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های  مهره . یک نيم دایره زده بيرونام  شست پای چپخواناست.  کردهقوزک پای راستم ورم

 پاهایم .دشو خورد سوزن سوزن می م لق میهای  مچ.کشد تير می مآد تا مغز استخوان کمرم کش می
وان شستم زده بيرون ناسور شده ورم  استخ.کند توی کفش راحتی هم ناراحت است زق زق می

نشينم به  می ،ترکد  میام بغض. ه جانمپيچد ب  میگيا  درد مثل عشقه. درد دارم.ين کون عنترکرده ع
 شکل ظریف ، اسباب کشی حاال تو این هير و ویر.ست کسی  از بی.ست گی  از خسته.گریه کردن

روی قالی .  بود و چابک و نرم یادم است پاهایم ظریفآنکه دچار توهم شوم،  بیآد م یادم میپاهای
 اما زود .کند  آرامم میاش  ظرافت و زیباییدیا. آوردم ها را در می کردم ادای بالرین بدو بدو می

ام را   سالگیخورد چون یک بار عکس هجده  از خودم حالم به هم می وریزد م به هم میا آرامش
ی خود آدم به خودش گند  تواند به اندازه  هيچ کس تو دنيا نمی. هرهر خندیدنشان یک سيبيل دادم،

 . بسته بندی کردم،ب جا به جا کردم از بس کتا،ام ورم کرده بی حس شدههای دست  انگشت.بزند
  حتما حاال. تاول زد، دستم سوخت روی آب جوش ریخت کتری ول شد، شدهبی حسهای دستم  مچ

 روز اسباب کشی وانت و کارگر . تنهام خودمم و خودم... درد مثل عشقه.درد دارم. ماند جاش می
 باشد یک چيزهایی را باید سرش را یکی نفر اما وقت بسته بندی و جا به جایی باید یک آید می

 اما توی فيس شمارند البته دوست و آشنا بی...های کمرم آخ مهره... بگيرد یا یک ليوان آب خنک
  .زنند  ایميل می مشتاقانه یا وبوک اند

 انقدر به قول .ها مردی بود و زنی بود این طور یالقوز هم خوب نيست  معقول آن وقت
از وقتی که ما . کردیم که حاال اسباب کشی هم باید تنهایی بکنيم"  شما مردها- ها ما زن"کالریس 

 ما هژه مونی را دست  از وقتیاصال... یک ليوان آب خنک  هژه مونی را دست گرفتيم ،ها زن
 این هم شد .ها بيایند شفاف سازی کنند  فمنيست تا دیر نشدهگویم من که می. عشق پس رفت ،گرفتيم
  . زندگی اسباب کشی هم دارد.ی که فقط احقاق حقوق نيست زندگگی؟زند

  
زند دستش را  هاش دودو می اش سالمت است اما چشم  شکر خدا چهار ستون تنهست، پسرم

لرزد، لب اش می    مرد گنده چانهبعد. گيرد اش می گوید از اسباب کشی گریه گيرد به دیوار می می
  .ندگيرد که تو روی من گریه نک  را گاز میاش 

 . استی دیگر گفتند بسه دیگه خوابيدی حاال نوبت یک دلشده.  مرخص شدهتازه از خوابگاه
ی   درباره قادریمای که کرده مادران تحصيل.شان هستيم یکی دیگر از این نسل که ما مادران

 گردن تاریخ سيبيل داران  همی تقصيرها را  و همهها نطق کنيم زم ساعت  مدرنيدادائيزم و
 ، با حضور یاحرف بزنيم   درست با بچه مثل خانوم جون دو کالمکه  عاجزیم از این امام،بگذاری
 ِ  ما که وقت کودکی.باشداش  ای عسرتهی کف دستش بگذاریم که قاتق روزچ نخود گلیک

مان های زنانه  یا رفته بودیم الی دود سيگار و عرق تن، حس،یا جلسهمان ميتينگ بودیم  فرزندان
 ،ایم اما به قول گلی خانم گل حقوق بدست آورده یک فروند  به جاش البته.جربه کنيمرا کشف و ت

  .شود کاله گذاشت سر زندگی نمی
  

گی  و باشندهها گی  و من مغبون کوشنده.مسکنتاین یعنی .  ساعات کارم هم نصف شد،همزمان
 باید با پسرم که از خوابگاه ال حا که آخرتم از این هم، دست داده از دنيا، دماغ سوخته،امزنانههای  

 یعنی باید زندگی را کوچک . زندگی کنم نقلیهاش آویزان است بروم در یک استودیو آمده و پلک



 و در وادی فنا گم ایم یين ذن و دائو و مائو از بر کرده که انقدر آ ما،طوری نيست. تر کنم و کوچک
  . که بيدی نيستيم که از این بادها بلرزیمایم بوده شده

  دربه دریِ  برایو. ها یک کمی چو بيد بر سر ایمان خود لرزیدم  کتاب حبساما راستش برای
، سر ها دییشوگی  تازه ،ها گرتی نازیِ   ...وليا بگویمالا و حاال باید تذکرةام گرفت  گریهها گلدان
يچکهاست این پ  سالهای پيچان،  پيچکهای نخل مرداب و  چتریها و  رونده وها  سرخسسبزی

 و جا خوش   رشد کردهها این کتاب ميان  هم تپش با ضربان قلب من، روندههای سبز  ساقها و 
 جمله از اینی من   ذهن من اندیشه،ی خط و ربط و کالم هاست همخانه سال. چشم نوازند. اند کرده

ل رگ  مث را گاهاش  ناگهانی و جهشبوده  در گفتگو  دیگر جان به آن جانانبه آن جمله، از این
 ،ام  روی دامنام،  و بال توی دستها  این کتابهاست  سال.ام  کرده احساس پستان شير درکردن

 در ست و ا یادگار دوست بعضی  این جا آن جا نگاه کن، لب پنجره، روی ميز،توی رختخواب
 وشان چندتایی انتخاب کنم   حاال باید از ميانگردان شده تا رسيده به من و دست عزیزی های دست

   . زیرزمين یک یالقوز دیگربقيه را بکنم تو قوطی بگذارم در
 .دادم کردم و تحویل می از یکی دو ماه قبل از اسباب کشی شروع کردم باید خانه را خالی می

سرم گيج انم د  نمیداشتم تا بگذارم تو جعبه  که برمیهر کتابی را. رفت بدجوری بود کار پيش نمی
 آن های هزار پيچ،  در باغ گذرگاهغریبه آشنا لوفری نشسته بودم ورفت یا کمرم که دیگر ني می

در صفحات نامه بود و نصف شب شده  و یاشدم  و آرام و خاموش در خود تکثير میدیگری بودم
رفت تو  میمجبوری و برای کتاب که  کندم  دل نمی ونشين و هم پياله،  با او همهای آن سفرکرده 

قت و... ام گرچه چنين پياده... ام ی شه گرفته خانه... ام خوشش کشيده زلف :مدفرستا  بوس می،جعبه
کردم کشيدن زلف خوش و گزیدن   خيال می، بود تن شهوت درجوانی که باد شباب در سر و انفاس

دانم  شد نمی اش که تمام می  شيرینی ناغافلکههای خوش فرم و باحال سيبيل است   مثال لب،لب لعل
 اگر آد  گيرت نمی حاال همگوید  میخندد هاش می  چشم خواهرم.دش ل میهاله تبدیل به زهر چرا
تا قيامت از   عيش مدام است و، این صفحاتلب لعلزلف خوش و  . طور نيست ولی این. ..نه

  .  شکر اندر شکر اندر شکر است،صورت به معنی
 را از خود دیم که هفت جلد جستجوی مارسل و مهدید  کابوس میکرد و ام می  بی وقتیها شب
ساقیِ  سيم ساق  ،ی اشک  از پشت پردهرسد و ام و یا دیگر دستم به خسی در ميقات نمی جدا کرده

هایی که بسته بندی کرده  رفتم سراغ کتاب می افتادم  توی خواب راه میخواندم و  میخانه روشنان
ستجو مثل هفت کبوتر  و باز هفت جلد ج.کردم بودم جایشان را با آنها که جدا کرده بودم عوض می

 از روی جلد ،ی باز الی جعبه  فرانتس از ی   و صبح سحر نگاه مکنده.گشودند لد به دامانم بال میَج
  . رود کرد و من به چشم خویشتن دیدم که جانم می کشيد و اسيرم می محاکمه زبانه می

 با دیلسیِ  ام وده ب  ویليام شخصيت با وقاری  همخانه،ها کسی  در کدورت و برودت بی ها سال
 جهان زنانه  آبرویهای زندگی،  و ایمانش به مرهم گذاشتن بر زخموفاداری دیلسی. وفادارش

  . است
 ی  و در چشمه.ام  زیسته،گی دید  آنتوان که شکوه زندگی را در ساده نگاه شوخو چشم در راه

  . ام ، شستشو شده انسانهای  حقارتگریزناپذیریِ   در،اش شفقت
در خود  ، به من آموخت در شرایط گروتسکخدشه ناپذیربا متانتی که  بود یا رومی؟ و هرمان

 در هوای ، مٌتصل و موزون مٌواج و پرشکن، چينیهای  رقصندههای  مثل روبانشناور. برقص
   ... بچرخگی سازواره

  
من تقریبا  . پسرم رفت روی نيمکت فضای سبز جلوی ساختمانمان خوابيد،روز اسباب کشی

ام  و تشنه. دستم سوخته بود، پاهام زخم و زیلی و ورم کرده و موهام وز کرده بود.  الش بودمآش و



 درِ  یک آپارتمان باز شد و یک  انتهای راهرو،آمدم رفتم و می توی راهرو که با باربرها می. بود
به آهن ی در و شکل برهمنان بود و من مثل براده آهن  مرد کهنسال چينی ایستاده بود در آستانه

ی فرزانگان، با  به شيوه. گفت بفرما یک ليوان آب خنک. ی شرقی شدم ربا، جذب آن فرزانه
آب خنک گوارا، بوی عود و کندر و فضای آرامش مرا در .  گفتاطوار به من خوش آمدسکوت و 

ی یک کف دست، من را با خود  ای فسقلی به اندازهميان گرفت و صدای بانگ آب از حوضچه
. مچ پایم را گرفت تو بغلش. کند من با انرژی به من حالی کرد که انرژی درمانی میبره. برد

اش ساکت شد و من سرخوش  دانم سفت گرفت یا دستش گرم بود یا چی، زق زق شد نمی باورم نمی
لی سر شدم و از همه جا بی خبر که یکهو همسر برهمن، خانم جيانگ  از حالی به حالی دگر می

من زودی خودم را .  گيس کشی نشد ولی نزدیک بود؟ نفهميدمخودشان گفت بله بلهرسيد و به زبان 
هام آوردم باال عين تو  هاش را گرفتم توی دست دست. جمع و جور کردم گفتم حتما سوءتفاهم شده

در این وقت، خانم جيانگ لی زد زیرگریه و به انگليسی که . هاش بوسه زدم ها بر سرانگشت فيلم
عل داشت نه فاعل برای من درد دل کرد که شوهرش سابقه دارد و درست که انرژی هاش نه ف جمله

بعد من هم یاد شوهر خودم افتادم خسته هم بودم دو تایی یک . کند ولی قاطی هم دارد درمانی می
  .کرد مان می ماليد و گرین تی تعارف یمان را می ها برهمن هم شانه. دل سير گریه کردیم

  
.  و سه گلدانب، دو جعبه کتاب مانده دیدم از آن یک دریا کتااربرها که کارشان تمام شد،ب

 دست به هاش زیر سرش  کفشکردم، نگاهم را رماندم به طرف پنجره از این باال پسرم را نگاه می
ای از آرامش به   هاله، زنواها در شکم، پشتش کمی خميده.سينه یک ور خوابيده بود آرام و زیبا

لفی و  بی تٌک، خوابيدنش نوعی رهایی در شکل،در نقش اندامش .بازیاش به   نسيم با کاکلورش،د
گوید یعنی طوری بنشين یا بخواب همينطور که پسرم   خب بودا هم که همين را می .ست یگ هوارست

. شود کن میآید که خوشم بياید یا لبخند بزنم یکهو قلبم جا تا می... رها،لفتٌک  بی،اعتنا خوابيده بی
 وقت گير بياورم زبان می من هر وقت،."ات کجا سوخت مادر جوانی" گيرم صدا زبان می بی

 و  رنجکردم از شدت گرفتم فکر می  زبان میاختيار  بی وقتی، رفته بود خوابگاه اوایل که.گيرم 
ر کار از ت که دیگ زبان گرفتن وقتی اسفهمم کنم می  است ولی االن از این باال که نگاه میغصه

مادر  "کوبم  سينه می بهمشت  بی،کشم  ناخن خنج می بیهاست که و حاال مدت. کار گذشته است
                                                      ".ات کجا سوخت جوانی

  آیا در این دیار کسی هست که هنوز 
  از آشنا شدن

  با چهره ی فنا شده ی خویش
   *وحشت نداشته باشد؟

   
  بگذارم تویتاب و یکی دو گلدان راتوانستم همان چندتا ک  نمی بعد از اسباب کشی،ها  مدتتا

 چيدم و کنارش گلدان  یک ردیف یک بار. و سر و سامان بدهم کنج دیوار قفسهیک وجباین 
ها هم هنوز ول بودند  ها را جمع کردم و گلدان کتاب.  شد و نامأنوسریخت گذاشتم دیدم خيلی بی

 صدا زد که دیرم شده  پسرم به در و دیوار،دانم چند وقت ماتم برده بود  نمیبعد.  دست و پاتوی
  بارها به پسرم گفتيم. آن روزها که نيامده دیر شده بودیادم آمد،آن روزها  .کار باید بروم سر

 ر، این کشور به آن کشور از این شهر به آن شه از.هات انتخاب کن  از توی اسباب بازیزودباش
 . بازی کند دل نداشت دیگرکرد و  بربر نگاه می،چيدم تو اتاقش یهاش را م زی که اسباب بادبع
 ، در این فضای تنگ... الهه الی الی ...زدها تو خواب صداشان می  شبهاش چه شدند؟ ازیهمب

 خودم  ببخشيد- بعضی از ما-ی ما  نه همه- ماآورد  به یاد می،شود  بزرگ می،کند قلب من آماس می



هایش جدا کردیم از این خانه به آن   مادران نسلی هستيم که کودکانمان را از همبازی-گویم را می
 الزم نبود بخوانيم توی  البته یا هی تو گوش بچه خواندیمو. خانه و با عموهای جدید آشنا کردیم

اش گه  ی کودکی  غریزه، و بچه.دیمماه بسته بو ولی خودمان. مان بود که بابات نسناس است نفس
   . داستان چيه که طلبکار هم هستيمفهمم  من واقعا نمی.گرفت چون باباش را دوست داشت گيجه می

  
 گذر کردهها  دربه دری و تبعيدها،،ها  که از سونامی مادرانی. مادرانهحضور و موهبتی است

با تنها  دست خالی ا مادرانی که ب.اند چشم از کودکانشان برنداشته ی نگهبان  همچون فرشتهاند و 
 سرود و  خواندن، تنها سالح خودبا و شکنند  فسون دیو و دد می، خود وجود گرمای،حضور خود

 به ، وصل بودن به طبيعت. و حاضر بودن حٌیبا. آفرینند  میی شادی بخش امنيتترانه و الالیی،
   . به کودک،زندگی
گویند از  می. گشته است بال زندگی می دن،زده به کوچه بازار  زود میهای  گوته صبح،گویند می
 این گفته را درک  مضمونها  من سالگرچه. کرده ها را نگاه می کشيده تو خانه ها سرک می پنجره
 نواری  در من بود تا یک روز تو اسباب کشی چسب با من بود وو ولی برایم جذاب بود کردم نمی

 ، بنگالدشی یا همان حوالیر و نزار دخترکی الغ، مادری جوان.تمام شد با عجله رفتم سوپر
سوپرهای .  کالسکه جلوی ردیف پنيرها ایستاده بوداش تو بچهبا  ،ساری سبز خوشرنگی به تنش

اش را   دخترک بچه. از باال تا پایين هزار جور پنير است،اید کشورهای تراز اول را هم که دیده
 .خواند  هندی می.عد شروع کرد خواندن ب.خواهی  گفت کدام را می وبغل زد و با انگشت نشان داد

 می وگفت  را میها پنيرش اسم  ترجيع بند و حالت قربان صدقه و سرخوش وآهنگی ریتميک
؟ و باز ریز در خود تاب می یا آن را را این؟که کدام راداد   تابی ظریف به اندامش میخواند و 
 و من مادری اش ی دخترک با بچهحال و هوا و  خود پيچيدصدا مرا در حریر .خواند خورد و می 

 . به در شده بودام  خستگی از تن.یادم رفت برای چه رفته بودم سوپر.  شاد و سرخوش،جوان شدم
ای نامعلوم  به قبلهرو  و انگار که دوتایی ذکری را با هم بگویيم . تاب تن دخترک را گرفته بودام تن

   . گفتم سالم آقای ولفگانگ.شدیم خم و راست می
  
 معلوم نيست پيرمرد . خواب و بيدار استی در حالت جنين یا روی نيمکترم یا توی تختپس

من که نمی. ندک انم جيانگ لی گل کوچيک بازی میهای خ  یا دارد با نوه نتيجهو. است یا طفل
های تاتاری  شان غنچه دهان با چشم همه... کونگ، جونگ، هون، شن، ليان.اند  کدام به کدامشناسم 

 گاه شصت ساله و ، به نظر پنجاه سالهجيانگ لی زنی ریزه ميزه، خانم .شان ار زنبور گزیدهو انگ
ی کارها را به آرامی  طوری همه. ها اغلب روی دوش اوست زحمت نوه نتيجه. گاه هزارساله است

   .کند که انگار دقيقا انتخاب خودش بوده راه می مل و خوشی روبهأبا ت
 یا .ها باشد که برود مواظب بچهآید دنبال پسرم    رسما می برود خریدخواهد  وقتی میها گی تازه

لی ورود  پسرم با سر می. اش را بریزد توی کامپيوتر عطاری  که اسم گياهانبرود کمک برهمن
طور سر خود به امور   همين.شود اش آویزان می ویم برو یک نون بخر لوچه بگ خودماگر من

هایش عين   لب در این وقت،.یم مادر وقتش است کاری پيدا کنیگو  می،کامپيوتر خوب وارد است
   .گوید من را توی این دنيا نفرست شود عبوس میهای شوپنهاور یک خط صاف می لب

کند  خورد بازی بازی می ، نمیکنم زرشک پلو با خالل پسته درست می آیم تندتند از سر کار می
زارشی گ  و همه.خورد کند می انگ لی درست میرود آن آب زیپوی پشگل پيچ که خانم جي بعد می

 و ليان . تا چند روز بروند مدرسهلو درد و نباید هون گرسد که کونگ سرخک گرفته و  می همها 
 صداش را نازک   پسرم بود،دیروز رفتم دیدم ليان سر لگن نشسته .گيرند  میرا دارند از الستيکی

  و کتابنوار...  دلم برات تنگ شده... خانم حنا...خانم حنا خواند  براش خانم حنا می داشتکرده



دانم در کدام   با خودش بياورد نمیگذاشت کنار یی بود که هميشه میها خانم حنا جزو اسباب بازی
  .خرابی گم و گور شد خانه یا خانه

  
ی  د بخشی از تنه دار نشستههای رنگارنگ  انبوهی از پولک و پارچه ميانخانم جيانگ لی

ی دیگر عيدشان  هفته .دوزد  می، تنوره بکشد جشن مدرسه ی  که قرار است در نمایشنامهراها  هاژد
 کنند و به رهبری برهمن دارند تمرین میهون جونگ و کونگ و . اند  هم دعوت کردهما را. است

 شن هر وقت که دلش بخواهد زنگ خوش صدایی را دیلينگ ،زنند و آن وسط ها طبل و سنج می
 ليان با صدای .دهد دستش کند می  پسرم نشسته کنار خانم جيانگ لی سوزن نخ می.دزن دیلينگ می

 . دلنشين با صوتی سوته دل.خواند میمحزون . خواند خواند یعنی آهنگش را می  مینازک خانم حنا
   . توی دهانم خون است.شود  میدلم چاک چاک

  
 دراین .تنگ شده شاهزاده ميشکين  سيمور و دلم برای.ام به هم ریخته ها تعادل از نبود کتاب
 ،برگشت  بیهای ی فاصله پاهایم زخمی ميان صخره و خارا.کند آماس میام  فضای تنگ، قلب

 ،شود ار میفٌر. ام تر از ذهن و اندیشه  بزرگ،شود  بزرگ میکند م آماس میا  قلب.هایم تهی دست
وار درون  پسرم جنين ،گدر این فضای تن .گی به سوی پاکيزه. کشد به سوی مهتاب سرک می
ای سالم  . به تماشاای  نقره ماه، خون در دهانموار درون زهدان جهان  و خودم جنينام زهدان قلب
 طالیه ، بئاتریس... مجموع کنم قدسی را در غيبت آن صفحات خود،دست به دامان !شب معصوم

ی   نجات دهندهسبئاتری. آید  میمن کشان به شفاعت داای  پریزادی نقره چونعشق دارسخن
 در ،شناور در زهدان عالم.  یاری فرستاده تسال و سنتالوچيا و راحيل را به، مریم عذرا،دوزخيان

   .شوم ی راحيل احيا می ترحم مریم غرقه و در پرتو نور سنتالوچيا شفاف و در جذبه
  

 ی،ب یا شبی نيمه شی سحر صبح.یادم نيست  فروردین بود یا اردیبهشت؟ گذشت؟.زمان گذشت
. شد  و متراکم میپاشيد تو اتاق  می یک کف دست پنجرهمه الیه الیه از این. بيدارم کردلطافت هوا 

چيد  در قفسه میها را  پسرم داشت کتاب. شد صدا با احتياط کم و زیاد می. آمد صدای خش خش می
 را سر ته  بعضی.از پایين چيده بود تا باال پر شده بود. گذاشت  گلدان میو این طرف آن طرف

 روی ،های نخل مرداب ریخت روی پيشانی فروغ ها را جا به جا کرد چتری  گلدان.گذاشته بود
   .ایمان بياوریم به آغاز فصل سرد

 را هی هی و هی هایم بغلش کنم، گذارد وقت که نمی هيچ .بغض را پشت لطافت مه پنهان کردم
    .ست تکان دادم یک کف دست فاصله برایش د همين و ازدر سينه فروخوردم

  
  
  


