مورچ
. هن محل مانديهمه مدت در اني كل محله است، ايمجاز هم چون مالك

ده و ي را از پدر مرحومش خرها نيش زمي سال پيلي خيرمجازيمالكان غ
دست بهاند كه بعد از آن مرتب دستشان را خودشان ساختهيها هخان
مان بود كه وراثش بعد ي نري پدر مرحوم آقا خانة مايمالك اصل .اند شده

 ين سرايآب و هواتر در هم  خوشيني، به سرزمي باقياز رفتن پدر به سرا
مان تك و تنها ي نريحاال آقا.  كوچ كردند و سهمشان را فروختنديفان

 خوش آب يزن و بچة خودش هم به آن جا. كندي ميدر طبقة اول زندگ
ست كه ك خانواده ايك تكه از يشود گفت او يم. اندو هوا كوچ كرده

  .اندا، افتادهيدننگهي يشتر تويا، بيك گوشة دنيكدام گرش هري ديها هتك
كند و اگر خدا ي ميطبقة آخر، سارا كه مجرد است زندگ مي ندر

. نجا برودين امروز و فردا از اير بگذراند، قرار است هميبخواهد و به خ
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ك خانم متشخص يد، يآيگر ميك خانوادة ديك تكه از ي او يجا به
م يتصمسرانجام  سال انتظار يانسال تازه از فرنگ برگشته، كه بعد از سيم

ا برود و امالكش در دست ين دني از اكلي به وطن برگردد، مبادابه گرفته 
  .نان حرام شوديپاكد

 دكتر يعني، نفره چهارياطبقة دوم و سوم مال دو خانوادة كامل هسته
 يا ما را هستهيها هدانم چرا اسم خانوادي من نم.بهروز و خانوادة ماست

 ك ساعتيشه يبقات همن طيست، چون در ايراه ني هم بيلياند، اما خگذاشته
 ييها تاط خلويخوشبختانه ساختمان از آن ح. كند  ميك تاكي تيانفجار

 هنجار و ناهنجار و انواع بوها را يندارد كه بدون فوت وقت هر صدا
 كلفت خانه هم يوارهاي صدا از دين، گاهيبا وجود ا. كننديمنتقل م

خورند،  يرم بهم بهنگ كه يشود ساكنان در پارك  ميگذرد و باعث يم
 ي كسيم كه برايد بگويجا با نيهم اما.  هم نگاه كننديها منتوانند به چش

ترسم، پزشك بودن ي مرگ مشتر ازي بي حتيضيمثل من كه از مر
ك ي و يك اورژانس خانگيدرست مثل ، يا رهستهيا غي ياه، هستهيهمسا

ك لشكر از يان پروپا قرص يراستش من از مشتر.  استيمائدة بهشت
ح كامل بدنم و بعد از امتحان ي بعد از تشردرواقع.  طب هستميترهادك

شان را انتخاب يكيكدام از اعضاء  هري اسم دركرده، برايهمة دكترها
 مراجعه به آنها دارم كه از گوش و ي هم برايك جدول زمانبندي. امكرده

 روانپزشك هم  دوتايكيدر فهرستم اسم . شودي شروع مينيحلق و ب
  .هست
 .ك زن و مرد و دو فرزند ذكور استي شامل يا و خانوادة هستهدهر

 يا هستهيها ه خانواديها تت جفين روزها مشخص كردن جنسيم انظر به
 واقع، ياي شناور آن در دنيها ه الزم است، چون مكان ذري مجازيايدر دن

ن هستند كه ي زمي رويين حاال جاهايست و همي معلوم نها ت وقيليخ
. ا دوتا زن باشندي ممكن است دوتا مرد يا هستهيها هاد خانويها تجف

 اگر ي، بخصوص دو مرد، حتها س همجنييت ما زناشويكه در وال درحالي
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ن قانون يمن درست از مواز. ازدواج هم نكرده باشند، مجازات اعدام دارد
م نظر  بهي ندارم، وليدوست اطالع همجنسيها نشرع خودمان در مورد ز

مجازات مردها هم آنقدرها كه در بوق  البته .اند قسر در رفتهباًيرسد تقريم
 ي مردهاي رويادير زيل تأثين دليهم به اجرا نشده و احتماالً اند دهكر

ز يآم ن، عالوه بر شواهد آشكار روابط مودتيبنابرا.  نگذاشتههم بهعالقمند 
 يفه و حتيعر و لط، تا دلتان بخواهد داستان و شها س همجنيان بعضيم

 انبساط خاطر ي، براها هبچ  و غالمها م پادشاهان و غاليخي تاريها هقص
ام كه چطور  اوردهين معما سر درنيمن هنوز از ا. گران هستيخودشان و د
سندگان يمتر، نه فقط پادشاهان و سرداران، كه شاعران و نويدر اعصار قد

 يواورند و خاك ري خودشان ني الزم نبوده موضوع را به رويليهم خ
ت ما يوال يام كه چرا مذكرهادهين را هم هنوز نفهميا. زندي بريزيچ
ا يامده و در آن طرف دنيلشان درنيش و سبي كه هنوز ريشتر به پسركانيب
 كه يخر نرهيشوند عالقمندند، تا مردها  ميجهت بچه حساب يخود و بيب

شاعرـ ه مال بار اينك شعر بامزه در ي. كننديدر آنجاها با هم ازدواج م
  زمانيكرند او،يك پي ي آدم اعضاي است كه شعر بني مهميليخ خيش
 يخ به پسركيو در آن ش ، بود ملل نوشته شده جامعهناختما سردر سيرو
ش بازارش كساد شده، ي داشته، و با درآوردن ري با او حشر و نشركه
  .كند  ميحتينص

ك جفت نر ي متشكل از ي رسمطور به ما يا هستهيها هخانوادن يبنابرا
ند همسر، كه يگو ي به جفتشان مها هلكرديتحص. و ماده و فرزندان آنهاست

وند دوتا ياو با پ. اندازديخوف مي دكتر دميني فرانكنشتايها گ سياد بهمرا 
كردند و يك موجود دو سر خلق كرده بود كه مدام با هم دعوا ميسگ، 

اما . اه زنده ماندندك مي فقط ها هچاريگرفتند و ب  ميسروگوش هم را گاز
ر از يشود، چون غيجا ختم نم نيهم بهنجاست كه كار ي ا مامشكل بزرگتر

شوند، زن و مرد يف ميتعر خاص ي كه با اعضايخال و نر و مادة خشك
ا از زن هم كمتر يممكن است زن، . ستيك نر لزوما مرد نيو . ميهم دار
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  .شتر باشديهم بك ماده ممكن است مرد، و از مرد يو بالعكس . باشد
حش هم ي كه توضيهيك امر بديل، يت است نه تمثيك واقعين يا
درواقع .  توجه كرده باشديلي به آن خيام كسدهي آسان است، اما نديليخ

 همجنس كدامشان مرد و يها تان جفين موضوع كه ميت ما، ايدر وال
ات  كه مجازها س بزهكارانة همجنييمراتب از زناشوكدامشان زن است، به

؛  بودن است مفعوليافاعل  موضوع اصلي. مرگ هم دارد، مهمتراست
اگر آدم . يباً موضوع مرگ و زندگي است، تقريتيثي كامالً ح كهيامسئله

 همجنسش ي اگر فعل را رويكند، حتيدا نمي پيباً مشكليفاعل باشد تقر
 پهلوان هم جور يك ينفهمين حال بفهميراستش در ا. اده كرده باشديپ

تا آخر عمر .  تمام استكلي بهچاره مفعول كارش ياما ب. شودياب محس
نجا ين خاطر است كه در ايهم به. شوديدار موان داغ شده نشانيمثل ح

 و بدنام كردن و يري و باجگيكن روكمي برايروز، گاه امروزهيحت
م يل هم، پرورش عالين دليهم به. كنندي را مفعول مها يشكنجه، بعض

 خاطر به اثبات مرد بودن، هم يوكوپال، برا الي زدن هم بهنه و  مردايجسم
 كه دنبال ييترها و هم دور كردن مردهاكتك نخوردن از زورمند

 طاقتفرسا ير است؛ كاريك امر واقعاً خطياند،  نرم و نازكيها سهمجن
 فرزندان ذكور آدم بعد از اخراج از يها ت از مجازايكيم حتماً نظر  بهكه

 بقال سر ي مدرسه، حتيها م و عمو، معلييمادر، پدر، دا. ه استبهشت بود
 به پسر كوچولوها هشدار يزباني و بيم به زبان بازبانيكوچه هم، دا

ند كه تواند تصور كيكس نم چيه. دهند كه مواظب ماتحتشان باشند يم
شود درمان كرد، اما ي پاره را مماتحت.  استيمين چه عذاب عليا

نم يبي كه مها ت وقيگاه. ر استيناپذخر عمر چاره تا آيسرافكندگ
كشند، ترس ي ميساز و عضلهي بدنسازي براي چه عذابها ه پسربچيبعض

  .كنميته وجودشان را با تمام وجود احساس م
ه فاعل باشد،  مرد است كي ناهمجنس هم، مرد وقتيها تان جفيدر م
ز يچ جا و همه د در همهينجا، مرد باي در ادرواقع. ، روزها همها بنه فقط ش
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 ياد كارهين كه بتواند، باي ايو برا. جا سوار باشد د همهي با.دخول كند
 يها تگر از مجازاي ديكي شدن هم ياهكار به من اجبار نظر  به.شود

 و ترس يمن خودم در نگران.  فرزندان ذكورآدم استيخداوند عالم برا
وقت به  چي بافتم كه ههم به يياي روين مجازات، در عنفوان جوانيمزمن از ا

ك حملة ي. مان شدميك نفر و فوراً هم پشي بروز ندادم، جز يكس
  : بوديورز در نشئة عشقييراستگو

ك خانوادة پولدار بشوم كه يخواسته رانندة يشه دلم ميمن هم«
 يا صداي در رويحت. ك باغ باصفا داشته باشدي خوشگل و يدخترها

  بنز سبز خوشرنگ كه خودميها كي الستريابان باغ را، زي خيها نش
. ام دهياند د  باغ به من دادهي را كه در انتهايام و اتاق كوچك دهيرانم، شن مي
، يكاري خوش بيها تدر ساع. زند  مي دختر بزرگ آقا به من سريگاه

خورم و ي ميكشم و بستنيگار مي سشيا دخترهايظار برگشتن آقا در انت
  ».در بزننددر و آن نيه برعكس من مجبورند به اكنم كيمردم را تماشا م

 كه ياخانم كه خودش كارمند جزء ادارة خودمان بود، با وجود عالقه
دم ي نگاهم كرد كه فهميش به من نشان داده بود، جوريهمان چند لحظه پ

توانست بفهمد يگنجشك مسلماً م. شوديبه اندازة گنجشك هم سرش نم
  .ن استي زمي روهات آزادانه، من پروازجور يكن شغل يكه ا
 ي كارچيز همه شدن و دخول در ياد كه كارهيد نكني تردهرحال به

مطمئن . ستيل نر هم ني كار فيحت. نديايبست كه همة نرها از پسش برين
ن يمثالً در هم. بندندي ميكنند مردند خالي م كه ادعايي از آنهايليد خيباش

اما . اند كامالً ول معطليا  هستهيها هد والد خانواهردوباغچة خودمان، 
ست ي كنارش نيد چون جفتي هم دارد، شاييمان، كه اسم بامسماي نريآقا
 .رسدي منظر  به مرديلي كرده، خي دارد و پسرش خودكشيل مبسوطيو سب

ن ياما ا. شتر نرند تا مردي از مردها بيليام خدهيراستش، تا آنجا كه من فهم
ده گرفته شده، چون در زبان ما از كلمة نر فقط يد ساده نايليت خيواقع
كه  درحالي.  آدم مثل فحش استيكنند و برايوانات استفاده مي حيبرا
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نم كه طبقة يبيكنم، به وضوح مين باال نگاه مين حاال كه دارم از ايهم
اط ي درخت گردو از طرف حيها گدوم و سوم ساختمان ما كه شاخ و بر

 هستند، درست مثل ها ه پنجريگر جلويطرف دابان از ي خيو چنارها
 نر در يها ه خانه هم درست مثل پرنديمردها. ستها ت درخي رويها هالن

اند و با دهن باز  و مادرها پرشان كردهها هاند كه بچستادهي اگوشة النه
 ها هبگذارند و آنها هم دهن بچ دهان ماده يكنند، تا لقمه توينگاهشان م
ك گوشة كوچولو هم ندارند كه مال خودشان ي ينه، حت اليتو. بگذارند

شه يخوابند، اما هم  ميها ندرست است كه در رختخواب كنار ز. باشد
  .اند دهي كنار النه خوابيا شاخهيك لنگه پا رويانگار 
بشر از كجا آمده، چون  ي نوع بني براي اضافيبند مين تقسيدانم ا ينم

. شوند  ميميشان فقط به نر و ماده تقس ي تناسليها ها برحسب دستگاياوزيگ
  نر و ماده حسابها ن زباياء هم كه نر و ماده ندارند، گرچه در بعضياش
 مثل طال و نقره و انواع يمتياء قيدر زبان خود ما، اسم اش. شوند مي
 خوب يزهاياقوت، و همة چيد و ي گرانبها، مثل زمرد و مرواريها گسن

گذارند و ي دخترها ميو آرزو و مهر را روا يا رويمانه، يمثل ساغر و پ
ان جاندارها ياز م. اند  از جنس مونثها ين خوبيكنند كه اينطور القا ميا

دانم  ينم.  شدهها نب زيف و خوشگل نصي ظريها ه و پرندها لهم اسم گ
ك يد آن را ينطور باشد باياگر ا. ا نهينطور است يا هم ايگر دني ديجاها

ل يد دنبال داليم، اما اگر موضوع خاص ما باشد، باي كني تلقيمسئلة بشر
  .ميگر بگرديد

 شود يدانم نم  ميام و  عبرت گرفتهها هان مورچينكه از جري، با اهرحال به
رسد آنها مسئلة  يم نمنظر  بهزبان را دست كم گرفت، ي موجودات بيليخ

 را ت مايشان هم وضع  نر و مادهيا حتي داشته باشند، ي و زنانگيمردانگ
 گفت كه نشان  ميييزهايرستان ما چي دبيشناس اهيمعلم گ. داشته باشند

 يم و زنبورهاينس «: نظر واقعاً اوضاعشان روبراه استنياهان از ايداد گ مي
برند،   مينجا به آنجاينوشند و گردة آنها را از اي را مها لعسل كه شهد گ
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 ي هم براها مد كه آدح دايبعد توض ».انداهانيواسطة ارتباط نر و مادة گ
  شركتيرسان ن گردهيوه گرفتن از آنها در اياهان و ميباردار كردن گ

ن يما با هم ارتباط ندارند و در عياهان مستقين نر و مادة گيبنابرا. كنند مي
م به طرز نظر  بهوقت آنن موضوع در يا. كنندي هم ميريگحال جفت

ره يا خي درخت باردار اقاق آمد و از پنجرة كالس با حسرت بهي عاليبيعج
ه ي كه بر سرش سايدي سفي و ابرهاير آسمان آبيشدم كه با آرامش، ز

ن هم فكر كردم كه اسم تخم ي به ايو حت. ستاده بوديانداخته بودند، ا
 فحش به حساب جور يك گرده، به مراتب از تخم ما كه يعنياهان، يگ
م به يشته باش را كه دوست ندايهرچيزچون ما . د، بهتر استيآيم

  . يم تخمييگويا به آنها ميم يدهيتخممان حواله م
ستند، باز ياهان از هفت دولت آزاد نيدرست است كه جانوران مثل گ

 مراد كه جد كرده بود زنش را يك وقتي. هم وضعشان از ما بهتر است
  :ديت پرسيطالق بدهد با عصبان

 ببندند و ده كه دوتا اسب را در اصطبلي دينم كيآخر بگو بب«
  »مجبورشان كنند تا آخر عمر با هم بمانند؟

وگرنه مجبورت . چارهي بيستيبرو خدا را شكر كن كه اسب ن«
 آوردند يت ميك ماده براي هم يريگ و فصل جفتي بدهيكردند سوار يم

  ». كننديكشتا تخم
 ها ب اسيق زندگي به حقايليمعلوم بود خ. ك لحظه ساكت مانديمراد 

  :نداختياما خودش را از تك و تا نتوجه نكرده، 
كشند يم و تخممان را هم ميدهي مي دارد؟ دائم سواريمگر حاال فرق«
  ». كنندي مادرها متا خان

ن ي، وضع ما از اي كرة خاكيان مخلوقات جانوريم در منظر  بهخالصه،
ن كفر است اگر بپرسم چرا خدا بعد يدانم اينم. متر استينظر از همه وخ

نكه ي ايجا بهر داد و يير خلقت را تغي حوا از دندة چپ آدم مسدنياز آفر
رون آورد، ياورد، از بطن حوا بيرون بيل را از دندة راست او بيل و قابيهاب
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  فتد؟ي به گردن بندة ابوالبشر بيتا بند ناف مثل طوق لعنت ابد
ن مورد ي در ايحت. امن موضوع فكر كردهي به ايلي راستش من خ

 را قبول ي كم نظر كسيلينكه خيشوم، و با ا  مي محسوبپا كارشناسكي
خواست اسب باشد و بعد منصرف شد، كامالً يكنم، با نظر مراد كه ميم

رون كردنشان از بهشت ي آدم توسط حوا و بي او داستان اغوانظر  به.موافقم
  .ر مادر، به گردنشان افتادهياند كه طوق ماده، مادر و غ نوشتهييرا نرها
ست، يپ نية اديمنظورم قض. كم گرفتد دست يه را اصالً نبايظرن نيا
ه ياصل قض.  موضوع را لوث كردهيپ تا حديم داستان ادنظر  بهچون

ن را يتواند زم  مياست كه Mother Natureا ين ي مثل مادر زميزيشتر چيب
 كه يكس.  را آتشفشان كندها هندازد و كويل و طوفان راه بيبلرزاند، س

 كه يباشن تركمنيهم. افتند يش به زانو ميخ جلويران تاري جهانگيحت
ن چند ي تا هميد ندارد، شاهديزخان بودنش تردي در تخم حالل چنگيكس

 كه مرد از وجود يالبته من وقت. ن ادعاستيش زنده، بر ايوقت پ
اش نوشتند كه  آنقدر مفصل دربارهها ههمة روزنام. جودش با خبر شدم يذ

ك داستان ياش مثل يشرح زندگ. ن را كشف كرده بود سرطايانگار دارو
شوند و در يم ميتي كه ي همة كسانيآموز جذاب بود، مثل زندگعبرت

در .  بزرگ را به انجام برساننديبرند، تا سرانجام رسالتي رنج مها هپرورشگا
 هم كه يوقت. ست شوديد كمونيهمان پرورشگاه به او الهام شد كه با

 ياسايك ي ياو حت. س جمهور شدييد فوراً ريچيم پسم درهيبساط كمون
 سه بار كتابش را ي هم نوشت و اعالم كرد كه هركس روزيزيچنگ

اسا را ي. آنكه در برزخ معطل بماند يرود ب  ميراست به بهشتكيبخواند، 
 به فضا يك موشك روسيس جمهور، با ييبا پرچم كشور و نشان ر

نكه مردم ي ايبرا. ب نمانندينص يض آن بيفرستاد، تا در آنجا هم از ف
ح و يش فكر كنند و حتماً به بهشت بروند، تفرياسايشه به او و يهم
توانستند دور   ميهمه فقط.  را ممنوع كرديوتري كامپيها ي و بازيقيموس

 از يكي.  بود طواف كنندي خود او كه سر هر كوچه و برزنيها همجسم
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تخت، هنوز هم يدان بزرگ پايش از طال، در وسط مي چند متريها همجسم
 را كه ولش ين او، مادريهم! دياما فكرش را بكن. چرخد يرو به آفتاب م

 يكرده بود تا در پرورشگاه بزرگ شود سجده كرد، و اسم او را رو
  . سال گذاشتيها ه ماي روي و حتها ن و ساختماها نابايخ

  كهي فلسفيها هخواست بدانم در دستگاي دلم ميلي خيك زماني
 تا ياند، وله چه گفتهبار ايناند در ن كردهييف جهان و كائنات را تعيتكل
 ياا به جنس خودش عالقهي سقراط كه گويعنيانگذار فلسفه، يدم بنيشن

 داشته كه از دستش عاجز ي داشته، زن وحشتناكيخارج از حدود شرع
اطر  خي تسلينكه تا حدين اي نرفتم، و درعيل فلسفيگر دنبال داليبوده، د

ش خودم ي داشته، پين مشكالتي چون او هم چنيدا كردم كه مرد بزرگيپ
 بر نوع نر بشر رفته؛ يض بزرگين نظر تبعيدم كه از ايجه رسين نتيبه ا

ند بند ناف به گردنشان يآيا مي به دنيچون برعكس همة انواع خلقت، وقت
از بند  محكمتر يزيكنند، چي ميافشان هم خودشان اسپرميافتد و وقتيم

. افتديشان ميدار زندان آلكاتراز به پا توپيرهاي مثل زنجيزيناف، چ
ست، اما ي فرار از الكاتراز نير به سختين زنجيدن ايدرست است كه بر

شوند، كه مثل پدر خودم كه فقط ي مي نه فقط دچار لعنت ابدها يفرار
شوند، انتقام  يم نينشمار و خانهي بيآمد، وقتي به خانه مي افشان اسپرميبرا
 هم دلشان به ها ه بچيحت. دهنديبت را با حبس ابد پس ميست سال غيب

 انداختن بار مرد بودن به خاطر بهخود من، هنوز او را . سوزديحالش نم
 يبرا. بخشميف خودم كه پسر بزرگ خانه بودم، نميدوش كوچك و نح

 يارشگرهاوار مادر، مثل گزMother Nature ن هم با وجود انتقاميهم
 از مادر ين با چنان مالطفتي كه وقت گزارش دادن از زلزلة چيونيزيتلو
ام بر وقت نتوانسته چي بارانده، هيفيزنند كه انگار باران لطيعت حرف ميطب

  .رميضد مادرم جبهه بگ
 خودم كه ي برايد جداً فكريارم كرده كه بايالبته سرنوشت پدر هوش

وقت هم زن و هم مادرم، هرنكه يبخصوص ا. ام بكنم يدر آستانة بازنشستگ
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 ».يجان به جانت كنند تخم آن نامرد هست« :نديگو  ميفرصت كنند به من
قد .  ندارميتيد، كه البته ابداً از آن شكايگوين را ميلم هم ايشكل و شما
 خود يمان و دماغ و دهن سرجاي پروپي درشت و ابروهايها مبلند و چش
ر خودش ي هم تقصيليبت پدر خيكنم غي م فكريگاه. ت ندارديكه شكا

ستم، و ي نين لحاظ از او ناراضيحال از اهر به. ديايگذاشتند خانه بينم. نبود
دهم، خودم را قانع يح ميه بودن به او ترجينكه حرامزاده بودن را به شبيبا ا

 از هفت فرزند داده، مثل يكي كه پدر هر تكه از خودش را به امكرده
 كشمش به يم نخودچي بر حسب اتفاق خانه بود و با تقس كهييها توق

ب شكل دماغ و دهنش به ين ترتيبه ا. كردي مين ما پدري، بيسهم مساو
خبر ين از انتقال بيبا وجود ا. ها يگرش به بعدي ديزهايده و چيمن رس

 يسخت تخم موجود نكبت و شرور و جان. ترسميگر مي ديروسي ويها نژ
شود راحت از شر يهم كاشته شده باشد نمش يهزار سال پ. است
 ي قطعيخواهند از نابودي ميست كه وقتيخود نيب. ش خالص شديها هگرد

ن يهم. ن برداشتي زميد تخمش را از رويند بايگويحرف بزنند م
ست چه يدهد كه معلوم ني مين كه اغلب اطالعاتي ماشيوي از رادها يتازگ
ارت عربستان دست  درصد تجيدم سي آن است شني مشتريكس
، آن هم در جه كاشتهي است كه خدي جز تخميزين چه چيا. ستها نز
  توانند بكنند؟يگر را نمي دي كارهايلي خها ن كه زييجا

زها و سرنوشت پدرم كه ممكن ين چين هم هروقت به اي هميبرا
لرزد، مثل آن يكنم، پشتم ميك به من منتقل شود فكر مي ژنتطور بهاست 
 كه مادر يفي ستون فقرات نازك و شكنندة پشت برهنة نح كهييروزها

د، يلرزي اجاق سوزانده بود ميش را با قاشق داغ شده رويزبان راستگو
 مادر و فرزند است، يوند ابدي به مصداق آن شعر مشهور كه گواه پيوقت

  .ديكشي تن او را به سر و دماغش ميسر به دامن مادر فرو برده و بو
 يجا بهاما .  فرو كنميد سر به دامنيلرزد با  ميتم پشيهنوز هم وقت

شود، درست مثل   مي هاريبرم كه وقت  ميدامن مادر، سر به دامن زنم فرو
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شوند، به   ميلي مهتاب به گرگ تبديها ب كه شييها گانسان ـ گر
نه ي آين است كه عكس مادر تويدرست مثل ا. ديآ يشكل مادر من درم

د يمادر سف.  به او ندارديچ شباهتي هير حالت عادال ديكه لدرحالي. افتاده
 يزي مادر به رنگ كشمش، چيها مچش. ال كامالً سبزه استي و ليبلور
ال يمادر قد بلند است و ل. اهياه سيال سي است و چشمان ليا ان سبز و قهوهيم
ال مثل ي ليها تفقط كف دس. ديآ  مي زور بزند، متوسط به حسابيليخ

  .مادر داغ است
نطور مواقع چه ي كه مادرانشان دامن ندارند، در ايدانم انواعينم

ن ي نوع بشر همي مادرهاي مطمئنم تنها علت اختراع دامن برايكنند، ول يم
شود يسر را كه نم.  آن پنهان كندينكه آدم بتواند سرش را تويا: بوده
ال شلوار بپوشد، مگر يگذارم لين نمي هميبرا.  شلوار پنهان كرديتو
رون برود و بنا به دستور حكومت مجبور است يخواهد بي كه مييها توق
  . ر دامن هم شلوار بپوشديز

ه چشم ي شبيزيال چي ليها مته چش. ستي مهتاب نيها باما فقط ش
 ي كه روح آدميا ك نقطة براق، مثل چشم گربهيك نقطه، يمادر هست، 

 در  او راي كه وقتياهي سيدر او حلول كرده باشد؛ همان جادو
 پر از ياي كه در تريزيم كرد؛ همان چيدم، جادوي دانشكده ديايتر كافه

ت يان جمعيد، باعث شد نگاهش از ميد يگار كه چشم چشم را نميدود س
اما . م كردميدم و خودم را پشت مراد قاياول ترس. بگذرد و به من برسد
قت و مراد و. نميكرد بب  ميدم، تا او را كه نگاهميبعد چند بار سرك كش

  :كند  ميفين ماجرا را تعريوقت ا يب
ش يها مداشت با چش.  هم نگرفته بوديي ماييچا. ال تنها نشسته بوديل«

 ش را هميها بل. خورد  ميچارة ما راي داشت دوست بيزي تيها نكه دندا
م، وگرنه ي نگرفتيزش را جدي تيها نكدام دندا چيآن روز ما ه. ديسيل مي
  ». بخوردته م او را تايگذاشتينم

.  وحشتناكيها نم جذاب بود، مثل داستاياما برا. دميترس  مياز گرگ
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 از يليس خيكرد؟ مغناط  مي فكري به خوشگلياما ك. خوشگل نبود
س پرتگاه ترسناك باشد و ي مثل مغناطي وقتيحت.  مؤثرتر استيخوشگل

م ي سرانجام به سراغم آمد سراپاين وقتي هميبرا. ن بكشدييآدم را پا
  :گفت. ديلرز

  ».ميگذار  ميوو د راندهياگر بخواه. من دوست دارم با شما دوست بشوم«
دوستان . نين شد و هميو هم. ف و نرم بوديش لطينكه صدايب ايعج

آمد،   مياي غذا به ترجور يكال هر روز با يل. ناچار گرگ را قبول كردند
با . ديرخ يك مي شيها سم لبايبرا. خورم بيي دانشجويغذامجبور نشوم تا 

 امتحان با يها بش. برديخواستم مياش مرا هرجا م يفولكس واگن آب
. دميترس ي ميگاه. نشستي من در كتابخانه ميفالسك قهوه تا صبح، پا به پا

كردم و ي خودم را گم مي مدتيحت. رفتمي ميرآبيبه كمك دوستان ز
شد و يع م شروها ناما وسط راه دوباره امتحا. دميكشي شاخ و شانه ميكم
 دانشكده تمام شد، يوقت. دنديرسي امتحان با فالسك قهوه سر ميها بش

 يحت. كشديد كرد كه خودش را مي تهدبار اينال يل.  گم شدميدوباره مدت
 ها هوانيشد كه مثل د جداً تمام ي كار وقتي قرص هم خورد، ولبار يك
  :ديش را كند و داد كشيموها
  ».كشميخود تو را م. كنمي مي باز هم خودكشيال كرديخ«
كن  پشت جوهر خشكيها هاند، اما انگار لكي زندگيها تينها واقعيا

 همة يك وقتي. نه گذاشت، تا بتوان خواندشاني آيد آنها جلويباشند، با
 چه؟ يعنيدم عشق يكردم و از او پرسف ي روانپزشك تعرينها را برايا

ن هم يا. دهنديراست نموقت جواب سر چينها هيا.  نداديجواب سرراست
ن باز به سراغ لغتنامه رفتم كه يبنابرا.  استي ادا اطوار روانپزشكجور يك

كه  جالب بود يف روانشناسيك تعرياما در آن . امدي در نيزياز آن هم چ
 زيآم جانات كدورتيك عالقة نامعقول است كه باعث هيگفت عشق يم
 يها ل كه قاتيبي عجي بالهايت حها س روانشنانظر  بهدميبعدها فهم. شود يم

جانات ي است كه باعث هي عشقيآورند، از روي مها ن به سر زياليسر
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 را ي ژاپنك زنيلم ي فيكنم، وليلم تماشا نمياد فيمن ز. ز شدهيآم كدورت
م نظر  بهاما. بار تماشا كردم كرده بود، چنديري معشوق هاراككه با عضو

زن از . خالص بدون كدورت بودك عشق ي.  در كار باشديد كدورتينرس
ل هم مرد ين دليهم بهظاهرا . ن كار را كردي اشدت عشق، در اوج كه بود

ك ي. بودنش هم بوده باشد ي ژاپنخاطر بهالبته ممكن است . ناراحت نشد
دن ي دري را خواندم كه جوريريف هاراكيك توصي ييك جاي يوقت

كننده خودش چه  يريداد هاراك  ميف كرده بود كه نشانيشكم را توص
ن فكر افتادم كه ما هم يلم به اي في، وقت تماشاهرحال به. برده  مييلذت
 يخواهد معشوق را و بعض  ميم دلمانيشو  ميدي دچار حالت عشق شديوقت

 هم هستند كه دلشان ييها م آديحت. مي او مثالً جگرش را بخورياز اعضا
نترنت ي كه در ايباز همجنسيمثل جوان آلمان. خواهد خورده شونديم

دا كند كه حاضر باشد، در همان حال كه هنوز ي را پي زد تا كسيآگه
 از او را خورده تمام ي كه مقداريهنوز محاكمة مرد. نمرده، او را بخورد

  .ستي در آلمان ني آدمخواري برايچ قانونينشده، چون ه
 مرا بدجور ترساندند و از ها ثين حرف و حدي، اوقت آنراستش در 

 ي برحسب اتفاق، توشيال كردن موضوع گذشتم، اما چند روز پ دنبريخ
ش ي كه خورة آنها هستم و همة مطالبشان را فها هن روزنامي از هميكي
البته مقاله در . خطرتر آمد م كمنظر  بهز جالب خواندم كهيك چيكنم، يم

 كه با ياء مجازي بود و اشيت مجازيدربارة واقع. بارة عشق و عاطفه نبود
 يك عالم مجازيك كرد كه ي تحريك نقطة بدن را جوريتوان ينها مآ
 و يك دستكش مجازيشود، تا در آن بتواند، مثالً با  آدم درست يبرا
 يليدرست است كه سروته موضوع را خ . كندي بازيك توپ مجازي

 يجاد عالم مجازيك نقطة بدن و ايك يدم، اما موضوع تحريدرست نفهم
بخصوص حاال  .م ملموس بودي كارها را كرد، برايكه بشود در آن بعض

 دستكش جادو در آن نقطة يكيفهمم چه وقت فشار تحريكه درست نم
 مربوط به يدانم كجاست، تمام، و عالم مجازيقا نميخاص از بدنم، كه دق
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  .ام واقع افتادهياين دني زميد شده و با ماتحت رويآن ناپد
.  بحث كردميليست خينين فمك زين مسائل با ي در بارة ايك وقتي
 در يدانستم، منع يدانم و ميشده با آنها منكه خودم را در جنگ اعالميبا ا

 يت مجازيهمان واقعمربوط به دانم چقدرش ينم. دميدوست شدن با او ند
 دلم يجور يك. نتي، و چقدرش خبث طيبود، چقدرش كنجكاو

بته از همان اول هم ال. اش را كجا پنهان كردهيخواست بفهمم زنانگ يم
گرفت يسر نخ را محكم م. كردي مي بازخوب.  كامالً معلوم بودييازهيچ

.  بود و خوشبختانه خطرناك هم نبوديزيانگجاني هيباز. آمديو م
ن خطر كه آدم را به اعماق ي آب سبك بود و اي او مثل كف روچيز همه

 و يدگ با حساب و كتاب زنييهاجور يك. آب بكشاند وجود نداشت
كرد خودش ي مي سعيشوهرش را نگه داشته بود و گاه. كرد  ميحيتفر

ن يبش ايتنها ع.  نخوردهم بهش جور كند، تا توازنشان ي برايدوست دختر
خواست منصف باشد و ي دلش ميليكرد و خي ماظهارنظر يليبود كه خ

مراد كه  .زدي ضد حال مها ه من، به قول بچيها ليه تحلي وسط تجزيگاه
 مشغول گشت و ي وقتبار يككند، ي مي هركاري و شوخي مسخرگيبرا

ل مرا يشمارة موبا. رم كردي غافلگيكي الكترونطور بهگذار با او بودم، 
همة . بعد هم تلفنم روشن مانده بود. ده بوديش به من نرسيگرفته و صدا

 آن يشنامه نوشت و فردايك نمايهمان شب . ده بودي ما را شنيها فحر
خ گوشم رد شده ي شدم كه از بيم آورد و من تازه متوجه خطريراروز ب
  . مراد خود گرگ پشت در بوديجا بهم يفرض كن. بود

وسواس نگه داشتن مدارك و . امشنامه را نگه داشتهين نمايمن هنوز ا
 يحت.  از آثار من بر آنها باشدي را دارم كه اثرييزهاياسناد و همة چ

 يها بهمة آنها مثل كتا. ام را هنوز دارم رسه دورة مدي و دفترهاها بكتا
ن هر كار كردم يبا وجود ا. ستنديخطر ن يرستان بي و دبييدورة ابتدا

 و چه ها ب خطرناك، چه خويها هم كه نام كنينتوانستم خودم را راض
 ينها را الياول كار ا. ن ببرميها را، از بدي و چه تهدها يگزارگله
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بعد كه . گذاشتميد ميرس يال به آن نميست لن قفسه كه دي آخريها بكتا
 نداشت به اداره آوردم يكه نام و نشان از آنها را ياد شد، بعضيحجمشان ز

به  ن گذاشتم،ير زمي زي مدرسه تويها بدر كارتن كتا را هم ها يو بعض
م كردم و ين تسليآفر  ناغافل جان به جانطور به اگر يال كه حتين خيا

 خودشان هم كه شده اسرار را ي آبروخاطر بهدند، ورثه آنها را كشف كر
ال، يتازه تصور حالت شوك آنها، بخصوص ل. ن دفن كننديرزميدر همان ز

 كه بعد از يي به رازهاها ت وقيليخ. ز من استيانگجانيالت هي از تخيكي
 يستم بتوانم مثل ارواحيف كه مطمئن نيح. كنميشوند فكر ميمرگم فاش م

  . رسانند شاهد ماجرا باشم  ميهم به حضور ييه شكل نامر بها مليكه در ف
خوانم از يشنامه را مين نمايروم و ا  مي به سراغ مداركمي وقتيگاه
ب يكنم و باز هم به موضوع عجي صحنه تعجب مي خودم رويتماشا

  :شمياند  ميعشق و اخالق
  

ل ي زناكار، با اتومبي، زن و مرديزيي پايبايك روز زيدر غروب 
 يزنند و برا  مي گشتيك عصرگاهي پردودودم و پرترافيها نابايدرخ

  :نديجو  مي تنها ماندن چارهي براييافتن جاي
ن، ين سفارت را ببيا.  بلند چقدر قشنگندين چنارهاينگاه كن ا: مرد

  .ش چقدر قشنگ استيساختمان آجر
 ي براييك جاينجا يكاش هم.  هم قشنگ استيدانگاهين ميا: زن
  .يكرد مي دايپ اجاره

ام،  دهي جاها را در وسط شهر ديليخ.  هم خوب استيمناطق غرب: مرد
ش هم خوب يها ي ارزانتر است، دسترسها هاجار. اما آنجا از همه بهتر است

؟ از ييآيچرا نم. ميم به هتل برويتواني حاال تا جا اجاره كنم ميول. است
  ؟يترس  مييزيآبرور
  .ميكنير ميهد لو بدهد، گ باشد و بخوايارو عوضيك كم ي: زن
  .رديد دو سه برابر بگيچرا بخواهد لو بدهد، فقط شا: مرد
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 كه عرق يينهايمش بله، مثل اياگر كاسب باشد و بشناس: زن
  . ثابت ندارنديكيزية فيكارها سرما  كه خالفيدانياما م. فروشند يم

  .زي فكرم را مشغول كرده خانم عزيلين موضوع خياما ا: مرد
ن كه انگار از ي موتور ماشيمانند و ناگهان صداي ساكت ميت مديبرا
شان ي دوباره صدايوقت. پوشانديگر را مي ديك رها شده، صداهايبند تراف

  :شود موضوع صحبتشان عوض شده است  ميدهيشن
. رديگر را تحت سلطه بگي ديكند آنهاي مي كه سعي كسيعني:... مرد

نطور هستم ين است كه من ايافكر كنم منظورت . ستيادم نياصطالحش 
  .ر بگذارميگران تأثي ديكنم روي ميو سع

تو همة . اشينه به مفهوم اخالق.  استيبين موضوع عجي ايدانيم: زن
 ينسب. يان خوب داريب. ي دارير بگذارينكه تأثي ايابزار و لوازم را برا

  .كند يپست م. كنديدن آدم را محتاط مي دينسب. ينيبينم
  .كنديشل م: مرد
 را ي و مهمي نكات جدها م آديبرا. ي داري خوبيدرك حس: زن
  .ك مشكل استين ياما ا. يكن  ميمطرح

  .  فشارجور يكل است، ي تحمجور يك يعني: مرد
 يزي چيسادگمحال است به. نطور استي، دختر برادر من ايدانيم: زن
  .كندي مضطرب ميلين مرا خيا. د كندييرا تأ

  .شوديتو مشوش محس استقالل : مرد
د در ي باچيز همه. دا كند خودش را رشد بدهديد فرصت پيآدم با: زن

 درخشان مهم باشند، فكر يست كه فكرهاينطور نيا. خدمت آن باشد
 كه با هم كار ها وقت آن. يشناسيمثالً شهرام را م. كردن مهم است

م واقعاً رون آمدي بيوقت. كنديكردم دارد مرا خفه ميم، احساس ميكرد يم
تازه او .  من مهم بود كه نبودنشيبودنش همانقدر برا. دمينفس كش

تواند در مقابل تو ي ميكمتر كس. توانست مثل تو خودش را بارز كند ينم
  .عرض اندام كند
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د موضوع قدرت يشا. امن موضوع فكر كردهيمن خودم هم به ا: مرد
ك ي. شود ي ميگر قاطيز ديك چي با يول. ك منشيد هم ياست، شا

ت يا احساس عدم امني ترس خاطر بهكتاتورها گفته كه يسنده دربارة دينو
 ين دوتا با هم قاطين ايبنابرا. گران را كنترل كننديكنند ديتالش م

  .دانم يا ناآگاهانه؟ نميآگاهانه . شوند يم
  ؟ياف را بغل كردهي؟ چرا كيخواهيگار ميس: زن
شود  يگار را كه نميل كنم؟ سخواستم تو را بغي ميكنيفكر م: مرد

 كوه را نگاه يابر باال. شوديف را ميم، اما كيبغل كرد، مگر بزرگش كن
  .م هتليا برويب.  مرا نكنيگرفكر سلطه. كن چقدر قشنگ است

  .ش بودي دو ماه پيكين مربوط به يا. ستمين موضوع نيگر نگران ايد: زن
 مثل ييها م حوصلة آدها يدانم كه بعضي؟ البته مييآيپس چرا نم: مرد

 االن مجبورم هرحال به. كنندي هم مثل تو مقاومت مها يبعض. مرا ندارند
  نمت؟ي ببيحاال ك. ميزنيشتر حرف ميبعداً ب. بروم

  
 مرد، يكدام به نمونة مثال چيشناسم، هي كه ميينكه نه فقط من، همة آنهايا

كند كه  يبت مم، ثايستيه ني ساخته شبيست كدام افالطونيكه معلوم ن
 نداشته و يتيچ خاصيت نوع بشر هي جز اذي مثاليها هاصوالً اختراع نمون

 يها هن سازندگان نموني باشد، همها تن نوع مجازاي مستحق بدترياگر كس
 ييزهاين و همة چياند هرجور شده خودشان را از زم خواسته  ميديشا. انديمثال

 ي پايبدبختانه، از وقت. ردندكه در آن است بكنند و دوباره به آسمان برگ
 هم كم و ها ن در آسمايافتن راه رستگاريد يآدم به آسمان باز شده ام

ك يكس توانست يش كه فونين چند مدت پيالبته هم. ش مخدوش شدهيب
دا دچار ي دانشمندان شديك مدتيخ را جمع كند، يمتر مكعب از خاك مر

 ي نشانة نوعي موادآب و خيد در آن يرسي منظر  بهجان شدند، چونيه
 ياما مقصود آنها از زندگ. انددا كردهينده پيا آي در گذشته، حال يزندگ

شود مارچوبه به ين است كه در آن ميمنظورشان آلكال. ستي نيرستگار
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م در آنجا مارچوبه يتواني محرز شد كه ميد وقتيحاال فكر كن. عمل آورد
 آنجا مارچوبه هم بكارند،ك عده بروند و يم يشود؟ فرض كنيم چه ميبكار

دن آنها ي كه به ارض موعود رفتند، كه تازه در آن قبل از سررسيمثل وقت
ة يالبته آنجا اعالم. گر هم كاشته بودندي ديزهاي چيلياحتماالً مارچوبه و خ
 و ستارة سرخ چه يري راه شيست برايحاال معلوم ن. حقوق بشر را نوشتند

  .  مانده كه بكننديكار
ش، ين چند روز پيراه بهتر برگشتن به جنگل باشد، اما همك يد يشا

وانات هم يان حيكننده را خواندم كه در من موضوع نگراني، اييك جاي
، كه ها هر از زنبورها و مورچيا غيهمسرند و گو، مثالً كالغ، تكها يبعض

 ها نموي مي بعضي و حتها لي فيها هملكه و سرباز و كارگر دارند، در گل
م مادرم ي بچه بوديوقت. د، ستون گله استيسفشيد، نه ريسفسيك گيهم 
شتر از همه يبه من هم كه ب.  را گذاشته بوديواني هركدام از ما اسم حيرو

 يلي خها هآمد، چون بريگفت بره كه اصالً خوشم نميدوست داشت م
به او گفتم . گذارندي پلو مي آنها را اليكنند، فور يدا نمي پيفرصت زندگ

رد يگي او را نميخواهد كالغ باشم كه زشت و بد صداست، كسيم مدل
م نظر  بهاما حاال. كنديصد سال هم عمر ميندازد و تازه سي قفس بيتو
همسر بودن كالغ  و تكي و بدگليي جبران بدصدايد خدا برايرسد شا يم
  .ا نهيدانم ارزشش را دارد ي را به او داده، و نمين عمر طوالنيا

 در جنگل يدا كردن راه رستگاري پيرسد بشود روي نمنظر  بهنيبنابرا
 يها هشيد شيماند خري كه ميپس تنها راه رستگار.  حساب كرديليهم خ

 ها هشين شيا. ن استيدر چ» ي راحت خاكستريزندگ« از مغازة يخوشبخت
دار، صبر و يارتباطات معن: اند چسباندهييها ب آنها برچسياند، اما رويخال

فروشد گفته كه يشه مي صد تا شيصاحب مغازه كه روز...  آرامشعشق،
توانند مشكالتشان را در آنها يست و مردم مي نيزي چها هشين شيدر ا

ن يدة فروش ايا ايگو.  را ببندند و خالص شوندها هشيبگذارند، در ش
 فوراً آن ي مطابق رسم حسنة ملها يني بوده و چيك دانماركي از ها يبطر
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  .اندد انبوه كردهيس و تولرا اقتبا
د ي را هم نباي مجازياي من امكانات دننظر  بهدياما راستش را بخواه

ك يشود با ي ميوقت. ستيكم از سحر و جادو ن. دست كم گرفت
ب ي كرد، چه بسا بشود ترتي توپ بازي در آسمان مجازيدستكش مجاز

ت به عمر  ممكن اسيد، حتيديخدا را چه د.  را هم داديك راه رستگاري
 ي فوت كردن مشكالت تويجا بهتوان يفعالً كه م. ما هم قد بدهد

من هنوز .  پست كردي و به عالم مجازيبند، آنها را بستهي خاليها هشيش
 يك وقتي. ند پستيگو  مييام چرا به ابراز وجود در عالم مجازدهينفهم
بر در مهز شاعرانه و نرم، مثل قلب كبوتر نايك چيد كه يرسيم منظر به

 آسمان پرواز يد، كبوتروار تويك عالم پاكت سفيانگار . پست هست
 به مقصد ي پستيها هشتر بستيرسد كه بيم منظر  بهاما حاال. كردنديم
خواهم ي كه خودم مياند، مثل بمبي بمب پستجور يك، ي مجازيايدن

 بتركد و ي در همان عالم مجازها گسندوارم مثل شهابيپست كنم و ام
  .د شودي ناپدها هاهچالير سد



  
  
  
  
  
  3  
  
 بتركد ي در عالم مجازي كهكشانيها گسن د داشتم مثل شهابي كه اميبمب

 نيوجود ا با. نم ي كنار پا، وسط اتاقدرست ،ديشب تركي ديدر مهمان
توانم بگويم انگار   حتي مي!ستي بد نيليام و حالم هم خمن هنوز زنده

  .كنم ه باشد، احساس سبكي ميدملي تركيده و چركش بيرون ريخت
 آنها. دندي پدر و مادرم سر رسي شروع شد، وقتخيلي زود يمهمان

ال كه يپدر و مادر لند، البته بعد از يآي صحنه ميشه اول از همه رويهم
 از پنجرة يال وقتيل . بوفه هستندي قاب و روي، توشه در خانة مايهم

  :دي كشيدشان خرناسيآشپزخانه د
ش را يدهند آدم دست و پايمهلت نم. نديآيند بدو بدو مدار! بفرما «

  ».جمع كند
 حاضرند. آمدند يالطلوع م يتوانستند از صبح عل يدانم كه اگر ميمن هم م

شتر ينكه بيا.  بروند، اما خانة خودشان نباشنديي بكنند و هرجايهركار
 قبل ها مدهد كه آد ي هستند نشان مها لن سن و سايان تورها از هميمشتر

 كه ممكن است جهان ييكنند، تا جايدا مي پيديل شديا مياز ترك دن
 ها م را كه آدين جهانيجهت اسم ا يخود و بيدانم چرا بينم. نندي را ببيفان

 خاطر بهحال هر به. اند گذاشتهيروند جهان فانيگذارند و ميپشت سر م
جه ين نتيش از ترك آن، به اين جهان، پيدن ايعالقة سالمندان به د

 يها ن سالمندان، كارواين سراهاي ايجا به بهتر است يليام كه خدهيرس
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رها را در يزات الزم درست كنند كه پي با پرستار و دكتر و تجهيبزرگ
ن ين صورت ايدر ا. ن طرف به آن طرف ببرنديهمان حالت نشسته از ا

ان، قصة پرآب و تاب خانة سالمندان، در مقابل خانة مهر و محبت فرزند
 كه فكر يكيمن . شوديتر است تمام م هم سوزناكي هنديها مليكه از ف

ده را ين ايد هرطور شده ايبا. ارزدينة آن باشد ميچقدر هم هزكنم هريم
  .اده كنندياند برسانم تا فوراً آن را پ كه متخصص سالمندانها يبه ژاپن
 يوقت. تد به استقبال پدر و مادرم رفي كه كشيال با وجود خرناسيل

 كه در طرف من يبيتازه هر ع. كند خانم باشدي مي سعيليزبان است خيم
توانند ينكه پدرو مادر من نميا. كنديهوا بهتر مكياثبات شود خلقش را 

 پدر و مادر يچون و چرا براياز بيك امتين بگذارند، يماتحتشان را به زم
طور  نيفه، هم بويخودش است كه قبل از ساكت و آرام قرار گرفتن رو

 و ياحتيك سفر سي يتوقع بودند و در عمرشان حتيساكت و آرام و ب
  .  نرفتنديارتيز

ست چه يمعلوم ن.  مثل كشمش بودياپدرم در كت و شلوار قهوه
، كم يانساليك كم گوشت آوردن در مي است كه مردها بعد از يحكمت

. شوند يتر ممي مرتب حجها ن زكه درحاليكنند، يكم شروع به آب رفتن م
 يها ك چرويماند، البته اگر كسي مها سد به عرويس سفيمادرم در دوپ
د، يآيال خوشش نمينكه ليبا ا. نميبيوقت نم چيند، كه من هيصورتش را نب

 گردن دستم را دور شانة مادرم كه گرم و نرم و بغل پركن است انداختم و
ال انداختم و سرش را يل هم به دور كمر ياما فوراً دست. دميدش را بوسيسف
  .دم تا توازن برقرار شوديبوس

 يشيالج  اقدامات سوقيست بعضيبا يگر مي ديدن آنهايقبل از رس
 كه ي را در جاسازها نواي و لها هشيش. دادم ي را انجام ميانمربوط به مهم

نه  است كه يك گاوصندوق مخفين يا. گذاشتمام   ساختهها ي مهمانيبرا
ور يرسد و نه دست مهمانان، بخصوص جوانان غ ي م به آندست مأمورها

 يجا خانه از يفقط خانم و آقا. كه ممكن است حد خودشان را نشناسند
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  .نمك ي سرو مآن خبر دارند و من خودم
 يام كه هم صدا را دو جداره كردهها هپنجر. پ بستمي را كها هبعد پرد

 ي و ناخوشيش خودمان در وقت خويد و هم صداياي نكبت تو نيها نيماش
. ستندي كم نيكوبي و رقص و پاي اضافيسروصداها انيمدع. رون نروديب

ام خون آنها به سكتهي شبها ين مهماني از هميكيمطمئنم كه باالخره در 
  .خواهد داد

. شان پشت سر هم وارد صحنه شدنديها تبرادرها و خواهرها و جف
ن موهبت ي اخاطر به قبالً. دانستم نسوان خانوادة من همه با هم قهرنديم
 با هم ي متعال شكر كرده بودم، چون آنها وقتيرمنتظره به درگاه خدايغ

 يادشمنان سابق گوشه.  استيباز مثل گوشه. كنند  مييال آشتيقهرند، با ل
ز است، يانگجانيه. يماند تا دور بعد  ميجا يرند و دوست سابق بيگيرا م

 يگريق ديچ طريشود كه به ه ي كشف ميير اسرار مگوهر دوچون در 
ن خودم ي هميبرا.  مهم استيليشود كشفشان كرد و دانستنشان خينم
  . كنمي مينگهدار را باز يشه نقش بازيهم
ش را به حضور يها همي كه ندياال از هركدام از آنها، مثل ملكهيل

چون در صحنة جنگ حضور نداشت، احساس . رد، استقبال كرديپذ يم
دم خبط ير شده بود كه ترسيچنان جوگ.  تخت نشستهي روكرد باالتر،يم

اما . فتندين خودش ببه جاكند و دستور بدهد صورت هم را ببوسند، تا بعد 
نكه ي ايجا بهچون . دم حواسش هستيم ديبعد كه به آشپزخانه رفت

  :كردوار ساكت بماند، در گوشم نجوا  ملكه
اند تا چشم ش كردهيك خروار آرايشان اند؟ همهدهي پوشي چيديد«

  ».هم را كور كنند
بش با  و  مشغول خوشر حجابي از زها مدن خانرون آمينكه وقت بيبا ا

 ن صورتيك جي: رون آمدي بييزهايچ  چه متوجه شده بودم كهمردها بودم،
 كدام ستيمعلوم ن.  قلمبهياه و اعضاي سيها م و چشي سبز و آبقرمز و

ست يمعلوم ن. د را اختراع كردهي جديبندهانهين سي ايار پاك خوردهيش
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خوشبختانه . ثمر استين كار بيفهمند كه ا ي چطور نمين زبلي با اها نز
ش يفش بشوم كه آرايام حر نپوشد، اما نتوانستهبول كرده كه از آنهاق اليل

 فقط در حمام ها ن كه زام كردهيادآوري كه مرتب به او يدرحال. نكند
 يها بل. ترسمياه مي سيلي خيها من از چشم. زنديتم يخوشگلند، وقت

 كه يرسد، مثل گرگي منظر  بهآلوددهن خون. قرمز هم بدتر از بد است
 را هم اضافه ي سبز و آبيها هيحاال سرخاب و سا. ده باشدي را دريابره
لة پرواز ينكه وسيا. د سوار جارو بشوند و پرواز كننديفقط با. ديكن

  . باشديد تصادفيست، نباها نر دست ز ابزايعنيجادوگرها جارو، 
 يكي يخ با جادوگريدم تاردهي كه از همان سپيگركنم مشاطهيفكر م

ا ين مشاغل دنيتريميند قديگوي هم كه ميورلهي و پيگريبوده، از روسپ
 ها غ و دماها شگو. ع بودهيتر است و از همان وقت هم فجيميهستند، قد

ا با يانداختند، ين به آنها مينگ سيها هكردند و حلقيرا سوراخ م
. انداختندي تن و بدن گل و بوته ميسوزن كردن و داغ كردن، رو سوزن

 مجازات بوده؛ جور يك كردن ين كارها مثل قربانيالبته ممكن است ا
د يشا. رون رانده شدن از بهشت خدايمجازات تن دادن به وسوسة حوا و ب

من واقعاً در . بردنديدشان لذت م از همان اول از زجر دادن خوها مهم آد
 كنار گذاشتن يع و حتين اعمال شنيرتم كه چطور بعد از منسوخ شدن ايح

دن عصر خرد، ي فنردار بعد از فرارسيها س پودر زده و لبايها سيگ كاله
سوزن كردن تن و بدن و فرو كردن مهره به سر حاال باز به دوران سوزن

ر ي زي است كه مدتييها ماز آن تخن هم يد ايشا. مياو صورت برگشته
د اعتراف كنم كه مسلماً ياما با. خاك مانده و حاال دوباره بارور شده

 اندام ييباي زيها ش، از ورزيعذاب سوراخ كردن گوش و دماغ و خالكوب
كنم يچون فكر نم.  بهتر هم باشدي حتيد از جهاتي كمتر است و شايليخ

 و ها م به كنار چشيي مهرة طال تايگوش كه سبهك گوشوارهي از يكس
ش فرو كرده، انتظار داشته باشد مواظب ماتحتش باشد و كفالت يها بل
  .رديك خانواده را به عهده بگي
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 دكتر و ياان خانواده برگشتم، خانوادة هستهي به مي چايني با سيوقت
كند يشه دعوتشان ميال هميل. شدندش وارد ي از پسرهايكيدوست دختر 

 ير پاي خودشان دعوتش كنند و مجبور نشود زيها يم به مهمانتا آنها ه
اه خانم يك جفت چشم سين يبنابرا. نديكار بنشي آنها بيكوبيرقص و پا

خانم دكتر دوست دختر پسرش را . دكتر هم به جمع بانوان اضافه شد
 mother natureك ين حاال يش معلوم بود از هميها م كرد كه از چشيمعرف

 سر يخ روي سي بردم كه همه با موهاها ها را به اتاق بچآنه. جوان است
  .كردند  ميلم تماشاي، فها ب و لها م كنار چشيها هستاده و مهريا

در . وستي بودند پك گوشه جمع شدهيدكتر هم به جمع مردها كه 
ها مثل آب و روغن جدا  شه زوجي دارند همي كه شوهرها مرخصها يمهمان

رون كار ي كه بييها نم دربارة دوشغله بودن زي كه داها يليخ. شونديم
. ك شغل استي هم يستند كه شوهريدهند، متوجه نيكنند داد سخن ميم
. اند كه مردها از روز ازل دو شغله بودهيدرحال. اند تازه دو شغله شدهها نز

د فوراً مشغول ي بايان در هنگام مرخصين است كه آقاي اياما بدبخت
سم و يهمه هم در مورد ترور. است شونديبار سنشخوار مسائل كسالت

ك ي ينكه تمام عمرشان حتيه دارند، و با ايازده سپتامبر نظريعصر بعد از 
 ي و جهاد اسالمياند، متخصص امور شرع  نگرفتهير گنجشكيروز روزة غ
  .اند هم شدهياسيو اسالم س

دانم يد ميبع. د استيز جديك چي هم مثل مستراح يبازياسينظرم س به
 ياسينشستند و درباره امور سي آتش مي پاها بم مردم شيدر دوران قد

ن مورد ي بدهند در اي قرار شده رايفكر كنم از وقت. كردند  ميشهياند
بده ي هم راها ن مردها بس نبود زيحاال را. اند فه كردهياحساس وظ

 نصف فعالً. اند است هم شدهي دادنشان بس نبود وارد سيتازه را. اند شده
 زن است، نه فقط در ير وزرايس رؤسا و وزيي ردست بها ياست دنيس

أجوج و يان اقوام ي در ميست، حتيگر معلوم ني كه مرد و زنشان دييجاها
توانند يعلما م. دنديپرست  مي دارند كه مثل گاوييها همĤجوج كه همه اله
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ان در چون فقط خودم.  آخرالزمان ثبت كننديها ه از نشانيكين را هم يا
  . ميا ن مورد هنوز وا ندادهيا

شوند، تا يشمندانه در بحث غرق مي انديلي كه همه خيمن در اوقات
ك دفعه از دهنم بپرد و نظرم يترسم يم. مانميتوانم ساكت ميآنجا كه م
. ام بروز دادهيم كه تا به حال فقط به مهديازده سپتامبر بگويرا دربارة 

 هم، ممكن است مانع ي مجازياي در دني، حتها ين جور نظرپراكنيا ايگو
اما از آنجا كه . رندي بهشت شود، البته اگر رد آدم را بگيزايگرفتن و

نجا يم تكان بخورم، در اي رفتن به بهشت از جاي برايال ندارم حتيخ
د ناراحت يازده سپتامبر آنقدرها كه بايكنم كه از وقوع يخاطرنشان م

ب فرو رفتن يقه چند بار صحنة عجي دق همان روز كه هريفردا. نشدم
  : گفتميما را به طبقة چند صدم تماشا كردم، به مهديهواپ

ن يك بود، اي و دراماتي قويلينكه صحنه به قول اهل هنر خير از ايغ«
ه ي ساي توياديز. دنديزها را چشي چي مزة بعضيهم بد نشد كه كم

ا ين ور دنيگفت اي م بهشانيكيد يباالخره با. انداند و حال كرده دهيلم
  ».گذردي ميچ

نكه ي اخاطر بهست يمعلوم ن. كل نكردشه با من كلي مثل هميمهد
 را يبي صليها گ هنوز جراحت جن است كهيباالخره تخم و تركة كسان

ست كه مرا يت نينكه آن قدرها اهل دل و انساني اخاطر بها يد، نبه تن دار
  . و ضد انسان بودن متهم كنديبه سنگدل

 اظهارنظر روز ينوبت در بارة خبرهان، در همان حال كه همه بهينابراب
ابان از گوشة پرده مشغول كردم، يدن خييكردند، من خودم را به پا مي

 يز كرده بودم كه به طرز خطرناكي هم به سمت بانوان تي گوشكه درحالي
 حرف يال درگوشيحركت نشسته بودند و تك به تك با ل يآرام و ب

 يرو بود كه برا شيبار شب پ انداز كسالت  چشمخاطر بهد ي شا.زدند يم
اده شد خوشحال ياش پقهي عتين پژوي كه از ماشيدن مهدين بار از دياول

 آنهاست كه حضرت آقا پدرش حاضر ين خانوادگين ماشين اوليا. شدم
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مطمئنم خودش را هم با . رديمارستان برود و بميشد سوار بشود و به ب
 دست بهستم كه بتوانم ي نييمن از آنها. مارستان خواهند بردي بن بهين ماشيهم

 است كه در عنفوان يي مطمئناً از آنهاي مهدي خودم بنازم، وليو دلباز
ك قطره هم يچون از دستش . خوردهي از گُه خودش ميدوران مقعد

  . چكد ينم
 قبل از خودش از ي ادوكلن مهدي در راهرو را باز كردم بويوقت

 كرده بود كه پوست غهيصورتش را چنان دوت. آمدد و باال يچيه پپاگرد پل
تبار  راثي از ميكي با مردها هم يروبوس. صورت من هم سوخت

 به نوازش، به ي دست دادن بغلش كردم و دستيجا به. ك اوستيدئولوژيا
 كردم و يبعد روبوس. دميكش  بر صورتشيالمهدشيسبك رزمندگان ج

  :تمم را ته حلق انداخيصدا
  ». الصدريس مقتدييا ريلسالم هايا«

  : د و گفتيكش خودش را كنار يمهد
ال كردم يخ. زنديرون نميك ذره نور بي كه ي استتار كرديطور«

  ».ستي امشب نيام و مهماناشتباه كرده
. ان رفت كه دست بدهدي كرد و به سراغ آقايمي تعظها مبعد هم به خان

ك ي نزدييشه جايدهد، گرچه همينم دست ها ن كه بتواند با زييتا جا
  .ندينشيآنها م

نكه با ي ايجا به. ديرسجا شود مراد هم  درست جابهينكه مهديقبل از ا
. رود ي نميي كرده كه زنش با او جايكار. د با دوستش آمده بوديايزنش ب

 ي كه برايك وقتي. اند گرفتهي از هم طالق عاطفها سبه اصطالح روانشنا
رد، يا بگيد طالق بدهد يكرد به او گفتم نباين مشورت مش با ميكارها

افتد و يشگاه مي، چون پس فردا گوشة آسايرعاطفي و چه غيچه عاطف
  :مراد فوراً جواب داد. رسدي به دادش نميكس

 قاشق را در حلق آدم فرو نكند يد پرستار جوريآنجا شا. چه بهتر«
  ».ياوري باال بياكه هرچه را خورده
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 به او گفتم يوقت.  سرخود شدهكلي بهگر ي دي از طالق عاطفمراد بعد
  :ت جواب داديخچال سرد شده، با عصبانيشان مثل  خانه

تازه، بعد از جهنم . توانم آتشش بزنمي گرم شدن تو كه نمخاطر به«
  ».د بچسبديداغ خانة خودتان كه سرما با

 .گردد يهرام مار دارد كه با بيار و دي ترك ي براياالتيحاال هم انگار خ
ا ينگه دني است كه دارد به يبهرام جوان خوشگل و خوش دك و پز

رند، تا بعداً يگ يكنند و زن نمي كه صد نفر را امتحان ميياز آنها. رود يم
 يزي برنده شده، اما چيكش  قرعهيم تونظر  به.ك دراكوال وا بدهنديبه 

 با ياست، ولع ي ضاييهاجور يك يكش  قرعهيزايدهد، چون ويبروز نم
 ييگو گندهي جايلي هنگفت خيها جل و كالهبردار و خري وكيدردسرها

  .ستين
آمده اول  شي پيها ت تئاتر، با دسيها هشيشد، مثل هنرپمراد، وارد كه 

. ديخم شد و دستش را بوس. وار نشسته بودبه سراغ مادرم رفت كه ملكه
دن دست او در يس بويجا بهال رفت، اما يبعد با همان ژست به سراغ ل

  :ديبوساش را يشانين لحظه قد راست كرد و پيآخر
  ».يا بودهينكه امشب دختر خوبي اخاطر بهن هم يا«
 يلياند و خ را قبول كردهيكي آن يجور يككدام  هر و مراداليل
د يد بگوي را كه باييزهايمراد به وقتش چ اما. گذارند يسر هم نم سربه

ن خاطر يهم بهان ميهردو.  اويانجي م من و استمن يانجياو م. ديگو يم
  .مي حفظ كنيكي طرف آن ي براان رام احترامميهم كه شده ناچار

  :درك ي دوستش را معرفگري ديها م به خانيمياز تعظبعد مراد 
  ».اي دنهنگي، جوان، مجرد و عازم بهرام مهندس يآقا«

.  دادند به سر و گردني راست نشستند و تابها مكنم همة خانيفكر م
 كه هست احساس نكند يام كه در هر سن و سالدهي را نديهنوز زن

وارد ننشسته  هنوز دو تازه. ردي قرار بگيتواند مورد توجه هر شلوارپوش يم
  :د وسطي پابرهنه دويبودند كه مهد
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 كه ي وقتبار يك. امف كنم كه من دوبار مردهيتان تعريد برايبا«
. ك فرشته آنجا بوديرون آوردم، يه بسر از خاك ك. س عمل كردميآپاند

است مرا ينجا آسين اگر ايبب: دوروبرم را نگاه كردم و به فرشته گفتم
پرنده  ك بشقابيهمان وقت . اما بودهيقبالً آس. ر خاكيدوباره بفرست ز

نه، من : گفتم.  دارديدم راننده لباس عربيد. سوار شو:  گفتييآمد و صدا
 بروم؟ ها بش عريران بودم، حاال پياقال اقبالً . خواهميعرب مرب نم

  .دهي پوشي است، فقط لباس عربيين اروپايفرشته گفت نه بابا، ا
خوشحال شدم . دفعة دوم كه در تصادف مردم، در لندن چشم باز كردم

غ پاتن جامه ي تبليدم آن طرف پنجره تابلويبعد د. دمي كشيو نفس راحت
همان وقت به . دن هم شعبه زدهگفتم بارك اله پاتن جامه، تو لن. است

ابان يا هستم و آن طرف خيمارستان خاتم االنبي بيدم تويهوش آمدم و د
  ».جامه است هم فروشگاه پاتن

  :ال در دفاع از جوان خوشكل بدون مالحظه گفتيل. ديدكتر خند فقط خانم
  »د؟يا  هنر كردهيليد خيانجا ماندهي؟ مثالً شما كه ايكه چ! مزهيچه ب«

 مهمانان يبرا يدنينوش آوردن ، به بهانةيدن جواب مهدي شنل ازمن قب
كوچه . ابان به آب بدهمي در خيرون رفتم تا سروگوشياول ب. فرار كردم

تواند چرك و دود را كه   ميزييفقط باد پا. ز بوديخلوت و هوا خنك و تم
ز يمه زده پس بزند و هوا را تمي سر كالنشهر خي بااليمثل چتر انفجار

 برگشتن به خانه به پارك بروم و يجا بهتوانستم   مي بد نبود اگر.كند
  . گار وقت داشتميك سيدن ينم، اما حاال فقط به اندازة كشي بنشياگوشه
 ي برق به چه درديها غست چرايمعلوم ن. ك بوديك تاريابان تاريخ
 روشن يها هپنجر. كنندي خودشان را هم روشن نمير پاي زيخورند وقت مي
 قاشق و ي صداي قشنگ و گرم اند، بخصوص وقتيكي تاري توها هخان

 چه خبر است، هنوز از ها ه خانيدانم توينكه حاال ميبا ا. ديآيچنگال م
 است كه مادر ييها ب شخاطر بهد يشا. ديآي روشن خوشم ميها هپنجر

 بزرگ ياي دنيكياش به تاريكي كوچه كه تاريكرد و تويرونمان ميب
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كردم و آرزو يد، به پنجرة روشن خانة خودمان نگاه مخوفناك وصل بو
  .بودمي روشن ميواريكردم در آن چهارديم

وقت به من خوش نگذشته بود، اما حاال  چي هيواريدر آن چهارد
مان كار يمي محلة قدي كه در حوالي گاهيحت. دانم چرا دوستش دارم ينم

ش مانده يز سرجا هنوييآسادارم، به سراغ آن خانه كه به طرز معجزه
 از يا تكهخاطر بهد يشا. شودي ميبي آن دلم جور عجياز تماشا. روم يم

ا ي دنيتكه و تو كم تكه  كمدرواقعآدم . عمرم است كه در آن جا مانده
 از آن جاها هم مثل ييها هتك. برعكسش هم هست. شوديپخش و پال م

 آن يزيبه ت. ستتكة خانه گرد و نرم ا. مانندي آدم ميتركش خمپاره تو
ور  غوطهيمي رنگ سبز مالي تويميك عكس قديمثل . ستيروزها ن
دن ي غلتيگذرند، بعد از مدتي كه از سر آدم مييزهايم همة چنظر  به.است

 ها ملي فين خاطر تويهم بهد يشا. شوندي، گرد و نرم ميان زندگيدر جر
  . دهنديآلود نشان م  را محو و مهها هخاطر

چراغ آشپزخانة سارا روشن شده . افتادم ي پاي جلويرناگهان خط نو
  . ن باال رفتميدم و پاورچيند فوراً عقب كشينكه مرا ببياز ترس ا. بود

 سر چرخاندم و وارد ي را باالينيده، سيدمي تعليها نگارسو مثل يوقت
 به ي جديليدكتر خ. بودداغ داغ شده ان ي شدم، بحث آقاييراياتاق پذ

 كنار  خودش،دست بهوان هركس يبعد از رساندن ل. دادي گوش مها فحر
. كرديشكست و حضار را تماشا ميمادرم نشستم كه آرام آرام تخمه م

دم يفهمي سر او بودم و ميخواست تويدلم م. دميبوسدستش را گرفتم و 
از جمع زنان به . تفاوت بود ينگاهش كه سرد و ب. كندي ميدارد چه فكر
  .گشتي و برمرفتيجمع مردان م
 هم از آن يدموكراس.  بوديلوژ يدموكراسان يبحث آقاموضوع 

ار از دست يزنم و ممكن است اختير ميدنش كهي است كه از شنيكلمات
 هم كه ي مهديحت. زميره بري دايبدهم و نظراتم را تمام و كمال رو

ن خاطر است يد به ايشا. زندي حرف مي از دموكراسيحواسش هست گاه
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خواهد مثل يا ميدهند،  يار ماتحتش را به خودش ميكند اختيمكه فكر 
 سبد يش را هم تويها غمر كار چند تا از تخم ياسي سيها همادر قحب
 ياند و انگشتشان را تونها راحت و دانشمندانه نشستهيا.  بگذارديدموكراس

آورند يقرمساق هم هستند و به وقتش انگشت را درم. اندسوراخ دعا كرده
خواهند ي هستند كه مييها نهما. كننديست ميط زي سوراخ محيوو ت

ست من هم از آنها ينيدوست فم.  مردم كننديطور شده فداخودشان را هر
  :دمي از او پرسبار يك. بود

  »؟ي هستند؟ تو هم جزو مردميمردم ك«
 يدرحال.  ماند و گفت كه خودش هم جزو مردم استي رودرواسيتو

ان ينها نه مردم، كه راهنمايا. كند ينطور فكر نميدانم ايكه من خوب م
 ين است كه آنها مردم را به رستگاريفرقشان هم با علما ا. اندمردم
خواهند همه را  يا مين دنينها در هميكنند و اي ميي راهنمايجهان آن

 نجات زنان و ي خودشان برايحاال عالوه بر رشتة تخصص. رستگار كنند
اند، تا هرطور شده مردم را ستادهيسم ايدموكراسن، همه در صف يمادر زم

  :به او گفتم. خوشبخت كنند
 انگار زبانم الل قرار است امام زمان را يزني حرف ميجور يك«

 دفع ي برايزيك چيحداكثر . ن را پر از عدل و داد كنديد كه زمياوريب
. مي بخوريا دست كم نوبتيم، يگر را نخوريشر وجود آدم است تا همد

ف شماها كه قرار است ما را ين صورت تكلي در ايچ فكر كرديه هتاز
  »شود؟يد چه مي كنييراهنما

 شهرك ي توياك عدهي بود كه معتقدند يياز آنها. ديمنظورم را نفهم
دوست و  گناه و دانشي مردم بياند و برا ا نشستهينگه دني يينمايس

 يهرچقدر سع. سازند  مي فاسدكنندهيها مليدوست، ف دوست و انسان صلح
د معادله را يزند و بايپور را از سر گشادش ميكردم قانعش كنم كه ش

گناه را يابداً حاضر نبود ساحت مقدس مردم ب. فش نشدميبرعكس كند حر
وقت  كرد آنياگر قبول م. دم چرايفهم  ميالبته من. دياالي بيبه فساددوست
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  .خورديا مگذاشت در كوزه و آبش ريش را ميندگيد پروژة نمايبا
و زدم و اياد حرف نميل زياوا. آمدياز بحث كردن با او خوشم م

گر را هم به صف يك نفر دي، وحولحالمطمئن شده بود كه عالوه بر 
 يستيكند، اما با حساس شدن مبارزات ضد تروريرستگارشوندگان جلب م

 شم بايد چقدر ارتجاعينم باين فكر افتادم كه ببي به ايخواهيو دموكراس
  :دمياز او پرس. گر حاضر نباشد با من باشديكه د
ند يايرون بيشان از خانه بيها ن نخواهند زيك ملتياگر . فهمميمن نم«

 ها ه را از خانها ناورد كه زي برود پاسبان بيكين كه ينند؟ ايد ببي را بايك
 لخت و يها ن زينها وقتيد ايشا.  استيرون كه خالف دموكراسيبكشد ب

اند و س گذاشتهي ديشان را تويها هنينند كه سيبيا را ميطرف دنبرهنه آن 
اند و كنار آن مهره فرو رون انداختهيكنند و نافشان را بيتعارف م

 ياي كه در خود دنيقاتيطبق تحق. ترسند ياز عاقبت خودشان م اند، كرده
 ييها ت جماعكه درحاليم كم و كمتر شده، يشان دايشجاع نو شده، اسپرم مردها

دانند ينها ميد اين شايبنابرا. پوشانند، پر زاد و ولدنديشان را مها نكه ز
ن چند يهم.  و قوت تخم مردها با هم تناسب معكوس دارندها ن زيبرهنگ
 شجاع نو تخم يايگفت كه رزمندگان دنيك كارگر افغان ميش، يروز پ

خودشان خ به يخ و ميلو سي ك30ـ20غ بگذرانند، فقط يندارند كه از دم ت
 يان تخم، و دل و جگر تويم با توجه به ارتباط منظر  به.اندزان كردهيآو

ن يجة ايد گذاشت از نتي از آنها هم هست، نبايزبان ما، كه زبان بعض
  ».قات باخبر شونديتحق

 ي نكنيباز ؟ اگر تو را مجبور كنند خانميا بند كردهها نتو چرا به ز«
  »است؟خوب 
ه هست، اصالً موضوع از يرالنهايغيغه الي ص وي چهار زن عقديوقت« 

  ».ستي ني نگراني براييشود و جاي خالف شرع خارج ميحوزة كارها
  »؟يد بكنند كه تو مخالفشان باشيچكار با«
ن هم سرم يليوين ميليويس. نشانييمن مخالف آنها هستم، از باال تا پا«
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خره باال. دي هستيست مخالف چيدوستان معلوم ناما شما مردم. شودينم
برند يدانند و دستشان برسد سرت را مي م كه تو را خرابييمخالف آنها

  »ا نه؟ي يهست
بعداً با باالگرفتن امواج .  نشدن بحث هم باعث قطع ارتباطياما ا
. گر گرم شدي دي، او هم سوار بر موج، سرش جاهاي دموكراسيسونام

ن يبنابرا.  رفته بودام سر حوصلهها صن بحث و فحيگر از ايخود من هم د
ا و يام حاال بدهيشن. رشتة ارتباط از دو طرف نازك و سرانجام پاره شد

  . كنگره برو هم شدهيدا كرده و حتي پييبرو
 بهرام يخواهي فقط دموكراسيان حضار محترم مهماني من در منظر به
اما .  باشدين شهروند دموكراسيحال قرار بود بعد از اهر به. فهم بود قابل

گر يوقت د د آنيفهميمعلوم نبود چطور نم. گفتيمراد هم مزخرف م
ا دكتر ي كند، ي راضي خشك و خاليتواند زنش را به طالق عاطفينم

  گذشتهها فن حريده و سنش از ايكچل كه سر كوه هم ملك و امالك خر
 يباز ي دموكراسي خارجيها ميد قبول شدن در تي به امها تسيكه مثل فوتبال

  . كند
  : نميحرف كنار مادرم بنشيراد نگذاشت مثل بچة آدم، آرام و بم
  »لسوفان؟يلسوف في فييگويتو چه م«
 بخواهند سوار ينيم چيارد و نيليك مين فكرم كه اگر يمن فعالً تو ا«
ن يكنم جدا زم يفكر م. ديآي ما مين بشوند، چه بر سر مادر خواهرهايماش

  ».ميزيكج بشود و همه رو هم بر
  :ه كردير لحهاظ ايام با لحن مستانهي از خواهرهايكيشوهر 

  ». جوابمييگوين در اضطرابم، تو از عباس ميمن از بهر حس«
 است كه يچاره از موجوداتيب. دميشني ميد از مادر عروس هم حرفيبا
 است، چه ي چقدر طوالنيافتم كه زندگين فكر مينمش به ايب  ميوقتهر

  . يسدموكراي و چه بيبا دموكراس
فتند كه كاش ين فكر بي همه به ايكنم به زوديمن واقعاً فكر م«
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 وارد شدن به بازار و يجا بهست مانده بودند و ي همانطور كمونها ينيچ
 يها ن، در جشين و فروختن كاپشن و كفش ورزشيسوار شدن ماش

ك يمناستيگرفتند و ژ ي دست مي سرخ و صورتيها لسالگرد انقالبشان گ
ست چرا ين كارند و معلوم ني كه هنوز مشغول همها ياثل كرهم. كردنديم

 با هم ورزش يجور. كننديشان م النهيخود انگشت توي بها يبعض
د كه رنگ ياچ توجه كردهيه. انداشان كردهيسينوكنند كه انگار برنامه يم
 يها لكنند به رنگ گي زنان مقامات هم كه مراسم را تماشا ميها سلبا

  ».اران استدست ورزشك
 مربوط به آن را يها ملي از جنگ كره و فييها هپدرم كه هنوز خاطر

  : دارد گفتياد به
. اند خطرناكيلي خها يبادامن چشميا. كشنديهمانطور هم آدم م«

. اند د كه حاال خودشان را به شكل تاجرها درآوردهي را نگاه نكنها ينيچ
  ».اند باالخره همشان از تخم مغول

  :د حرفش گفتميي اعتقاد دارم، در تأها م تخيسخت مثل او به جانمن هم كه
 شاني در پارلمان دعواين هم وقتينش  در قسمت دموكراتيحت«
دانم  ينم. كنند  مييكار كارها با هم كتك كيمناستيشود، مثل ژ مي
ن يشان، كه بزن بزنشان هم مثل ا افهيا شكل و قيشان است ي صداخاطر به

  ».شكافد  ميرا  هوايكيانل مكيك بياست كه 
  : ناغافل وارد بحث شديمهد

  »ستند؟ين است كه نژاد زرد داخل آدم ني ايعالمنظور جناب«
 ترسم اعتراف كنم كهيزد، چون من مشه به خال ي مثل هميمهد

أجوج و ي، همان قوم يااه و قهوهيم محصوالت بذر زرد و سنظر به
 ي باشد، اما در روزگاريگزبيون غري نوسخاطر بهد فقط يشا. اند مأجوج
 يها ن زيا  ماهوارهيها ل كانايم توينقدر مهم شده كه دايت ايكه انسان

 و ي زرد و نارنجيها سدهند كه وسط صحرا، با لباي را نشان مييقايآفر
 سر و ي رويگي برهنه و ديآورند، با پايفهمد از كجا ميقرمز كه آدم نم
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 يهاaid worker روند و بايشان راه م  برهنهيها هزم بر پشت، با بچيه
 به ضد يآدم فور.  خطرناك استها فن حريزنند، اي حرف مييموطال

 دماغو يها هن بچيست بپرسد اگر اي نيكي. شود يانسان بودن متهم م
 كمك يرند و به كيلم بگي فيخواستند از كيها مaid workerنبودند، 
تشان را در بوق يهم انسانرند و يخواستند كجا هم پروژه بگيكنند؟ م

ن ي غارنشيها يرشان همان شكارچي از زيكنند؟ اگر آنها را لخت كن
دانم چند صد هزار سال گذشته، اما شكار ينم. ديآيرون ميلخت بكون

  .كنندي گراز پروژه شكار ميجا بهفقط حاال . فتادهيت نيهنوز از موضوع
  :شت كه تازه خودش را گرم كرده بود دست برندايمهد

ن ي هميبرا.  نداردياانهي ميراني اني ما با نژادهايها فلسويلسوف فيف«
  ». نداردياانهي هم ميبا دموكراس

  » دارد؟ي به نژاد چه ربطيدموكراس«
  »؟يا افتادهي نژادينكند به فكر برپا كردن دموكراس«
، يحي، مسي، جمهوريسلطنت: ميجورش را داررا كه نه؟ ما كه هرچ«
  »م؟يش را داشته باشيد نژاديچرا نبا. ي كافريان، حت، مسلمييبودا

  ». بدهنديتوانند راي هم ميراني اني نژادهايعني«
. ني آسانتر از ايچه كار. دهند ي هم مي است، راياگر مشكل تو را«

  »اند؟ ندادهيجا را مگر همه
د، وارد يآي جز جرو بحث با من بدش ميال كه از هر بحثينجا ليدر ا

  : اف سروقت بهرام رفت، دستش را گرفت و گفتص. صحنه شد
. ميك كم برقصيقبل از شام  ميخواهيد كه ميتان را جمع كنيها يرا«

  ».ك آهنگ بگذاريتو هم . بحث بس
 رصد ينوا را به راه انداختم و برادستگاه سازو. دمي كشينفس راحت

دن به ياما قبل از رس. ابان به طرف آشپزخانه رفتميكردن دوبارة خ
ك ي.  زنگ در باال بوديصدا. خكوبم كردي زنگ در ميشپزخانه، صداآ

مان باشد دلخوش كردم، اما ي نريد آقاين فكر كه شايلحظه خودم را با ا
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وار يسروصدا از درود ي بندتوانستي مفقط مأمورها. آمديوقت باال نم چياو ه
  . دنيايباال ب

ال اشاره يبه ل. بمانمدن كرد، اما ناچار بودم سرپا يم شروع به لرزيپاها
 خوشحال. شان ببرديها ب را سر حجاها ن را جمع كند و زها نوايكردم كه ل
  . باشمين وقتي نخوردم تا آمادة چنيزياط كردم و خودم چيبودم كه احت

ك دم نتوانستم سارا را ي. ماني نري بود و نه آقايه مأموراما پشت در ن
 يصاف تو. ر پشت در خانة خودمانم آشنا بود، اما نه ديبرا. اورمي بجا به
اش  يي پرروي آن رويوقت. شناختمين نگاهش را ميا. كردم نگاه يها مچش
 ده بودم، بخصوصين نگاهش را ديبار اچند. كرد ينطور نگاه ميآمد ا يباال م
 سن و سال و از دست ياد بهك دفعه ير كه معلوم نبود چرا ي اخيها هدر ما

جهت يخود و بي شوهر و بچه، افتاده و بيعني، ي حسابيرفتن فرصت زندگ
ن يك سال اي كه من فقط در يده بود، درحالي مرا هم وسط كشيپا

  . دا كرده بودمي از دست رفته افتخار حضور پيزندگ
  :دميال را از پشت سر شني ليصدا

  ».ديجمعمان جمع بود فقط شما كم بود. د توييبفرما! زية عزيبه به، همسا«
  :د، گفتي به سر ديال را روپوش به تن و روسري ليسارا، وقت

  ».خدا مرگم بدهد، شما را ترساندم«
بت ترس  به او نسينكه كسيال گرم بود، وگرنه از ايخوشبختانه سر ل

  . مثل سارايد، آن هم كسيآ ياصالً خوشش نم را بدهد، يكساز هر
من كه از شوك به صدا در آمدن نابهنگام زنگ جان به در برده بودم، 

.  سارا به اتاق خواب رفتمي برايدنيبه بهانة آوردن نوش. ه هول كردمدوبار
اگر حلزون بودم . ك فكرم را جمع كنمي كامالً تاريجا كيخواستم در  يم

توانستم  ي نمياما نبودم و حت. م شومي خودم بخزم و قايتوانستم تو يحاال م
درم، كه جز مسائل د هم بهرام، و پيال، شايهمه جز ل.  اتاق بمانمياد تويز

اما اگر .  من خبر داشتنديد، از ماجرايشن يگر را نميز ديچ چيمربوط به خودش ه
  .گذرد ي سر او چه ميدم تويفهم يد زودتر مي داشت چه؟ باييال سويسارا خ
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، در امواج ها چپ  و پچها ه خنديصدا. در اتاق بساط رقص برپا بود
 هم به وسط اتاق ييها گرن. شدند  ميجا د، جابهيچرخ  مي كه در اتاقيقيموس
ال يفقط نگاه ل. بودندده ي چسبها ي مثل لكه به صندلييها گدند و رنيچيپ مي

د و به ينگاه به من رس. دميد  ميكرد به وضوح  مي سوراخمرا كه داشت
  :ديجو  ميكلمات را. زان شديگردنم آو

  »؟يكه را تو دعوت كردين زنيا«
  ».كردمكس را دعوت ن چيچرا من؟ من ه«
  »كند؟ينجا چكار ميپس ا«
حاال . ده و آمدهيد تنها بوده و سروصدا را شنيدانم؟ شايمن چه م«
  ». را تنگ نكردهي كسيجا

. خورد يش تو را ميها مدارد با چش. خواست تنگ هم بكند  مي!ريخ نه«
  » من خرم؟يكنيال ميخ

  ».يي، تو آقايتو خانم. يمن غلط كنم فكر كنم تو خر«
جا تنبان  نيان شما هست، همي ميزيبخدا اگر بفهمم چ. نشوبامزه «
  ».كشميتان را به سرتان ميهردو
 من ي مادر و خواهرهاين جا، جلويكشد، اما نه هميدانستم كه ميم
فتة زنم يرفهم شده باشند كه من عاشق و شيست تا به حال شيبا  ميكه

رد و آنها يود بمال حاضر بيل. فتمي بيگريهستم و محال است به فكر زن د
اه ي سيها مدانستم چشيم.  برونديطور كه آمده بودند دست خال نيهم

اما آنها تا ابد كه . دندييپايشان چهار تا شده بود و داشتند ما را ميهمگ
د با مادرم يمن هم با. گذاشتنديال تنها ميرفتند و مرا با ليم. ماندندينم
توانم خودم را ي ميست كه گاه من ايخانة مادرم خانة حلزون. رفتم يم

 يها گ كه از جنيينهايا. ام  شكمش برگشتهيانگار تو.  آنيبكشم تو
. شوديكنند، به اندازة گنجشك هم سرشان نم يخواهر و مادر با زن گله م

  .  استيكيآغوش هركدام پناه آدم وقت فرار از آن 
كردم و او  يزان بود، اشتباه مهلكيال به گردنم آويدر همان حال كه ل
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  :دمي سارا را شنيهمان دم صدا. دميرا بوس
  ».رقصند يزن و شوهر كه با هم نم. دي برسها نك كم هم به مهماي«
  :ال براق شديل

  »د؟ي داريمشكل. ميرقصيما م«
  ».دي هستين راضيهم بهنه، اگر خودتان «
  »منظور؟«
  » كنم؟يهج«

خ يمن فقط س. ديو بعد دست مرا گرفت و به طرف خودش كش
 از آنها بود كه از دو طرف يكي دست يم تويها تهركدام از دس. ستادميا

  . فرستادند  ميموجود  بهبرق
 يد، تا مراد در مقام فرشتة نجات من رويدم چقدر طول كشينفهم

داد و در گوشم گفت  آنها نجاتم يكنان از دست هردوصحنه آمد، رقص
  .كه به اتاق خواب بروم و در را ببندم

 كم جا حالم داشت كم. دمي كشيقينفس عم. ت در نشستمهمان پش
ام جانم به لب  در انتظار ضربهيتا وقت. طور است نيشه هميهم. آمد مي
 ي كه مثل كوفتگييشوم؛ خالصياما با فرود آمدن آن خالص م. رسد يم

چ يكردم، اما هز ين ولو شدم و گوش تي زميرو. ند استي خوشايخستگ
 ها هلم اتاق بچي و فيقي موسيصدا. آمديرون نمي از بي خطرناكيسروصدا
ده ي كشيخوابيدر همان حالت، مثل آدم ب.  بشنوميزيگذاشت چيهم نم
  .دانستم چقدر گذشتهي مراد به سراغم آمد، نميوقت. بردچرتم 
  ».يكردم ممكن است مرده باشيمرا بگو كه فكر م! ساعت خواب «

 اتاق خواب مهمان خوابانده و ال داده و او را دري به ليگفت كه قرص
به آنها گفته بود كه . اند آنكه درست بفهمند چه شده رفتهيمهمانان هم ب

 سرش ين افتادن فشارخونش از حال رفته و من هم بااليي پاخاطر بهال يل
ال واقعاً شوكه شده و ينطور هم بود، چون ليش همي كم و بدرواقع. امنشسته

  :مديپرس. زبانش بند آمده بود
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  » چه كار كرد؟يكيآن «
 چرا يآخر مرد حساب. زديال را باد مي چه كار كند؟ ليخواست يم«

  »؟يدعوتش كرد
ن فكر خود سارا بوده كه ين كار را نكردم، و ايقسم خوردم كه من ا

  .مان جوابش كردهي نري آقايوانه شده، بخصوص از وقتيرا دياخ
ند بوده، مهمانان ك بلي موزيال گفته بود كه چون صدايمراد به ل

ن باور كرده ي هميبرا.  هم متوجه نشده بودندها هبچ. انددهي نشنيزيچ چيه
  :آخرسر گفت مراد. بود

. اند وار حاشا را كه از تو نگرفتهيد. حاال بلند شو مثل بچة آدم بخواب«
دار كند، چون به او راه خواسته ناموس تو را لكهيوانمود كن سارا م

ام،  كه به او دادهيحاال با قرص. زنميال حرف ميدا با لخودم فر. يا نداده
  ».شوديدار نمي سرش بتركد بياگر بمب هم باال

. دمي كاناپه دراز كشي رويبعد از رفتن مراد، در همان اتاق مهمان
خوابم . ده بودميك هفتة تمام نخوابيانگار . ب آنكه واقعاً خوابم برديعج

  دستم را گرفتي سارا، كه وقتيها مرچشيفقط تصو. آرام و بدون كابوس بود
  .دميده بود و تمام شب آنها را ديم چسبيها م چشي داشت، رويبيبرق عج

 يها ه شاخيغة خنجر از البالي شعاع آفتاب كه مثل تيصبح زود، وقت
. شدمدار ي صورتم افتاد بي بود، روچنار و از شكاف پردة كلفت تو زده

هنوز  .ش برگشتمي، فوراً به ساعت سة شب پده باشميانگار كه اصالً نخواب
كنم، ي تا چشم باز مها ت وقيليخ.  و آرامش را داشتميهمان حال خالص

 شكمم حلقه زده ي گودي كه شب توياضطراب مثل مار نازك جعفر
 سر ياما امروز صبح انگار ضربه تو. خزديشود و به طرف قلبم ميدار ميب

مثل سبك .  بوديحال خوب.  نبوديبرش اضطراب خيمار خورده باشد، از ن
 دلم. اش كردم با لذت مزمزه.  بدون موجيايغوطه خوردن در در

 كه اول صبح به ها ت درخي رويها ها مثل پرنديخواست سوت بزنم  مي
  .شد يك كنم، كه البته نميج كيك افتاده بودند، جيج كيج
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 يابان اصلي در خها ني همهمة دور ماشيجز صدا. ز كردميگوش ت
اط از يبا احت. شدمدم و فرز از جا بلند ي كشيقينفس عم. آمد ي نمييصدا

 يدم و سريپوشبا عجله لباس . گذشتمكنار اتاق مهمان كه درش بسته بود 
 نشسته بود؛ پر از يها ف و ظرها نواي هردو پر از ليها قاتا. زدم ها هبه بچ
با همان . ها ناويارشور مانده و الكل ته لي عرق تن و كالباس و خيبو

ك ي وقت است از يليخ.  بودند تخت افتادهيزده، دمر رو ژليموها
 است، نگاهمان ي واقعياي باالتر از دني مجازيايگر كه مثل دني ديايدن
و مأموران  به دام يا وقتيند، يآين ميي گرفتن پول پايفقط برا. كننديم

 كه بهشان ها نبه آخواهند يافتند و ميناظم مدرسه و حراست دانشكده م
 به يلين خيبنابرا. پدرمادر، پدرومادرشان را نشان بدهندياند بگفته

 ها فبند نا. ن عارضه موقت استيدانم اياما م.  ندارندي ما كاريماجراها
كنند تا ي شل ميمدت.  دور كمرشان بسته استي كوهنورديها بمثل طنا

 يهرچه سع. زان شونديآن آون آمدن مجبورند به يي پايباال بروند، اما برا
 يخواهد طورياو م. شوديال فرو كنم نمي كلة ليت را توين واقعيكنم ا يم

  .  دور نرونديليچاند كه خيبند را دور گردنشان بپ
ال رو به يل. اط در اتاق مهمان را باز كردميرون رفتن، با احتيقبل از ب

 شد كه هنوز الم جمعيدم و خي نفسش را شنيصدا. ده بوديوار خوابيد
  . خواب است
 وارد شهر شده و در ي كه دزدكيم خنكي اول صبح، نس. بوديهوا عال

  كه آدم دلشيپارك خنكتر هم شده بود، بعد از تابستان گرم و طوالن
 يها هغيمنظرة ت. آورد خواست لخت مادرزاد شود، دلم را خوب حال  مي

 قرمز يها گ بري الباليي طاليها هزيز هم كه مثل نيي پايآفتاب خجالت
 پرسروصدا يها كمن چون از گنجش.  قشنگ بوديليزدند، خ  ميچنار برق

 در ييباين زيام از استم، بلكه خفاش شبم، نتوانستهي نيزپر صبح زوديو ت
ض شوم، اما راستش خفاش بودن و پرواز در ي مستفيليحال احتضار خ

و پشت كند   ميكرنگيكدست و ي را چيز همه هم كه ي مخمليكيتار
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چ ي دارد كه با هيزها را پنهان كرد، لذتي چيليتوان خ  مياه آنيپردة س
  . ستياس ني قابل قيا  روزانهييبايز

داشتم  ي بلند و سبك برميها مم، قدم باشي انگار سوار امواج نسخالصه
، كه در سكوت و ها ني بوق ماشي اول صبح صداي صفرابتيو در غ

شان با هم ي است كه چند هزارتايخراشتر از وقتخلوت صبح زود گوش
شدم و با  ي سرراهين تاكسيسوار اول. داديآزارم نمابداً زنند، يبوق م
ات شكار پروانة ي بالقوه، در عمليها ه، با نشان دادن پروانيخلقخوش

  .  كردميراننده همكار
.  با نان تازه خوردمير مبسوطيدر اداره، قبل از جلسه، كره و پن

 درست ها حاو صب. گر را به من بدهدي ديكي شد سهم نان  مجبوريآبدارچ
. خرد ي كارمندان ميك بغل نان تازه براي، ها همثل مأمور تداركات عمل

  .دميبعد از خوردن صبحانه، به اتاق كنفرانس كه جلسه آنجاست، پر كش
 جلسات در اصل ساعات يند، وليگوي بد ميبازهمه از جلسه و جلسه

 مبسوط و سر فرصت تبادل مجهوالت طور بهدر آنها . اندفراغت اداره
 ي بچگيها يباز درست مثل مهمان. بردي اعصاب نميليم كه خيكن يم

س ييقرار است ر.  بودين جلسه كامالً جديالبته ا. مفرح و بامزه است
 اعمالش را جمع خواست نامةي ميميس قدييد و رياي اداره بي برايديجد

 ، بهيگرچه از وقت. ه تنبان همه انداخته بودن خبر كك بيا. و جور كند
ن ي به خودش برگ زده بود، همه منتظر رانش زم، ملت در انتخاباتيقول
.  گذشته بوديادي از وقتش هم مدت زيحت.  بودندي قبلي رؤساير پايز

 به امثال يگر حتيزدند كه دياز همان اول، همه شگون بد م ،بار اين
 خاطر به كه يمهد.  دادزة خدمت نخواهند مثل ما هم اجايانيران ميمد

 درجه اولش، با وجود ي و سببيان بستگان نسبي در مها يوجود خود
 خبردار يگروه اصول، از اسرار درونيك در برخيم تشكيآشكار بودن عال

  :دميپرس. رسدير ماتحت ما هم مي جارو زيگفت كه به زودشود يم
  »رد؟يشان آمار بگيخواهد برا  مييما را كه جارو كنند ك«
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 از اونا يلينها خيا. فتند، فاتحة ما خوانده شدهي به فكر آمار بيتا وقت«
  ».اند آمارگرفتهيتازه همه دكترا. بدترند
  ».نا بهترنديست كه اونا از اي نين معنينا از اونا بدترند، به اين كه ايا«
  ».ندبده را نشانت ي و بدترياور، تا بهتري دربي بازحاال بامزه«
م ي نداشتي حكمها ي نخودما . نگران استيخوديم آمد كه بنظر  بهاما
افتاد، اما يپت من به پتي ماشيك مدتيالبته .  بخواهد لغو كنديكه كس

 سال ي كه سيم و حوضيماند  مياب، باز ماي از آسها ببعد از افتادن آ
. مياته را از جا كند، سر آن نشسها ياست، بعد از طوفان انقالب كه قبل

 خودش زودتر از همه به بدرقه و بعد هم استقبال يمطمئن بودم مهد
 .رود يم

ز يك دور دور مي وارد اتاق كنفرانس شدم، اول مثل گنجشك يوقت
 يها نوايرزن و حي داستان پياد به. دم و با همه حال و احوال كردميپر
  :ام آمد  كلهين شعر تويار اياختياش بياهل

كنم برات، يك ميكنم برات، تخم كوچيمك يوج كيمن كه ج«
  »بذارم برم؟
  :شد كالغ باشد و بخواندي هم ميمهد

  »كنم برات، بذارم برم؟يدار ميكنم برات، همه را بيمن كه غاروغار م«
ش يد نمايالبته با. ميندازيش كامل راه بيك نمايشد با شركت همه، يم
ست ختم يبا ي فعالً م.آمديد ميس جدييم كه ريگذاشتي مي وقتيرا برا

س يير. ميدا نشده بود، برگزار كنياش پم را كه هنوز سرو كلهيس قديير
 معلوم يزيچ چيآمد هياگر سروقت م. آمدير ميشه ديقبل از سقوط هم هم

د كه عبارت است يپوشياست هم ميفورم ريالبته ان. س استييكرد رينم
 يپوشند روي كت نمي وقتر گلو، كهيراه، با دكمة بستة زراهن راهياز پ

منصبان در فورم صاحبين هنوز انيا. اندازنديمدار مي نيا قهوهيشلوارها
دانم چرا يمن هنوز هم نم. تخت استي در پاي، حتيي و هرجايهر سطح

 يا بلوز شلوارهاي، يي مائويها س مثل لبايفورمي اني طراحيجا به
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 يها ه كارگران حجر، از لباسييگوارا ، و كاله و لباس چهيكنگ تيو
. ميگر استفاده كرديك ملت رزمندة دية حاضر آمادة يبازار و چف

م همه در نظر  بهگران،يفورم ما و ديان انياد مي، با وجود تفاوت زهرحال به
 مثل ييهاجور يكر گلو، يدكمة بستة ز. اندر گلو مشتركيبستن دكمة ز

ان و يحيما و مسان ير ميناپذ  درمانيدشمنشبكاله است، كه با وجود 
. ها مشترك استآن اني در م،ها تسيان و كمونيروان ادي پان، ويهودي
ست حتماً يباي دارد كه همه ميتيرگلو خاصيرسد زي منظر  بههرحال به

ن موضوع جلب شد، يش توجهم به اين چند وقت پيهم. اش را ببندنددكمه
  : گفتي مهديوقت

  ». باز كرده بودش راير گلوي دكمة زس كليي ريديامروز د«
  » دارد؟يتيچطور؟ مگر چه اهم«
  » بدهم؟يحي من چه توضيفهمي، اگر خودت نميمرد حساب«

ك نخود، ي يدم كه ممكن است به معنيفهمي مي كلطور بهالبته من 
ر آن در يخواستم بدانم تأثيسم باشد، اما ميبراليك سرسوزن ليد هم يشا

. ستيآورد چي آن سر درم بهتر از من ازياوضاع روز مملكت كه مهد
رگلو حساب ي باز كردن دكمة زيشود روي نميلي من خنظر  بهگرچه

 منظر  بهيحت. اش را باز نكرد وقت دكمه چيهشدة ما س خلعييكرد، چون ر
 يد از رويشا. دينخر هم ياراهن تازهيپ كت و شلوار و ها لن سايدر تمام ا

 صاحبان يبخصوص براده، يك صفت پسندي بوده كه البته ييجوصرفه
 اول يها نآرما اعتقادش به يداريل پايمناصب است، اما ممكن است به دل

 كه يش تنكيمدار و ري نيها سن لباي همخاطر به. كار هم بوده باشد
د يت به كاغذ سفرسد اگر دسي منظر  بهدهد،يصورتش را نشسته جلوه م

حسن ن يا.  نداشتيدج مرضچ ي هواقعاًغير از اين  اما شود،ياه ميبزند س
 يجا به را ها مد آديمن جداً معتقدم با.  بودها ي ما نخودي برا او مهميليخ

به فعال خلع شدة ما س يير. ميم كنيض و نسبتا سالم تقسيخوب و بد، به مر
مثل ما، كه مثل خودش در  ينخودك عده ي، به ين سالمت نسبيل هميدل
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 برخالف او يم، وليا ل كردهي تحصيرحوزويدوران طاغوت در علوم غ
ن يوجود امثال هم. ميخدمت كن م، اجازه داديا  با حوزه نداشتهييآشنا

قه يكردگان علوم دقلي نژاد تحصي كه پاكساز باعث شدها بمنصصاحب
 همه را پرت كردند، اما به طرز يعني.  كامل انجام نشودطور به

، از جا همهاست در  سال يباً سيتقر. ميزان ماندي آوها هه نرد بييآسا معجزه
  .ميزانيطور آو ني، همياز زندگير تا پيس

 خودشان كه بدون ي سازمانيدر اتاق كنفرانس، همة حضار در جا
 من كنار ي سازمانيجا.  بودندن شده، نشستهييخود تعبه خود ياعالم رسم

 و يجو دربارة شب مهمانو پرسي براينكه فرصتي ايبرا.  استيمهد
  :ند به او گفتمدا نكيال پيحال ل
  »؟يكني با مزخرفات حال ميحالت چطوره؟ دار«
 جزو ييگوند مزخرفيگوي كه ميادهيچرا كه نه؟ مگر نشن«
  ».حقوق بشر است اضافه
اگر همه حرف حساب . حقوق؟ اصل حقوق بشر است چرا اضافه«

نها يا. تازه عالوه بر حق بودن هنر هم هست. شديزدند كه جالب نم يم
حاال چرا بحث به دارفور و سودان .  خودشان بدانند هنرمندندبدون آنكه

  »ده؟يرس
  ».رياد بگين گوش كن و يبنش«

ف روزمرة همة ي از وظايكي سال است كه به يباً سي تقرياسيبحث س
 ي، از هر قماشها هن است كه در اداري ايبدبخت. ل شدهيآحاد ملت ما تبد

توانم بفهمم ي ميوارد تازهباً از رنگ رخسارة هريمن تقر. ك طاقه هستي
ش رنگ رخساره را ي رياهي مثل سيزي اگر چياز كدام قماش است، حت

 ي سال انقالب مداوم در كشور به كشف مهميبعد از س. پنهان كرده باشد
 مزاج است، و يدئولوژي در انتخاب اينكه مسئلة اصليا: امل آمدهيهم نا

 يري بهتر عضوگيلي خي پزشكيها شيق آزمايتوانند از طرياحزاب م
هم  DNA مثل يا دهيچي پيها شي به آزمايحت. ق اساسنامهيكنند، تا از طر
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بلغم و خون و سودا و  يعنيهمان اخالط اربعة خودمان، . ستي نيازين
بلغم، . كنديت مياند، كفا  مربوطيك عضو داخليكدام به صفرا، كه هر
محل سودا .  است خون هم قلبيمحل اصل.  بدن استيها لترشح لزج سلو

اخالط چهارگانه احتماالً . سة صفرا استيكبد و محل صفرا هم حتماً ك
ب ي دارند كه از تركييها هرگروي زي چندگانة روانشناسيها تيمثل شخص

  .رنديگي شكل مي اصليها هگرو
، جزو يد توجه كرد كه چون همة آحاد ملت ما، بنا به سنت مليبا
 ياسيشود قماش سي راحت نميلي خون هر حكومت وقت هستند،يسياپوز

 قراضه، كه در خانوادة خود يها تدوسآنها را مشخص كرد، البته جز شاه
. ك كاسترو هم هستيدر خانوادة ما . مزاجند يما هم هستند و همه بلغم

نه يع نگاه كردن و حرف زدنش بهيها تحركات عضالت صورتش، حال
 را ي ساعت سخنراننُهة يبندانم مثل او يد ميفقط بع. مثل كاسترو است

 يست نداشته باشد، چون تا به حال اجازة سخنرانيمعلوم هم ن. داشته باشد
ر ي گي اگر گوش مفتي خانوادگيها يالبته در مهمان. نداشته، مشخص نشده

چاك  نهيد از عاشقان سينكه فكر كنينه ا. كندي رها نميآساناورد بهيب
سم ياز هواداران سرسخت فدرال. ستيست هم ني كمونيحت. كاسترو است

طور  ندارد، اما بهيستيونالي انترناسيوطن به جهانيچ دخلي است كه هيآذر
 كه من ييتا جا. ، بدل كاسترو از آب درآمدهي، با مزاج سوداويمادرزاد

  را خودشاني كه رهبريي آنهايعني، يانيام، رهبران نسل اول هر جردهيفهم
مندان به  طور عالقه نيها ارث برسد، و همنكه به آنيكنند، نه ايكسب م

 داشته ين مزاجيد همچيكسب آن، چه موفق بشوند و چه نه، در هر حال با
 دي بايئت دولت و البته كارمندان دولت در هر نظامي هكه درحاليباشند، 

 ري صاحب مشاغل سخت و خطبه گمانم مزاج كارمندان.  باشندمزاجيبلغم
  .، باشديياوت، مثالً صفراد متفي بايي و قضايتيامن

ن اخالط چهارگانه ندارم، ي از مشخصات ايالبته من اطالعات كاف
 ي باشند، بخصوص وقتي هم تخميم تا حدين ممكن است نظرهايبنابرا
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 ما برسد كه از يانيران ميل مديزتر، از قبي ري به واحدهايكار بررس
فته تا  گرينيشود، از روشنفكر د  ميليد مختلف تشكيصاحبان عقا

بات يد تركي غالب، باي كارمنديست سابق، كه به رغم مزاج بلغميكمون
 شاني داشته باشند كه از هم جدايي و صفراي و سوداوي دمويفرع
 چند طاقه هم از قماش سبز هست كه قصد يان آنها، حتيدر م. كنند مي

دانم در مزاج ينم. ن را از شر ساكنان آن نجات دهنديدارند كرة زم
 از يكيگردند تا نجات بدهند، كدام ي ميزيم دنبال چي كه داييآنها

.  نقل و سخن دارنديلين روزها خي ايول. اخالط اربعه دست باال را دارد
 يراهليوانات غي حقوق حيام كه آنها چرا فقط حاماوردهيهنوز سر در ن

با .  دوست ندارنديلي گوشتشان را خها مل و گورخر هستند كه آديمثل ف
كنند، مثل ي را قطع مين قدر كه هرجا درختين موارد ابهام، هميوجود ا

ن يهم به اگر كار يست، حتيكنند بد ني درخت غارغار مي رويها غكال
  :دي از آنها پرسيكي از بار يك يمهد. شودغارغار ختم 

د با آنها چه كار يخواهيم. كننديد ميا را گاوها توليپنجم گاز دن كي«
  »د؟يريگ  مي راد؟ در ماتحتشانيكن

  : جواب دادي جديلياو هم خ
شان اضافه كنند، ير به غذايكنند كه اگر عصارة سيق ميدارند تحق«

  ».كنديگاز شكمشان را كم م
 دارند كه يي با آنهاي جديلي خين نسبتيان مادر زميرسد ناجينظر م به
  جاها،يا در بعضيگو. ن را رستگار كننديال داشتند ساكنان زمي خيزمان
م حكومت نظر  به.ل شدهي كامل به حزب سبز تبدطور بهك حزب سرخ ي

  .ن موضوع خبر دارد كه كمپلت مخالف همة آنهاستيما هم از ا
 كه در يم، درحاليطلب ندار فقط سلطنتيانيران ميان مديما در م

 بروز يزياند و چشان را چسب زدهيها به كه ليپاگروه كارمندان دون
م كه از ابراز احساساتش ي داريك آبدارچي ودمانما خ . هستدهند،ينم
 ندارد، يه طبقاتيچ توجي هين احساساتينكه چنير از اياما غ.  نداردييابا
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 د برندهين انتخابات به كانديآخردر شد كه او تر دهيچي پيموضوع وقت
.  از آن خبر نداشتي هم داشت كه كسيچ مخفيك سويظاهرا . داد يرا

  :  مرا گرفت و توسعه داديچ مخفيدة سوي ايمهد
ك كله است و ده تا ينجا يك سوراخ دارد، اما اي فقط يچ مخفيسو«
 عهد باستان، يها ه سلسلي برايكي.  تپاندهييزهايك چيدر هر كشو . كشو

 شاهنامه و ي برايكياز، ير و نان و پيث و شمشيعقوب لي ي برايكي
 يكي ،و همزاد حافظ و لعنت او به دي برايكي سوسمارخور، يها بعر
 نادرشاه افشار كه كوه نور و ي برايكيدالشهدا، ين و سيرالمؤمني اميبرا
 يكي يوقتو هر... س و روسي انگلي برايكيران آورد، ي نور را به ايايدر
گفت كه ي مي تاكسي تويكيش ين چند روز پيهم. كشديرون ميرا ب

ن عمر بود كه ي ا.ران را ندادنديوقت دستور حمله به ا چياهللا هآقا رسول
  ».ران شركت نداشتين هم در حمله به ايرالمؤمني اميحت. حمله كرد

ك يدهد كه ين خودش نشان ميا نه؟ تازه ايگفت يحاال راست م«
  ». آمدهوجود  به كشوهايان بعضي ميارتباط

 ن ساخت و پرداختي من اهرحال به.  بودي عصبانجداً.  جواب نداديمهد
   .كردشد با آن حل ي از معماها را ميليخ. دمي پسنديليموضوع را خ

 يانيران ميان گروه مديك در ميم، تنوع دموكراتين كه بگذري از ا
 طول يليدهد، اعالم مواضع خي كه رخ مياشود با هر واقعهيباعث م

ك واو يكدام  چي هيها فر، در حريست سال اخينكه در طول بيبكشد، با ا
 ي رفته و تويكي آمده و آن يكين ي گذشته و اها لسا. هم عوض نشده

رون ي بي و مسي از پشت پردة آهنييده و جاهاي از هم پاشييا جاهايدن
ازده سپتامبر اتفاق افتاده، اما هنوز همة حضار محترم، انگار ي ياند، حت آمده

  صحنهيكنند، به نوبت رو  ميي مدرسه بازيخي تاري تخميها شيدر نما
 يتوانم برا  ميمن. اند انند كه همه از بر شدهخو  ميييها هند و خطابيآ مي
  .سمي بنوياسيشان نطق س همه

 سابق داشت دربارة سودان حرف يها تسي از كمونيكي هم حاال
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 درواقع هست كه يانيران ميان مديست سابق در ميدو كمون. زد يم
ل شدن يست سابق، چون با وجود تعطيشود به آنها گفت كمون ينم

سم و يتاليابت از طرف آن مرحوم، با كاپي هنوز به نسم،يالياردوگاه سوس
.  از آنهاستيكير سودان يسخنران هوادار عمرالبش. جنگنديسم مياليامپر

ش از يزند كه تعداد حضار بي حرف ميفقط وقت. حرف استاو معموالً كم
ل ي از قبي، بخصوص كسانها مبحث كردن تك تك با آد.  نفر باشد7
دهد وقتش را يح ميترج. داند ي را اتالف وقت مالح انهي ميانيران ميمد

 مثل انجام سفارش يتر و پردرآمدترصرف كار مهمتر و البته سودمند
ست كارش يمعلوم ن. رون سازمان كنديان آمار در بي از متقاضي برخيبرا

ن قدر كه سلطان آنجا ي، همي كلطور بهده اما يچطور به دفاع از سودان كش
  .  اگر آدمخور باشدي است، حتيش كافيگ دارد براا سر جنينگه دنيبا 

. دي سر رسيس رفتنييشتر برود، ريپنكه بحث دربارة سودان يل از اقب
نكه خجالت بكشند، سرها را يحضار مثل ا. همه به احترامش برخاستند

ت ي كه انگار دارد وصين بود و با لحنيس غمگيير. ن انداخته بودندييپا
است ي تحت ري و دستاوردهاها تيرنامة فعالكند، از همه خواست كايم

شگاه ملت، ارائه يد به پي، شاييك جايخواست به   ميايخودش را كه گو
شان را يش از وقت هنرهايشدند پن همه ناچار يبنابرا. ه كننديكند ته

بعد . ز گذاشتمي مي كوچكم را شمردم و رويها ممن هم تخ. آشكار كنند
د و ضبط و ثبت ي طول كشي چند ساعت دستاوردها كهياز اعالم شفاه

جوجه كباب و برنج : اورنديداد ناهار مجلس ختم را بس دستور ييآنها، ر
  . و نوشابه و ساالديكي پالستيها فدر ظر

شه با من به ينكه مثل همي ايجا به يبعد از ختم جلسة وداع، مهد
و رون از اداره دارد ي بيند، گفت كه قراري جلسه بنشيها ثنشخوار بح

  . ن ناچار شدم تنها به اتاقم برگردميد برود، بنابرايبا
 يم باز شده باشد، توير پايدر را كه باز كردم، انگار چاه آسانسور ز

 ي زنگ زده بود و كار مهمياگر كس.  خودم پرتاب شدمياتاق و تو

 91 /سهيال بسكي 

 

ن مدت امن و امان بود و يدادند، پس حتماً شهر در ا  ميداشت به من خبر
حال . گر حال صبح نبوديهم من نگران نشده بودم، اما حالم دل ين دليهم به

  .شود  ميم تماميكن  مي است، مصرفش كهي باطرجور يكخوش 
 ها هل بچيبه موبا. معلوم شد فقط خواهرم زنگ زده. به تلفنخانه زنگ زدم

» ؟ي، كيچ«: گفتند فقط.  از موضوع پرت بودنديكل  بههردو. زنگ زدم
اده نكرده و سارا هم احتماالً ي پياچ برنامهيهال يداد ل  ميكه نشان

ن خاطر به يهم بهد يشا.  او بوديكشامروز روز اسباب. سروصدا رفته بود يب
 دستم را يوقت. ن قدر جگر داشته باشديكردم ايفكر نم. م آخر زده بوديس
دستش هم داغ داغ . سوخت  ميش مثل دو تكه زغاليها مد، چشيكش يم

 يا يلين سي همچيوپا چلفت د از آن دستيدياب هم نم خويال تويل. بود
  .بخورد

دلم . باز هم خواهر بزرگم بود.  تلفن چرتم را پاره كرديصدا
او به . كردميد غائله را ختم مي بايخواست با او حرف بزنم، ول ينم
 يحساب. اوردي از طرف همه زنگ زده بود كه از ماجرا سر دربيندگينما

 بودم حرف ي مرد خانة پدري حرف زدم كه وقتينبا لح. دمينوكش را چ
نطور حرف بزنم و يم ايتوانم با آنها و كارمندهايهنوز هم م. زدميم

تواند يدانندكه فقط مادر م  مي آنهاهرحال به. ترسنديتعجب كنم كه م
  . ديال بگوي دربارة لييزهايك چي من يرودرو

. ه خانه برومفقط گفت كه ب. بعد مراد كه خانة ما بود زنگ زد
» . تو نهيبرا«:  مختصر گفتيلياو هم خ» ست؟يهوا كه پس ن«: دميپرس

قدر  نيهم.  پس استي كيدم براياما نپرس. دميمنظورش را درست نفهم
كم ته دلم  كردم كم  ميگرچه احساس.  من پس نبود، خوب بوديكه برا

  .دن كردهيشروع به لرز
چراغ آشپزخانه كه رو به . دم ضربان قلبم تندتر شديبه خانه كه رس

 آپارتمان سارا هم يها غچرا. شه روشن نبوديكوچه است، برخالف هم
ل مراد را گرفتم و يشمارة موبا.  پرده ندارندها هدم كه پنجريد. خاموش بود
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  .دياين بييبه او گفتم كه پا
  :ت جواب داديدم چه خبر، با عصباني پرسيوقت.  بوديمراد عصبان

  ».يچاره را خرد كرديباشد؟ زن ب چه خبر يخواستيم«
  »من خرد كردم؟«
ش ي به الاليلي و لياش رفتصدقهنقدر قربانيا! ر من كردميخنه«
نطور نابود يد، ايآيش مي پيزين چي همچي كه وقتي و دروغ گفتيگذاشت
  ».بشود
  . رديگي خودش ميراد مرا به طالق عاطفيدانستم دارد انتقام ايم
  » هستند؟ها هبچ«
  ».چاره تنهاستيب! ريخنه«
  ».كنند ي او از خانه فرار ميادهاي از ترس فرها تنطور وقيشه ايهم. بهتر«
حاال . زندياصالً حرف نم. اد كنديد دلت بخواهد كه داد و فريفعالً با«

  ».بعد به من زنگ بزن. برو باال
چ يمان و دكتر هم هي نرياز خانة آقا.  ساكت بوديبيراهرو جور عج

.  تنهايم، تنهايال بودي ساختمان فقط من و ليتو. آمدي نمييو و بييصدا
  .كردي بود و قبول نمي عصبانيخواستم بماند، ول  ميد ازمراديبا

 روشن بود ها ب اتاق خوايفقط چراغ كوچك راهرو. در خانه باز بود
وار دراز ي تخت، رو به ديال رويل. تاباندي به اتاق خواب مهمان ميكه نور

  :ش زدميآرام صدا. ده بوديكش
  »؟يزم خوابيعز«

 لبة ياط رويدم ناگهان برگردد، با احتيترس  مينكهيبا ا. تكان نخورد
  :تخت نشستم

 يزيچ چي هيداني شده؟ من مطمئنم خودت ميز من مگر چيعز«
  ».ست جز حسادت زنانهين

 يها نمطمئن است همة ز.  قبول دارديليال موضوع حسادت را خيل
جلوتر رفتم و آرام آرام . ن هم افاقه نكردياما ا. كنندي معالم به او حسادت
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ال برعكس يدست ل. دن به موها و نوازش دستش كردمي كشدست بهشروع 
  نكند مرده بود؟. ختيك لحظه دلم فرو ري. سرد سرد بود. شه داغ نبوديهم

  :دميبغلش كردم و سرش را بوس
نطور يام كه ادهكار كرمگر چه. تم نكنيكنم اذيز من، خواهش ميعز«
  ». چقدر دوستت دارميداني؟ تو كه ميترسان  ميمرا

ش يها مده و چشيرنگش پر. صورتش را به طرف خودم برگرداندم
 يزن. ال نبوديل. شناختم ياو را نم. صورتش كوچك شده بود. گود رفته بود

زنند و زنجموره   مييمردگ  كه خودشان را به موشيياز آنها. گانه بوديب
باً يتقر. ش را گرفتم و تكانش دادميها هشان.  شدميناگهان عصبان. دكننيم
  :اد زدميفر

 بروم يخواه  ميمگر چه خبر شده؟. ميبلند شو مثل آدم حرف بزن«
جهت  يخود و بي تو بيول. روم  مييگورم را گم كنم؟ خوب اگر بخواه

  ».يكن  مينابود مان رايزندگ
افتادم  ياد زدن مي به فريتشه وقيهم. ش را باز كرديها مناگهان چش

بلند . دميار پس كشياختيب. داديبه هل من مبارز جواب م. آمد  ميحال
اما . نمي او را درست ببيها مخواستم چشيم. شدم و چراغ را روشن كردم

 يبرق خشم.  و بدون نور بودي خاليبيجور عج. ال نبودي ليها من چشيا
ش يها م چشيتوانست تو ي بود و چه نبود، ميشه چه عصبانيكه هم

  . آن اشك حلقه زده بوديجا به. بگذارد، در آنها نبود
ال به حال مرگ افتاده باشد؟ ي ممكن بود ليعني. ديلرزيم ميپاها

ه ين گري خشم، اما ايادهاي با فري و زارهيگر. ده بودمياد دياش را ز هيگر
ش كنارش نشستم و بغل.  بوديگريز دي از خشم، چي خاليها مدر چش
  :ديلرز  ميم و همة بدنميصدا. كردم
باوركن اگر بلند . ي مرا به سكته بدهيخواهيم. زميتو را به خدا عز«
  ».رميمي، مي، اگر با من حرف نزنينشو

 از تو. كرديحتماً او لرزش تنم را احساس م. ميطور ماند  همانيمدت
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دستش را باالخره . ختيريمان ممرد ستون خانه  ميالياگر ل. دميلرز مي
خواست بداند يمراد م. زدن وقت تلفن زنگ يدر هم.  سرم گذاشتيرو
 تخت نشسته يال روي به اتاق برگشتم، ليوقت. ا نهي روبراه است چيز همه
  . دامنش گذاشتميكنارش نشستم و سرم را رو. بود

  :ديپرسال يباالخره ل. ميماند ساكت ياديمدت ز
  »ب تولد توست؟شيده بود كه دين زن از كجا فهميا«
  »دانست؟ي كه ميدانيتو از كجا م«
  ».دا نشده بوديتا به حال سروكلة او در خانة ما پ«
  ». كند آمده بوديكشنكه امروز قرار بود اسبابي اخاطر بهد يخوب، شا«
  » كند؟يكشخواهد اسبابي ميدانستيتو از كجا م«
  ».از خودش بپرس. مان گفتي نريآقا«
د وسط اتاق و يبه سرش زده بود كه آنطور پر ييگوي تو ميعني«

  ».دستت را گرفت
  ». به سرش بزنديست گاهيد نيبع. باالخره تنهاست. د مست بوديشا«

ن فكر يشب و امروز به ايگفت تمام د.  كرديخوانهيشروع به مرث
د همه يكه شا. ميادهيخندين زنك به او مين همه مدت با ايكرده كه ا يم

خواستند به او ضربه يشه مي كه همي كسانياند و جلوجز او خبر داشته
  .ك پول شدهيبزنند سكة 

قه يادم رفت كه چند دقي. ام كرد يآلودش دوباره عصبان لحن بغض
 تو يعني«: دي پرسيوقت. كردمي ميش از ترس مردن او داشتم قالب تهيپ

وانم آنقدر حالم سرجا آمده بود كه بت» ؟يا  نداشتهيواقعاً با او سر و سر
زند و ردخور ندارد، سرضرب از   ميشه به خالياسلحة خودم را كه هم

  .رون بكشميغالف ب
م را، هم ير، فوراً جاي خطيها لشه وقت روبرو شدن با سؤايمن هم

كنم ي، با سائل فضول عوض ميكي تاكتصورت بهك و هم ي استراتژطور به
. كندي ميمنتفن كار اصل موضوع را يا. برمير سئوال ميو خود او را ز
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ن يدر ا. دهديتر باشد بهتر جواب متر و پرخاشگرانهيچقدر لحن جدهر
. شومي ميواقع عصباناورم، چون بهي در بيست بازي الزم نيجور مواقع حت

ن يوتير گين است كه زير سؤال قرار گرفتن، درست مثل اي من زيبرا
 همة ياد به ه چوبة دار است و مرايعالمت سؤال، خودش شب. رفته باشم

 و عنفوان ي در كودكياندازد كه جواب راست به آنها، حتي مييها لسؤا
شود كه بر اساس احكام فقه و ي ميارهيشباب، موجب اثبات گناهان كب

 دردناك، يلي خيها قي مرگ، آن هم از طرن امروز ما، مجازاتي قوانيحت
 يسالگ جدهيا ه تي را دارد، چون به ما حتيمثل سنگسار و پرتاب از بلند

باز . شودي زود شروع ميليت خيسن مسئول. دهنديهم فرصت خالف نم
 سال اول 9 است كه مردها، از جنس مؤنث كه فقط تا ي شكرش باقيجا

.  خالف كردن وقت دارنديشتر برايت دارد، شش سال بيعمر مصون
بند آن مشتقات و شود، پشتين مشكل فقط به سؤال ختم نميبنابرا
  .نديآيت هم مي مربوط، مثالً مجازات و مسئولباتيترك

مثل گربه . ت دارمي هم حساسي به لحن سؤاليل، من حتين دليهم به
 ييها لتنها سؤا. شوم ي دفاع آمادة حمله ميخ، پشتم خم و برايم سيموها

 دوست يليشه خي است كه همي امتحانيها لكه حاضرم جواب بدهم، سؤا
 چيز همهاز . ن خاطر نبوديبودم، اما فقط به ا يالبته شاگرد درسخوان. داشتم

دم، يتراش يم را ميقبل از شروع جلسه با لذت مدادها. آمد يامتحان خوشم م
 ي، روييكردم و كامالً آمادة پاسخگو يكن و تراشم را آماده م پاك
.  سؤال را پخش كننديها هنشستم، تا ورق ي مي امتحاني تاشويها يصندل

كه تازه به بازار آمده بود، اول سؤال را با رنگ ك خودكار سه رنگ يبا 
 »پاسخ«نوشتم  يبعد با رنگ سبز م. نوشتم ياه و عالمت سئوال را با قرمز ميس

 يخوردگ ن خطي خوب و بدون كوچكترياه و خطيو جواب را با رنگ س
 طور به طرز نوشتن هم خاطر بهم در كالس نمونه بود و يها هورق. نوشتم يم

ك شغل بود و ياگر درس خواندن و امتحان دادن . شدم يق مي تشوياضاف
  .كردم ين شغل را انتخاب ميدادند مطمئنا ا ين كار به آدم پول مي ايبرا
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 ي وجود ندارد، كه حتين شغلي چنتنها نهن است كه ي اياما بدبخت
برعكس، همان . كنديم خالص نمي بدخيها لمرگ هم آدم را از شر سؤا

ر و منكر ي بازماندگان خشك نشده، نكيهاشكشب اول قبر كه هنوز ا
. دميال فهمين پدر لين را وقت تدفيا. نديآي سؤال به سراغ آدم ميبا كل

ل منصوب شده بود، بعد از ي فاميعمة او كه بعد از مرگ برادر به بزرگ
ك فانوس يداشت، دستور داد  ي كه چون و چرا برنمين، با لحنيمراسم تدف

  : ميه كنيته
م تا شب اول قبر كه يد با فانوس به گورستان برگردي بانصفه شب«
كنند تنها نباشد و يروند و سؤال و جواب مير و منكر به سراغش مينك

  ».هول نكند
كنم زبانم بند آمد، اما يدن گورستان هول مي روز هم از ديمن كه حت
رسم و رسوم مربوط به .  پسر نداشتة درگذشته بروميجا بهمجبور بودم 

خانم، چند آن شب عالوه بر عمه.  نداردين ما ابداً شوخي در سرزممردن
كردند، ياشك مي بيها هيدند و گريكشيل هم كه دائم آه ميرزن فاميپ

 كمك به برادر آمد، اما يخانم برادم كه عمهيفهميم. همراهمان شدند
خواستند قبل از وقت يد ميشا.  داشتنديگر چه مرضي ديمعلوم نبود آنها

  .ن كننديرتم
 و مردة شب ي خاليها نابايآن شب، در همان حال كه با ترس به خ

چ فوت يگر هيكردم كه در شب اول قبر دين فكر ميكردم و به ا  مينگاه
توانم يگر نميست، چون دير و منكر كارساز ني نكيها ل سؤاي برايو فن
ز او ا. كنان رو به درگاه خدا آوردمم را باسائالن عوض كنم، نالهيجا
 مرگِ دائم در خاطر به كه ين كوتاهي به ايدم كه بعد از زندگيپرس
 جان آخر را ي جان كندن است، چرا وقتجور يكش ها ظن، هر لحيكم
  . ميدهد تا نفس تازه كني نميم، فرصتيكنيم

ن گلة عاجزانه، كمكم كرد كه از آن يهم بهبه گمانم خدا در پاسخ 
 يمدارنيچون با وجود د. در ببرمب و وحشتناك جان سالم به يشب عج
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ار يا كه دربست در اختيمسئوالن، بخصوص در امورات مربوط به آن دن
كس  چيمعلوم بود ه. ك بودي قبر تاريآنهاست، قبرستان درست مثل تو

خانم نبود، در آن شب اگر عمه. فكر مددكاران شب اول قبر را نكرده
 اگر جان سالم يم، و من حتيشدي گم و گور مكلي به قبرها يايل و دريها

 موجود در ييشدم، چون تنها روشنايوانه ميبردم، حتماً ديهم به در م
 گمگشته يقي فانوس دست عمه بود كه مثل قايانتها، كورسوي بيكيتار

نور كمرنگ فانوس فقط . رفتين مييانوس وهمناك باال و پايبر امواج اق
ال را ي لير همان حال كه بازوكرد كه بتوانم دير پا را آنقدر روشن ميز

 ياري بر گردن ي كه زمانيده بودم، مواظب باشم مبادا بر دستيمحكم چسب
  .بوده، پا بگذارم

خانم را  العادة عمه خارقيينحل تواناي الي معمااممن هنوز هم نتوانسته
 . قبر حل كنمها نويليافتن قبر برادر، در آن قبرستان وانفسا، با ميدر 
 مثل ينيرزمي ششم و هفتم موجودات زيها س از نوع حيزيم چنظر به

 در پرتو نور فانوس، يوقت. موش بود كه ما را صاف سر قبر مقصد برد
دم، ي خاك فرو كرده بودند دي كه تويسنگ تكهيال را روياسم پدر ل

 كه يا برنامهخاطر بهخانم، نكه از دست عمهير ماندم و با ايمات و متح
  . بودم، از او خوشم آمدين كرده بود عصبان گرفتارمايشبنصفه

 ي بعد از پهن كردن سفرة خرما و حلوا، فوراً چادرها را روها مخان
باً ده بار فاتحه خوانده يتقر. ة مربوطه را خواندنديدند و ادعيصورتشان كش

ر و منكر تمام يست چطور متوجه شد كار نكيم كه عمه خانم معلوم نيبود
به حال مردة خوشبخت غبطه خوردم كه . دشده و رخصت برگشتن دا

ن يدانم نوبت به من كه برسد به ايد ميبع. نقدر كم بوديتعداد سؤاالتش ا
  . خالص بشوميراحت

 است كه يگريز ديخود فن چ. و اما سؤال در مقابل سؤال فوت است
ن فن يا. ستندي از آن خبر دارند، اما لزوماً قادر به استفاده از آن نها يليخ
ن يوتير گي اگر سر آدم زيحت» د اقرار كرديهرگز نبا«:  ساده استيليخ
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 ي اگر بادكنكيرند، حتيآدم را بگتلوتلو خوردن  اگر در حال يبرود، حت
 اگر آدم را يكند قرمز شود، حتي آن فوت مي آدم تويباشد كه وقت

دا يد چهار تا شاهد عادل مرد پيبا. ر كننديك نامحرم غافلگيكون برهنه با 
تواند يوار حاشا ميد.  رد كرده باشندها ان نامحرمي كه مو را هم از مندكن
  . ن باشد، اگر آدم نترسديوار چي بلندتر از ديحت

دانند در قانون ما، در اصل ينكه همه ميمن واقعاً متعجبم كه چرا، با ا
 اقرار بار يككند و اگر ياقرار شخص گناهكار است كه جرم را اثبات م

 نكرده هم كار به ي حتها ي، بعضيري آن را پس بگيتوانيگر نمي ديكن
د بر اقرار و مشكل كردن كار شاهد، تا حد ين همه تأكيكنند؟ اياقرار م

. ستندي متوجه آن نها يلي بزرگ است كه خيك خوشبختيمو رد كردن، 
رد، ي صورت بگين را هم در نظر گرفت كه اگر اقراريد اي، بايوانگه
 بزرگ يليك گناه خي خودش يشكن توبه. ه كردد توبيبندش باپشت

 هم مرتكب يرة دومين آدم عالوه بر گناه اول، گناه كبياست، بنابرا
ن است كه اقرار نكردن فرصت مماشات ينها مهمتر ايو از همة ا. شود يم

وار يخ دين است كه او را بياقرار كردن درست مثل ا. دهديرا به طرف م
مثالً من .  بكنديشود كار ناجوريجبور م اگر نخواهد ميحت. ديبگذار

 بعد از بار اول كه محبوب يحت. ستيخبر نيال از گناهانم بيدانم كه ل يم
ر داموكلس را، ية شمشيمار شدم، چند بار سايم كرد و بيجفاكار رها

 هم به گوش بار يكداد و  سرم تكان يرفهم شوم، باالي كه خوب شيجور
د يبال يانت شوهر، به خود مي ناالن از خيتدم كه در مقابل دوسيخودم شن

شه سروقت و يشوهر در ساختمان ما، همي بيها نكه با وجود حضور ز
كنم يند من دست از پا خطا ميدار هم نشده تا ببيده و بيكامالً تخت خواب

  . مكن اقرار ياما زنهار اگر خودم به گناه. ا نهي
انت يوقت به او خ چيا هي آال كهي هم در مقابل سؤال لبار اينن يبنابرا

  : سؤال مطرح كردميك سريت يام، با عصبان كرده
  »؟يخواهد مسئله درست كنيمعلوم هست تو چرا دلت م«
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  »ام چشم؟مگر كم گفته«
  »م؟ياي بوده كه به خانه نيشب«
  »ام؟ه گذاشتهي از جان و دل ماها ه تو و بچيمگر كم برا«
 ندادم كه چشم همه ييها هي هر سالگرد و جشن تولدت هديمگر تو«

  »را از حسادت كور كرده؟
  :دميكش پدر و مادر او را هم وسط ينجا پايدر ا

مارستان يمارستان به آن بين بيك سال تمام، مادرت را از ايمگر «
  »دم؟ينكش

  »شه راننده و نوكر پدرت نبودم؟يمگر هم«
  »ست؟ينها همه نشانة عشق و محبت نيمگر ا«
 گردن كلفتت تنها به يادانشكدهاهار با آن هم ني تو برايمگر وقت«

  » گفتم؟يزي من چيرستوران رفت
  »، خون به پا كردم؟يزان شوي به گردن بهرام آويخواستيشب كه ميا دي«
بلند شد و .  جا آمدكلي بهال يحال ل.  آخر كار را تمام كردين دوتايا
  : آرام گفتيبا لحن
  ».ستي نيچ خبري هيداني م چون خودت خوبيا نگفتهيزيحرامزاده چ«

ال در همان حال كه يل. ميرون رفتيدستش را گرفتم و با هم از اتاق ب
  :ند گفتيرفت تا تدارك شام را ببيشخان آشپزخانه ميشه پشت پيمثل هم

  »ن زنكه كجا رفت؟يحاال ا«
 ».دانميمن چه م«

 ختم يزي كه ممكن بود به خون و خونرييب ماجراين ترتيو به ا
گذاشت كه معلوم بود ال يان را لي نقطة پا.شد تمام ير و خوشيه خشود، ب

خواهد هرچه ي و خوشحال است و دلش مير غائله راضياز ختم به خ
  :زودتر شام را آماده كند

  چه كاريا كه اگر بفهمم دروغ گفتهيداني خودت خوب مهرحال به«
  »كنم؟ مي
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ا مثل آن ي مرا بكشد كردميقبالً فكر م.  مطمئن نبودميليگر خيمن د
د يدم، بعي كه از او ديام كند، اما با توجه به حالالمعامله مقطوعيعاشق ژاپن

ن حالت ممكن است، چون مثل يتر نبود فقط اعتصاب غذا كند كه احمقانه
 يدانند كه جد  ميش است و همهي نماجور يك ياسي سياعتصاب غذاها

ال با ي ليل هم، وقتين دليهم به.  اتفاق نخواهد افتاديست و شهادتين
دم كرد، يت را دوباره در آنها تابانده بود تهدي كه برق عصبانييها مچش
دند و همه با هم ين وقت سر رسي هم در همها هبچ. امدميجان ني به هيليخ

ال يبعد ل. ميون تماشا كرديزيم و تلوي نشستيز شام گرم خانوادگيدور م
  .و را به اتاق خواب بردمون خوابش برد و ايزي تلويهمان جا جلو

چراغ آشپزخانه را . آمد يش خوابم نمي شب پيخواببا وجود كم
 چراغ روشن بود يتا وقت. ستادميا پشت پنجره يخاموش كردم و كم

 نور پنجرة ي خالينم، اما حاال جاي ببيزيتوانستم چ ياه بود، نميرون سيب
لنگ ماجرا را مثل  از او يخبريب. دميدي كوچه ميآپارتمان سارا را تو

خون زد يدم چرا آنطور به خانة ما شبيفهم ينم. مثلث ناقص باز گذاشته بود
ك زنگ هم ي يحت.  حرف زدن با من نكردي برايچ تالشيو بعد از آن ه

م ي برايغامياش پ در خانهييك جايد ي سرش بود؟ شاي توياليچه خ. نزد
  . گذاشته بود

 ي خانة خالير را باز كردم بو ديوقت. در آپارتمان سارا قفل نبود
 ي گچ و رنگ و آجر كه وقتيوارها و كف، بوي دي لختيرون زد؛ بويب

ته . كنندي را پر ميند و خانة خاليآيروند تازه جلو م  مي از خانهها باسبا
كورمال كورمال . كردم هستيال ميا خي عطر سارا هم بود، ين بو بويا

ن بود، مثل همة يخانه غمگ. شتر بودي عطر آنجا بيبو. به اتاق خواب رفتم
 يداشتن ن و دوستي شدن غمگي بعد از خالها هخان. شده از اسباب ي خاليها هخان
د ي كه آدم بايي كه در آن گذشته، روزهاييد چون روزهايشوند، شا مي

. ن نبودياما فقط ا. نديآ  مي تازه جلوي خانة خاليبگذارد و برود، مثل بو
 يبي در لحظة فصل، درست مثل زمان وصل، حال عجشهيدانستم مثل هميم
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 و مغازله دني از دين قسمت ماجراست، وقتيشه بدترين هميا. امدا كردهيپ
 تاب ينم بيبين نشانة رها شدن طرف را ميزارم، اما تا اوليكنار بو و بوس

خواهم باشد و   مي.خواهم كه برود  ميخواهم او بماند و نه  مينه. شوم مي
 .نباشد

رون يكورمال كورمال، درست سر وقت ب. اغ راهرو روشن شدچر
نگ باال ي پاركيها هدم كه از پلي آقا و خانم دكتر را شنيصدا. آمدم

ن وقت يخواست در اي بود كه دلم مين كسيخانم دكتر آخر. آمدند يم
  .نميشب بب
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اب و من در اتاق خوگذرد يمال ي با لكنانيآشتشب ماه از امروز، سه 
بعد . سك كمرم گرفتهيتوانم تكان بخورم دينم. امدهين دراز كشي زميرو

 ناچار شدم برگردم، در راه ي، وقت دوردستييجا بهك ماهه ياز فرار 
 عاجزانة مرا اجابت ين تقاضايالراحمتخت، خداوند ارحميبرگشت به پا

سك كمر از آن يد. كرد و همان روز اول كمرم را از كار انداخت
 آن هم يكشد و جراحيفتد، اما آدم را نمي بكار بهست كه زود ي نيياعضا
ال اگر ين حالت، ليد استراحت مطلق كرد و در ايفقط با. ستي نياجبار

بعد از آن . نطوريسارا هم هم. اوردي به سرم بييتواند باليشمر هم باشد نم
وقت كه موضوع رفع و رجوع بشود، فتق  د تا آنيشا. هم خدا بزرگ است

راه . نديايگر هم به كمكم بي قابل درمان ديها يماريو پروستات و ب
  :  قبل از سفر به من هشدار داديمهد. رسديم نمنظر  بهيگريد

 ما كورتر يا هستهي تو از انرژيانظرم گره كور مشكل هسته به«
ت را يرهايفقط كه. يك كم هم خوش بگذراني كن يحداقل سع. است

  ».انكون لق هردوتاش. نخاران
ح داده يم توضي دكتر براي را كه زمانير عاطفيشه اصطالح كهياو هم

 يي روانيها تدكتر گفته بود حال. زندي سرم ميام، توادش دادهيو من 
دهد و هم خاراندنش لذتبخش است، اما ير هم آزار ميهست كه مثل كه

 كه ي چون بمب، بود گذشتهيرعاطفي و غير عاطفي كار از كهبار اين
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 د و مجبور به فرارميست در دست خودم ترك دربار ايند كرده بودم يولبازت
ك پنجشنبه، هفتة بعد از ي كه يبي بعد از اتفاق عج بمبديبازتول .كرد
  .، شروع شدم افتادي برايمهمان

شدة   باز مانده و نور پهني پرده كمي ال.دار شدمير بي ديليآن روز خ
ك ياگر اتاق تار. شن كرده بودآفتاب بر سر خانه تو زده و اتاق را رو

 ها ب خوايها هان تكه تكي، ميكي در تاريتوانستم مدت  ميشهيبود، مثل هم
ك ظهر در رختخواب يشه تا نزدي همها هپنجشنب. غوطه بخورم و فكر كنم

مار . كنميم را مرور ميها ب شيها ب روزها و خوايمانم و زندگيم
 يول. خوابديروقت ميهم تا دخورد، انگار او ي وول نميلي هم خيجعفر

كنند ي فرار ميي شبانه را كه در روشنايها ببان خواي نشد گرآن روز
 يال گود رفته روي تن ليجا. ب به سرم آمدي عجييرم، چون باليبگ

ا نه، اما نتوانستم ينم گرم است يخواستم دست دراز كنم بب. رختخواب بود
ام ر تنهي اما دست انگار ز كردم،يگر سعي دبار يك. دستم را تكان بدهم

توانستم تكان يم را هم نميپاها. مانده و خواب رفته باشد، لمس افتاده بود
. م را باز و بسته كنميها متوانستم چشيفقط م. لمس شده بودم. بدهم

د و يديم ميها مفقط چش. مدايم در نيال را صدا بزنم، اما صدايخواستم ل
 داستانش را يكي آوردم كه ياد به را يرمايناگهان ب. ديشنيم ميها شگو
ك يتوانست با  ي فلج شده بود و فقط ميكلمرد به. ف كرده بوديم تعريبرا

. كته كرده بودي را دين كار كتابيچشم قسر در رفته پلك بزند، اما با هم
خواند و او با پلك زدن حروف را انتخاب يش مي حروف الفبا را برايكي
ب كتاب ين ترتيبه ا. ن بله بود و دوبار نه پلك زدبار يك. كرديم

دن كتاب، انگار يسنده بعد از دي نوشته و چاپ شده بود و نويكوچك
بعد از آن هم بدون فوت وقت از . اش را انجام داده باشد، مرده بودفهيوظ
ان يشه، به جنگ ميو البته ماجرا مثل هم. لم ساخته بودندي كتاب فيرو

  . شده بوديكه كتاب را نوشته بود، منته يخانوادة مرحوم و پرستار
 شدم يزن، دچار چنان وحشتسندة پلكياز ترس ابتال به سرنوشت نو
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 از اعماق جانم ياديفر. ندازديزد، از كار بيدم قلبم را كه هنوز ميكه ترس
  .ل شدي رقتبار تبديدم كه به خرخريكش

. تهنوز لباس خواب به تن داش. ال وارد اتاق شدين وقت ليهم در
 حاضر يچا«: م باز است گفتيها مد چشي ديوقت. ش آشفته بوديموها
رون يخدا خدا كردم كه از اتاق ب. ش رفتيها سو بعد به سراغ لبا» .است
 يزيم چيها مانگار در چش. ال نگاهم كرديل. دمي كشيگرياد ديفر. نرود

 :د كه لباس را انداخت و به سراغم آمديد
  »؟يكن  مي شده؟ چرا خرخريچ«

د فقط يشا. دست انگار خواب رفته باشد، مورمور شد. دستم را گرفت
توانستم،  ي خودم نميدادم، ول  ميد تكانشيهمة بدنم خواب رفته بود و با

دن يره شده بود، شروع به ماليال كه به من خيل. كرد  ميد كمكمي بايكي
  : دستم كرد

شو و مرا تورا به خدا بلند . ؟ خدا مرا بكشدينكند سكته كرده باش«
  ».نترسان

 پشت سرم بالش گذاشت و شروع.  كرد بلندم كنديد و سعيدستم را كش
ال با عجله لحاف يل. م اشاره كردميبا چشم به پاها. م كرديها هدن شانيبه مال

كم  پاها سوزن سوزن شدند و كم. م كرديرا پس زد و شروع به ماساژ پاها
. اه افتاده بود احساس كردمان خون را كه در تنم ريجر. به حركت افتادند

  : افتاد گفت  ميهيال كه داشت به گريل. توانستم دستم را تكان بدهم  ميحاال
  ».ينكند زبانم الل سكته كن. يد حتماً امروز دكتر برويبا«

  :زدمي حرف مها تمثل مس. خوردين بود، اما تكان ميزبانم هنوز سنگ
  ». رفتهدانم چه مرگم شده، همة تن و بدنم خوابينم«

 جلد و چابك او يها تدس. م را ماساژ بدهديال گفتم كه سرتاپايبه ل
 يبعد كمكم كرد كم. سوزن كردند و به راه انداختند م را سوزنيسراپا

 مفصل آورد كه ينيريك فنجان قهوه و شيم يو باالخره برا. ورزش كنم
  . آوردجا بهماندة حالم را هم يباق
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ر آن يد تحت تأثيم فكر كردم شاك دي. دم چه مرگم شدهيفهم ينم
ن يام، ناخودآگاهم به ااندركار نوشتن شدهب، از آنجا كه دستيداستان عج

خواست باور ياما دلم نم. سميق پلك زدن بنويفكر افتاده كه آن را از طر
دانم ي شده باشد، هرچند ميعين سرنوشت فجي به چنيكنم كه او واقعًا راض

 به مرض جوع مبتال يوقت. ديآي برميتيام هر جنيطان رجيكه از آن ش
. وفا به فرانسه بوديبعد از رفتن محبوب ب. دمين را فهميشده بودم ا

 تنم بود كه ي تويانگار تنور. شدمير نميخوردم و سيخوردم و م يم
كه  يفرستاد، درحاليسوزاند و دودش را به هوا ميخوردم ميهرچه را م

 سرانجام از پا افتادم و يوقت. شدميفتر ميخودم روز به روز الغرتر و ضع
 يمجبور شدند مرا از ال. مي نتوانستم راه بروم به سراغ روانپزشك رفتيحت

 نيي پاها هزحمت از پل  را بهيرزن چاقي كه داشتند پي كسانيدست و پا
 يها مساعت ده شب هنوز مطب دكتر پر از آد. آوردند، باال ببرند مي
شده به مطب، ليشخان آشپزخانة خانة تبدي پشت پيهانتيكاب. زده بود جن

 كه داشتند ييها هكرد، پر بود از پروندي مي را بازيز منشيكه نقش م
 تن كرده ياقوارة قهوهي و كاپشن بي كه شلوار آبيمرد. ختنديريرون ميب

 يها ضيد از مريشا. فك و دهانش كج بود. داديها را جواب م بود، تلفن
ك يولوژيزيخود مطب هم دچار عوارض ف. دكتر بودمغز و اعصاب خود 

 يها بك تكه از اسباي ي تا به تا بودند، انگار هركسها يمبل و صندل. بود
  .فتديمانده در انبارش را داده بود تا كار مطب راه ب

ك چراغ مطالعة ي آن ي كه رويزيك، كنار ميك اتاق تاريدكتر در 
 صورتش انداخته ي رويبي عجيها هيهالة نور سا. روشن بود، نشسته بود

طان يم آمد خود خود شنظر  به. داشتيپشتاه كمي سياه و مويش سير. بود
  .ي دكتر فاوستي ترسناك فلسفيها مليطان فياست؛ ش

 در يزيت، معلوم نبود چه چيب وضعيب و غرايبا وجود همة عجا
خوب دوست من «: دي دكتر بود كه تا پرسيدايچندان پ  نهيها مچش

ش بود كه ي صداخاطر بهد هم يشا. زبانم كامالً باز شد» ست؟يمشكل چ

 107 /سهيال بسكي 

 

 هم يلهجة نامحسوس. اش نرم و گرم بوديافة دكتر فاوستيبرخالف ق
طان يد است كه شيآورد، چون بع  مي درشيطانيداشت كه از حالت ش

ر مرا درك كرد كه يد خوب وضع خطيرس  مينظر  به.لهجه داشته باشد
.  نوشتيا م نسخهيبعد هم برا. ش حرف بزنميراشب ب مهياجازه داد تا ن
ه كرد كه در جلسات يتوص.  به مطبش برومبار يك يا قرار شد هفته

  . هم شركت كنميدرمان روان
طان ناخودآگاه آشنا شدم و دانستم كه هم ين دوره بود كه با شيدر هم
. گذاشت به تنم گوشت شوديد و نميبلعيخوردم مي را كه ميياو، غذاها

 آنقدر گرسنه بماند يتواند دائم بخورد، وليرفهمم كرد كه آدم ميتر شدك
ك معده و روده و ي كار اتوماتيتواند حتيرد، چون ذهن گرسنه ميكه بم

ك ي افتادم كه ي شعرياد بههمان وقت . زديهمة امعاء و احشا را هم بهم بر
  :و بودي رادي مطلع برنامة روانپزشكيزمان

  ستي ندانم چدر اندرون من خسته دل
  كه من خموشم و او در فغان و در غوغاست

نه . زدم ي با خودم حرف مها ه، مثل همة بچيادم آمد كه در بچگيبعد 
 و يزي خودم را درحال حرف زدن و فحش دادن به چيمثل حاال كه گاه

زدم و ي خودم بود حرف مي كه تويكيكنم، واقعاً با ير مي غافلگيبه كس
از . گفتميم را به او مي و آرزوهاها لد و دردد خوب و بيهمة كارها
 كه يزدم، پس آن كسيوقتها با خودم حرف م دم اگر آنيدكتر پرس
   بود؟يزد كيحرف م

  » بود؟ي كيكنيتو فكر م«: دكتر مثل خودم با سؤال جواب داد
احتماالً مرا درحد .  كرديبازنجا حقهيسؤال كردن روش آنهاست، اما ا

 موضوع را ي كلطور بهد يم رسنظر  بههرحال به. دانستي نمها لن سؤايا
 يش آمده بود كه خودم را در حال بعضي پيلي خياز همان بچگ. ام دهيفهم

 ي كامالً محسوس و آشكار از توطور به يكي. ا تماشا كنمير يكارها غافلگ
ن نسخة يا. ديرسيكرد كه به عقل جن هم نمي مييآمد و كارهايمن در م
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 از يكينجا يدر ا.  شدن استيا جني جلد آدم يطان تويتن شواژگون رف
رون و آتش يد بيآي آدم مي از تويكيشود، يرون وارد آدم نميب
ن است كه آنها يم ايطان رجي و شيتازه فرق آن با جن و پر. سوزاند يم

 يكين ي هم دارند، اما ايگري ديها هند و مشغليآي به سراغ آدم ميگاه
 رونيت بي انجام مأموريرده و هروقت عشقش بكشد برا آدم جا خوش كيتو
  . استيي و دراكواليني فرانكنشتيها نماجرا درست مثل داستا. روديم

ر بودن موضوع ي متوجه خطيلي با دراكوال كه خييل آشنايدر اوا
 يسع. كننده بودم سرگرمي برايسي پليها ن مثل داستاچيز همهنبودم، 

 يبرا. دا كنمي قاتل پي او را، مثل رد پاي پاي جايكردم در هر كار يم
ن بود كه يدرست مثل ا.  دوست داشتميلي را خيدرمانن جلسات روانيهم
 را ين تفاوت كه خودم هم در آن نقش كارآگاهيكنم، با ايلم تماشا ميف

همة . ر كندي خالفكار را دستگيها هست ناخودآگايبايكردم كه مي ميباز
 هم يكي خودشان، يكي. دميدي ميي دوتاكنندگان در جلسه راشركت

 تالش يلي را كه همه خيكردم دوم ي ميشان، و سعيناخودآگاه خاط
 دكتر بعد از جلسه بار يك. رون بكشميه بيمش كنند، از سايكردند قا يم
  :ام را گرفتقهي

 حالت خوب شده كه خودت هم تنها نهرسد ي منظر  به!خوب، خوب«
  »؟ي من تو جلسه را اداره كنيجا بهاست چطور . ياپا دكتر شده كي

ن همه ينها ايكنم كه ايفقط تعجب م. اممعلوم است كه دكتر نشده«
 ييها م دروغيدا و دفع شر كنند، اما دايطان را پيكنند تا شيپول خرج م

  ».رديگياش مند كه مرغ پخته هم خندهيگويم
  »؟يري مچشان را بگيفه داريو تو وظ«
 مثل نوك دماغ يزيك چين هم يم انظر  بهاما.  ندارميافهينه من وظ«

د يبا. نديتواند ببير مسلح نميو پشت سر آدم است كه خود آدم با چشم غ
الزم . ننديبيگر همه آن را مي ديرد، اما آنهايا عكس بگينه بگذارد يآ
  ».ست دكتر باشندين
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د ي باي خودت كي؟ براي و نشانشان بدهيرينه بگيو تو قرار است آ«
  »رد؟ينه بگيآ

گفت، اما از ينه گرفتن نداشتم درست ميفة آينكه من وظيدر مورد ا
چون خودش . امدي خودم خوشم نينه گرفتن براياش در مورد آهيكنا

كردم مچ  ي مي كه سعيدانست كه با همان حدت و شدتيخوب م
 از يحت. گرفتميرم، مچ مال خودم را هم ميگر را بگي ديناخودآگاه آنها

 كه مقصر آن نه خودم، كه ياعتراف به گناه. آمدين كار خوشم ميا
 كنار ي مار جعفري توانست مدتيحت. دادي هم ميطان ناخود بود، تسليش

  . كارش بفرستديقلبم را پ
 نگاهم كرد كه انگار خودِ يجور. ن را به دكتر گفتمياشتباه كردم هم
كرد، يجور نگاهم م بديبعد از آن هم در جلسات جمع. خودِ ناخودم بودم

  .  حرف نزنميليتا خ
 سرش ي كه مار جعفري متوجه شدم چاهي، بعد از مدتهرحال به

 موش و گربه با يباز. شودي پر نمها ين سادگيل، به اينشسته، مثل چاه و
 يبيخ عجيدم كار بيفهم. ام را سر برد ج حوصلهيتدر ها هم بهها و ناخودخود

وب هم كفاف يآن، عمر نوح و صبر ا سر درآوردن از يدارد كه برا
گر يك دكتر ديبعد .  متوسل شومي معجزة موسيد به عصايدهد و باينم
م را مرور كردم تا عجالتاً دربارة يگر زندگيك دور ديبا او . دا كردميپ

نانم جلب ين اطميبنابرا. ك نظر داشتندي هردو.  مسائل مطمئن شوميبرخ
. روميخواهم بكنم اول به سراغ او م يحاال هركار م.  ماندميشد و با دوم

ك سنگ صبور خاموش است ي. م با خبر استيك زندگيك و پياو از ج
  .ستيدنش هم نيكه خطر ترك

د به سراغ او يدانستم كه هرطور شده با  مي،آن روز هم كه لمس شدم
 بار اينم و شد يوانه ميال ديل، از فكر و خيعطبروم، وگرنه در دو روز ت

ش دكتر يخواست مجبورم كند پيال ميل. مكرديگاه سكته مكامالً خودآ
كردم و مثل يمغز و اعصاب بروم، اما من مثل االغ چموش پافشار
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 يدم، تا حرفم را به كرسين كوبيض، آنقدر پا به زمي ننر مريها هبچ
 ي از همراهي حرفها س از روانشنايزاري بخاطر بهال يخوشبختانه ل. نشاندم

  .با من نزد
افتادم كه سارا را هم با خودم تا  يياد روزهاين آژانس يتظار ماشدر ان

روز آن كرد كه يجل من فكر جلي ذهنم ايك جاي. رساندم  ميييجا
ا يآمد، ي كه جا گذاشته بود ميزي برداشتن چيد برايشا. نميبيسارا را م

 وقت چيمان كه هي نرين حال آقايدر هم. ماني نريه حساب با آقاي تصفيبرا
  :خوشحال به سراغش رفتم. آمد ناگهان در را باز كردينگ نميبه پارك

د؟ يانگ آمدهيچه خبر شده كه به پارك! سالم بر بزرگ بزرگان«
  »د؟ياوريرون بيد عروس را از پشت پرده بيخواه  مينكند

راث يمان بود كه جزو مي نريسالة آقامنظورم بنز دوهزار و پانصد
.  جز بنز سوار شودينيست ماشياو حاضر ن. شود  مياش محسوب يخانوادگ
اش را به دو طرف  ي فرخوردة حلزونيها لي سبيدار ي لبخند معنكه درحالي

  :ده بود گفتيكش
البته . دي مستأجر جدي آماده كردن خانه براي دارم براييدهايخر«

د مرا يبا. شتر دمخور خواهد بوديشتر از شماهاست و با من بيسنش ب
  ».م خانم سارا را جواب كنم كه مجبور شديببخش

  : كربال زدمي را به صحرامخود
  »حاال كجا رفته؟«
  »؟يخواهيشماره تلفنش را دارم، م«
  . نگفتم، اما شماره را نوشت و به من داديزيچ

 يجور يك خواب رفتن تن و بدنم يد تمام ماجرايم رسنظر  بهناگهان
م و باد ياين بروينكه بيد از ترس ايشا. شده  مين موضوع مربوطيبه ا

  .م برساند، لمس شده بودمدست بهز را يانگ شماره تلفن فتنه
 يكردم از رويسع.  انداختمي به شمارة تلفن نگاهيدر تاكس

زد ي كه حرفش را ميي از جاهايكيشماره حدس بزنم سارا به كدام  شيپ
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.  بود كه به زن تنها اجاره داده بودندييدانست چه جايخدا م. رفته
د با دكتر يبا. كندي خوب بود بدانم كجا هست و چه كار ملهرحا به

  حفظ رابطة دوستانه،خاطر بها نه، فقط يكردم كه به او زنگ بزنم يمشورت م
  .ك وقت ناغافل از پشت خنجر بزنديرد و يام را به دل بگنهيتا مبادا ك

د، چون يآياز مطب او واقعاً خوشم م. دميرسسر وقت به مطب دكتر 
چ يبا ه. نكه زود برسميشوم، مگر ايوقت در آن معطل نم چياً هبيتقر
. است  فاصلهها ضين وقت مريكنم، چون بي هم برخورد نميگريض ديمر
داند كه نشستن گوش يم.  استيدهد كه دكتر آدم حسابين نشان ميهم

 كه احتماالً ي، در مطب روانشناسهم بهره شدنشان ي و خها ضيتا گوش مر
. ع استيگردند، چقدر ضا يگران مي در ديوانگي ديها هشانهمه دنبال ن

آمده   ميروني كه از اتاق دكتر بيضيام و با مر دهي كه زود رسي وقتيگاه
 دزدند و بدو بدويام چطور نگاهشان را م ام، متوجه شده بر خورد كرده

  .روند مبادا آدم بشناسدشان مي
دانند  يام م دربارهييزهاين تصور كه دكترها چيكردم ا  مياوائل فكر
 از ييزهايچ.  آنها باز بشوديشود زبانم جلو  ميدانم، باعث يكه خودم نم
 كه قبالً فكر ييها فآمد صد و هشتاد درجه مخالف همة حريدهانم درم

اش را بكشد مرا دنبال خودش  كه قالدهيزبانم مثل سگ. ميكرده بودم بگو
بندند كه ير و پريگ جنجور كيدانم كه دكترها هم ياما حاال م. برديم

شه با يهم. كنندياندازند و وادار به حرف زدن م يناخودها را به تله م
 يلي اوضاع خي وقتي حتيدهم، ولي ناخودم گوش ميها فتعجب به حر
 يها گنكه كار به آخر و عاقبت سيشود، از ترس ايخراب هم م

  . كنمي دكتر روس بكشد، مداخله نمينيفرانكنشت
شه سر صبر، به شرح ماجرا از زبان جن به دام افتاده ي مثل همدكتر

  :زدي سارا حرف ميها مدم كه او چطور از چشيشنيمن هم م. گوش كرد
 .م را به آتش بكشديتوانست زندگيد كه ميكشي در آنها زبانه ميآتش«

  ».سوزاند يدستم را م. دستش هم داغ بود. قشنگ بود مثل شعلة آتش
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 ها لنكه مثل قبي ايجا بهت كه چطور زنجموره كرد و ال هم گفياز ل
  . قرص بخورد، فقط اعتصاب غذا كردكاسه بشقاب بشكند و

  » چرا؟يكنيفكر م«
  ». دوست ندارديليگر مرا خيد ديشا«
  ». استين كه نشانة خوبيا. د هم از دور باطل خسته شدهيشا«
  ». نداردها فن حري جز هميگريكار د. شودياو خسته نم«
  ». ممكن است خسته شوديكسهر«
  ».ن كه مثل عذر بدتر از گناه استير شده؟ اي پيعني«
تو خودت مگر . شودير مي تو؟ باالخره آدم پي؟ براي كيعذر برا«

  »؟يا ر نشدهيپ
  :دمي او پرسيجا بهمن . جن جواب نداد

. تواند عاشق بشوديساله هم مر و جوان دارد؟ مرد هفتاديمگر عشق پ«
ش چپ نگاه كند يها ه را كه به بچيتواند جگر كسيوز ممادر من هن

  ».رون بكشديب
  »رون بكشد؟يال جگر سارا را بيخواست ليتو دلت م«

  . ميكداممان جواب نداد چي هبار اين
  »؟ي چه كار كنيخواهيحاال م«

. درآمد سكته باشدشيترسم لمس شدن تنم پيبه دكتر گفتم كه م
راغ دكتر مغز و اعصاب بروم و از سرم توانم سينان مي اطميگفت برا
  :ديبعد دوباره پرس. رميعكس بگ

  »؟ي چه كار كنيخواهيم«
  »ا سارا؟يال ي؟ با ليبا ك«
  »ن شمارة تلفن؟يبا ا. با خودت«
د يبع. خواهد چه كار كنديخواهد بدانم سارا مي دلم ميول. دانمينم«

  ». داشته باشديمة خطرناكترسم برنايم.  ول كند و برودين سادگيدانم به ايم
  »؟يامثالً چه برنامه«
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  ».آمد ير نمي خي داشت كه از آن بوين آخرها رفتاريدانم، اما اينم«
  »؟ي به سراغش برويخواهيپس م«
  ».نه به آن صورت«
  »به چه صورت؟«
خواهم بدانم چه كار يم؟ ميشود با هم فقط دوست باشيمگر نم«

  »... تاخواهد بكنديكند و چه كار م يم
  »؟يريش را بگي بكند جلويتا اگر خواست كار بد«
  »د چه كار كنم؟ييگويشما م. ين كاريك همچي«
. كنند و چه كار ممكن است بكنند معلوم استينكه آنها چه كار ميا«

ال شاخ و شانه ي ليد و برايايات بگر به خانهي دبار يكممكن است سارا 
گر قرص بخورد و به ي دارب يكش يال هم مثل چند سال پيل. بكشد

  »؟ي چه كار كنيخواهيخود تو م. دا كنديمارستان برود و نجات پيب
 هم پشت در يضيخوشبختانه وقتم تمام شده بود و مر.  بوديسؤال سخت

م ي منتظر جواب من ماند و بعد بلند شد و در را برايدكتر كم. نشسته بود
  .باز كرد تا بروم
 در حضور دكتر نشده بودم، يريگميمنكه مجبور به تصيخوشحال از ا

گفتم كه . ال اطالع دادميم را به ليبه خانه تلفن زدم و سالمت. اده راه افتادميپ
ال كه يخوشبختانه ل.  بروميخواهم سراغ دوستيناهارش را بخورد، چون م

. د كدام دوستي برود، نپرسي شب جمعه به سلماني مهمانيخواست برايم
ك باجة تلفن كنارش بود ي كه يفروش زنامهوسك رويك كيبعد، از 

كند و احتماالً  ي كار نمها هدانستم سارا پنج شنب  مي.دميكارت تلفن خر
  .رميخواستم با تلفن خودم شمارة او را بگ ينم. خانه است

 يش آرام بود و كميصدا.  را برداشتيسارا بعد از دو زنگ گوش
چند بار الو گفت، . ال كردمينطور خيد هم من ايشا. ديرس  مينظر  بهنيغمگ

.  را بگذارميتوانستم گوش  ميزدم، نه  مينه حرف.  نگفتميزياما من چ
وسك يش داشت كيابان رد شد كه صدايغول از خ ون نرهيك كامي يوقت
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  .  را گذاشتيآورد، سارا گوش يتلفن را از جا درم
 . انداختمها ه روزناميترهاي به تي روشن كردم و نگاهيگاريس
نكه از خانه يال ايبه خ. اما تلفن خودم زنگ زد.  فكر كنمياستم كمخو مي

  :هوا جواب دادم ياست ب
  »؟يزني حرف نميزنيچرا تلفن كه م«

  »من؟ «: دميار پرسياخت يب. سارا بود
زدند  ي حرف مها ه روزنامي كه دربارة خبرهايهنوز دو نفر. بله تو«

  ».شنوميشان را ميصدا. آنجا هستند
ت را بشنوم و يخواستم صدايم«:  دور شدميفروشاز روزنامهچند قدم 

  ».مطمئن بشوم حالت خوب است
  »؟يمطمئن شد«
  »؟يحاال حالت خوب است؟ خانة تازه راحت«
  »چرا كه نه؟«

ك نفر يد يك لحظه فكر كردم شايش آنقدر محكم بود كه يصدا
  :ديبعد پرس.  او جا زدهيگر خودش را جايد

  »ال آمد؟ال چطور است؟ به حيل«
  ».ستيبد ن«
 و چند تا فحش ياش رفتصدقه و قربانيديش را ماليحتماً دست و پا«

  ».يهم به من داد
  »د به تو فحش بدهم؟ي؟ چرا باييگويچرا مزخرف م«
 ي هستم و معشوقة خوبي خانم حسابيلي من خي؟ گفتي گفتيپس چ«
  »بودم؟
.  داشتيگم تازيش برايها فلحن حرف زدن سارا و حر.  نگفتميزيچ
 يه دادم و با لحنيوار تكيبه د. د واقعاً خودش را خالص كرده بوديشا
  :ز گفتميآم گله

توانستم تكان بخورم؟  ي امروز صبح نميدان ي؟ ميكن يتم ميچرا اذ«
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  »م؟يآ يش دكتر مياالن هم از پ
  » شده بود؟يچ«
  ».شرحش مفصل است.  لمس شده بودميكلبه«

  :ديبعد پرس. دواركننده بوديامسكوتش . كردچند لحظه سكوت 
  »؟ي گرفتي شمارة مرا از كيراست«
  ».م رسانددست بهباد «
  ».باد آدرسم را هم داد«
  ».ن بود و از دستش افتادينه سنگ«

  » خودم بدهم؟يخواهيم«: ديبلند خند
  »؟يخانه هست«
  ».آره«

 يك مجتمع بزرگ چند ده واحديدر .  دور نبوديلياش خ خانه
 ظاهراً. يداري و سرايريفون تصويت و آي سنگ گرانينماساز، با  تازه
ن مشخصات را ي هم همها ه خلوتكديليدانم كه خي بود، اما مي مطمئنيجا

  .د به سارا هشدار بدهم كه مواظب باشديفكر كردم با. دارند
خود سارا . ديرسي منظر  به خانه نوچيز همه. آپارتمانش طبقة هشتم بود

 يد برايش، حالت نگاهش، حال و احوالش؛ شايهم نو بود، مدل موها
   .ز مزة بار اول را داشتيچ ن همهيهم

 با يجادوگر. رفهم شدمي ش خوبد تاي نكشيليخ.  اول نبودبار ايناما 
ل ي و جلب تبدي جنگ كامالًيك خروس الريحركت عصا سارا را به 

آن . ديم پريبال بال زد و رو بعد از ماه عسل دوم ك ماهي كرده بود كه
 تولدم به اداره آمده بود، نونوار كرده و به ي كه برايشب هم مثل روز

  :دمي پرسيحوصلگيبا ب. شگاه رفته بوديآرا
  »؟يا م جشن تولد گرفتهيام و برا ا آمدهيدن  شده؟ من دوباره بهيچ«
  »؟ييآ يا ميچرا تو؟ مگر فقط تو به دن«
  ».ستيتولد خودت كه ن«
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  ».گر باشدي ديكيشود تولد  يمگر نم. نه«
  ».به من و تو چه«
بعد . اورمي بيت چايحاال بگذار برا. د هم به من و تو مربوط باشديشا«

 به ينطور باريم ايتوان ي مي تا كيكن يال ميخ. مي صحبت كنيد جديبا
  ».ميهرجهت باش

  ».ي چه؟ باز شروع كرديعني به هرجهت يبار«
  ».صبر كن. خواهم تمام كنمينه، م«

 .گذشت نشدمي كه در سر او مييزهاير بودن چيبازهم متوجه خط
 من نبودم يده كه وقتيوبش رسي به مغز معييم آمد دوباره فكرهانظر به

آنقدر . كرد يشدم، آفتاب وجودم آبشان مي ظاهر ميشدند و وقتيقلمبه م
 مبل انداختم و يخودم را رو. خسته بودم كه حوصلة كنكاش نداشتم

كرده و لباس  شي آراير او با موهايم را بستم، اما تصويها مچش
ناچار چشم باز كردم، متوجه   بهيم ماند، و وقتيها كما پشت پل مرگ مكش

 ي را به خودش گرفته كه بويراه و موقرب زن سربهيشدم ژست عج
 پا يبلند شدم و مقابل او كه پا رو. دميناگهان ترس. آمد ي از آن نميخوش

 آنكه زودتر يستادم، و برايد ا نشسته بوي صندليانداخته و صاف رو
  : گفتميميموضوع را تمام كند با لحن مال

  »؟ياوري سرم بيخواه  ميييباز چه بال. زميبنال عز«
  :سارا شمرده شمرده شروع كرد

  »د؟ي كه باالخره كار ما به كجا خواهد رسيوقت فكر كرد چيتو ه«
  »د به كجا برسد؟يمگر با«
 ي كه من تا آخر عمرم، تا وقتيدارتو انتظار . بگذار حرفم را بزنم«
ك روز ي يا نجا منتظر بمانم كه هفتهيطور ا نير و عجوزه بشوم، هميكه پ

، به رختخواب من يرو ي و بدو بدو، انگار دست به آب مييايبه سراغم ب
  »؟يات برو  و بعد بدوبدو به خانهييايب

رم به ينكه زهر ماجرا را بگي ايبرا. م كرده بودي را ترسيصحنة موثر
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  : زدميشوخ
اما به فرض . ، مطمئن باشيشو ير و عجوزه نميوقت پ چياوالً تو ه«

رتر و يوقت پ  من كه در آنيكن يال مين اتفاق رخ بدهد، خيمحال اگر ا
ب تو يتوانم بدو بدو به طرف رختخواب بدوم و ترت يتر از توام، م عجوزه

  »ام بروم؟را بدهم و بعد بدو بدو به خانه
 كه درحالي كرده بودم توجه كند، يادآوري كه يتيه واقعآنكه ب يب
  :كرد گفت  ميكم بلند ش را كميصدا

  ».زنم ي حرف ميدارم جد«
زنان تا  حاضر بودم قدميحت.  كردم مانع از ادامة بحث بشوميسع

  :رون نپرميرختخواب بروم و زود از آن ب
 يلين لباس خيبه ا. ؟ چقدر خوب شدهيا ت را كوتاه كردهيموها«

  ».يا شدهي خارجيها ه مجليها لمثل مد. ديآيم
  :ن هم افاقه نكردياما ا

. فم را روشن كنميخواهم تكليامروزم. زنمي حرف ميمن كامالً جد«
  ».طور بمانم نيتوانم تا آخر هميباالخره نم. گذرد يدار شدنم دارد مسن بچه
. اهش كردمره نگيره خيفقط خ.  بشوميا ن مقولهيتوانستم وارد چنينم

شان را  ي شده بود كه وقار و خانميا تهي عفريها نبا ژست تازه شكل ز
  .برند ياندازند و راهشان م ي مها ممثل قالده دور گردن آد

. ام هست كه عقب انداختهيا  كه االن دو هفتهيخوب است بدان«
 يرفهم بشوي آنكه شي برايم، وليمنتظر بودم مطمئن بشوم بعد به تو بگو

  ».ميگو يمحاال 
چنان . د، اما نارنجك بعد از اصابت منفجر شديگويدم چه مياول نفهم

  :دي زدم كه سارا هم از جا پرياديفر
 ييآنكه به من بگو يب. يوانه كني مرا ديخواه  مياي يا وانهيتو واقعاً د«

  »؟يا كردهيچه غلط
داشتم . ه كرديش گرفت و شروع به گريها تان دسي صورتش را م
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 دم كه دلميفهم  ميفقط. جور كنم و توانستم فكرم را جمع ينم. فتادما  ميپس
ان ينشستم و سرم را م. رديخواهد آن قدر او را كتك بزنم كه بم مي
  :دمي لرزان پرسييبا صدا. م گرفتميها تدس

  » ؟يا ش دادهي؟ آزمايا از كجا مطمئن شده«
  ».مطمئنم. كنم  مي خودم حسيول. دهم  ميفردا. نه«
 يخواه  مي؟ انگاريا م را گرفتهين تصمي ايينكه به من بگويابدون «
  ». واقعاً سكته كنمبار اين

  :كنارم نشست و دستم را گرفت
  »؟يكرد  ميگفتم قبول  مياگر«

 يدر همان حال كه دستم را رو. ه خواندي حرف زد و مرثيبعد هم مدت
رد گرفته دانستم واقعاً د ينم. ش گوش دادميها فقلبم گذاشته بودم به حر

 رميآنكه بم ي، بيكجوريوقت فكر كردم كه اگر  همان. كردم يال ميا خيبود 
  :ف گفتمي ضعييباالخره با صدا. دا كنميد نجات پيد، شاياي سرم بييبال

. ي كنيد رانندگيتو با.  كنميتوانم رانندگ ينم. قلبم واقعاً درد گرفته«
  ».ميكنم بگذار بعداً حرف بزن  ميخواهش

حرف يب.  دستم را نگرفتيحت.  زد و بلند شديندسارا پوزخ
  .ميرون رفتي سر كرد و بيد و روسريروپوشش را پوش

. شده بودم مستجاب يدعا. مارستان بروميهمان شب ناچار شدم به ب
 ام و بهتر ف داشتهيز خفيك كريك نوار قلب گرفت و گفت كه يدكتر كش
 ند، و هرچنديقلب مرا ببد فردا دكتر يگفت كه با. شتر مراقب باشمياست ب

  . داشته باشم، بهتر است شب همان جا بمانميرسد مشكل جد ي نمنظر به
ف بوده يز خفينان داد كه مشكل همان كرينكه روز بعد دكتر اطميبا ا
م چند ياز دكتر خواستم برا. مان شده بودميم پشيست، از آرزوي نيو جد

. ل به سارا زنگ زدمهمان روز او. سديمارستان بنويروز استراحت در ب
.  آرام و با احساس حرف زدميليخ. مارستان امن و امان بودميفعالً در ب

. چ نگفتيسارا فقط گوش كرد و ه. ام  شدهيمارستان بستريگفتم كه در ب
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  :دميند پرسي ناخوشايبعد از سكوت
  »؟يحاال تو بگو چطور«
  ».شهيمثل هم«
  » چطور است؟يكار و زندگ«
  ».شهيمثل هم«

  :ا بزنميره مجبور شدم دل به درباالخ
  »؟يش را گرفتيجة آزماينت«
 و من و ي از همان اول بپرسيتوانست يم. ن سؤال بودميمنتظر هم«

  ». فعالً خوشحال باش. بوديجواب منف. يخودت را معطل نكن
  .دميش شني شكستن بغض را در گلوياما صدا.  را گذاشتيگوش

 به سر داشت، اما در ياالتيخحتماً .  كه گفت خطرناك بوديا» فعالً«
. توانستم بدو بدو سراغش بروم و مانعش شوم ي نميمار قلبيك بيمقام 

شه محكم و استوار يال بسپارم كه مثل هميناچار بودم خودم را به خدا و به ل
 يها ل كاركشته همة سؤايها ممثل معل.  رفته بوديدارضيبه استقبال مر

ك ي بغلم را گرفت و به خانه برد تا مثل ريبعد هم ز. الزم را از دكتر كرد
چاره خودم ين و بيمن هم غمگ. مار ناز و نوازش و البته شماتتم بكنديبچة ب

كردم ي خشن مادرانة او سپردم، در همان حال كه فكر ميها شرا به نواز
م و يش بگويتوانستم سر به دامنش بگذارم و از سارا برايشد اگر ميچه م

  .در مهربان كمكم كندك مايال هم مثل يل
كنار پنجرة آشپزخانه . ن زدي را زميك هفته بعد سارا كارت بعدي

ال يل.  مزخرف بوديها باز آن ش. كردم  ميرون را تماشايستاده بودم و بيا
 خانه بود و مثل ها ه از بچيكيفقط . كرد  مي تماشايونيزيال تلويسر
رفتن و آمدن به ك هفته آهسته ي. زد  ميشه درازكش با تلفن حرفيهم

 كه تازه آغاز يدانستم با شب ي حالم را گرفته بود و نميمار قلبيعنوان ب
  .كندينكه حاال دارد چه ميكردم و ا يبه سارا فكر م. شده بود چه كنم

ش يها غتا چرا. ستادي در خانه اي درست جلوينين حال ماشيدر هم
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با وحشت لش معلوم نبود، اما تا خاموش شد يروشن بود شكل و شما
اده شد و به ين پيخود او بود كه از ماش. ن سارا استيمتوجه شدم كه ماش
  . طرف خانة ما آمد

د ي كه به فكرم رسيزيدم چرا تنها چينفهم.  زنگ نماندميمنتظر صدا
در . امده بوديدش نيطبقة سارا بود كه هنوز مستاجر جد ميفرار به طرف ن

 يمجبور شدم رو. ديلرز يم ميهاپا. دمي زنگ در را شنيراهرو بود كه صدا
  :ديدم كه داد كشيال را شني ليصدا. زنگ دوباره به صدا درآمد. نميپله بنش
  »؟يكنيچرا در را باز نم«

 سارا ي پايصدا.  تلفن تكان داديزنگ سوم باالخره پسر را از پا
دانستم  يدر كه بسته شد نم. ديكوبي مثل پتك بر فرق سرم مها ه پليرو

 اگر يول. ديايرون ني كرده بود كه صدا بيرها را خودم جورد. چه كنم
 پله نشستم و يرو. آمدي برنميها هم كارريشد از صداگي ميكاركتك

  . منتظر ماندم
  :دمياد پسرم را شني فريدم چقدر گذشت كه با كمال تعجب صداينفهم

 يهر مشكل. كنميس تلفن مي به پليگر مزاحم بشوي دبار يكاگر «
  ». خودش حل كن بايدار

  ».دييمشكل او شما«
س طرف تو را يكنم پليفكر نم. امرون تا دستم را بلند نكردهيبرو ب«
  ».رديبگ

 يخانم دكتر هم برا. ديبعد در را چنان محكم بست كه ساختمان لرز
. اش برگردد منتظر ماندم تا او به خانه. گوش خواباندن به راهرو آمده بود

دم، تازه متوجه شدم كه يپارتمان دكتر را شن بستن در آي صداياما وقت
  .توانم به خانه بروم يخودم نم

ل شدم؛ به ي تبدي واقعيك ذرة شناور در فضاياز آن شب به بعد، به 
توانستم ي كه مييرفتم، به هرجاين خانه به آن خانه مياز ا. ك ذره غباري
ه زنگ زدم  شب فاجعه به خانيفردا. ح بدهميل نرفتنم را به خانه توضيدل
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م، ي بگويزيال گوش كردم و قبل از آنكه بتوانم چي ليصدا به ناسزاهايو ب
 يامجبور شدم به كافه. سارا خودش زنگ زد. دي تلفن كوبي را رويگوش

ش گوش دادم، با يها فساكت به حر. م بروميرفتيشه به آنجا ميكه هم
  :قط گفتمآخر سر ف. كندياش ميدانستم سكوتم چقدر عصبانينكه ميا

روم  يابان راه مي در خها تساع. امدر شده كه دربهي شديحاال راض«
 يكار. فعالً مغزم از كار افتاده.  بروم و كپة مرگم را بگذارميا تا به خانه

  ».نكن مفقوداالثر بشوم
 احساس ي مطمئن بودم تا وقتهرحال به.  زد و رفتيسارا فقط پوزخند

 ي خطرناككار بهام، دست  واده لم دادهنكند كه من خوش و خرم كنار خان
  »تواند بكند؟  مييمثالً چه كار خطرناك« :ديدكتر از من پرس. زند ينم

  ».خودش را بكشد. دانم  ميچه«
  »واقعاً؟«
ا يسند، به من ينوي مها ه روزنامي كه تويين ماجراهايد هم مثل ايشا«

  ». بزندياال صدمهيل
  »؟ي چه كار كنيخواه  ميخوب تو«
جدا جدا هم قربان .  هستندها ه بچيروم، مگر وقت يه خانة خودمان نمب«

  ».روم  ميصدقة هردوتاشان
 يام و برانما رفتهيال به سي با لها لجلسة بعد به دكتر گفتم كه بعد از سا

  .دميش خريمت برايق ك گردنبند گرانيسالگرد ازدواجمان 
  »خوشحال شد؟«
د انتخاب ي باي نداريراه. يبزن گولم يتوان ينطور نمينه فقط گفت ا«
  ».يكن

  »به عهدة خودت گذاشت؟. ت نكرديد به قتل و جنايپس تهد«
با من هم حرف . ون نشستهيزي تلويم جلويدا. دا كردهي پيبيرفتار عج«

  ».زند  ميادي بزنم فرياگر هم من حرف. زند ينم
  »نما آمد؟يپس چطور به س«
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 از ماجرا خبر يد چه كساننكه بفهميقبل از ا. ك هفته قبل بوديآن «
  ».ن رو به آن رو شدهيوقت، از ا از آن. دارند
  ».ال ندارد تو را بكشديشود خيمعلوم م.  تويخوب بهتر برا«
 سارا دارد خودش را به آب كه درحالي. گر مرا دوست ندارديد ديشا«

  ».زند  ميآتش و
  »چطور؟«

. ز شدهيانگ انجينگفتم كه ارتباط ما چه داغ و ه. ات نشدمييوارد جز
 شدم، به خانة او  مي رديي كه با هزار اما و اگر، انگار كه از هزار تويگاه
. ميختيآم  ميم و با هميديجنگ  ميم،يديچيپ  ميهم بهرفتم، مثل مار  مي

 .رفت  ميام صدقه گفت و قربان  ميناسزا. سوزاند  ميچشمان و زبان سارا
  .م آتش بزنديخواست رم را برا مي

دان يال كه حاضر است ميل. ف روشن شدهيرسد تكل  مينظر  بهخوب«
  ».را ترك كند

  ».ايگر نينجا برو و ديازا. يد انتخاب كنيد بايگوينه، م«
ن كار را يچرا ا. ستيگر خطر كشت و كشتار ني دهرحال بهخوب 

  »؟يكن ينم
ست اگر واقعاً يمعلوم ن. ديگوين را مي اي لجبازيدانم االن از رويم«

ن كار را بكنم، يد ايتازه چرا با.  بزندي را بكنم دست به چه كارن كاريا
 ي زندگي و خوشيم كه به خوبي باشها ه دو زنيشود مثل بعضي ميوقت
  ».ستندي هم نياند؟ دهاتي آنها به سهمشان راضيها نچطور ز. كننديم

 ييها هاشار. ز مذاكره مطرح كنمي نبود كه بتوانم سر ميشنهادين پياما ا
هايي مثل خودمان كه   نخودياني به موارد موجود در ميظاهر اتفاقبه 

 به شكسته شدن دستگاه توستر ،تعدد زوجاتشان عمل به امر مستحب نبود
 دربردن جانم، با وجود يبراو  شد، يد منتهيجور تبع كيو و يو ماكروو

ب ي خودم ترتيت دور از مركز برايك مأمورينفرت از سفر، ناچار شدم 
  .بدهم
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دوار بودم دلشان يام.  به تالش مذبوحانه ادامه دادميز راه دور هم مدتا
ر ي تأثيم كميها يگر و عشوهها س و التماها لم تنگ بشود و استداليبرا

 يآنكه حتيتم شد، بيشتر از حق مأمورينة تلفنم بيغ كه هزياما در. بگذارد
  . كنم، و دست از پا درازتر برگشتميشرويك متر پي

 يا رويشود كه به حالت درازكش، به پشت ي ميافتهك هيحاال 
در . ن ستون به آن ستون فرج استيال كه از اين خيام، با ادهيشكم خواب

 ول ي مجازياينكه در دنيتوانم بكنم، اال اي نميگريچ كار دين حالت هيا
خوانم و ي را خط به خط مها هروزنام. بخوانما روزنامه و كتاب يبگردم، 
 يگر را كه معموالً البالي ديها يصفحة حوادث و خواندن يخبرها
 يو كامليزنم تا در آرشيك رنگ ميشوند، با ماژي گم مي معموليخبرها
  .بگذارمام جور خبرها درست كردهني ايكه برا
 يكنم كسي بود كه فكر نميويك هفته چند خبر مهم آرشين يدر ا

ش موسسة يرش هما گزايكي. ت آنها شده باشديجز من متوجه اهم
 در ياس دانشكدهيير.  بودي مجازياين و دنيان دربارة دي اديگفتگو

 در موضوع غور كرده گفته كه يليكالنشهر ما كه معلوم است خ
 هم يك است و جهان مجازيزي باور به متافينين عنصر ديتر ياديبن

ك كسول نقل ي به نام پترييك باباي از يحت. ك مخلوق استيزيمتاف
ن كه ياو از ا.  استيك مقولة مجازين در ذات خودش يود كه دكرده ب
طرة ير سيت زينها يمرز و ب ي بين، جهان مجازي شدن امر ديتاليجيبا د
  . كرده بوديادي زين در خواهد آمد، ابراز خوشحاليد

ر دب يتوز در مسيپس دوريغ چيگر، شش ساعت تبليك خبر مهم دي
 از ي سال نور42رادار، به فاصلة  بود كه با يي فضايها م آدياكبر برا

ه ي شبياا در دب اكبر ستارهيگو. اند ر دب اكبر فرستادهين در مسيزم
اند ممكن است در اطراف آن   تصور كردهيا ده شده و عدهيد ديخورش

  .ن ما باشدي هم مثل زمييها هاريس
. ك كرديلم را در همان حالت درازكش سخت تحرين خبرها قوة تخيا
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 شدن همة امور، از عالم يتاليجي و دي با مجازسم كنم كه كردم مجيسع
، دستور جهاد بر  شناوريها هك گروه از ذري يك وقتياگر ، نييباال و پا
ان مؤمنان با ي مها گا سر جني را صادر كنند، گري شناور ديها هضد ذر

 باز شود، هفتاد دو ملتجنگ  و ها لي با قابها لين، و هابي و ناكثنيمارق
ا يافتن ين صورت امكان يو در ا. كند  ميداي پي چه وضعيمجاز يايدن

  .ا نهيشود   ميي منتفكلي به در آن يساختن راه رستگار
 را كه خودمان از كار ينين هم فكر كردم كه اگر زميبه ا
گر، به فضا شوت ي ديزهايپس و همبرگر و چي با چبار اينم، يا درآورده

د؛ چون تا به حال، با وجود همة يآ  ميم، چه بر سر آسمان و كهكشانيكن
ن و كائنات، چرخ دوران مثل يان عمر زمي در بارة پاها ينيشبي و پها هيفرض

د سر زده و هرشب ماه تابناك، اگر يساعت گشته و هر روز صبح خورش
 دب اكبر و اصغر هم كم و يها هستار.  كردهيدر محاق نبوده، نورافشان

ست اگر يد ني بعيول. ان هم درنگرفتهنشان جنگ ستارگيب. اند اد نشدهيز
 ما قمر يي فضايلي تخي تخميها مليم، اوضاع مثل فين كار شويموفق به ا

 نه فقط بد و خوب و يي موجودات فضاها ملين فيدر ا. در عقرب شود
لشان، ير از شكل و شمايطان و فرشته، كه زن و مرد هم دارند و غيش

شان هم مثل يها ن زها يازگ تيحت. ن استي زميشان مثل اهالچيز همه
ا يد، بلوند ي، همه رشها ينا جوليآنجل. اند  دم درآوردهي ما حسابيها نز

 ، كوالكيژاپن  چشمياه، حتيس سبز و چشم ا چشمي يآب اه، چشميموس
. كنند  ميپودر. كنند  ميچرخند و دشمن را تارومار  مي فضايتو. كنند مي

 ي هم تويا انگار بچه. ن بوده باشدانشايد همجنس باز هم ميآ يادم نميفقط 
 يجور يكد ي خودشان باهرحال به كه درحالي. ام دهيدست و بالشان ند
 ادمي كه ييتنها بچة فضا.  بچه بوده باشنديك زمانيمتولد شده باشند و 

فقط . نه پسر بود نه دختر.  است كه جنسش معلوم نبودي تيد ايآ مي
  . گم شده بودي هنديها ملي فياه هدردمند بود، مهربان بود و مثل بچ

دانم، در فضا از قوة جاذبه خبري نيست و  كه تا آنجا كه من مي درحالي
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 يليباشند، خكه  هم ينا جولي آنجلي، حتيوزن يدر حالت بموجودات 
 يا كاردي بزنند، يلي سيتوانند به كس يمثالً نم. توانند بكنند يكارها را نم
ن ي زميل تويوال عمل فرو كردن، چه بو اص.  فرو كننديگريرا در قلب د
دانم اگر زمينمان  بنابراين من نمي. د مشكل باشديگر، بايز ديباشد و چه چ

ا ي بر دخول ما، ي، آخر عاقبت تمدن مبتنرا دوباره به فضا شوت كنيم
  شود؟ين، چه مي، كلهم اجمعيني زميها نر تمدي سايحت

 صدا دفن شوند، تا هزارسرو يرفت خودمان بيا تمدن جي يد مثل پمپيشا
ر از كاسه و كوزه و طال و جواهر يسال بعد ناگهان كشفشان كنند و غ

 آالت و ابزار ي، كلها ش آسمانخرايها گرنيه و استخوان مرده و پيكارت
 ين فرضي محتمل بودن همچخاطر بهانگار . دا كننديافت پيرقابل بازيغ

زند كه قرار است در سا  مي نوحي كشتجور يكاست كه دانشمندان دارند 
 ذوب فلزات، كاشت محصوالت يها ل فشردة دستورالعميها حآن لو
 ي آثار فرهنگيو حت اهاني گيها ه، دانيواني حيها ني، جنيكشاورز

 ير سطح كرة ماه دفن كنند، تا اگر روزيك طاق و زير يبگذارند و ز
. دياي آن بي بازسازكار بهك جعبة ابزار ي نابود شد، مثل ينيتمدن زم

 به ها ل نوح نوشته شده بود، دستورالعميطور كه در خبر مربوط به كشت آن
  . استي و عربيني، چيياي، اسپاني، روسي، فرانسويسي انگليها نزبا

شده از  mp3 ييها ملي، فيان آثار فرهنگي من خوب است در منظر به
، از گري زندة ديها ن و زباها نن زباي از بشر را هم كه به اي انواعيزندگ

 مثل ما كه يي هم به موردهايتيبگذارند و اولو كننديجمله زبان ما تكلم م
ح و يا تفري عبرت يچون ممكن است برا.  دارند بدهندينة امپراتوريشيپ

توانند  ي نميوزن يبخورند كه در حالت ب به درد  كهكشاني اهاليسرگرم
 كه دربارة ييها ملين فيم بكنند، مثل هميكني را كه ما ميي از كارهايليخ

ا دربارة يسازند،  يدند، ميكشيش ميه كه گوشت خام را به نينان اوليغارنش
ا دربارة ملكه يانداختند،   مين همبه جااتورها را ي كه گالدييها يرم
دن امعا و احشائشان، يرون كشيزابت اول كه خائنان و گناهكاران را با بيال
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صد كه اجداد يلم سي مثل فيا حتي. كرد ي هنوز زنده بودند، مجازات ميوقت
 ياه نشان داده و مدتيه و سيوانات كري ما را به شكل حيياي آريباستان

  .ا بودينگه دنيلم ين فيپرفروشتر
 شده داستان نباشند و مثل داستان خود mp3يشود كه روزها يالبته م

  از مقامات مهم خودمانيكيرا از  mp3اصطالح . من مستند مستند باشند
شده، تا ي مmp3ام ين ايش در ايام كه گفت آرزو داشته روزهافتهاد گري

آنكه قصد خدمت به  ياما داستان من، ب. چند برابر به مردم خدمت كند
 ي بفرستم كه كشتي دانشمندانيا بخواهم آن را براي را داشته باشم، يكس

 عمر mP3 تنها نهچون . نطور شدهينند، خود به خود ايبينوح را تدارك م
البته . خ آدم ابوالبشر بعد از اخراج از بهشت باشديد تاريودم، كه شاخ

ة حقوق بشر به يدرست است كه اوضاع امروز ما بعد از صدور اعالم
  هنوزهرحال به يست، وليزابت ني دوران رم باستان و ملكه اليعيفج
 گرچه.  شود كه از شر قوة جاذبه خالصنديتواند باعث انبساط خاطر كسان مي
 ياهي گيها ه و دانيواني حيها نيان جنيد اذعان كنم كه اگر در ميبا

طور رست هيد نيچ بعين تخم جن هي نوح تخم آدم هم بگذارند، از ايكشت
با وصل كند تا ي در ماه تابناك زييجا بهخ يخ و سيشده خودش را با م

شدن به زان يطان كه با آوي بزند، مثل شيي فضايها م گوش آديبتواند تو
 خبر طانيامبر بود و طبعا از حضور شينوح پ.  نوح شديسوار كشتدم خر

طان به ي اگر شينكه وارد شو، حتيست چرا با گفتن اي معلوم نيداشت، ول
  . نجات شوديطان وارد كشتيزان باشد، اجازه داد شيدمت آو
 از ييشدة من هم در جا mp3 ي، روزهاي روزگاريد روزين، شايبنابرا

 يها هن خودمان، در خرابيزمن مادريشود؛ مثالً در همافت ين كهكشان بازيا
 ييك جاي در يواشكي دارد مثل طوفان نوح، انگار سوم، كه يجنگ جهان

 آب شدة قطب شمال كه قرار است يها خيا در اعماق يشود،   ميآماده
 ي زندگها ي را مجبور كند مثل ماهها ما را ببرد و آديز كند و دنيسرر

  . نوح كه قرار است به كرة ماه فرستاده شوديتد هم در كشيكنند، شا
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 .ديآ يها مmp3وقت چه بر سر   كردم حدس بزنم در آنيامروز سع
يك تگر ينكه فقط حكاي سوم باشد، با ايم اگر بعد از جنگ جهاننظر به
خ را رقم ي كه تاري حوادث مهمير پايز است كه زي ناچيزندگكهيبار
 كه حتماً تا ي بازماندگان جنگ جهانياان داشته، احتماالً برياند جرزده

ند و ياند، خوشاخرخره از حوادث مهم پر شده و آن را باال آورده
 يها خي يها ب اعماق آيها ياحساس آدم ـ ماه. ك خواهد بودينوستالژ

 ييدوارم آنهاي اميول. توانم حدس بزنم يذوب شدة قطب شمال را اصالً نم
 نباشند، ي روبوتيي آن موجودات فضاكنند، از يدا ميكه در ماه آن را پ

  .م باشندي مهربان و ماليت يمثل ا


