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ــد ــایگدر زنـ ــست یی زخمهـ ــ هـ ــسته   کـ ــزوا روح را آهـ ــوره در انـ ــل خـ ه مثـ

رد، چون عمومـا  ک اظهار یسک د بهشو مین دردها را ن   یا. دتراش  و می د  خور  می

 نادر  یشامدهای را جزو اتفاقات و پ     یردنک باورن ین دردها یه ا کعادت دارند   

 ید جـار یـ ل عقایسد، مردم برسـب یا بنوید ی بگویسکب بشمارند؛ و اگر  یو عج 

 یز تلقــی و تمــسخرآمکاک آنــرا بــا لبخنــد شــ کننــد مــی ید خودشــان ســعیــاو عق

 آن یرده و تنهــا داروکــدا نیــش پی بــرایرا بــشر هنــوز چــاره و دوائــ یــننــد؛ زکب

ون و مـواد مخــدره  یــ افۀلیوسـ   بـه یتوســط شـراب و خـواب مــصنوع    بـه یفراموشـ 

ن کی تـس یجـا  گونـه داروهـا موقـت اسـت و بـه      نیـ ر ایه تـأث  کـ  افسوس   یاست؛ ول 

  .دیافزا ی بر شدت درد میاز مدتپس 

 روح یۀاس سـا کـ ن انعیـ ، ایعین اتفاقات ماوراء طب  ی به اسرار ا   یا روز یآ

ــوه یداریــن خــواب و بیه در حالــت اغمــاء و بــرزخ بــ  کــ  ی پــیسکــ کنــد مــی جل

  خواهد برد؟

 خـودم اتفـاق     یه بـرا  کپردازم    یشامدها م ین پ ی از ا  یکیشرح    من فقط به  

رد، و نـشان شـوم   کـ ه هرگـز فرامـوش نخـواهم    کاده ان دک مرا ت  یقدر  افتاده و به  

  بشر استکه خارج از فهم و ادراکام، از روز ازل تا ابد تا آنجا  تا زنده آن

م داغ یم بگوخواست می یزهرآلود نوشتم، ول . ردک مرا زهرآلود خواهد     یزندگ

  .شه با خودم داشته و خواهم داشتیآنرا هم

ه از ارتبــاط کــهــست، آنچــه را ادم یــه کــرد آنچــه را کــ خــواهم یمــن ســع
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 یلــک قــضاوت یــکآن  د بتــوانم راجــع بــه یسم، شــایــع در نظــرم مانــده بنویوقــا

 نمکــا اصــال خــودم بتــوانم بــاور بیــنم و کــنــان حاصــل بیفقــط اطم! نم؛ نــهکــب

فقــط . ننــدکا نیــننــد کگــران بــاور بیه دکــ نــدارد یتــیچ اهمی مــن هــیچــون بــرا

ات یـ  تجرب یرا در طـ   یز. نشناخته باشم رم و هنوز خودم را      یه فردا بم  کم  ترس  می

گران وجـود   یان من و د   ی م کی هولنا ۀه چه ورط  کن مطلب برخوردم    یا   به یزندگ

د یــن اســت باکــد خــاموش شــد، تــا ممیــن اســت باکــه تــا ممکــدم یــدارد؛ و فهم

سم فقط  یه بنو کم گرفتم   ی خودم نگه دارم و اگر حاال تصم       یار خودم را برا   کاف

وار یــ دیه روکــ یا هیســا نمکــ بیام معرفــ هی ســاه خــودم را بــهکــنــست ی ایبــرا

تـــر   هرچـــه تمـــامیم بـــا اشـــتهانویـــس مـــیه هرچـــه کـــن اســـت یـــده و مثـــل ایـــخم

م ید بتــوانینم شــایــنم؛ ببکــ بیشیــم آزماخــواه مــیه کــ اوســت یبــرا. بلعــد یمــ

گـران  ی روابـط خـودم را بـا د   ۀه همـ کـ  یچون از زمان. میگر را بهتر بشناس  یدیک

  . م را بهتر بشناسمم خودخواه میام  دهیبر

ا یـ آ. کنـد   مـی نجه  کشتر مـرا شـ    یـ  ب یقتـ ی از هرحق  یباشـد، ولـ   ! ار پوچ کاف

اجات و هوا و هـوس مـرا دارنـد          یه ظاهرا احت  که من هستند،    یه شب ک ین مردم یا

 مـسخره   یه فقـط بـرا    کستند  یه ن ی مشت سا  یکا  یستند؟ آ ی گول زدن من ن    یبرا

نم و یـ ب ی، مـ کـنم  مـی ه حـس  کـ ه ا آنچیاند؟ آ   وجود آمده   ردن و گول زدن من به     ک

   فرق دارد؟یلیقت خیه با حقکست یم سرتاسر موهوم نسنج می

وار افتــاده یــه جلــو چــراغ بــه د کــم نویــس مــی خــودم یۀ ســایمــن فقــط بــرا 

  . نمک بید خودم را بهش معرفیاست، با

☼  ☼  ☼  
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ردم کـ بـار گمـان       نی نخست ینت، برا ک پست پر از فقر و مس      یاین دن یدر ا 

ن شـعاع آفتـاب     یـ د؛ امـا افـسوس، ا     ی شعاع آفتاب درخـش    یک من   یه در زندگ  ک

 زن یکه بصورت ک پرنده بود ۀ ستاریک پرتو گذرنده، یکه فقط کنبود، بل

 ۀه، همـ  یـ  ثان یـک  لحظه، فقـط     یک آن   ییرد و در روشنا   ک یمن تجل   ا فرشته به  ی

ن ی بردم، و بعد ایوه آن پکعظمت و ش دم و بهی خودم را دی زندگیهایبدبخت

نه، نتوانستم . د شدید بشود دوباره ناپدید ناپدیه باک یکیو در گرداب تارپرت

  . خودم نگه دارمین پرتو گذرنده را برایا

 یرده بـودم، ولـ  کـ  او را گـم  یه پـ کـ  دو مـاه و چهـار روز بـود         نـه  سه مـاه  

شه یـ  مـن هم یش در زنـدگ یشنده چـشمها کـ  ۀا شرار ی یی جادو یادگار چشمها ی

 مــن یه آنقــدر وابــسته بــه زنــدگ کــنم کــ را فرامــوش بم اوتــوان مــیچطــور . مانــد

  است؟

، یریــگــر او بــا آن انــدام اث ینــه، اســم او را هرگــز نخــواهم بــرد، چــون د   

ــهیــکبار ــا آن دو چــشم درشــت متعجــب و درخــشان        و م ــود، ب ه پــشت آن کــآل

ن یـ ا گر متعلـق بـه  یداخت، او دگ میخت و سو می ک من آهسته و دردنا   یزندگ

  .نمک بینی زمیزهاید آلوده به چینه، اسم او را نبا. ستی پست درنده نیایدن

 احمقهــــا و ۀ آدمهــــا، از جرگــــۀگــــر خــــودم را از جرگــــیبعـــد از او مــــن د 

 پنــاه کایــ بــه شــراب و تری فراموشــیدم و بــرایشکــرون یــ بیلــک خوشــبختها بــه

. ذردگــ مــیذشــت و گ مــیوار اتــاقم یان چهــاردیــ مــن تمــام روز میزنــدگ. بــردم

  .وار گذشته استیهاردان چیم میسرتاسر زندگ

 وقـتم وقـف     ۀهمـ .  جلد قلمدان بود   ی رو یات من نقاش  یتمام روز مشغول  

ــ ــشروب و تر  ی روینقاشـ ــتعمال مـ ــدان و اسـ ــد قلمـ ــ جلـ ــد مـــی کایـ ــغل شـ ، و شـ

ج یه خــودم را گــکــنی ایرده بــودم بــراکــار یــ قلمــدان اختی روی نقاشــکمــضح

  .شمکه وقت را بکنی اینم، براکب
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ــام ب از حــسن اتفــاق خانــه  ت و آرام دور ک محــل ســا یــکن شــهر، در روی

امال مجـزا و دِورش  کـ  مـردم واقـع شـده؛ اطـراف آن       یازآشوب و جنجـالِ زنـدگ     

دا است  یخورده پ   ی توسر ی گل یها  فقط از آن طرِف خندق خانه     . خرابه است 

در عهـد   قهیسـل  جکا یدام مجنون کخانه را  نی ادانم مین. دشو میو شهر شروع 

ش یش پـ یهـا   سـوراخ سـنبه    ۀبندم نه فقط هم     یه م ک چشمم را ! انوس ساخته یدق

. کــنم مــی دوش خــودم حــس یه فــشار آنهــا را روکــد، بلشــو مــیچــشمم مجــسم 

  .رده باشندک ین است نقاشکم ممی قدی قلمدانهایه فقط روک یا خانه

د یـ با! ه بخـودم مـشتبه نـشده باشـد        کـ نم  یـ سم تـا بب   یـ نهـا را بنو   ی ا ۀد هم یبا

، یآر. ح بـدهم  یوار افتـاده اسـت توضـ      یـ  د یه رو کـ  خـودم    یۀسـا   نهـا را بـه    ی ا ۀهم

وار یان چهاردیم.  مانده بودکنک خوش ا دلی ی دلخوشیکم فقط یشتر برایپ

 وقــت را  ک مــضحین ســرگرم یــم و بــا ا کــرد مــی  ی قلمــدان نقاشــ یاطــاقم رو

دم، یـ ه او را د   کـ دم، بعـد از آن    یـ ه آن دوچـشم را د     کـ اما بعـد از آن    . دمیذرانگ  می

ه ک یزی چیول.  از نظرم افتادیتکارزش هر جنبش و حر، مفهوم و   یاصال معن 

 ۀ چــرا موضــوعِ مجلــسِ همــ دانــم مــی اســت، نیردنکه بــاورنکــ یزیــب، چیــغر

 درخـت   یکشه  یهم! ل بوده است  ک ش یک جور و    یک من از ابتدا     یهاینقاش

ان هندوسـتان عبـا بـه    کیـ ه جو یرده شـب  ک قـوز  یرمـرد یرش پ یه ز کدم  یکش  میسرو  

 ۀشسته و دور سرش شالمه بسته بود و انگشت سباب         ده، چنباتمه ن  یچیخودش پ 

 بـا   ی او دختـر   یروبـرو . حالـت تعجـب بـه لـبش گذاشـته بـود             دست چپش را به   

 یکان آنها یچون م کرد میلوفر تعارف یاِه بلند خم شده به او گل نیلباس س 

ا در یــام،  ده بــودهیــن مجلــس را مــن ســابقا دیــا ایــآ.  آب فاصــله داشــتیجــو

 یه هرچــه نقاشــکــ دانــم مــی، فقــط دانــم مــیهــام شــده بــود؟ ن خــواب بــه مــن ال 

ن یـ دسـتم بـدون اراده ا     . ن موضـوع بـود    ین مجلـس و همـ     یاش همـ    م همـه  کرد  می

، و شـد  مـی دا یـ  پین نقـش مـشتر   یـ  ا یه بـرا  کـ تر آن   بید، و غر  یکش  میر را   یتصو

ه کـــادم فرســت  مـــیهندوســتان   جلـــد قلمــدانها بـــه  از ایــن  می بتوســط عمـــو یحتــ 
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  .ادفرست میم یرا براخت و پولش فرو می

ادم یــدرســت . آمــد  مــییــکن حــال بنظــرم دور و نزدین مجلــس در عــیــا

ــن ــاال قـــض  ستیـ ــد یا هیحـ ــاطرم آمـ ــتم بخـ ــبا:  گفـ ــاید یـ ــودم را یادبودهـ  خـ

 به موضوع نـدارد و      ی بعد اتفاق افتاده و ربط     یلیآمد خ   شین پ ی ا یسم، ول یبنو

 دو مـاه و     نـه  شیدوماه پـ  . دمیشک دست   یلک ب ین اتفاق از نقاش   یدر اثر هم  

رون شــهر هجــوم آورده یــ مــردم بۀهمــ.  نــوروز بــودۀزدیســ. ذردگــ مــیچهــار روز 

. نمکــ بیه ســرفارغ نقاشــکــنی ای اطــاقم را بــسته بــودم، بــرا ۀبودنــد؛ مــن پنجــر

م وارد شــد؛ یمرتبــه در بــاز شــد و عمــو یــک بــودم؛ ی غــروب گــرم نقاشــیــکنزد

چـون از   ده بـودم یـ ندمن هرگـز او را     .  من است  یه عمو ک خودش گفت    یعنی

 بـود،  یشتکـ  یا ناخـدا یـ گو.  رفتـه بـود  ی به مسافرت دوردستیجوان یابتدا

ه تجـارت هـم     کـ ده بـودم    ی بـا مـن دارد، چـون شـن         یار تجارت کد  یردم شا کتصور  

  .کند می

 دور ســرش ی هنــدۀه شــالمکــرده ک بــود قــوزیرمــردیم پیهرحــال عمــو بــه

ش را بـا شـال گـردن    یسر و رو دوشش بود، و  ی رو یا   زرد پاره  یبسته بود، عبا  

اش   وسهکش  یر. شد  میده  یآلودش د    پشم ۀنیاش باز بود و س      خهیده بود،   یچیپ

 یهــا کپلــ. دانــه شــمرد  دانـه شــد مــیرون آمــده بــود یـ ر شــال گــردن بیــه از زکـ را 

.  بـا مـن داشـت      ک شباهت دور و مـضح     یک.  داشت یرکناسور سرخ و لب ش    

ل پــدرم را کشه شــیــمــن هم. شــد دق افتــاده باۀنــی آیس مــن روکــه عکــنیمثــل ا

ــه. مکــرد مــیجــور تــصور   نیش خــودم همــ یپــ ــار اطــاق  کمحــض ورود رفــت   ب ن

چـراغ  . نمکـ ه بیـ  تهیزیـ  او چییرای پـذ یه براکد  یرم رس کف  من به . چمباتمه زد 

ردم تــا کــ ی اطـاقم، هرگوشــه را وارســ یــک تاریردم، رفــتم در پــستوکــرا روشـن  

ه در خانـه  کـ م دانـست  مـی اگـر چـه     نمکـ دا  یـ  باب دنـدان او پ     یزید بتوانم چ  یشا

ناگهان . م مانده بود و نه مشروبی براکاید، چون نه تررس میهم ن  بهیزیچ

ه کهنه ک شراب ی بغلیکدم یا بمن الهام شد، دی رف افتاد گو   یباال  نگاهم به 
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ن شـــراب را انداختـــه یــ ا بمناســبت تولـــد مـــن ا یـــگو ده بـــودیمـــن ارث رســ  بــه 

فتــاده بــودم؛ اصــال ین صــرافت نیــمــن بــه اچوقــت یه.  رف بــودی بــاالبودنــد

ه دستم به رف کنی ایبرا.  در خانه هستیزین چیه چنکادم رفته بود ی یلک به

 یه آمـدم بغلـ    کن  ی هم یم گذاشتم؛ ول  یر پا یه آنجا بود ز   ک را   یا  هیبرسد چهارپا 

ــه ب     ــردارم ناگهــان از ســوراخ هواخــور رف چــشمم ب ــرا ب ــاد؛ دی ــرون افت دم در ی

 یـک  نشسته بـود و      یر درخت سرو  یرده، ز ک قوز یرمردیپ پشت اطاقم    یصحرا

ستاده خم شده بود و با دست ی جلو او ای آسمانۀ فرشتیکنه،  دختر جوان

رمــرد نــاخن یه پکــ ی در حــالکــرد مــی بــه او تعــارف یبــودکلــوفر یراســتش گــل ن

  .دیجو می دست چپش را ۀانگشت سباب

چ یه هـ  کـ  آمـد    مـی   بنظـر  یدختر درست در مقابـل مـن واقـع شـده بـود، ولـ              

رده باشــد؛ کــه نگــاه کــآن ی، بــکــرد مــینگــاه . شــد مــیمتوجــه اطــراف خــودش ن

ر کـ ف  ه بـه  کـ نی شده بود، مثل ا    کنار لبش خش  ک یا  اراده  یلبخند مدهوشانه و ب   

ــا ــا بـــود .  بـــوده باشـــدیبیشـــخص غـ ــ مهیه چـــشمهاکـــاز آنجـ ب افـــسونگر، یـ

 یهاد، چــشمزنــ مــی یانــسان ســرزنش تلخــ ه بــهکــن بــود یــه مثــل اکــ ییچــشمها

 مـن  یدم و پرتـو زنـدگ  یـ  او را د   ۀدهند  ننده و وعده  کدیمضطرب، متعجب، تهد  

ــ ایرو ــِه آن جــذب شــد   ی بــراق پرمعنــ یهــاین گودی ــا.  ممــزوج و در ت  ۀنــین آی

. دیکش  میخودش    ر بشر عاجز است به    که ف ک یی مرا تا آنجا   ی هست ۀجذاب هم 

ده داشـت،   ننـ ک  و مـست   یعـ ی فـروغ مـاوراء طب     یکه  ک یمنک موربِ تر  یچشمها

ش منـاظر   یه بـا چـشمها    کـ نی، مثـل ا   کـرد   مـی د و جـذب     یانترسـ   مـی ن حـال    یدر ع 

 یهـا  ند؛ گونهیست ببتوان می نیسکه هرکده بود ی د یعی طب ی و ماورا  کترسنا

 یآلـو    گوشـت  یوسـته، لبهـا   یپ  هـم    بـه  یـک  بار ی بلنـد، ابروهـا    یشانیبرجسته، پ 

 جـدا شـده   یرم طـوالن  گـ ۀ بوسـ یـک ه تازه از   کن بود   یه مثل ا  ک ییباز، لبها   مهین

 یاه و نامرتـب دور صـورت مهتـاب    ی سـ  ۀدیـ  ژول یموهـا . ر نشده بود  ی هنوز س  یول

لطافت اعضا و . ده بودیاش چسب قهی شقی از آن روۀرشت یکاو را گرفته بود و 
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فقط . کرد میت یاک بودن او حی و موقت  یاتش از سست  ک حر یری اث ییاعتنا  یب

  . ت موزون او را داشته باشداکن بود حرک هند ممۀدک دختر رقاص بتیک

ه او ماننـد  ک داد مینها نشان  ی ا ۀزش، هم یانگ   غم یحالت افسرده و شاد   

 ۀ منظـر  یـک او مثـل    .  نبـود  ی او معمول  یاصال خوشگل . ستی ن یمردمان معمول 

اه را در مـن  یـ  مهرگیاو همان حرارت عشق… . ردک به من جلوه    یونی اف یایرو

ه از شانه، بـازو، پـستانها،       ک یط متناسب ده با خ  یشک و   کاندام ناز . ردکد  یتول

ه تـن او را از آغـوش   کـ ن بـود  یـ  مثـل ا رفت مین ییش پایپل و ساق پاها   کنه،  یس

ه از بغـــل جفـــتش کـــاه بـــود یـــ مهرگۀده باشـــند؛ مثـــل مـــادیشکـــرون یـــجفـــتش ب

ه قالــب و چــسب کــده بــود ی پوشــیا خــورده نیاه چــیلبــاس ســ. رده باشــندکجــدا

  .تنش بود

ن او و یه بــکــ یی جــوی از روخواســت مــیا یــم گوردکــه مــن نگــاه کــ یوقتــ

. ر خنــدهیــرمــرد زد زیوقــت پ آن.  نتوانــستیرمــرد فاصــله داشــت بپــرد؛ ولــ  یپ

 ۀخنــد یــک. کــرد مــیتــن آدم راســت  ه مــو را بــهکــ بودیا  و زننــدهک خــشۀخنــد

مثـــل . نـــدک بیرییـــه صـــورتش تغکـــآن یرد بـــکـــز یـــآم ســـخت دورگـــه و مـــسخره

  .رون آمده باشدی بیتهانِ یه از مک بودیا اس خندهکانع

ن ییه پـا یـ  چهارپای شراب دستم بـود هراسـان ازرو       یبغل که   یمن در حال  

. ف بـود  کیـ  پـر از وحـشت و        ۀ نـوع لـرز    یـک . دمیـ لرز  مـی  چـرا    دانـم   مین. جستم

ــ پرکیه از خــواب گــوارا و ترســنا  کــنیمثــل ا ــ. ده باشــمی ن ی شــراب را زمــ یبغل

د؟ یشکـ چندسـاعت طـول     قـه،   یچنددق. ان دو دستم گـرفتم    یگذاشتم و سرم را م    

 شـراب را برداشـتم، وارد اطـاق شـدم،          یخودم آمـدم بغلـ      ه به کنیهم. دانم  مین

امـا زنـگ    .  درِ اطاق را مثل دهِن مرده باز گذاشته بـود          یم رفته و ال   یدم عمو ید

  . کرد می گوشم صدا یرمرد هنوز توی پک خشۀخند

ه کـ  کینا و ترسـ  مکَیِّـف ۀ لـرز ی، ولـ زد می، چراغ دود  شد  می یکهوا تار 

ن لحظــه یــ مــن از ایزنــدگ.  بــودیرده بــودم هنــوز اثــرش بــاق کــدر خــودم حــس 
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، آن دختـر  ی آسـمان ۀه آن فرشـت کـ نی ا ی بـود، بـرا    یافکـ  نگـاه    یک به. ردکرییتغ

ر خودش را در من ی آن است تاثکه فهم بشر عاجز از ادراک یی، تا آنجایریاث

  .ذاردگ می

ه مــن اســم او را قــبال کــنیخــود شــده بــودم؛ مثــل این وقــت از خــود بیــدر ا

نظـر مـن      اتش همـه بـه    کـ ش، حر یش، رنگش، بـو   ی چشمها ۀشرار. ام  هدانست  می

ن در عـالم مثـال بـا روان او          یشیـ  پ یه روان مـن در زنـدگ      کـ نیمثـل ا  . آمد   می آشنا

ه بـه هـم ملحـق شـده         کـ  یستیـ  مـاده بـوده و با      یـک  اصـل و     یـک همجوار بوده از    

م خواسـت   مـی هرگـز ن  . او بـوده باشـم     یـک  نزد ین زندگ ی در ا  یستیبا  یم. میباش

 شـد   مـی ختـه   یه از تن ما خارج و به هـم آم         ک ی نامرئ ۀنم، فقط اشع  کاو را لمس ب   

. نظـر مـن آشـنا آمـد     ن نگـاه بـه  یاولـ  ه بهکز یانگ آمد وحشت شین پیا.  بود یافک

ده یـ گر را دیدیکـ ه سابقا  ک کنند  مین احساس را ن   یشه دو نفرعاشق هم   یا هم یآ

  ان آنها وجود داشته است؟ی می مرموزۀه رابطکاند،  بوده

ا یـ آ.  راکس هیچا عشق   یم و   خواست  میا عشق او را     ی پست   یاین دن یدر ا 

 رمـرد ی پ ۀ و زننـد   ک خش ۀ خند یند؟ ول کر ب ی در من تاث   یگریس د کن بود   کمم

  . ردکان ما را از هم پاره ی مۀ رابط مشئومۀن خندیا

وار یـ  د ۀم بـروم از روزنـ     بـار خواسـت     نیچند. ر بودم کن ف یا  تمام شب را به   

ر کـ ن فیهمـ  روز بعـد را بـه   . دمیترسـ   مـی رمـرد   ی پ ۀ خند ی از صدا  ینم ول کنگاه ب 

 آنـروز بـاالخره     ی چـشم بپوشـم؟ فـردا      یلک دارش به یستم از د  توان  میا  یآ. بودم

. ش بگـذارم  ی شـراب را دوبـاره سـر جـا         یم گـرفتم بغلـ    یبا هزار ترس و لرز تصم     

، یـک اه تار یوار سـ  یـ ردم، د کـ  زدم و نگـاه       جلـو پـستو را پـس       ۀه پرد کن  ی هم یول

چ یاصـال هـ  .  مرا فراگرفته جلـو مـن بـود     یه سرتاسر زندگ  ک یکیمانند همان تار  

ــ. شــد مــیده نیــخــارج د  بــهیا منفــذ و روزنــه  ــ دۀ چهارگوشــۀروزن  یلــک وار بــهی

ــود    ــدا وجــود نداشــته اســت   کــنیمثــل ا. مــسدود و از جــنس آن شــده ب . ه از ابت

م زد مـی وار مشت ی دۀ بدنیوار رو وانهی هرچه دیلدم؛ ویشکش یه را پ یچهارپا
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 ۀ از روزنــیا ن نــشانهیمتــرکم کــرد مــی چــراغ نگــاه یا جلــویــم داد مــیو گــوش 

. ارگر نبــودکــ مــن یهــا لفــت و قطــور ضــربهکوار یــ، و بــه دشــد مــیده نیــوار دیــد

  . پارچه سرب شده بودیک

ن یـ از ا . نم؟ امـا دسـت خـودم نبـود        کـ  صـرف نظـر      یلـ ک ستم به توان  میا  یآ

 یکشکـ دم، هرچـه    یشکـ نجه باشـد، هرچـه انتظـار        که در ش  ک یببعد مانند روح  

رپا یمان را ز    تمام اطراف خانه  .  نداشت یا  دهیردم فا کدم، هرچه جستجو    یشک

 یه دو ماه و چهـارروز، ماننـد اشـخاص خـون    ک، نه دوروز؛ بلروز یکردم، نه   ک

نده کسـر ردنـد، هـرروز طـرف غـروب مثـل مـرغ          گ  مـی ت خود بر  یمحل جنا   ه به ک

 اطـراف آن را     یگهـا ی ر ۀ سـنگها و همـ     ۀه همـ  ک یشتم، بطور گ  میمان    دور خانه 

ه آنجـا  کـ  یسانکـ  آب و از   ی از درخـت سـرو، از جـو        یچ اثر یاما ه . ختمشنا  می

ــ آنقـــدر شـــبها جلـــو مهتـــاب زانـــو بـــه . ردمکـــدا نیـــده بـــودم پیـــد ن زدم، از یزمـ

 اســتغاثه و باشــدرده کــد او بــه مــا نگــاه یه شــاکــ درختهــا، از ســنگها، از مــاه

 از او   ین اثـر  یمتـر ک یام ول   دهی طلب کمک موجودات را به     ۀام و هم    ردهکتضرع  

ست بـا  توان میرا او ن  یهوده است، ز  یارها ب کن  ی ا ۀه هم کدم  یاصال فهم . دمیند

سوانش را  یـ ه او گ  ک یمثال آب .  داشته باشد  یا رابطه و وابستگ   ین دن ی ا یزهایچ

 یا غـار یفرد ناشناس و   منحصر بهۀ چشمکی از یستیه با داد  میبا آن شستشو    

ــاروپود ابر . ز بــوده باشــد یســحرآم ــلبــاس او از ت ــی ــوده، و ی معمــولۀشم و پنب  نب

ده یــ وجــود برگزیــکاو .  آن را ندوختــه بــودی آدمــی، دســتهای مــادیدســتها

مطمـئن شـدم اگـر آب    .  نبـوده یلـوفر گـل معمـول   ی نیه آن گلهـا   کـ دم  یفهم. بود

فش ید و اگر با انگـشتان بلنـد و ظـر      یپالس  یورتش م  ص زد  میش  یرو   به یمعمول

نها ی اۀهم. شد مید انگشتش مثل ورق گل پژمرده یچی را میلوفر معمولیگل ن

  .دمیرا فهم

 ی تعجـب و الهـام نـاگفتن   ۀ مـن سرچـشم  ی بران فرشتهینه ا  ن دختر یا

ه حـس پرسـتش را در مـن    کـ او بـود   .  بـود  ینزدنـ   ف و دسـت   یـ وجـودش لط  . بود
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، او را ینفـر آدم معمـول   یـک گانـه،  ینفـر ب  یـک ه نگاه   کمن مطمئنم   . ردکد  یتول

وار یـ  د یـک ه  کـ  یردم، از زمـان   کـ ه او را گـم      کـ  یاز وقت . کرد  مینفت و پژمرده    ک

ده یشکـ  سـرب جلـو مـن و او         ینیسـنگ    بـدون روزنـه بـه      ک سد نمنا  یکن،  یسنگ

اگــر چــه . شــده اســت هــوده و گــمیشه بیــ همیم بــرایه زنــدگکــردم کــشــد، حــس 

 یطرفـه بـود و جـواب      یکدنش بـرده بـودم      یـ ه از د  کـ  یقـ یف عم کی نگاه و    نوازش

ن چشمها داشـتم،    یا  اج به ی من احت  ی ول ده بود یرا او مرا ند   یز م نداشت یبرا

 را ی الهـ ی و معماهـا یالت فلـسف ک مـش ۀه همـ کـ  بـود  یافکـ  نگـاه او  یـک و فقط   

  .م وجود نداشتی برایگر رمز و اسرارینگاه او د یک به. ندکم حل بیبرا

! امــا افــسوس.  خــودم افــزودمکایــمقــدار مــشروب و تر بعــد بــه ن بــهیــاز ا

 یجـا  نـد، بـه  کرخـت ب کر مـرا فلـج و       کـ  ف یدیـ  ناام ین داروهـا  یـ ه ا کـ نی ا یجـا   به

ر او، کـ قـه، ف یدق قـه بـه  یسـاعت، دق    نم، روزبـروز، سـاعت بـه      کـ ه فرامـوش ب   کنیا

چگونــه . شــد مــیش جلــوم مجــسم یتــر از پــ  ســختیلــیانــدام او، صــورت او خ

ذاشتم، در  گ  می هم   یا رو یه باز بود و     کم  ینم؟ چشمها کستم فراموش ب  توان  می

 ی اطـاقم، مثـل شـب      ی پـستو  ۀانِ روزن یاز م . ، او جلو من بود    یداریخواب و در ب   

رون بـاز  یـ ه بـه ب کـ ان سوراخ چهارگوشه یر و منطق مردم را فراگرفته، از م      که ف ک

ستم توانـ   میچطور  . من حرام شده بود     ش به یآسا. م جلو چشمم بود   ی دا شد  می

گَــردِش  ه بــهکــرده بــودم کــش داشــته باشــم؟ هــر روز تنــگ غــروب عــادت  یآســا

 آب، درخت سـرو، و      یه جو کم و اصرار داشتم     خواست  می چرا   دانم  مین. بروم

رده بــودم، کــ عــادت کایــتر ه بــهکــ ینم؟ همــانطورکــدا بیــلــوفر را پی گــل نۀبتــ

ار وادار  کـ  نیـ  مرا بـه ا    ییوریه ن کنین گردش عادت داشتم، مثل ا     یا  همانطور به 

ه از او کــ یداریــن دیاد اولــیــ بــه. ر او بــودمکــف اش بــه در تمــام راه همــه. کــرد مــی

دا یـ ده بـودم پ   یـ بـدر او را آنجـا د        زدهیه روز سـ   کـ  یم محلـ  خواسـت   می. رده بودم ک

نم، یر آن درخـت سـرو بنـش   یـ ستم زتوانـ  میم، اگر کرد میدا  یاگر آنجا را پ   . نمک

 و شـن    کجـز خاشـا      افسوس بـه   یول. شد  مید  ی تول یمش من آرا  یحتما در زندگ  
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ز یـ د، چ یکـش   مـی هـا بـو       روبـه ک خا یرو کـه    ی اسب، و سگ   ۀداغ، و استخوان دند   

ــا بــا او مالقــات  یا مــن حقیــآ.  نبــودیگــرید او را فقــط! رده بــودم؟ هرگــز کــقت 

. دمیـ  اطـاقم د   ی بدبخت پـستو   ۀ روزن یک سوراخ، از    یک از   ی و پنهان  کیدزد

امـا  . کنـد   مـی د و جـستجو     کـش   مـی هـا بـو       روبـه ک خا یه رو کـ  یا  مثل سگ گرسـنه   

ردد گـ   مید، بعد بر  شو  مید پنهان   رو  میند ازترس   آور  میل  یه ازدور زنب  کنیهم

حال   من هم همان  . ندک تازه جستجو ب   ۀروبکذ خودش را در خا    ی لذ یها  هکه ت ک

 دسته گـِل تروتـازه      یک من او    یبرا. ن روزنه مسدود شده بود    ی ا یراداشتم، ول 

  .روبه انداخته باشندک خایه روک بود

 بـود و مـه   یگردش رفتم هـوا گرفتـه و بـاران       ه مثل هرشب به   ک یشِب آخر 

هــا و   رنــگیه از زننــدگکــ ی بــارانیدر هــوا. ده بــودیــچی در اطــراف پیظــیغل

م، و  کـرد   مـی  حـس    ی و راحت  ینوع آزاد یکد، من   کاه  میا  ی خطوط اش  ییایحیب

د یـ ه نباکـ شب آنچـه   نیدر ا. شست میا  مریکار تارکه باران افکن بود یمثل ا 

ن یـ ، در ایی تنهـا ین سـاعتها یـ  در ایولـ . مزد مـی اراده پرسه   یمن ب . بشود شد 

شه صـورت   یـ تـر از هم      سـخت  یلـ یست، خ یـ ادم ن یـ ه درسـت مـدت آن       کها    قهیدق

ت کحریه از پشت ابر و دود ظاهر شده باشد، صورت بکنیهول و محو او مثل ا   

  . جلد قلمدان جلو چشمم مجسم بودی رویهایحالتش مثل نقاشیو ب

 در ی از شب گذشته بود و مه انبوهیلی خ کنم  میه برگشتم گمان    ک یوقت

 ی ازرو یولـ . مدیـد   مـی م را ن  یه درست جلو پـا    ک یطور  م شده بود، به   کهوا مترا 

ه کـ ام  دار شـده بـود جلـو در خانـه     یه در من ب   ک ی حس مخصوص  یعادت، از رو  

ام   در خانــه یوک ســی رویل زنــکــیاهپوش، هیل ســ یکــ هیــکدم یــدم دیرســ

  .نشسته

اراده  ی چــرا بــ دانــم مــی نینم ولــکــدا یــد را پیــلک یه جــاکــت زدم یــبرک

و دو چــشم مــورب، دو چــشم  ! اهپوش متوجــه شــد یل ســیکــطــرف ه چــشمم بــه 

ه کــ را یی بــود، همــان چــشمها ی الغــریان صــورت مهتــاب یــه مکــاه یدرشــت ســ 
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اگـر او را سـابق بـر        . تمنـد شـناخ   که نگـاه ب   کـ آن  ی ب شد  میره  یبصورت انسان خ  

اهپوش او یل سیکن هیا. نه، گول نخورده بودم. ختمشنا میده بودم، ین ندیا

ه خـواب اسـت و   کـ  دانـد  مـی ند خودش یب یآدم خواب م که یمن مثل وقت  . بود

 خـودم   یستادم، سـر جـا    یـ مات و منـگ ا    . دتوان  میدار بشود اما ن   ید ب خواه  می

د، آنوقـــت  یم را ســـوزانیت تـــا تـــه ســـوخت و انگـــشتها   یـــبرک.  شـــدمکخـــش

نـار  کچانـدم، در بـاز شـد، خـودم را     ید را در قفـل پ     یلکمرتبه بخودم آمدم،      یک

ــ ــاو مثـــل . دمیشکـ ــه یسکـ ــشناسد از رو کـ ــد، از داالن  ک ســـیراه را بـ ــد شـ و بلنـ

. رد، و من هم پـشت سـر او وارد اطـاقم شـدم             ک گذشت، درِ اطاقم را باز       یکتار

. دهیشکـ  تختخواب من دراز یفته رودم او ر  یردم، د کدستپاچه چراغ راروشن    

م یصـدا ! ا نـه  یـ نـد   یب  یه او مرا م   کم  دانست  مین. ه واقع شده بود   یصورتش در سا  

. ل مقاومـت یـ ظـاهرا نـه حالـت تـرس داشـت و نـه م             ! ا نه یست بشنود   توان  میرا  

  . ه بدون اراده آمده بودکن بود یمثل ا

نفـر  یکننـد   رده بـود؟ او بـدون اراده ما       کـ ا ناخوش بـود؟ راهـش را گـم          یآ

ردم کــ یه طــکــ را ی حــاالتیچ موجــودین لحظــه هــ یــدر ا. خــوابگرد آمــده بــود 

نـه، گـول    . ردمکـ  حـس    یجـور درد گـوارا و نـاگفتن         یـک . نـد کد تصور   توان  مین

 یـک ه بـدون تعجـب، بـدون        کـ ن همـان زن، همـان دختـر بـود           یـ ا. نخورده بودم 

ه کـ  مکـرد  مـی ش خـودم تـصور     یشه پـ  یـ هم. لمه حرف وارد اطاق مـن شـده بـود         ک

 خـواب   یـک م  کـ م ح ین حالـت بـرا    یـ ا. نطـور خواهـد بـود     ین برخورد مـا هم    یاول

ن یق رفت تا بشود چنی عمیلیخواب خ د بهیچون با ان را داشتیپا یژرف ب

 را داشـت،    ی جـاودان  ی زنـدگ  یـک م  کـ م ح یوت بـرا  کن سـ  ی و ا  دی را د  یخواب

  . د حرف زدشو میچون در حالت ازل و ابد ن

ــرا ــ چیــک زن بــود و یــکن حــال ی مــن او در عــ یب ــشر ی ــاوراء ب  بــا یز م

 ی آدمهـا ی صـورتها ۀ همـ  ۀننـد ک جی گـ  ی فراموشـ  یـک صورتش  . خودش داشت 

ــ ید، بطـــورآور مـــیم یگـــر را بـــراید انـــدامم افتـــاد و   او لـــرزه بـــهیه از تماشـــاکـ
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 خـودم را    ی زنـدگ  کن لحظه تمام سرگذشـت دردنـا      یدر ا . م سست شد  یزانوها

 تـر و    یدم، چـشمها  یـ ت او د  اندازه درش   ی ب ی درشت، چشمها  یپشت چشمها 

ش، یدر چـشمها  .  انداخته باشند  که در اش  ک یاهی الماس س  یبراق، مثل گو  

م کـرد   مـی ه جـستجو    ک را   یمک مترا یکی و تار  یاهش، شب ابد  ی س یدرچشمها

ه کـ ن بـود  یـ مثـل ا . ور شـدم   ب افـسونگر آن غوطـه     یـ  مه یاهیردم، و در سـ    کـ دا  یپ

ن ید و اگر زم   یلرز  میم  یر پا ی ز نیزم. ندکش  میرون  ی را از درون وجودم ب     یا  قوه

  .رده بودمک یف ناگفتنکی یکخورده بودم 

شم و او که نفس بکدم  یترس  میستاد، جلو نفس خودم را گرفتم،       یقلبم ا 

ن بـود   یـ مثـل ا  . م معجِز را داشت   کوتِ او ح  کس. د بشود یا دود ناپد  یمانند ابر   

ســاعت و تــا  نیــدم، ازا نیــاز ا. ده بودنــدیشکــان مــا یــن میوار بلــوریــ دیــکه کــ

ه کـ  یعـ یرطبیز غیـ  چیـک ه کـ نی او مثـل ا ۀ خـست  یچشمها. مشد  میت خفه   یابد

هـم رفـت،      ده باشـد آهـسته بـه      یه مرگ را د   کنیند، مثل ا  ید بب توان  میس ن ک همه

نــدن ک ه بعـد از تقـال و جـان   کــ یقـ ی چـشمش بـسته شــد، و مـن ماننـد غر    یهـا کپل

ن عـرق  ی سـِر آسـت  دم و بـا یـ خـودم لرز   د از شـدت حـرارتِ تـب بـه         یـ آ  ی آب م  یرو

  . ردمک کم را پایشانی پیرو

ه کـ ن بـود    یـ  مثـل ا   یت را داشت ولـ    کحریصورت او همان حالت آرام و ب      

 ۀده بـود، نـاخن انگـشت سـباب    یشکـ نطور دراز   یهم. تر و الغرتر شده بود      دهکیت

ــشِت رخــتِ ســ  ید، رنــگ صــورتش مهتــاب  یــجو مــیدســت چــپش را   اِه ی و از پ

نه و تمـام تـنش      ی، بـازو و دو طـرف سـ        ه چـسب تـنش بـود خـط سـاق پـا            کـ  کیناز

  .دا بودیپ

ش بـسته شـده   ینم من خـم شـدم، چـون چـشمها    یه او را بهتر بب کنی ا یبرا

 دور  یلـ ک ه او از مـن بـه      کـ ن بـود    یـ ردم مثـل ا   کـ صـورتش نگـاه       امـا هرچـه بـه     . بود

نونات قلب او خبـر نداشـتم       کوجه از م    چیه  ه من به  کردم  کناگهان حس   . است

ه کـ دم ی ترسـ یم؛ ولـ ی بگـو یزیـ خواستم چ. ا وجود نداردن می بیا چ رابطه یو ه 
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م یـ  و مالی دور آسـمان یقی موسـ یـک  د بـه یـ ه با کـ  حـساس او     یگوش او، گوشـها   

د گرسـنه  یه شـا کـ د یرم رسـ کف به.  من متنفر بشودیعادت داشته باشد، از صدا   

نم؛ اگرچـه   کـ دا  یـ ش پ ی بـرا  یزیـ  اطاقم تا چ   یرفتم در پستو  ! اش باشد   ا تشنه یو  

ه بـه مـن الهـام       کـ نیامـا مثـل ا    . درسـ   مـی هـم ن    ز در خانه بـه    یچ چ یه ه کم  دانست  می

ده بــود یه از پــدرم بــه مــن ارث رســ کــهنــه ک شــراب ی بغلــیــک رف یشــد؛ بــاال

ن ین پاورچ ین آوردم، پاورچ  یی شراب راپا  یه را گذاشتم، بغل   یچهارپا. داشتم

او . ده بــودیــ خوابیا وفتــهک خــسته و ۀدم ماننــد بچــیــنــار تختخــواب رفــتم، د ک

 را  یسـر بغلـ   . هـم رفتـه بـود        بلندش مثل مخمل به    یها  ده بود و مژه   یامال خواب ک

اش آهـسته در دهـان        دشـده یلک یهـا    دنـدان  یاله شـراب از ال    ی پ یکردم و   کباز  

  .ختمیاو ر

چــون . د شــدیــم احــساس آرامــش ناگهــان تولیبــار در زنــدگ نی اولــیبــرا

 و کـرد  مـی نجه ک شـ ه مـرا کـ  یه سالتونکنی بسته شده، مثل ایها  ن چشم یدم ا ید

 یصـندل .  آرام گرفـت   یمـ کفـشرد،   یش درون مـرا م    یه با چنگال آهنـ    ک یابوسک

چــه صــورت . ره شــدمیــصــورت او خ نــار تخــت گذاشــتم و بــهکخــودم را آوردم، 

ن یــا ایــن دختــر، یــن زن، ایــه اکــن بــود کــا ممیــآ! یبــیبچگانــه، چــه حالــت غر

ه کن بود   ک مم ای آ ش بگذارم ی رو یم چه اسم  دانست  میچون ن   عذاب ۀفرشت

  لف؟کت ی دوگانه را داشته باشد؟ آنقدر آرام، آنقدر بین زندگیا

ه از کــ کی نمنــاینم و بــوکــستم حــرارت تــنش را حــس توانــ مــیحــاال مــن 

 چـرا دسـت لـرزان      دانـم   مـی ن. می ببـو  شـد   مـی اهش متصاعد   ین س یسوان سنگ یگ

م؟ دیشک زلفش ی و روار خودم نبودیاخت چون دستم به   ردمکخودم را بلند    

بعـد انگـشتانم را در زلفـش     . ده بـود  یش چـسب  یهـا   قهی شـق  یشه رو یه هم ک یزلف

ه چنـدروز  کـ نیمثـل ا . امال سرد ک بود؛ سرد،    ک او سرد و نمنا    یموها. فروبردم

 یدستم را ازتـو . رده بودم، او مرده بودکمن اشتباه ن . ه مرده بود  کذشت  گ  می

 احـــساس یپـــشن تیمتـــرک.  پـــستان و قلـــبش گذاشـــتمی او بـــرده روۀنیســـ شیپـــ
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 در او  ین اثـر از زنـدگ     یمتـر ک ی او گـرفتم، ولـ     ینـ ینه را آوردم جلو ب    یآ. شد  مین

  . وجود نداشت

نم، حرارت خود را باو بدهم کخواستم با حرارتِ تِن خودم او را گرم ب 

البـد  کله بتوانم روح خـودم را در        ین وس ید با یرم، شا ی مرگ را از او بگ     یو سرد 

 ۀمثل نروماد. دمیش خوابی تختخواب پهلویم روندم رفتکلباسم را . او بدمم 

ه از نـر    کـ اه بـود    یـ  مهرگ ۀاصال تن او مثل تن مـاد      . میده بود یهم چسب   اه به یمهرگ

دهنش گس  . اه را داشت  یرده باشند و همان عشق سوزان مهرگ      کخودش جدا   

حـس  . تمام تنش مثل تگـرگ سـرد شـده بـود        . داد  میار را   یخ  مزه طعم ته    و تلخ 

ــ و اشــد مــیانم منجمــد ین در شــره خــوکــم کــرد مــی ــبم نفــوذ    ی ــه قل ــا ت ن ســرما ت

ــا . هــوده بــود ی مــن بیوشــشهاک ۀهمــ. کــرد مــی ن آمــدم، رخــتم را  ییاز تخــت پ

نجا در اطاق من، در تختخـواب مـن آمـده تـنش             ینه، دروغ نبود، او ا    . دمیپوش

  !تنش و روحش هردو را بمن داد. ردکم یمن تسل را به

 سرشــار بــود، فقــط  یش از زنــدگیهــا مه چــشکــ یتــا زنــده بــود، تــا زمــان  

ت، سـرد و بـا   کـ حـس و حر  ی حـاال بـ  ی؛ ولـ داد مـی نجه  کادگار چـشمش مـرا شـ      ی

  ! بستهیرد با چشمهاکم من ی بسته شده آمده خودش را تسلیچشمها

ا اصـال  یـ رده بـود و   کـ  مـرا زهرآلـود      یه تمـام زنـدگ    کـ  بود   یسکن همان   یا 

 ی زهرآلـود زنـدگ   یجـز زنـدگ     ه زهرآلود بـشود و مـن بـه        ک من مستعد بود     یزندگ

اش را  هینجــا در اطــاقم تــن و ســایحــاال ا. ستم داشــته باشــمتوانــ مــی را نیگــرید

ان یـــنی زمیایـــ بـــا دنیا چ رابطـــهیه هـــکـــننده و موقـــت او کروح شـــ. مـــن داد بـــه

 یان جـسم یـ رون آمد، از میاش آهسته ب خورده نیاه چیان لباس س  ینداشت از م  

 مـرا   یۀا سـا  یـ  سـرگردان رفـت، گو     یها  هی سا یای و در دن   کرد  مینجه  که او را ش   ک

عضالت نرم و . ت آنجا افتاده بودکوحر حس ی تنش بیول. هم با خودش برد

ــ لمــس او رگ  کده شــدن بودنــد، و خــورا  یش منتظــر پوســ ی و اســتخوانهایوپ

ر یـ ن اطاق فق  یمن در ا  . ه شده بود  ین ته یر زم ی ز یها و موشها    رمک ی برا یذیلذ
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 شــب یکیان تــاریــه مثــل گــور بــود، در مکــ یاطــاقنت، در کبــت و مــسکپــر از ن

 شب  یک یستیوارها فرورفته بود با   ی د ۀه مرا فراگرفته بود و به بدن      ک یجاودان

بنظـرم آمـد   .  اوۀبـا مـرد  . سـر ببـرم     انتها در جوار مرده به      ی سرد و ب   یکبلند تار 

 ســـرد و ۀ مـــردیـــک مـــرده، یـــکام،  ا اســـت، تـــا مـــن بـــوده   یـــا دنیـــه تـــا دنکـــ

  .  با من بوده استیکر اطاق تارت دکوحر حس یب

فــرِد   منحــصربهی زنــدگیــکارم منجمــد شــده بــود،  کــن لحظــه افیــدر ا 

ه کـ  شـد  مـی  ییهای هـست  ۀهمـ   م مربـوط بـه    یچـون زنـدگ   . د شـد  یـ ب در من تول   یعج

ق یـ  عمیدنـد و وابـستگ  یلرز مـی ه در اطرافم ک ییها  هی سا ۀهم  دور من بودند، به   

 ۀلیوســـ عـــت داشـــتم و بـــهیت و طبت موجـــوداکـــا و حریـــر بـــا دنیناپـــذ ییو جـــدا

عـت برقـرار شـده      ی عناصـر طب   ۀن من و هم   ی ب یان اضطراب ی جر ی نامرئ یها  رشته

مــن قــادر بــودم  . آمــد ی نمــیعــیرطبینظــرم غ  بــهیالیــر و خکــچگونــه فیه. بــود

ل فلــسفه، بــه ک مــشیتابهــاکاســرار  ، بــهیمی قــدیهایرمــوز نقاشــ  بــهیآســان بــه

ن و ین لحظه من درگردش زمـ   یرا در ا  یز ببرم؛   یال و انواع پ   ک اش یحماقت ازل 

ت داشـتم، گذشـته و   کها و جنـبش جـانوران شـر      ی رسـتن  ی، در نشو و نما    کافال

در .  و تـوام شـده بـود      یک مـن شـر    ی احـساسات  ی، با زندگ  یکنده، دور و نزد   یآ

 وسواس خود،   یک  خود، به  ی زندگ ی عادت قو  یک س به کجور مواقع هر    نیا

د، حجـار  نویـس  مـی سنده ی، نوکند می مست درو میخور   عرق: دشو  میپناهنده  

 فـــرار در ۀلی خودشـــان را بوســـۀدام دق دل و عقـــدکـــ و هرکنـــد مـــی یسنگتراشـــ

نفــر یکه کــن مواقــع اســت یــو درا. کننــد مــی ی خــود خــالی زنــدگی قــوکمحــر

  .اوردیوجود ب  بهیارکد ازخودش شاهتوان می یقیهنرمند حق

 جلـدِ قلمـدان،    یرو نقاش   یکچاره بودم،   یذوق و ب    یه ب کمن  !  من یول

اش  ه همــهکــروح  ی و بــراق و بــکر خــشین تــصاویــنم؟ بــا اکــستم بتوانــ مــیچــه 

 یار بـشود؟ امـا در تمـام هـست         که شاه کشم  کستم ب توان  میل بود چه    ک ش یک به

ر و شـــور یــ جـــور ویکم، کــرد  مــی  حـــس یخــودم ذوق سرشــار و حـــرارت مفرطــ   
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 شـده بـود     شه بـسته  یـ  هم یه بـرا  کـ  یین چـشمها  یـ م ا خواسـت   می بود،   یمخصوص

م یه تـصم کـ رد کـ ن حس مرا وادار  یا.  خودم نگه دارم   یشم و برا  کاغذ ب ک یرو

 مـرده  یـک ه آدم با ک یهم وقت آن.  دست خودم نبود   یعنی. نمک ب یخود را عمل  

بــاألخره . ردکــد یــ در مــن تولی مخــصوصیر، شــادکــن فیهمــ. محبــوس اســت

ــ خــاموش کــرد مــیه دود کــچــراغ را  ــاال ک  ســر او یردم، دو شــمعدان آوردم و ب

روشـن    هیردم، جلو نور لرزان شمع حالت صـورتش آرامتـر شـد و درسـا              کروشن  

ارم را برداشـتم،    کـ اغذ و لوازم    ک. خودش گرفت    به یریاطاق حالت مرموز و اث    

ن یــم اخواســت مــی ن تخــت مــال او بــود یــگــر ایچــون د نــار تخــت او کآمــدم 

ن یــبــود، ا یستیــه و نیــوم بــه تجزکــ آهــسته و خــرده خــرده محیلــیه خکــ یلکشــ

 یشم، رو کـ ش ب یـ  حالت بـود سـرفارغ از رو       یک ت و به  کحریه ظاهرا ب  ک یلکش

ن صـورت در مـن      یه از ا  ک ینم، همان خطوط  ک آنرا ضبط ب   یاغذ خطوط اصل  ک

  .نمکمؤثر بود انتخاب ب

ــ بای هرچنــد مختــصر و ســاده باشــد ولــ   ینقاشــ ــاثی  ینــد و روحــ کر بید ت

رده بـودم   کـ  جلـد قلمـدان      ی رو ی چـاپ  یه عادت به نقاشـ    کاما من   . داشته باشد 

ه کــ ی آن موهــومیعنــیال خــودم، یــنــدازم و خیار بکــر خــودم را بکــد فیــحــاال با

 نگاه به صـورت  یکنم، کش خودم مجسم بیر داشت پیازصورت او درمن تأث  

م کرد میه از صورت او انتخاب ک یندم و خطهائیدازم، بعد چشمم را ببیاو بن

ــاغــذ بک یرو ــا بــه ا ی  روح ی بــراکیایــد تریر خــودم شــا کــله بــا فین وســیــاورم ت

ال پنـاه  کت خطهـا و اشـ    کـ حری ب یبـاألخره در زنـدگ    . نمکـ دا ب یام پ   شده  نجهکش

  .بردم

 از ینقاشـ .  داشـت ی من تناسـب خاصـ   ۀ مرد ی نقاش ۀوین موضوع با ش   یا

 او،  ۀ بـست  ی چـشمها، چـشمها    یولـ . هـا بـودم     اصال من نقاش مـرده      مرده یرو

ر و مغــز مــن کــ در فیافکــا بــه قــدر یــنم؟ آیــببه دوبــاره آنهــا را کــا الزم داشــتم یــآ

  مجسم نبودند؟
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 یولـ ! ردمکـ  ی صورتِ او نقاش   ی صبح چندبار ازرو   یک تا نزد  دانم  مین

ار نـه  کـ  از این مکرد میدم پاره یکش میهرچه  . شد  میلم ن یدام موافق م  کچیه

  .مکرد میم و نه گذشتِ زمان را حس شد میخسته 

 پنجـره داخـل     یهـا   شهیـ پـشِت ش   از   یدرکـ  یروشـن بـود، روشـنائ       یکتار

ه بـه نظـرم ازهمـه بهتـر شـده بـود،        ک بودم   یریمن مشغول تصو  . اطاقم شده بود  

ه گناهــان  کــ نیه بــه حــال ســرزنش بــود مثــل ا    کــ  ی چــشمها، آن چــشمهائ یولــ

اغــذ ک یستم روتوانــ مــیآن چــشمها را ن!  ازمــن ســرزده باشــد یریناپــذ پــوزش

. مها از خــاطرم محــو شــد   ادبوِد آن چــشیــ  و ی زنــدگ ۀمرتبــه همــ  یــک . اورمیــب

ستم حالت توان میم نکرد میهرچه به صورتِ او نگاه . هوده بودیوشش من بک

م گــل کــ مکــ او یهــا ن وقــت گونــهیدم درهمــیــناگهــان د. اورمیــآن را بــه خــاطر ب

 جـان  یان قصابک مثل رنگ گوشت جلوِ د   کی رنِگ سرِخ جگر   یکانداخت،  

فـــروغ   ۀه همـــکـــ یشمهائانـــدازه بـــاز و متعجـــبِ او، چـــ ی بـــیگرفـــت و چـــشمها

 ید، چـشمها  یدرخـش ی م ی ناخوشـ  ی درآن مجسم شـده بـود و بـا روشـنائ           یزندگ

 یبــرا. ردکــصــورت نگــاه   آهــسته بــاز شــد و بــه یلــی او خۀدهنــد مــارِ ســرزنشیب

هـم   ش بـه یرد و دوباره چـشمها  که او متوجه من شد، به من نگاه         کبار بود     نیاول

ه مــن کــ بــود یافکــ ید ولــیشکــش طــول نی بــیا د لحظــهیشامد شــایــن پیــا. رفــت

ن حالت را   یِش قلم مو ا   یبا ن . اورمیاغذ ب ک یرم و رو  یبگ او را    یحالتِ چشمها 

  .ردمک را پاره نیگر نقاشین دفعه دیدم و ایشک

الم زنــده یــخ  او رفــتم، بــه یــکم بلنــد شــدم، آهــسته نزد یبعــد از ســِر جــا 

 یـک ز نزد امـا ا  . دهیـ البـد او روح دم    کاست، زنده شدهزنده شده، عشق من در        

ــو ــو یب ــ تجزۀ مــردی مــرده، ب  یرمهــاک تــنش یرو. مکــرد مــیشــده را حــس   هی

 شـمع   یی دور او جلـو روشـنا      ییدند و دو مگس زنبور طال     یلولی در هم م   کوچک

ش بــاز شــد؟ ی چــرا و چطــور چــشمهایامال مــرده بــود ولــکــاو . نــدکرد مــیپــرواز 

م واهخــ مــیقــت داشــت؟ نیا حقیــده بــودم؟ آیــا دیــا در حالــت رؤیــآ. دانــم مــین
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  .ندکن پرسش را از من بی ایسک

ن چـشمها را    یـ ش بـود؛ و حـاال ا      یار صـورت او، نـه، چـشمها       کـ  اصل   یول

درد مــــن  گــــر تــــنش بــــهیاغــــذ داشــــتم و دک یش را رویداشــــتم، روح چــــشمها

ن یرزمیـ  زیرمهـا و موشـها   ک ۀ و طعمـ   یستیـ وم به ن  که مح ک ین تن ید، ا خور  مین

قـه  یهـر دق  .  او ۀنـشاند   د نه مـن دسـت     ار من بو  یبعد او دراخت    ن به یحاال از ا  ! بود

اط هرچــه یـ  را بــا احتینقاشـ . نمیـ ش را ببیستم چــشمهاتوانـ  مـی ل بــودم یـ ه ماکـ 

 ی دخلـم بـود گذاشـتم و در پـستو    یه جـا کـ  خـودم   ی حلبـ  یتمامتر بـردم در قـوط     

  .ردمکاطاقم پنهان 

رده کـ  در ی خستگ یافک ۀانداز  ا به یگو. رفت  مین  ین پاورچ یشب پاورچ 

 ۀا پرنـد یـ  مـرغ  یـک د ید، شـا یرسـ  مـی گـوش   ف بهیست خف دورد یبود، صداها 

 یا وقـت سـتاره   نیـ در ا. دنـد ییرو مـی اههـا  ید گی، شـا دیـد   مـی  خـواب    یرهگذر

م یـ  صـورتم نفـس مال     یرو. ندشـد   مـی د  یـ  ابـر ناپد   یهـا   ده پـشت تـوده    یـ پر  رنگ

  .وقت بانگ خروس ازدور بلند شد نیردم و در همکصبح را حس 

ه یـ ه تـنش شـروع بـه تجز   کـ  یا م؟ بـا مـرده  نکـ ستم بتوانـ  میا با مرده چه   یآ

نم، بعـد  کـ ه او را در اطـاق خـودم چـال ب   کـ د یالم رسـ یـ خ اول بـه ! رده بودکشدن  

 یه دور آن گلهـا کـ  ینـدازم، در چـاه    ی ب یرون و در چـاه    یـ ردم او را ببرم ب    کر  کف

نـد چقـدر    ی نب یسکـ ه  کـ نی ا یارهـا بـرا   کن  یـ  ا ۀاما همـ  . ده باشد ییبود رو کلوفر  ین

ه نگــاه کــم خواســت مــیبعــالوه ن!  الزم داشــتیو تردســتر، چقــدر زحمــت  کــف

دسـت خـودم       و بـه   ییست بـه تنهـا    یـ با  یارهـا را مـ    کن  یاۀهمـ . فتدیگانه به او ب   یب

 داشـت؟ امـا   یا دهی من بعد از او چه فا    یاصال زندگ ! کدر  من به . انجام بدهم 

ــز   ــز، هرگـ ــیچاو، هرگـ ــول کـــس هـ ــان معمـ ــیچ، ی از مردمـ ــهکـــس هـ ر از مـــن یـــغ  بـ

او آمده بود در اطاق من، جسم سـرد  . فتدی او بۀمرد ه چشمش به  ک یستیبا  ینم

 ینـد، بـرا   ی او را نب   یگـر یس د کـ ه  کـ نی ا یرده بود برا  کم من   یاش را تسل    هیو سا 

اگـر تـن او را   : دیذهـنم رسـ      بـه  یرکباالخره ف . گانه آلوده نشود  ینگاه ب   ه به کنیا
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شتم و با خود    ذاگ  می خودم   ۀهنکم و درچمدان، همان چمدانِ      کرد  میه  کت  هکت

  ! مکرد میرا چال   دور از چشم مردم و آنیلیرون، دور، خیبردم ب یم

 یه در پــستوکــ یاســتخوان ارد دســتهکــردم، کــد نیــگــر تردین دفعــه دیــا 

ه مثــل تــار  کــ کیاه نــازی بــا دقــت، اول لبــاس ســ  یلــیاطــاقم داشــتم آوردم، و خ 

بـدنش را  ه کـ  یزیـ تنهـا چ  رده بـود کـ ان خودش محبوس  یبوت او را در م    کعن

چـون بلنـدتر از   ! ده بـود  یشکـ ه او قـد     کـ ن بـود    یمثل ا . ردمک پاره   پوشانده بود 

 ۀشـد    خـون لختـه    یها  هکچ. ردمکبعد سرش را جدا     . ردکنظرم جلوه     معمول به 

 تـن او را بـا       ۀدم و همـ   یش را بر  یها و پاها    بعد دست . رون آمد یش ب یسرد از گلو  

ش یـ  رو اه را ین لبـاس سـ    همـا  ش مرتب در چمدان جا دادم و لباسش       یاعضا

ه فـارغ  کـ نیهم. بم گذاشتمیدش را در جیلکردم و کدم، درِ چمدان را قفل  یشک

. ن بــودیردم، ســنگکــدم، چمــدان را برداشــتم، وزن  یشکــ یشــدم نفــِس راحتــ 

نــــه، هرگــــز . دا نــــشده بــــودیــــ در مــــن پیچوقــــت آنقــــدر احــــساس خــــستگیه

  .  با خودم ببرمییتنها ستم چمدان را بهتوان مین

رون رفـتم تـا     یـ از اطـاقم ب   .  شروع شده بـود    یفیوباره ابر و باران خف    هوا د 

 یاریـ  د یدر آن حـوال   . اوردیـ ه چمـدان را همـراه مـن ب        کنم  کدا  ی را پ  یسکد  یشا

 یرمـرد یآلـود پ   مه یردم از پشت هوا   ک دورتر درست دقت     یمک. شد  میده ن ید

 شـال  ه باکصورتش را.  درخت سرو نشسته بود    یکر  یرده و ز  که قوز   کدم  یرا د 

 یزیـ  او رفـتم؛ هنـوز چ  یـک آهـسته نزد . شـد  مـی ده نیده بود د  یچی پ یگردن پهن 

 یه موهـا  کـ  یرد بطـور  کـ  یا   و زننـده   ک خـش  ۀ دورگـ  ۀرمرد خند ینگفته بودم، پ  

  :تنم راست شد؛ و گفت

ش هـم  ک  نعشکۀالسکه ی…  من خودم حاضرم هان   یاگه حمال خواست  «

مــن … م هــامیــسپر کام خــیبــرم شــاعبدالعظ یهــا رو مــ مــن هــرروز مــرده… دارم

ه، مـن  زن میه مو نک ی تابوت دارم بطوریسک هرۀانداز زم، بهسا میتابوت هم   

  .»!ن االنیخودم حاضرم، هم
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مــن بــا دســت اشــاره   . دیــلرز مــیش یهــا ه شــانهکــ ید بطــوریــقهقــه خند

  :من نداد، و گفت  او فرصت حرف زدن بهیول. ردمکام  سمت خانه به

  .…»ن اآلن های، هم تو رو بلدمۀس، من خونیالزم ن«

ام برگــشتم، رفــتم در اطــاقم و  ش بلنــد شــد، مــن بطــرف خانــه یاز ســر جــا

هنـه  کش کـ   نعـش کۀالسک یکدم ید. زحمت تا دم در آوردم      چمدان مرده را به   

. ح بـسته شـده بـود     یاه الغـر مثـل تـشر      یآن دو اسب س     ه به کو اسقاط دم در است      

 شــالق بلنــد دردســت یــکمن نشــسته بــود و ی نــشیرده آن بــاال روکرمــرد قــوزیپ

زحمـت   مـن چمـدان را بـه   . ندکطرف من نگاه ب   اصال برنگشت به   یداشت، ول 

ــسکدر درون  ــه مکــه گذاشــتم کال ــابوت بــود ی بــرای مخــصوصیانش جــای .  ت

 آن ۀ لبـــیدم و ســـرم را رویشکـــ تـــابوت دراز یان جـــایـــخـــودم هـــم رفـــتم بـــاال م

دم و با دو یام لغزان هنی سیبعد چمدان را رو. نمیگذاشتم تابتوانم اطراف را بب

  . م نگه داشتمکدستم مح

 آنهـا  ینـ یراه افتادنـد، از ب      زنـان بـه     رد، اسـبها نفـس    کشالق در هوا صدا     

 بلنــد و یزهــای و خشــد مــیده یــ دی بــارانی دود درهــواۀبخــار نفســشان مثــل لولــ

ــمال ــیم بریــ ــت مــ ــتها. ندداشــ ــل دزد یدســ ــا مثــ ــر آنهــ ــ ی الغــ ــانونْ  کــ ــق قــ ه طبــ

صدا یـ رده باشـند آهـسته و بلنـد و ب         کـ ر روغـن داغ فرو    ده و د  یـ ش را بر  یانگشتها

 مرطـوب   ی گـردن آنهـا در هـوا       یهـا    زنگوله یصدا. شد  مین گذاشته   ی زم یرو

 ی سرتا پایل و ناگفتنیدل ی ب ینوع راحت   یک.  مترنم بود  یآهنگ مخصوص   به

ان کــش آب تــودلم تکــ  نعــشکۀالــسکت کــه از حرکــ یطــور مــرا گرفتــه بــود، بــه

  .مکرد میام حس  نهی سۀ قفسی چمدان را روینیفقط سنگ. دخور مین

 مـرا فـشار    ۀنی سـ  یوزن رو   نیـ شه ا یـ ه هم کن بود   ی او، نعش او، مثل ا     ۀمرد

 یه بــا ســرعت و راحتــکالــسک. ظ اطــراف جــاده را گرفتــه بــودیمــه غلــ. هداد مــی

انـداز    چـشم یکاطراف من . ذشتگ میوه و دشت و رودخانه    ک از   یمخصوص

ــجد ــود یــ پیماننــدید و بی ــه در ب  کــدا ب . ده بــودمیــ دیداریــه نــه درخــواب و ن
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زده  نیخـورده، نفـر   یب توسـر یـ ب و غریـ  عجیده، درختهـا یبر  دهی بر یوههاک

ال کاشـ   رنـگ بـه  یسترکـ  خایهـا   آن خانه یال  ه از البه  کدا  یاز دوجانبِ جاده پ   

ده یـ ه د یی بـدون شـ    یـک وتـاه و تار   ک یهـا   عب و منشور، و با پنجـره      کگوشه، م   سه

ه ی داشته باشد شـب    یانیتب هذ  که   یسکِج  ی گ یچشمها   به ها  ن پنجره یا. شد  می

ه سـرما و بـرودت را تـا قلـب           کـ وارها بـا خودشـان چـه داشـتند          ی د دانم  مین. بود

ست توانـ   می موجود زنده ن   یکه هرگز   کن بود   یمثل ا . ندداد  میانسان انتقال   

ن یـ  ایریـ  موجـودات اث  یۀ سـا  ید بـرا  یشـا ! ن داشـته باشـد    کهـا مـس     ن خانـه  یدر ا 

  ! ا درست شده بوده خانه

 یبعـض . بـرد   یراهه مـ  یا از ب  ی و   ی مخصوص ۀ مرا از جاد   یچ  هکالسکا  یگو

ولـه دور جـاده را گرفتـه بودنـد و     کج و کـ  یده و درختهـا یـ  بریهـا   جاها فقط تنه  

مخــروط  ی مخروطــی هندســیلهاکشــ وبلنــد بــه   پــستیهــا پــشت آنهــا خانــه 

بـود از  کلـوفر  ی نیهـا  ه گـل  کـ  شـد   مـی ده  یـ ج د کـ  و   یک بار یها   با پنجره  ناقص

مرتبـه پـشت   یکن منظـره  یـ ا. رفـت  مـی وار باال  ی آنها درآمده بود و از در و د        یال

ان گرفتــه یــوههــا را در مک ۀِن بــاردار قلــ ی ســنگیابرهــا. د شــدیــظ ناپدیمــه غلــ 

نـده  کف در هـوا پرا یـ لکت یالن و بـ یـ نم باران مانند گرد و غبـار و     فشردند و نم  یم

آب وعلــف،  یوه بلنــد بــکــ یــک یــکم نزدیتــه مــدتها رفکــبعــد از آن. شــده بــود

دم و بلنـد  یـ ام لغزان نهی سـ یمـن چمـدان را ازرو  . ش نگهداشتک  نعش کۀالسک

ه هرگـز   کـ  ییجـا   یـک  خلـوتِ آرام و باصـفا بـود،          ۀ محوطـ  یـک وه  کپشت  . شدم

ه خـارج از تـصور   کـ نیمثـل ا .  بنظـرم آشـنا آمـد   یختم، ولشنا میده بودم و ن   یند

 نظـر   بـه . ده شـده بـود    یبـو پوشـ     یبـود بـ   کلـوفر   ی ن یهـا   ن از بته  ی زم یرو. من نبود 

مـن چمـدان را     . ن محـل نگذاشـته بـود      یـ ش را درا  ی پـا  یسکـ نون  که تـا  کـ  آمد  می

  :ش را برگرداند و گفتی رویچ هکالسکرمرِد ین گذاشتم، پی زمیرو

شه، پرنـده پـر   یـ دا نمیـ ن بـرات پ ی بهتر از اییمه، جا ینجا شاعبدالعظ یا«

  .…»ه هازن مین
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 یعباسـ   یـک  را بپـردازم، دوقـران و        یچ  هکالسک یۀراکم  بیردم ج کدست  

  :رد و گفتک یا  زنندهک خشۀ خندیچ هکالسک. بم نبودی جیشتر تویب

 یارکــگــه بــا مــن  یات رو بلــدم، د خونــه. رمیــگ مــی نــداره، بعــد  یقــابل«

؟ …ستم هـا  یـ سررشـته ن    ی مـن بـ    ینـ که در قبر  کـ نقدر بـدون    ی؟ هم …ن ها ینداشت

ه گــودال یــنــار درخــت ســرو ک رودخونــه یــکزدنجــا نیم همیخجالــت نــداره بــر

  .»مرو می و کنم می چمدون برات ۀانداز به

نم از کـ ستم تـصورش را ب  توانـ   مـی ه مـن ن   ک ی مخصوص کیرمرد با چاال  یپ

 ۀنـار تنـ  کم ی رفتـ یمـن چمـدان را برداشـتم و دونفـر    . ن جـست  ییمن خود پـا   ینش

  : بود او گفتکی خشۀ رودخانیه پهلوک یدرخت

  »نجا خوبه؟یهم«

ه همـراه داشـت   کـ  یلنگـ کلچـه و  یه منتظر جـواب مـن بـشود بـا ب          کآن  یبو  

ستاده یـ  خودم مـات ا ین گذاشتم و سرجا یمن چمدان را زم   . ندن شد کمشغول  

درضـمنِ  .  مـشغول بـود    یارک هنهک آدمِ   کیده و چاال  یرمرد با پشت خم   یپ. بودم

ده یـ چی پ کـی رد؛ آنـرا در دسـتمال چر      کـ دا  یـ  پ ی لعـاب  ۀوزکـ ه  ی شب یزیاو چ کندوک

  :بلند شد و گفت

  …»ه هازن می چمدونه، مو نۀانداز ، درست به…هم گودال، ها نیا«

شتر یـ  بیعباسـ  یـک دوقـران و . ه مـزدش را بـدهم  کـ بم یـ ردم جکـ  من دست 

  :رد وگفتک یزیانگ  چندشک خشۀرمرد خندیپ. نداشتم

مـزدم    عـوض یتونو بلدم هـا؛ وانگهـ   من خونه.  ندارهیخواد، قابلینم«

  .…» ها،یم ریه گلدون راغه، مال شهر قدیدم، رکدا یوزه پک یکمن 

ش یهـا   ه شـانه  کـ  یطـور   د بـه  یـ خند  مـی اش    ردهک قـوز  ۀدیـ ل خم یکبعد با ه  

ر بغلـش گرفتـه بـود و    یـ  بـسته بـود ز  کیان دستمال چرویه مکوزه را   ک. دیلرز  می

من قـرار   ی نـش  ی بـاال  ی مخـصوص  کیش رفـت و بـا چـاال       ک  نعش کۀالسکطرف    به

 یراه افتادنــد، صــدا  زنــان بــه  ، اســبها نفــس ردکــشــالق در هــوا صــدا  . گرفــت
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م کـ  مکـ  متـرنم بـود و   یآهنگ مخـصوص   مرطوب بهیدر هوا  گردن آنهاۀزنگول

  .د شدی مه از چشم من ناپدۀپشت تود

 ینیه بـار سـنگ  کـ ن بـود  یدم، مثل ا  یشک یه تنها ماندم نفس راحت    کنیهم

دور . فــتم را فراگری ســرتا پــاییام برداشــته شــد و آرامــش گــوارا  نهی ســیاز رو

 یوههــاکهــا و  ان تپــهیــه مکــ بــود کیوچکــ ۀنجــا محوطــیردم؛ اکــخــودم را نگــاه 

 ی بــا خــشتهایمی قـد یوه آثـار و بناهــا کــرشــته  یـک  یرو. رده بــودکـ ر یــبـود گ ک

ن محـل دنـج،     یـ ا. شـد   مـی ده  یـ  د یکـی  در آن نزد   ک خـش  ۀ رودخان یکلفت و   ک

ر کـ ودم ف ش خـ  یمن از تـه دل خوشـحال بـودم و پـ           . سروصدا بود   یدورافتاده و ب  

 بـه  یی جـا شـد  مـی دار یـ  بینـ یاز خواب زم هک ی درشت وقتین چشمهایردم اک

ه او دور از کـ  یستیـ با ی مـ ی؛ وآنگهـ کـرد  مـی دا یـ اش پ افهیفراخور ساختمان و ق  

ش دور از یه در زنــدگکــ یگــران باشــد، همــانطور ی دۀر مــردم، دور از مــرد یســا

  .گران بودی دیزندگ

گـودال درسـت    .  گـودال گذاشـتم    انیـ اط برداشـتم و م    یـ چمدان را بـا احت    

بـار  یکبـار خواسـتم فقـط         نی آخـر  ی بـرا  یولـ . زد  مـی  چمدان بود، مو ن    ۀانداز  به

. شـد   میده ن ی د یاریردم د کدور خودم را نگاه     . نمک نگاه   در چمدان  درآن

 لبـاس  ۀه گوشـ کـ  یامـا وقتـ   . ردمکـ بم درآوردم و درِ چمدان را بـاز         ید را از ج   یلک

دنـد  یلولیه در هـم م    کـ  ییرمهـا کان خون دلمـه شـده و        یاه او را پس زدم، در م      یس

، و کـرد  مـی مـن نگـاه    زده بـه  که بـدون حالـت ر  کـ دم یـ اه دیدرشـت سـ   دو چـشم 

ل درِ چمــدان را بــستم و یــتعج بــه. ن چــشمها غــرق شــده بــود یــ مــن تــِه ایزنــدگ

لـوفر  ی نیهـا  ردم، رفتم از بتـه کم ک را محکختم بعد با لگد خا   یش ر ی رو کخا

ــود بــ ک ــو آورد یب ــشا ک خــایم و روب ــوه کــش ن ســنگ و شــن آورم و   ردم، بعــد قل

س نتوانـد آنـرا   کـ چ یه هـ کـ  ی محـو بـشود بطـور   یلـ ک دم تا اثر قبر بـه   یش پاش یرو

ستم توانـ  مـی ه خـودم هـم ن  کـ ار را انجام دادم کن ی خوب ا  یبه قدر . ز بدهد یتم

  .ص بدهمین تشخی زمیاز باق او را قبر
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 آلـود،   کدم لباسـم خـا    یـ ، د خـودم انـداختم        بـه  یه تمام شد نگـاه    کارم  ک

 یـی طال ده بـود، دو مگـس زنبـور   ی بـه آن چـسب  یاهی سـ ۀشـد  پـاره، و خـونِ لختـه   

ه درهـــم کـــده بـــود ی بـــه تـــنم چـــسبکیوچکـــ یرمهـــاکنـــد و کرد مـــیدورم پـــرواز 

نم ینم امـا هرچـه آسـت      ک ک دامن لباسم را پا    ی خون رو  کۀخواستم ل . دندیلولیم

د و یــدوان مــی خــون بــدتر کــۀم لدیــمال مــیش یــم و روکــرد مــیرا بــا آب دهــن تــر 

 لـزج خـون را    ی و سـرما   کـرد   مـی تمـام تـنم نـشت         بـه  کـه    یبطـور . شد  میتر    ظیغل

  .ردمک تنم حس یرو

 کۀالـس کاراده رِدّ چـرخ   ی، مـن بـ  آمد   می نم باران    غروب بود، نم   یکنزد

 کۀالـس ک چـرخ    ی شـد جـا    یکه هوا تار  کنیهم. ش را گرفتم و راه افتادم     ک نعش

م کِظ مترای غلیکیاراده در تار   یر و ب  کف  یمقصد، ب   یب. مردکش را گم    ک نعش

چون بعـداز او، بعـد      ! دیجا خواهم رس  ک ه به کم  دانست  میم و ن  رفت  میآهسته راه   

ده بــودم، درشــب  یــشــده د ان خــونِ دلمــه یــ درشــت را میه آن چــشمهاکــاز آن

م، رفـت  مـی  مرا فراگرفتـه بـود راه   یه تا سرتاسر زندگ  ک یقی، درشبِ عم  یکیتار

شه خـاموش شـده بـود، و در    ی همی چراغِ آن بود براۀمنزل ه بهک یون دوچشمچ

  .ا هرگز نرسمی برسم ییان و مأواکم ه بهکسان بود یکم یصورت برا نیا

رده کـ  که همـه مـرا تـر      کـ نظرم آمد     به.  داشت ییروا  فرمانامل  کوت  کس

عــت، یان طبیــن مـن و جر ی بــیا رابطـه . جــان پنـاه بــردم یموجـودات ب  بــه. بودنـد 

ن یـ ا. د شـده بـود    یـ ن آمده بـود تول    ییه در روح من پا    ک یقی عم یکین من و تار   یب

ج رفـت؛  یف سرم گکیم؛ از شدت یفهم میه ما نک است یجور زبانیکوت  کس

 در خـودم  یانیـ پا ی بـ یخـستگ . م سـست شـد  یمن دست داد و پاهـا     به یحالت ق 

 نشــستم، ســرم را ی ســنگ قبــرینــار جــاده روکردم؛ رفــتم در قبرســتان کــحــس 

 ک خشۀ خندیناگهان صدا. ران بودمیحال خودم ح ان دودستم گرفتم و بهیم

ش یه سـرورو ک یلیکدم هیدم و دیم را برگردانیرو. خودم آورد  مرا بهیا زننده

ر یـ  در دسـتمال بـسته ز      یزیـ م نشـسته بـود و چ      یده بود پهلـو   یچیگردن پ   را با شال  
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  :رد و گفتکمن  ش را بهیرو. بغلش بود

البـد بـا خـودت      هـان؟ یردکـ ، راهـو گـم   یشـهر بـر   یخواسـ یحتما تو م«

ار مـن  کـ امـا نتـرس، سـرو    . ار دارم؟ک ن وقت شب من تو قبرسون چه     یا «یگ  می

 یس هـان؟ مـن تمـام راه و چاههـا    ی نـ یارکس، بد ینکهاس، شغلم گور با مرده 

 دراومـد،   کر خـا  یـ ن گلـدون از ز    ینم ا که قبر ب  یمثال امروز رفتم    . نجا رو بلدم  یا

ن یـ  نـداره، مـن ا    ی هـان؟ اصـال قـابل      یم ر ی راغه، مـال شـهر قـد        گلدون یندو  می

  .»ادگار من داشته باشیدم بیوزه رو بتو مک

رمــرد بــا یپ.  درآوردمیعباســ یــکبم، دوقــران و یــردم درجکــمــن دســت 

  : گفتیزیانگ  چندشک خشۀخند

ن یهمـ . خونـت رو هـم بلـدم   . سـم شنا میمن تو رو !  نداره یقابل! هرگز «

دو قـدم   ! ا تـورو بـه خونـت برسـونم هـان          یش دارم ب  ک نعشه  کالسکه  یبغل، من   

  .»راس

ش یهــا  از زور خنــده شــانه . وزه را در دامــن مــن گذاشــت و بلنــد شــد    کــ

. رمــرد راه افتــادمی پۀردکل قــوزیکــوزه را برداشــتم و دنبــال هکــمــن . دیــلرز مــی

. ستاده بـود یاه الغر اینته با دو اسب سکش لک  نعشکۀالسک یکچ جاده  یسرپ

من نشـست و مـن هـم رفـتم درون           ی نش ی رفت باال  ی مخصوص کیا چاال رمرد ب یپ

دم و یشکـ  تابوت درست شده بود دراز    یه برا ک ی مخصوص یان جا یه م کالسک

نم یـ ه اطـراف خـودم را بتـوانم بب        کـ نی ا یبـرا .  بلنـد آن گذاشـتم     ۀ لب یسرم را رو  

  .ام گذاشتم و با دستم آنرا نگه داشتم نهی سیوزه را روک

بلنـد   یزهـا یخ. راه افتادنـد  زنان به اسبها نفس. ردکشالق در هوا صدا 

. شد مین گذاشته ی زمیصدا رو  ی آنها آهسته و ب    یپاها. ندداشت  میم بر یو مال 

.  متـرنم بـود  یآهنـگ مخـصوص    مرطوب بهی گردن آنها در هوا ۀ زنگول یصدا

 ۀشـد  ان خـون دلمـه  یـ ه از م کـ  ی براقـ  ی چـشمها  ۀهـا مثـل حدقـ       از پشت ابر سـتاره    

 ییش گــوارایآســا. نــدکرد مــین را نگــاه ی زمــین آمــده باشــند رو رویــاه بیســ
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 مرا فشار   ۀنی س ی رو یا  فقط گلدان مثل وزن جسد مرده     . م را فراگرفت  یسرتاپا

ه در  کـ ن بـود    یـ ولـه، مثـل ا    کج و   کـ  یهـا   چ بـا شـاخه    یدرپـ   چی پـ  یدرختها. داد  می

ه گر را گرفتـ   یدیکـ ن بخورند، دسـت     یه مبادا بلغزند و زم    کنی از ترس ا   یکیتار

ــه. بودنـــد ــا خانـ ــ عجیهـ ــهیـــب و غریـ ــ ب بـ ــ بریلهاکشـ ــبر دهیـ ــۀدیـ ــا ی هندسـ  بـ

ن یـ ا واریـ  دۀ بدنـ یولـ . ده بودنـد یشکـ نار جـاده رنـج   کاه ی سک مترویها پنجره

. کــرد مــی از خــود متــصاعد یدر و ناخوشــکــرم شــبتاب تشعــشع کــخانــه ماننــد 

 هـم   یذشـتند و ازپـ    گ  میف،  یرد  فیدسته، رد    دسته کیحالت ترسنا   درختها به 

چنـد  یپ ی آنهـا مـ  ی پایلوفرها توین ۀه ساقک آمد  مینظر  بهیول. ندکرد میرار ف

 جـان مـرا گرفتـه       ۀشـده همـ     هیـ  گوشـت تجز   ی مـرده، بـو    یبـو . ندخور  مین  یو زم 

 یـک  عمـرم مـن در       ۀجسم مـن فرورفتـه بـود و همـ           شه به ی مرده هم  یا بو یبود؛ گو 

م دیـد  میتش را نه صور ک یرمرد قوز ینفر پ   یکام و     ده بوده یاه خواب یتابوت س 

  .رداندگ می گذرنده یها هیان مه و سایمرا م

ن ییه پــاکالــسکوزه را برداشــتم و از کــستاد، مــن یــش اکــ  نعــشکۀالــسک

ز یــ میوزه را روکــل وارد اتــاقم شــدم، یــتعج ام بــودم، بــه جلــو در خانــه. جــستم

 یم بـود و در پـستو      کـ ه غُل کـ  ی حلبـ  یهمـان قـوط    ی حلبـ  یگذاشتم، رفـتم قـوط    

رمرد ی را به پی مزد قوطیجا ه بهک برداشتم آمدم دم در رده بودمک میاطاقم قا

ده یـ اش د   هکالـس ک از آثـار او      یاثـر . بش زده بـود   ی او غ  یول.  بدهم یچ  هکالسک

وزه را از   کـ ردم،  کـ اطـاقم برگـشتم، چـراغ را روشـن            وس بـه  یدوباره مـا  . شد  مین

وزه کــ. مردکــ کنم پــای آن را بــا آســت ی روکرون آوردم، خــایــان دســتمال بیــم

 خردشـده درآمـده     یـی رنگ زنبور طال    ه به ک بنفش داشت    یمیلعاب شفاف قد  

بـود رنـگ داشـت و       کلـوفر   ی از ن  یا  هی حاشـ  یل لوز کش   آن به  ۀطرِف تن یکبود و   

ه کـ ده شـده بـود   یشکـ  ی صـورت او، صـورت زنـ   ی لـوز یۀان حاشـ یـ م ان آنیـ م

 سـرزنش  یتـر از معمـول، چـشمها        درشـت  یاه درشت، چشمها  یش س یها  چشم

ه کــ ســر زده بــود یریناپــذ  پــوزشیهــا ه از مــن گنــاهکــنیمثــل ا. دهنــده داشــت
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ن حـال مـضطرب و متعجـب،        یه در ع  ک افسونگر   یچشمها. مدانست  میخودم ن 

 یـک  و کرد مید و جذب یترس مین چشمها   یا. دهنده بود   ننده و وعده  کدیتهد

 برجــسته، یهــا گونــه. دیدرخــشیننــده در تــه آن مک  مــستیعــی طبیپرتــو مــاورا

بـاز و   مـه ی نیآلـو   گوشـت یوسـته، لبهـا   یهـم پ     بـه  یک بار ی بلند، ابروها  یشانیپ

  .ده بودیش چسبیها قهی شقیرشته از آن رو یکه ک نامرتب داشت یموها

 ی حلبـــی قـــوطیده بـــودم از تـــویشکـــ او یشب از رویـــه دکـــ را یریتـــصو

ه کـ نی فـرق نداشـت، مثـل ا       یا  وزه ذره کـ  یردم، با نقاشـ   کرون آوردم، مقابله    یب

 نقــاش بــدبخت یــکار کــ و اصــال یکــی آنهــا یهــردو. گر بودنــدیدیکــ سکــع

دن در مــن حلــول یشکــوزه در موقــع کــد روح نقــاش یشــا. ســاز بــود  قلمــدانیرو

ص ی از هم تـشخ    شد  میآنها را ن  . ار او درآمده بود   یاخت  رده بود و دست من به     ک

وزه لعـاب   کـ  ی رو ی نقاشـ  صورتی کـه  اغذ بود، در    ک ی من رو  یداد؛ فقط نقاش  

ن یــ بــا ایر معمــولیــب غیــروح غر یــکه روح مرمــوز، کــ داشــت یمیقــد فشــفا

نــــه، . دیدرخــــشی در تــــه چــــشمش می روح شــــرورۀر داده بــــود و شــــراریتــــصو

ن یو درعـ   تودارۀافیر، همان قکف ی درشت بیهمان چشمها!  نبودیردنکباور

  !حال آزاد

م خواسـت  مـی ! من دسـت داد    به یه چه احساس  ک ببرد   ید پ توان  می ن یسک

م ی زنــدگیهاین بــود؟ تمــام بــدبخت کــ ممین اتفــاقیا چنــیــآ. زمیــدم بگراز خــو

 یافکــم ینفــر در زنــدگیک یا فقــط چــشمهایــآ. دوبــاره جلــو چــشمم مجــسم شــد 

مــن نگــاه  ه مــال او بــود، بــهکــ یینبــود؟ حــاال دونفــر بــا همــان چــشمها، چــشمها 

وه کـ  یـک ه خـودش آنجـا نزد     کـ  یچشم. ر بود یناپذ  نه، قطعا تحمل  ! ندکرد  می

ر یـ ز.  سـپرده شـده بـود      کخـا    بـه  ک خش ۀ رودخان ی درخت سرو، پهلو   ۀننار ت ک

 یرم و جانوران و گزندگان    کان  یظ، درم یان خون غل  یبود، در م  کلوفر  ی ن یگلها

 رفـت   می آن فرو    ۀ در حدق  یزود  اهان به ی گ ۀشیه دور او جشن گرفته بودند و ر       ک

  !کرد میمن نگاه   سرشار بهی قوید حاال بازندگکاش را بم رهیه شک
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 یم، ولـ  کـرد   مـی زده گمـان ن     نیانـدازه بـدبخت ونفـر       نیـ من خـودم را تـا ا      

، یلـ یدل  ی بـ  ین حـال خوشـ    یه در من پنها ن بود، در ع       ک یتی حس جنا  ۀواسط  به

ــی غریخوشــ ــمــن دســت داد؛ چــون فهم    بــهیب  یمینفــر همــدرد قــد  یکه کــدم ی

ــا ایــآ. ام داشــته د یوزه را صــدها شــا کــن یــ ایه روکــ یم، نقاشــین نقــاش قــد ی

 ین عـوالمِ مـرا طـ   یا همـ یرده بود همدرد من نبود؟ آ    ک یش نقاش ی سال پ  هزاران

  رده بود؟کن

 ی پـ  یم؛ ولـ  دانـست   مـی ن موجـودات    یتر  لحظه من خودم را بدبخت      نیتا ا 

 یه با خـشتها   کران  ی و یهایها و آباد    ها در آن خانه     وهک آن   یه رو ک یبردم زمان 

 اسـتخوان آنهــا  ه حـاال کـ نـد  کرد مـی  ی زنــدگانین سـاخته شـده بـود مردمـان    یـ وز

بـود  کلـوفر  ی نی مختلف تن آنها در گلها    ید ذرات قسمتها  یده شده و شا   یپوس

نفــر نقــاش  یکزده،  کنفــر نقــاش فلــ  یکن مردمــان یــان ایــ، مکــرد مــی یزنــدگ

سـاز بـدبخت مثـل مـن وجـود داشـته، درسـت                نفر قلمـدان  یکد  یشده، شا   نینفر

ان دو چـشم  یـ هـم در م ه او کـ ستم بفهمـم    توان  می بردم، فقط    یو حاال پ  . مثل من 

 یمـن دلـدار   ن بـه  یهمـ . داخته، درسـت مثـل مـن      گ  میخته و   سو  میاه  یدرشت س 

  .داد می

وزه گذاشـتم، بعـد رفـتم منقـل     کـ  ی نقاشی خودم را پهلو یباالخره نقاش 

ها ی نقاشیه گل انداخت آوردم جلوکردم، آتش کمخصوص خودم را درست 

ره شـدم، چـون     یـ سها خ کع دم و در عالم خلسه به     یشک وافور   کچند پ . گذاشتم

ــنم؛ و فقــط دود اثکــار خــودم را جمــع  کــم افخواســت مــی ــ تریری ــود کای ــ ب ه ک

  .ندکد بیم تولی برایرکند و استراحت فک یآور ار مرا جمعکست افتوان می

الت ک مش ۀب هم یون غر ین اف یدم تا ا  یشکم مانده بود    ی برا کایهرچه تر 

 دوردســـت یادگارهـــاینهمـــه یه جلـــو چـــشم مـــرا گرفتـــه بـــود، اکـــ ییهـــا و پـــرده

دم آورد و  یکـش   میه انتظارش را    ک یحال. ندکنده ب کم را پرا  ک و مترا  یسترکخا

 یـک ز شـد، در     یـ آم  ق، بزرگ و افسون   یارم، دق کم اف ک مک. ش از انتظارم بود   یب
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 یه فـشار و وزن رو کـ ن بـود  یـ اغما فرورفتم؛ بعد مثل ا مهیخواب و ن مهیحالت ن 

 مـن وجـود نداشـت و آزادانـه     یون ثقل بـرا ه قانکنیام برداشته شد؛ مثل ا    نهیس

. مکـــرد مـــیاف شـــده بـــود پـــرواز کف و موشـــیـــه بـــزرگ، لطکـــارم کـــدنبـــال اف

د بــار تــنم آزاد یــاز ق. م را فراگرفــتی ســرتاپایق و نــاگفتنیــف عمکیــجــور  یــک

بعـد  … ال و الوان افسونگر و گـوارا  ک پر از اش   ی آرام ول  یای دن یک. شده بودم 

 یدر امواج. شد میال حل کن رنگها و اشیه و در اختیارم از هم گسک افۀدنبال

ت کدم، حریشنی قلبم را میصدا.  بودیری اثیه پر از نوازشهاکور بودم    غوطه

از تـِه   . ف بـود  کیـ  و   ی مـن پـر از معنـ       ین حالت بـرا   یا. مکرد  میانم را حس    یشر

اگر . نمک ب یِم خوابِ فراموش  یه خودم را تسل   کم  کرد  میم و آرزو    خواست  میدل  

ــا ــ ممیفراموشـــن یـ ــد مـــین کـ ــر ! شـ ــیاگـ ــ مـ ــد توانـ ــته باشـ ــر ! ست دوام داشـ اگـ

 و  رفـت   مـی  خواب آهـسته در عـدم صِـرف          ی در ورا  رفت  میهم    ه به کم  یچشمها

ب، در  کـ  مر کـۀ  ل یـک ن بـود در     کـ اگـر مم  ! مکـرد   مـی  خودم را احـساس ن     یهست

ن یـ ، و بعـد ا    شـد   مـی م ممـزوج    ین تمـام هـست    ی با شعاع رنگـ    یقی آهنِگ موس  یک

د یــ محــو و ناپدیلــک ه بــهکــد یــدوان مــی و شــد مــیال آنقــدر بــزرگ کامــواج و اشــ

  .ده بودمی خود رسیآرزو  بهشد می

 ینـوع خـستگ   یکمن دست داد، مثـل         به یرختکم حالت خمودت و     ک مک

ردم کبعد حس . کرد میرون تراوش یب ه از تنم بهک بود یفیا امواج لطیگوارا و   

ع گذشـــته و یت و وقـــامتـــدرجا حـــاال. رفـــت مـــی مـــن رو بـــه قهقـــرا یه زنـــدگکـــ

نـه تنهـا   . مدیـد  مـی  خـودم را  ی زمان بچگـ   ۀشد  شده و فراموش    ک پا یادگارهای

لحظه . مکرد  میت داشتم و آنها را حس       کرودارها شر ین گ یه در ا  کم بل دید  می

.  شـد  یـک ارم محـو و تار    کبعد ناگهان اف  . مشد  میتر    و بچه تر    کوچکبه لحظه   

ختـه شـده و درتـه       ی آو یـک  بار ک چنگـ  یـک  مـن سـِر      یه تمـام هـست    کـ بنظرم آمد   

دم و  یـ لغزیم.  رهـا شـدم    کبعـد از سـِر چنگـ      . زان بودم ی آو یکیق و تار  یچاه عم 

 یـک ان در   یـ پا  ی پرتگـاه بـ    یـک . دمخور  می برن یچ مانع ی به ه  یم ول شد  میدور  
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 جلـو چـشمم     یدرپـ   یشده پ   ک محو و پا   یها  بعد از آن پرده   .  بود یشب جاودان 

خـودم    بـه  کـه    یوقتـ . ردمکـ  ی را طـ    محـض  یلحظه فراموشـ    یک. بست  ینقش م 

ه ک بودم یوضع مخصوص دم و بهی دکیوچکمرتبه خودم را در اطاق     یکآمدم  

  . بودیعیم طبین حال برای و در عآمد  میبینظرم غر به

☼  ☼  ☼  
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مـن    امال بـه  کـ ط و وضـع آنجـا       یدار شده بودم محـ    یه ب ک یدی جد یایدر دن 

آن  ط ســابق خــودم بــهی و محــیش از زنــدگیه بــکــ ی بــود، بطــوریــکآشــنا و نزد

گـر  ی دیایـ  دنیـک .  مـن بـود   یقـ ی حق یاس زندگ که انع کنیمثل ا . انس داشتم 

 یط اصـل ی در محـ آمـد   مـی نظـرم  ه بـه کـ  و مربوط بـود  یکمن نزد  بهیقدر  به یول

ــشته  ــودم برگـ ــ دنیـــکدر . ام خـ ــدیایـ ــ یمی قـ ــا در عـ ــال نزدی امـ ــر  یـــکن حـ و تـ

  .تر متولد شده بودم یعیطب

خت، سـو   مـی  اطاقم   ۀسوز سر طاقچ    هی پ یک. ش بود یهوا هنوز گرگ و م    

دار بــودم، حــس  یــ مــن بیولــ.  اطــاق افتــاده بــود  ۀ رختخــواب هــم گوشــ  یــک

. ده بـود یگـردنم چـسب    خـون بـه عبـا و شـال        یها  هکه تنم داغ است و ل     کم  کرد  می

جـان  ینـوع اضـطراب و ه     یکاما با وجود تـب و دوار سـر،          . ن بود یم خون یدستها

ردن آثــار خــون کــر محــو کــدتر از فیه شــدکــ بــود د شــدهیــ در مــن تولیمخــصوص

 مـدتها   یوآنگهـ . نـد کر  ید و مـرا دسـتگ     یـ ایه داروغـه ب   کن بود   یاز ا تر    یبود، قو 

ه قبــل از کــم داشــتم ی تــصمیولــ. فــتمیدســت داروغــه ب ه منتظــر بــودم بــه کــبــود 

.  جرعـه بنوشـم    یـک  ه سـر رف بـود بـه       کـ  شراب زهرآلـود را      ۀالیر شدنم پ  یدستگ

م خواسـت   می.  شده بود  ی اجبار ۀفیجور وظ یکم  یه برا ک بود   اج نوشتن ین احت یا

م خواسـت   مـی . شمکـ رون ب یـ  ب کـرد   مینجه  که مدتها بود درون مرا ش     ک یوین د یا

سـوز را   هیـ د، پیـ  تردکیباالخره بعد از انـد    . اورمیاغذ ب ک ی خودم را رو   یپر  دل

  :ردمکنطور شروع یدم و ایشکجلو 
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گمــان . زهــا اســتین چی بهتــریه خاموشــکــم کــرد مــیشه گمــان یــمــن هم

ا بال و پِر خود را بگستراند و        ینار در کمار  یه بهتر است آدم مثل بوت     کم  کرد  می

د بـشود   یـ ه نبا کـ ست چـون آنچـه      یـ گـر دسـت خـودم ن      ی حـاال د   یول. ندیتنها بنش 

 ۀ دســته گزمــیــکگــر ی ســاعت دیــکا یــن اآلن ید همــی؟ شــادانــد مــی کــی. شــد

 خــودم را ۀه الشــکــستم یــل نیــچ مایمــن هــ! نــدیایردنم بکــر ی دســتگیمــست بــرا

 یهـا   هکـ ه ل کـ  نمانـده، برفـرض هـم        یار هم بـاق   ک ان یعالوه جا   نجات بدهم، به  

 یالـه از آن بغلـ     ی پ یکفتم  یدست آنها ب    ه به کنی قبل از ا   ینم ول کخون را محو ب   

  .ام خواهم خورد ه سر رف گذاشتهک خودم یشراب، از شراب موروث

 انگـور در دسـتم   ۀخوشـ   را ماننـد  خـودم یم سرتاسِر زنـدگ خواه میحاال 

ام  هی سـا ک خـش ی قطـره قطـره در گلـو       نه، شراب آنـرا     آنرا ۀبفشارم و عصار  

ه مـرا  کـ  ییه بـروم دردهـا  کـ ش از آنیم پـ خواه میفقط  . انمکمثل آبِ تربت بچ   

اغــذ ک ین اطــاق خــورده اســت رو یــ اۀا ســلعه گوشــیــخــرده ماننــد خــوره   خــرده

. نمکـ ار خودم را مرتـب و مـنظم ب        کم اف توان میله بهتر   ین وس یا  اورم؛ چون به  یب

وان یــه دکــچــون نــه مــال دارم ! نامــه اســت؟ هرگــز تیا مقــصودم نوشــتن وصــیــآ

د توان مین ی زم ی رو یزی چه چ  یوآنگه. طان ببرد یه ش کن دارم   یبخورد و نه د   

 بـوده اسـت از دسـت    یه زندگکن ارزش را داشته باشد؟ آنچه    یترکوچکم  یبرا

! کدر ه من رفـتم، بـه  کو بعد از آن… تم از دستم برود  ام، گذاشتم و خواس     داده

اه هـم  ید هفتـاد سـال سـ   خواهـ  مـی  مـرا بخوانـد،   یهـا   اغذپارهک یسکد  خواه  می

 شـده   یم ضـرور  یه عجالتـا بـرا    کـ نوشـتن     اج بـه  یـ ن احت ی ا یمن فقط برا  . نخواند

ار خــودم را بــه کـ ه افکــش محتــاجم یش ازپـ یمـن محتــاجم، بــ . منویــس مــیاسـت  

ه جلـو   کـ  ی شـوم  یۀن سـا  یـ ا.  خـودم ارتبـاط بـدهم      یۀودم، به سا   خ یالیموجود خ 
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م نویـس  مـی ه کـ ه آنچـه  کـ ن اسـت  یـ وار خم شده و مثل ای دیسوز رو   هی پ ییروشنا

فقـط بـا    !دفهمـ  مـی ه حتمـا بهتـر از مـن    ین سـا یـ ا. بلعـد  ید و مـ خوان میدقت  به

حــرف زدن  ه مــرا وادار بــهکــاوســت . م حــرف بــزنمتــوان مــی خــودم خــوب یۀســا

  .دفهم مید مرا بشناسد، او حتما توان می فقط او .کند می

ه در کــه چکــ خــودم را چی زنــدگنــه، شــراب تلــخِ ۀم عــصارخــواه مــی

  »! من استین زندگیا«: میاو بگو ده بهیانکام چ هی ساک خشیگلو

 یده اســت؛ ولــیــ دیسته و ناخوشــکــده، جــوانِ شیــروز مــرا دیــس دکهــر

 واســوخته و لــب  ی، چــشمهادی ســفیه موهــاکــنــد یب ی مــیرمــرِد قــوز یامــروز پ

ــه ب ۀم از پنجــرترســ مــیمــن .  داردیرکشــ ــ اطــاقم ب ــه ینم، در آکــرون نگــاه بی ن

امــا . نمیـ ب ی مــضاعف خـودم را مـ  یهـا  هیجـا سـا   چــون همـه . نمکـ خـودم نگـاه    بـه 

 یـک د یـ ام شرح بـدهم با  دهی خمیۀ سای خودم را برایه بتوانم زندگ  کنی ا یبرا

ت، راجـــع یـــام طفولیـــع بـــه ا راجـــییتهـــایاکقـــدر ح چـــه. نمکـــت نقـــل بیـــاکح

مـن  . قـت نـدارد   یدام حق کـ چی و مرگ وجـود دارد و ه       یعشق، جماع، عروس    به

  .ام  خسته شدهیپرداز ها و عبارت از قصه

ن اثـر  یمترکا در آن ی آ ین خوشه را بفشارم ول    یه ا کرد  ک خواهم   یمن سع 

 دانـم  مـی مـن ن . دانـم  مـی گر نین را دیا! ا نه؟یقت وجود خواهد داشت    یاز حق 

ش یـ ه رو کـ  ینـ ین چنـدوجب زم   یـ ا ا یـ  سـرم،    یآسـمانِ بـاال     هکن ت یا هستم و ا   جک

ز یـ چ چیا بنارس است؟ در هرصـورت مـن بـه هـ    یا بلخ و یشابور یام مال ن   نشسته

  .نان ندارمیاطم

ام و از  دهی جوربجــور شــنیده و حرفهــایــ متنــاقض دیزهــایمــن ازبــس چ

 کن قـشر نـاز    یده شده، ا  ییاء مختلف سا  ی سطح اش  یم رو یِد چشمها ید که   بس

به ثِقـل و    . کنم  میز باور ن  یچ چ یه روح پشت آن پنهان است، حاال ه       ک یو سخت 

 اگـر   دانم  مین.  دارم کن اآلن هم ش   یار و روشن هم   کق آش یحقا  اء به یثبوت اش 

ا ثابـت و  یـ آ«: اطمـان بـزنم و از او بپرسـم       ی ح ۀ گوش یانگشتانم را به هاون سنگ    
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  !ا نهینم کرف او را باور بد حی؟ در صورت جواب مثبت با»یم هستکمح

ه در کـ  حـاال  یولـ . دانـم   مـی  موجود مجزا و مشخص هستم؟ ن      یکا من   یآ

ه یــســابق مــرده اســت، تجز» مــِن«نــه، آن . ردم خــودم را نــشناختمکــنــه نگــاه یآ

ت خـودم را نقـل   یـ اکد حیـ با. ن ما وجـود نـدارد    ی ب یچ سد و مانع   ی ه یشده، ول 

ت یـ اک قـصه و ح    یسرتاسر زنـدگ  ! ردکجا شروع   کد از   ی با دانم  می ن ینم؛ ول کب

 ک خـش  یقاشـق در گلـو       آنـرا قاشـق    ۀری انگور را بفشارم و شـ      ۀد خوش یبا. است

  .زمیر بری پیۀن سایا

ام  لــهکه عجالتــا در کــ ییهــا رکــ فۀرد؟ چــون همــ کــد شــروع یــجــا باکاز 

 اتفـاق   یـک . خ نـدارد  یقـه و تـار    ین اآلن اسـت؛ سـاعت و دق       یشد مال همـ   جو  می

ش ی اتفاق هزارسـال پـ  یکرتر از یتأث یتر و ب هنهکن   م ین است برا  کروز مم ید

  .باشد

ــ یید از آنجــایشــا ــا دن  ۀه همــک ــ روابــط مــن ب ــهــا بر  زنــدهیای ده شــده، ی

نـده، سـاعت، روز، مـاه و    یگذشـته، آ ! بنـدد  ی جلوم نقش مـ  ۀ گذشت یادگارهای

 مـن جـز     ی بـرا  یریـ  و پ  یمراحـل مختلـف بچگـ     . سان اسـت  یکـ م  یسال همـه بـرا    

 هـا    رجاله ی، برا ی مردمان معمول  یفقط برا . ستی ن یگریز د ی پوچ چ  یحرفها

 آنهـا   یه زنـدگ  کـ هـا      رجالـه  ی بـرا  تمجـس   مـی ن لغـت را     ید، هم یرجاله با تشد  

 واقـع  ی معتـدل زنـدگ  ۀ سـال و در منطقـ      ی دارد، مثل فـصلها    ینیموسم و حد مع   

 حالـت  یـک فـصل و   یـک اش   مـن همـه  ی زنـدگ  یولـ . کنـد   مـی شده است صـدق     

 گذشـته   ی جـاودان  یکیر و درتـار   ی سردسـ  ۀ منطق یکه در   کنست  یداشته، مثل ا  

زد و مرا مثـل شـمع آب        سو  می شعله   یکشه  یان تنم هم  ی م صورتی که است، در   

  .کند می

ه دور کــ ید و حــصاردهــ مــیل کیه اطــاق مــرا تــش کــ یواریان چهــاردیــم

 دشـو  مـی خـرده آب     من مثل شمع خرده    یده شده زندگ  یشکار من   ک و اف  یزندگ

گـدان افتـاده و     ی د ۀه گوش کزمِ تر است    ی ه ۀندک یک مثل   مکن  مینه، اشتباه   
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 نه سوخته است و نه تر و تـازه          یگر برشته و زغال شده، ول     ی د یزمهایآتِش ه   به

 اطاقها بـا خـشت و       ۀاطاقم مثل هم  . گران خفه شده  یمانده، فقط از دود و دم د      

 کیـ رده و کدی سفۀ ساخته شده، بدنیمی قدیها  هزاران خانهۀ خرابیآجر رو 

ــه دارد؛ درســت شــب  یتک یۀحاشــ ــره اســت؛  یب ــرکه مقب ات یــن حــاالت و جزئیمت

ار کند، مثل کخودش مشغول ب ر مرا بهک دراز فیه ساعتهاک است  یافکاطاقم  

 یدگیمتـر رسـ  کم یارهـا کام بـه    شـده  یه بـستر  ک یچون از وقت  . وارینج د ک کتن

نـم بـوده و    مـن و ز ی ننـو یده شـده جـا  یـ وبکوار یـ د  ه به ک یا  لهیطو  خیم. کنند  می

خ از  ین مـ  یی پـا  یمـ ک. گر را متحمل شده اسـت     ی د یها  د بعدها هم وزن بچه    یشا

ه ســابق کــ یاء و موجــوداتی اشــیرش بــویــ تختــه ورآمــده و از زیــکوار یــگــچ د

چ ینــون هــکه تــا کــ یطــور د، بــهشــو مــیانــد استــشمام  ن اطــاق بــودهیــن در ایبــرا

نــده کظ را پرای ســمج و تنبــل و غلــ ین بوهــایــ نتوانــسته اســت ایان و بــادیــجر

 تن، ی پا، بوی دهن، بوی، بویمی قدیهای ناخوش ی عرق تن، بو   یبو: ندکب

 سـوخته،  ۀنـ یده و خاگیر پوسـ ی حـص ی روغن خـراب شـده، بـو    ی شاش، بو  یبو

 ی اطـاق پـسر  ی بچـه، بـو  ی و مامازکری پن ی جوشانده، بو  یاز داغ، بو  ی پ یبو

ا یــ مــرده یهــاوچــه آمــده، و بوکه از کــ یی بخارهــایف شــده، بــویــلکه تــازه تکــ

 خــود را نگــه ۀ آنهــا هنــوز زنــده هــستند و عالمــت مشخــص ۀه همــکــدرحــال نــزع 

ست یـ ه اصـل و منـشاء آنهـا معلـوم ن        کـ گر هـم هـست      ی د ی بوها یلیخ. اند  داشته

  .اند  گذاشتهی اثر خود را باقیول

چــه بــا خــارج، بــا   یتوســط دو در  اســت و بــه یــک تاری پــستویــکاطــاقم 

د و شـو  مـی اط خودمـان بـاز   یـ ح   از آنها رو بـه     یکیها ارتباط دارد؛       رجاله یایدن

ه کـ  ی، شـهر کنـد  مـی  یوچه است؛ از آنجا مرا مربوط بـه شـهر ر  ک  رو به  یگرید

 خـورده، و  ی توسـر یهـا  وچـه و خانـه  ک وچه پسکنامند و هزاران یا میعروس دن 

د پـشت   آی  میشمار    ا به ین شهر دن  یه بزرگتر ک یشهر اروانسراداردکمدرسه و   

ــاطــاق مــن نفــس    ــدگکــش یم ــد مــی ید و زن ــ ی اطــاقم وقتــ ۀنجــا گوشــ یا. کن ه ک
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ه در مـن    کـ آنچـه     محـو و مخلـوط شـهر       یهـا   هیذارم سـا  گ  میهم    م را به  یچشمها

ش همـــه جلـــو چـــشمم مجـــسم  یها، مـــسجدها و باغهـــاکوشـــک بـــا ردهکـــر یتـــاث

. کند میها مربوط   رجالهیای خارج، با دنیایچه مرا با دنین دو دریا. دشو می

در . نمیـ ب  یه صـورت خـودم را درآن مـ        کـ وار اسـت    یـ د  نه به ی آ یک در اطاقم    یول

 یچ ربطـ  یه بـا مـن هـ      کـ هـا اسـت        رجالـه  یایـ نه مهمتر از دن   ی محدود من آ   یزندگ

  .ندارد

 اطـاق مـن اسـت    ۀچـ ی جلـو در یریـ  حقیان قـصاب ک شهر، دۀاز تمام منظر 

رون نگاه  یچه به ب  یه از در  کهردفعه  . اندرس  میمصرف     دو گوسفند به   یه روز ک

 الغــر،  یای ســیابویــهــرروز صــبح زود دو  . نمیــب ی مــرد قــصاب را مــ  کــنم مــی

 ۀدکی خـش ی و دسـتها کننـد  مـی  کق خش ی عم یها  ه سرفه ک ی تب الزم  یابوهای

 آنهـا را    ی دسـتها  ی قانون وحش  یکه مطابق   کنیسم شده، مثل ا      به یآنها منته 

زان شــده، یــانــد و دو طرفــشان لــش گوســفند آو  ردهکــده و در روغــن داغ فرویــبر

اش  ش حنابــستهیــر مــرد قــصاب دســت چــرب خــودرا بــه. نــدآور مــیان کــجلــو د

، بعـد دوتـا     کند  می ورانداز   یداری گوسفندها را با نگاه خر     ۀد، اول الش  کش  می

بـرد و   ی، بعـد مـ  کنـد  می آنها را با دستش وزن ۀ، دنبکند  میاز آنها را انتخاب     

آنوقت قـصاب   . افتند  یراه م   زنان به   ابوها نفس ی. زدیآویانش م ک د کبه چنگ 

 یهـا کزده و پل ک ر یده، چـشمها  یـ  بر یآلـود را بـا گردنهـا         خون ین جسدها یا

، کنــد مــیبودشــان درآمــده اســت نــوازش    ک ســر ۀاســکان یــه از مکــآلــود  خــون

د تــن آنهــا را دار مــی بریاســتخوان  دســتهیــک گزلیــک، بعــد کنــد مــی یدســتمال

. شـد فرو مـی انش ی و گوشـت لُخـم را بـا تبـسم بـه مـشتر            کند  میته  کت  هکدقت ت   به

ف و کیــجــور یکمــن مطمئــنم ! ددهــ مــی انجــام یارهــا را بــا چــه لــذتکن یــتمــام ا

رده و  کـ مـان را قـرق        ه محلـه  کـ لفـت هـم     ک آن سـگ زرد گـردن     . دبـر   مـی لذت هـم    

دســت قــصاب  ز بــهیــآم گنــاه نگــاه حــسرتی بیج و چــشمهاکــشه بــا گــردن یــهم

ه قـصاب از  کـ نددا مـی ؛ آن سگ هم داند مینها را ی اۀ، آن سگ هم هم   کند  می
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  !برد یشغل خودش لذت م

 یه جلـوش بـساط    کـ  نشـسته    یبیرمرد عج ی، پ ی طاق یکر  ی دورتر، ز  یمک

ن، ی رنگـ  ۀ دسـتغاله، دوتـا نعـل، چنـدجور مهـر          یـک  او   ۀ سـفر  یتـو . پهن اسـت  

ن، کــدوات   آبیــکزده،   گــازانبر زنــگیــک مــوش، ۀ تلــیــک، یــک گزلیـک 

ش را  یـ ه رو ک گذاشته   ی لعاب ۀوزک یکلچه و   ی ب یکسته،  ک دندانه ش  ۀ شان یک

او نگـاه     چـه بـه   یساعتها، روزها، ماهها من از پشت در      .  انداخته کدستمال چ 

ان او یـ ه از مکـ  بـاز  ۀخـ ی، ی شـشتر ی، عبـا کگـردن چـر   شه بـا شـال    یـ ام، هم   ردهک

 سـمج و    یه ناخوشـ  کـ  واسـوخته    یهـا کرون زده بـا پل    یاش ب   نهید س ی سف یها  پشم

 حالــت نشــسته یــک ش بـسته بــه یبــازو ه بــهکــ ید و طلـسم خــور مــی آنــرا ییایـ حیب

ا یـ د؛ گو خوان  میاش قرآن      زرد و افتاده   ی جمعه با دندانها   یفقط شبها . است

 از او یسکــام  دهیــد؛ چــون مــن هرگــز ند آور مــین راه نــان خــودش را دریاز همــ

ن یـ ام اغلـب صـورت ا       دهیـ ه د کـ  ییابوسهاکه در   کن است   یمثل ا .  بخرد یزیچ

 ۀه دورش عمامـ کـ  او  ۀدی و تراشـ   ییمـازو  ۀلـ کن  یـ پشت ا . مرد درآنها بوده است   

 یا ار سـمج و احمقانـه  کـ وتـاه او چـه اف  ک یشانیـ ده، پـشت پ یـ چی پیرکر و شـ  یش

رمرد و بساط خنزرپنزر او ی پی روبروۀا سفریده است؟ گو  ییمثل علف هرزه رو   

م گـرفتم بـروم بـا او حــرف    یچنــدبار تـصم .  مخـصوص دارد ۀش رابطـ یبـا زنـدگ  

  .ردمکم، اما جرأت ن از بساطش بخریزیا چیبزنم و 

ــدا ــه مــن گفــت ا   هی ــام ب ــ ین مــرد درجــوان ی ــوده و فقــط همــ    وزهک ن یگــر ب

 نـان خـودش     یفروشـ    خودش نگه داشته و حاال از خرده       یوزه را برا  کدانه    یک

  .دآور میرا در

ــا دن ۀنهــا رابطــ یا ــ مــن ب ــامــا از دن.  بــودی خــارجیای ، فقــط ی داخلــیای

 یـۀ  او هـم هـست، دا      یـۀ جون دا    ننه یلو. م مانده بود  یاته برا ک زن ل  یکام و     هیدا

ه کــم بلی بــودیــکش و قــوم نزدیهردومــان اســت؛ چــون نــه تنهــا مــن و زنــم خــو  

اصال مادر او مـادر مـن هـم بـود؛ چـون      . ر داده بودیجون هردومان را باهم ش    ننه
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ــاکــــآن زن بلنــــدباال  ام و مــــادر او دهیــــمــــن اصــــال مادروپــــدرم را ند   یه موهــ

ه مثل مادرم دوستش داشـتم      کمادر او بود    . ردک مرا بزرگ     داشت یسترکخا

  . گرفتمیزن ه دخترش را بهکن عالقه بود ی همیو برا

تهـا  یاکن ح یـ  از ا  یکـی ام، فقـط      دهیت شن یاکاز پدر و مادرم چندجور ح     

.  باشــدیقــید حقیــ باکــنم مــیش خــودم تــصور یرد پــکــم نقــل یجــون بــرا ه ننــهکــ

 یـک انـد، هـردو آنهـا         بـوده م بـرادر دوقلـو      یه پـدر و عمـو     کـ م گفـت    یجون برا   ننه

ــ  اخــالق داشــتهیــکافــه و ی قیــکل، کشــ جــور بــوده  یکشان یــ صدایانــد و حت

ن یـ عـالوه بـر ا  .  نبـوده اسـت    یار آسـان  کـ گر  یدیکـ ص آنهـا از     یتـشخ  که   یبطور

ه کـ  ین معنیا ن آنها وجود داشته، بهی هم ب  ی و حس همدرد   ی معنو ۀ رابط یک

قـول   ه اسـت؛ بـه  شـد  مـی   هـم نـاخوش  یگریه دشد میناخوش   از آنهایکیاگر 

 آنها شغل تجارت را یباالخره هردو. رده باشندکه نصف ک یبیمردم، مثل س

 را یند و اجنـاس ر   رو  می به هندوستان    یست سالگ یرند و در سن ب    یگ  میش  یپ

، جبـه،   یا   پنبـه  ۀ گلـدار، پارچـ    ۀره، پارچـ  یـ  مختلـف مثـل من     یهـا   ل پارچه یاز قب 

ــتان  ، گـــل سرشـــور و جلـــ یشـــال، ســـوزن، ظـــروف ســـفال  د قلمـــدان بـــه هندوسـ

 یم را بـه شـهرها     یپـدرم در شـهر بنـارس بـوده و عمـو           . ختنـد فرو  میدند و   بر  می

 یـک  پـدرم عاشـق      یبعد از مـدت   . ادهفرست  می ی تجارت یارهاک یگر هند برا  ید

ن دختـر رقـص   یـ ار اکـ . دشو می نگمیرقاص معبد ل یداس  بوگامۀرکدختر با 

 دختــر یــک بــوده اســتده کــنگم و خــدمت بتیــ بــت بــزرگ لی جلــویمــذهب

 ی درشــت مــورب، ابروهــای، چــشمهاییمــوی لی بــا پــستانهایتــونیخــونگرم ز

  .ذاشتهگ میانش را خال سرخ یه مکوسته، یپ هم  بهیکبار

 یعنــی یداســ ه بوگــامکــنم کــش خــودم تــصورش را بیم پــتــوان مــیحــاال 

 یسویـ بـا، گ  ی بـاز، سـربند د     ۀنی، سـ  ین زردوز ی رنگـ  یشمیـ  ابر یبا سار  مادرم

 و در پــشت ســرش گــره زده بــود، یــک تاریه ماننــد شــِب ازلــکــ یاهی ســنیســنگ

 گذرانـده بـوده،     ینـ ی ب ۀه از پـر   کـ  یـی  طال ۀ مچ پـا و مـچ دسـتش، حلقـ          یالنگوها
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 ۀات آهــستکــ بــراق بــا حریاه خمــار و مــورب، دنــدانها ی درشــت ســیچــشمها

 یـک ده،  یرقـص یرنـا م  ک و تنبـور و سـنج و         کتـار و تنبـ      آهنـگ سـه     ه بـه  ک یموزون

انـد، آهنـگ      هزد  مـی بـسته      لخـت شـالمه    یه مردهـا  کـ نواخـت   یکم و   یآهنگ مال 

 مردم هنـد در     ی و خرافات و شهوتها و دردها      ی اسرار جادوگر  ۀه هم ک یپرمعن

ــ آن مختــــصر و جمــــع شــــده بــــوده و بــــه  ات متناســــب و اشــــارات کــــله حریوســ

ه، شــد مــی مثــل بــرگ گــل بــاز یداســ  بوگــامات مقــدسکــحر زیــانگ شــهوت

ه شـد  مـی ه و دوبـاره جمـع      شـد   میه، خم   داد  میش  یازوها بطول شانه و ب    یلرزش

 دربــر داشــته و بــدون زبــان حــرف  یه مفهــوم مخــصوصکــات کــن حریــاســت، ا

 یرده باشــد؟ مخــصوصا بــوکــن اســت در پــدرم کــ ممیریه اســت چــه تــأثزد مــی

ه، شــد مــیه مخلــوط بــا عطــر مــوگرا و روغــن صــندل کــ او یا فلفلــیــعــرق گــس و 

 ی درختهـا ۀری شـ یه بـو کـ  یفـزوده اسـت، عطـر   ا ین منظره م ی ا یفهوم شهوت   به

 ی مجـر یبـو . ددهـ  مـی شـده جـان      دوردست را دارد و به احـساسات دور و خفـه          

د، آیــ مــینــد و از هنــد دار مــی نگــه یدار ه در اطــاق بچــهکــ یی دواهــایدوا، بــو

م اسـت البـد   ی و آداب و رسـوم قـد  یه پـر از معنـ  کـ  ینی ناشـناس سـرزم    یروغنها

 پـدرم   ۀشـد   شتهکـ  دور و    یادگارهـا ینها  ی ا ۀهم. هددا  می مرا   یها   جوشانده یبو

مـذهب دختـر      ه بـه  کـ د  شـو   مـی  یداسـ    بوگـام  ۀفتی شـ  یپدرم بقـدر  . ردهکدار  یرا ب 

ه دختــر آبــستن  کــ ی پــس از چنــد یرود؛ ولــگــ مــی نگمیــمــذهب ل بــه رقــاص

  .کنند میرون یاز خدمت معبد ب او را دشو می

 خـــود بـــه بنـــارس م از مـــسافرتیه عمـــوکـــا آمـــده بـــودم یـــدن مـــن تـــازه بـــه

آمـده،  ی پـدرم جـور درم  ۀقیقه و عشق او هم با سل     یه سل کنی مثل ا  یردد ول گ  میبر

د، چـون   زنـ   مـی د و بـاالخره او را گـول         شـو   مـی دل نه صد دل عاشق مـادر مـن          یک

ه کـ نیهم. کنـد   مـی ار را آسـان     کن  یه با پدرم داشته ا    ک ی و معنو  یشباهت ظاهر 

رد، کـ  خواهـد  ک آنهـا را تـر  یه هـردو کـ د  یـ وگ  مـی د مـادرم    شـو   مـی شف  کـ ه  یقض

دام از آنهـا  کـ ش مارناگ را بدهنـد و هر یم آزمایه پدر و عموکن شرط یا  مگر به 
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ه پـدر و  کـ قـرار بـوده    نیـ ش از ایآزمـا . او تعلق خواهد داشـت   ه زنده بمانند به   ک

 مارنـــاگ یـــکاهچال بـــا ی مثـــل ســـیـــک اطـــاق تاریـــک در یستیـــم را بایعمـــو

د، آنوقــت زنــ مــیاد یــعتــا فرید طبیــمــار گز او را هکــ از آنهــا یــکندازنــد و هریب

او    بـه  ید و بوگام داس   ده  می را نجات    یگری و د  کند  میمارافسا درِ اطاق را باز      

  .ردیگ میتعلق 

ــ کـــنیقبـــل ازا  یداســـ ندازنـــد پـــدرم از بوگـــام  یاهچال بیه آنهـــا را در سـ

نـد،  کگر جلو او برقصد، رقص مقدس معبـد را ب         یبار د یکه  ک کند  میخواهش  

ــ یآهنــگ نــ   و بــهکنــد مــی او هــم قبــول  ــو روشــنا کلب ــا  یی مارافــسا جل  مــشعل ب

وتــــاب  چیرقــــصد و مثــــل مارنــــاگ پــــی مــــوزون و لغزنــــده میات پرمعنــــاکــــحر

. اندازنـد  ی بـا مارنـاگ مـ   یم را دراطـاق مخـصوص   یبعـد پـدر و عمـو      . دخـور   می

 بلنــد کینــا  چنــدشۀ مخلــوط بــا خنــدۀ نالــیــکز، یــانگ اد اضــطرابیــعــوض فر

بــرون یم از اطــاق بی، عمــوکننــد مــیدر را بــاز . وار انــهویاد دیــ فریــکد، شــو مــی

م و هـراس،    ی سـرش از شـدت بـ       یسته و موهـا   کـ ر و ش  یـ  صـورتش پ   ید، ولـ  آیـ   می

 ی گــرد و شــرربار و دنــدانهایه چــشمهاکــن ی لغــزش ســوت مــار خــشمگیصــدا

 یــک  بــهیه منتهــکــ گــردن دراز یــکب بــوده از کــن داشــته و بــدنش مریزهــرآگ

م بــا یه، ازشــدت وحــشت عمــو شــد مــی کچوکقاشــق ســر  ه بــهی شــبیبرجــستگ

 متعلـق   یداس  مانْ بوگام یمطابق شرط و پ   . دشو  مید از اطاق خارج     ی سف یموها

ــه عمــو  ه بعــد از کــ یسکــست یــمعلــوم ن! کز وحــشتنایــ چیــک. دشــو مــیم یب

ش ین آزمـا  یـ  ا ۀجـ یچـون در نت   . م بـوده اسـت    یا عمـو  یش زنده مانده پدرم     یآزما

 فرامـوش   یلـ ک  سـابق خـود را بـه       ی زنـدگ  دا شده بوده،  یش پ ی برا یرکاختالل ف 

  .م بوده استیه عموکاند  ردهکرو تصور  نیاز ا. ختهشنا میرده و بچه را نک

 ۀخنـد   نیـ اس ا کـ ا انع یـ ست؟  یـ  مـن ن   یزنـدگ   افسانه مربوط به    نی ا ۀا هم یآ

ر خودش را در من نگذاشته و مربـوط  یش تأثین آزمایز و وحشتِ ا   یانگ  چندش

  د؟شو میبه من ن
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 یگــریز دیــگانــه چی و بیادیــخــور ز  نــانیــکجــز   مــن بــه ن ببعــدیــاز ا

 یداسـ   خـودش بـا بوگـام      ی تجـارت  یارهـا ک یا پدرم برا  یباالخره عمو   . ام  نبوده

 مــن باشــد ۀه عمــکــدســت خــواهرش  د بــهآور مــیردد و مــرا گــ مــی بریبــه شــهر ر

  .دسپار می

ه کــ ی شــراب ارغــوانی بغلــیــک مــادرم یام گفــت وقــت خــداحافظ هیــدا

ام   دسـت عمـه      مـن بـه    ی حـل شـده بـود بـرا        یمـار هنـد     ناگ درآن زهر دندان  

 یادگـار بـرا   یرسـم     د بـه  توانـ   مـی  یز بهتـر  یـ  چـه چ   یداسـ    بوگـام  یـک . دسـپار   می

ــ همیه آســـودگکـــر مـــرگ یسکـــ، ایاش بگـــذارد؟ شـــراب ارغـــوان بچـــه  یشگیـ

 انگور فـشرده و شـرابش را   ۀ خودش را مثل خوشید او هم زندگ   یشا. بخشدیم

م چــه فهمــ مــیحــاال . شتکــه پــدرم را کــ یهمــان زهــراز ! ده بــودیمــن بخــش بــه

  ! داده استییسوغات گرانبها

ه مــن مــشغول نوشــتن هــستم او در   کــد اآلن یا مــادرم زنــده اســت؟ شــا  یــآ

وتــاب  چی مــشعل، مثــل مــار پــیی شــهر دوردســت هنــد، جلــو روشــنا یــکدان یــم

ده باشـد، و زن و بچـه و         یـ ه مارنـاگ او را گز     کـ ن  یـ مثـل ا  . درقـص   مـی د و   خور  می

م بـا  یا عمـو یـ پـدر   کـه  یانـد، در حـال   او و لخـت دور او حلقـه زده       کنجک یردهام

اد یـــ  و بـــهکنـــد مـــیاو نگـــاه  دان نشـــسته بـــهیـــنـــار مکرده، کد، قـــوزی ســـفیموهـــا

ه ســر خــود را بلنــد کــ افتــاده ک ســوت و لغــزش مــار خــشمنایاهچال و صــدایســ

ه کـ  ید و خطـ   شـو   مـی فچـه   کد، گـردنش مثـل      زنـ   مـی ش بـرق    یرد، چشمها یگ  می

  .دشو میره نمودار ی تیسترکرنگ خا  است پشت گردنش بهکنیه عیشب

جـون گذاشـتندم،      ن ننـه  یه دربغل هم  کرخوار بودم   ی ش ۀبهرحال، من بچ  

و مــن . ه اســتداد مــیر یاتــه مــرا هــم شــ کن زن لیام، همــ جــون دختــر عمــه  و ننــه

ش بـود، در  یشانی پی رویسترک خایه موهاکام، آن زن بلندباال       ردست عمه یز

ه خــودم را کــ یاز وقتــ.  بــزرگ شــدماتــهکن لیهمــ انــه بــا دختــرش ن خیهمــ

 او را یقدر  مادر خودم گرفتم و او را دوست داشتم؛ بهیام را بجا شناختم عمه
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ه ی را بعـدها چـون شـب        خـودم  یرین خواهر ش  یهم ه دخترش کدوست داشتم   

 ن دختـر  یـ بـار ا  یکفقـط   . رمیـ  مجبـور شـدم او را بگ       یعنـ ی.  گـرفتم  یزنـ   او بود بـه   

ن یهـم سـر بـال       آن. ردکچوقت فراموش نخواهم    یه. ردکم  یمن تسل   خودش را به  

ه کـ نین وداع همی آخـر ی از شب گذشته بود، مـن بـرا        یلیخ. اش بود   مادر مرده 

 بلنـد شـدم، در اطـاق    یرشـلوار یراهن و زیـ خـواب رفتنـد بـا پ     اهـل خانـه بـه    ۀهم

 ی رو قـرآن یـک . ختسـو  مـی  سـرش  ی بـاال یافورکـ دم دو شـمع    ید. مرده رفتم 

 ۀپارچـ . نـد کطان در جـسمش حلـول ن      یه شـ  کـ نی ا یمش گذاشته بودنـد بـرا     کش

. دمیـ اش د   رنـده ی باوقـار و گ    ۀافـ یام را بـا آن ق       ه پس زدم عمه   ک صورتش را    یرو

 ی حالتیک. ل رفته بودیتحل  در صورت او بهینی زم یها   عالقه ۀه هم کنیمثل ا 

 یم اتفـاق معمـول  ن حال، مـرگ بنظـر  ی درعیول. کرد میرنش ک ه مرا وادار به   ک

خواسـتم  .  شده بـود ک لب او خشۀ درگوشیزیلبخند تمسخرآم.  آمد یعیو طب 

دم بـا تعجـب   یـ ه برگردانکم را ی رویدستش را ببوسم و از اطاق خارج شوم، ول      

 مـادرش   مادرِ مـرده   یه حاال زنم است وارد شد و روبرو       کاته  کن ل یدم هم ید

د، و چـه    یشکـ  خـودش    یسـو   د، مـرا بـه    یمـن چـسبان      خـودش را بـه     یبا چه حرارتـ   

ــ از مـــن ی آبـــداریهـــا بوســـه ــ م بـــهخواســـت مـــیمـــن از زور خجالـــت ! ردکـ ن یزمـ

ن یـ اش مثل ا زده یک ر یمرده با دندانها  . مدانست  میفم را ن  یلکاما ت . فروبروم

ه حالـت لبخنـد آرام مـرده عـوض          کـ نظرم آمد     به. رده بود که ما را مسخره     کبود  

ن لحظـه  یـ  درایدم، ولـ یدم و بوسـ  یشکـ  ار او را درآغـوش    یـ اخت  یمن بـ  . شده بود 

رده و ک قــوزاتــهکن لیپــدر همــ ام  اطــاق مجــاور پــس رفــت و شــوهر عمــهۀپــرد

مـو  . ردک یزیانگ   چندش ۀ و زنند  ک خش ۀخند. گردن بسته وارد اتاق شد      شال

طـرف    بـه ید، ولـ خور میان کش تیها ه شانهک یبطور. شد میتن آدم راست    به

ــا نگـــاه ن ــمـ ن فـــروروم، و اگـــر یم بـــه زمـــخواســـت مـــی مـــن از زور خجالـــت. ردکـ

مـا   ه بحالـت تمـسخر بـه   کـ م زد میصورت مرده  م بهک محیلی س یکستم  توان  می

  .دمیرون دویهراسان از اطاق مجاور ب! یچه ننگ. کرد مینگاه 
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رده بـود تـا مجبـور بـشوم         کـ ار را جور    ک نید ا یاته شا کن ل ی خاطر هم  یبرا

 یه آبــروکــنی ایم، بــرای بــودیریشــه خــواهربرادر کــنیبــا وجــود ا. رمیــاو را بگ

ره کن دختر بـا   یچون ا . نمکار  ی اخت یزن  ه او را به   کباد نرود مجبور بودم       آنها به 

مـن   فقـط بـه   . مـن اصـال نتوانـستم بـدانم       . مدانـست   مـی ن مطلـب را هـم ن      یـ ا. نبود

م مـن هرچـه    ی اطـاق تنهـا مانـد      یتو که   ی وقت یشب عروس   همان. رسانده بودند 

ــ«فــت گ مــی. خــرجش نرفــت و لخــت نــشد    بــهردم،کــالتمــاس درخواســت    یب

رد و رفــت کــچــراغ را خــاموش . طــرف خــودش راه نــداد مــرا اصــال بــه. »نمــازم

ه او را در کــ ید، انگــاریــلرز مــیخــودش  د بــهیــمثــل ب. دیــطــرف اطــاق خواب آن

 یردنک باوریعنی؛ کند می باور نیسک.  اژدها انداخته بودندیکاهچال با   یس

شـب دوم هـم مـن       . نمکـ ش ب ی مـاچ از لپهـا     یـک  ه مـن  کـ او نگذاشت   . ستیهم ن 

قـرار،   نی بعـد هـم از همـ      یدم؛ و شـبها   یـ ن خواب ی زم ی شب اول رو   یرفتم سرجا 

  .مکرد میجرأت ن

. دمیـ خواب  مـی ن  ی زمـ  یه مـن آنطـرف اطـاق رو       کـ باالخره مـدتها گذشـت      

دم و یـ ن خوابی زمیرو از او    ؟ دوماه، نه، دوماه وچهارروز دور     کند  می باور   کی

رده کـ  را درسـت     یاو قبال آن دسـتمال پرمعنـ      . ش بروم یکم نزد دکر  میجرات ن 

ه از کـ  بـود  ید همـان دسـتمال  یشـا ! دانـم  مـی ن. بـوتر بـه آن زده بـود   کبود، خـون   

شتر مــرا مــسخره  یــه بکــنی ای خــودش نگهداشــته بــود بــرا  یشــب اول عــشقباز 

نـد، و البـد     زد  مـی  کهـم چـشم     بـه . فتنـد گ  مـی  یکمن تبر   آنوقت همه به  . ندکب

ــو ــشانیت ــدگ مــی  دل ــ: فتن ــارو دی ــه ی ــه »شب قلعــه را گرفت ــاریرو ؛ و مــن ب م ک مب

بـا خـودم شـرط      . دنـد یخند  مـی ت مـن    یـ خر  دنـد، بـه   یخند  مـی من    به. دمآور  مین

  .سمینها را بنوی اۀ همیه روزکرده بودم ک

د بعلـــت ی دارد و شـــاک جفـــت و تـــایدم او فاســـقهایـــه فهمکـــبعـــد از آن

ار مـن گذاشـته     یـ و را تحـت اخت     خوانـده بـود و ا      یلمـه عربـ   که آخونـد چنـد      کنیا

 شــب یــکبــاالخره !  آزاد باشــدخواســت مــید یشــا! آمــد  مــیبــود ازمــن بــدش 
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امـا بعـد    . ردمکـ  یم خودم را عمل   یتصم. ش بروم یزور پهلو   ه به کم گرفتم   یتصم

ردم آن شب ک یش سخت او بلند شد و رفت؛ و من فقط خود را راض       کشمکاز  

 داد مـی  او را یو رفتـه بـود و بـو   جـسم آن فـر   ه حرارت تن او بهکدر رختخوابش  

از آنـشب  . ردم همـان شـب بـود   کـ ه کـ  یتنها خواب راحتـ  . بخوابم و غلت بزنم   

  .ردکبعد اطاقش را از اطاق من جدا  به

ه کـ م دانـست  مـی امـده بـود، ن  یم او هنـوز ن شـد  میوارد خانه    که   یشبها وقت 

، ییوم بـه تنهـا    کـ چـون مـن مح    . ه بـدانم  کـ م  خواست  میاصال ن ! ا نه یآمده است   

دا یـ  او رابطـه پ    یها   شده با فاسق   یا  لهیخواستم بهر وس  . وم به مرگ بودم   کمح

ده بـــودم یشـــن کـــه یسکـــازهر. ردکـــ بـــاور نخواهــد  یسکـــگـــر ین را دیـــا. نمکــ ب

خـودم    م هزارجور خفت و مذلت به     رفت  میدم؛  یکش  می یکشک آمد   می خوشش

ــا آنکــرد مــیهمــوار  ــتم وگ مــیم، تملقــش را شــد مــیشــخص آشــنا   م، ب را  او ف

ه، یــفــروش، فق یرابیســ: ییدم؛ آنهــم چــه فاســقهاآور مــیم و زد مــیش غــر یبــرا

ه اســمها و القابــشان کــلــسوف، ی، ســوداگر، فیس داروغــه، مقنــیــی، رکــیجگر

  .داد میح یمن ترج  آنها را بهۀهم. پز بودند لهک همه شاگرد ی، ولکرد میفرق 

ر  بــاویسکـ ! مکـرد  مـی ل یـ  و ذلکوچـ ک خـودم را  یبـا چـه خفـت و خـوار    

م طرز رفتار، اخالق خواست می. دم زنم ازدستم در برود  یترس  می. ردکنخواهد  

ه همـه   کـ  بـودم    یِش بـدبخت  ک جـا  یرم، ولـ  یاد بگ ی زنم   ی را از فاسقها   ییو دلربا 

ها  ستم رفتار و اخالق رجالهتوان میاصال چطور . دندیخند میشم یر احمقها به

ا، احمــق و یــح یچــون بــ آنهــا را دوســت داشــت، دانــم مــیرم؟ حــاال یــاد بگیــرا 

ل یـ قتـا مـن ما    یا حق یـ آ. ثافت و مرگ توام بـود     کعشق او اصال با     . متعفن بودند 

ا تنفـر او  یـ رده بـود  کـ  خودش ۀفتیا صورت ظاهر او مرا شیبودم با او بخوابم؟ آ   

 بـه مـادرش   یه از بچگـ کـ  یا عالقه و عـشق یات و اطوارش بود و   کا حر یاز من؟   

 یـک تنهـا   . دانـم   مـی رده بودنـد؟ نـه، ن     کـ  کـی ی نها دسـت بـه    ی ا ۀا هم یداشتم؟ و   

 در روح   ی چـه زهـر    دانـم   مـی ن جـادو، ن   یـ اته، ا کن ل ین زن، ا  یا: دانم  میز را   یچ
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ه تمـام ذرات  کـ م، بلخواسـت   مـی ه نـه تنهـا او را        کـ ختـه بـود     ی من ر  یمن، در هست  

 یدی شد یه الزم دارد و آرزو    کد  یکش  میاد  یفر. تنم ذرات تن او را الزم داشت      

زاد درآنجـا وجـود نداشـته       یـ آدم که    باشم یا   گمشده ۀریا او در جز   ه ب کم  کرد  می

ن یـ  ا ۀ همـ  ی آسـمان  ۀا صـاعق  یـ ا طوفـان    یـ لرزه    نی زم یک که   مکرد  میباشد؛ آرزو   

ف کیـ نـد و    کرد  مـی  یدند، دونـدگ  یکـش   میوار اطاقم نفس    یه پشت د  کها    رجاله

ر ا آنوقــت هــم هــ یــآ. میمانــدید و فقــط مــن و او م یــانکترینــد، همــه را م کرد مــی

؟ آرزو داد مــیح نی اژدهــا را بمــن تــرجیــکا یــ، ی مــار هنــدیــکگــر، یجــانور د

بنظـرم  . میمرد  می شب را با او بگذرانم و با هم در آغوش هم             یکه  کم  کرد  می

اتـه  کن ل یه ا کن بود   یمثل ا .  من بود  ی وجود و زندگ   ی عال ۀجین نت یه ا کد  آی  می

 یافکـ د خـور  مـی ا  ه مـر  کـ  یه درد کـ نید، مثل ا  بر  میف و لذت    کی من   ۀنجکاز ش 

  .نبود

 ۀمثـــل مـــرد ن شـــدمینـــش ار و جنـــبش افتـــادم و خانـــهکـــبـــاالخره مـــن از 

ه مـونس مـرگ     کـ رم  یـ  پ یـۀ دا. ان مـا خبـر نداشـت      یـ  از رمـز م    کـس   هـیچ . کمتحر

اتـه، پـشت    کن ل ی خـاطر همـ    یبرا. کرد  میمن سرزنش      من شده بود به    یجیتدر

چـاره  ین زن بیـ ا: فتنـد گ مـی  بـه هـم   یه در گوشـ کـ دم  یشنیـ سرم، اطراف خودم م   

جانـب آنهـا بـود، چـون تـا            ؟ حـق بـه    کنـد   مـی وانـه را    ین شـوهر د   یچطور تحمل ا  

  . نبودیردنکل شده بودم باوریه من ذلک یا درجه

م یها م گونهکرد مینه نگاه یه درآکم، خودم را شد میده یروز تراش روزبه

م یتنم پرحـرارت و چـشمها     .  شده بودم  یان قصاب کسرخ و رنگ گوشت جلو د     

ف کیـ د خـودم  یـ حالت جد از این .خود گرفته بود  بهیزیانگ  خمار و غم   حالت

  .د برومیه باکده بودم ی دبودم دهیم غبار مرگ را دیم و در چشمهاکرد می

 یم خـانوادگ  کیها، ح   م رجاله کیح ردندک را خبر    یباش  مکیباالخره ح 

 و سـه قبـضه   یرکر و شـ ی شـ ۀ بـا عمامـ  رده بـود کـ ه بقول خـودش مـا را بـزرگ        ک

 قــوت بــاه بــه پــدربزرگم داده،   یدوا هکــ کــرد مــیاو افتخــار . ش وارد شــدیــر
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، یبـار . ام بـسته اسـت      ناف عمه   خته و فلوس به   یحلق من ر    ر و نبات به   یش  هکخا

د، دسـتور داد   یـ ن مـن نشـست نبـضم را گرفـت، زبـانم را د             یه آمد سر بـال    کنیهم

. خ بـدهم  یزرنـ نـدر و    ک دومرتبـه بخـور      یر بخورم و روز   یاالغ و ماء شع     ر ماچه یش

 ی و روغنهـا ۀه عبارت بـود از جوشـاند  کام سپرد  هیدا   بلندباال هم به   ۀچند نسخ 

اوشـان،  یافور، پـر س   کـ سـوس،     تـون، رب  یپـر زوفـا، ز    : لیـ ب از قب  یـ ب و غر  یعج

  .گریتان، تخم صنوبر و مزخرفات دکروغن بابونه، روغن غاز، تخم 

ر و یـ  بـا صـورت پ   او هـم بـود  یۀه دا ک ام  هیحالم بدتر شده بود؛ فقط دا     

م آب یشانیـ ست، بـه پ نشـ  مـی ن مـن  ینـار بـال  ک اطـاق،    ۀ، گوشـ  یسترکـ  خا یموها

 مـن و آن  یاز حـاالت و اتفاقـات بچگـ   . دآور مـی م ی و جوشـانده بـرا  زد  مـی سرد  

 ننــو عــادت داشــته یه زنــم از تــوکــمــثال او بمــن گفــت . کــرد مــیاتــه صــحبت کل

ه؛ و شــد مــی زخــم هکــده یــجو مــی یقــدر ده، بــهیــجو مــیشه نــاخن چــپش را یــهم

هــا ســن مــرا  ن قــصهیــه اکــ آمــد  مــیبنظــرم. کــرد مــیم قــصه نقــل ی هــم بــرایگــاه

چــون مربــوط بــه     کــرد  مــی د یــ  در مــن تول یبــرد و حالــت بچگــ    یعقــب مــ   بــه

ه مـن   کـ  ی بودم و در اطاق    کوچک یلیه خ یکدوره بوده است وقت      آن یادگارهای

درسـت  . دو نفره بزرگ ی ننویک میده بودی هم خوابیپهلو  ننویو زنم تو

ه کها  ن قصهی ای از قسمتهایحاال بعض. فتگ میها را  قصه نیادم هست همی

  . شده استیعیم امر طبیم براکرد مین باور نیسابق بر ا

 ناشـناس،   یایـ  دن یکرد،  کد  ی در من تول   یدی جد یای دن یچون ناخوش 

د تـصور  شـو  مـی ن ه در حـال سـالمت  ک یلهائیرها و رنگها و میمحو و پر از تصو

 درخـودم حـس     یف و اضطراب ناگفتن   کین متلها را با     ی ا یرو دارها یرد؛ و گ  ک

ه مشغول نوشتن هـستم  کن اآلن یام؛ و هم    ه بچه شده  کم  کرد  میم؛ حس   کرد  می

ن احساسات متعلـق بـه اآلن اسـت و مـال            ی ا ۀ، هم کنم  میت  کدر احساسات شر  

  .ستیگذشته ن

ن یـ توسـط ا  ه بـه کن یشیار، آرزوها و عادات مردمان پ   کات، اف کا حر یگو
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.  بـوده اسـت    ی از واجبـات زنـدگ     یکـی  بعد انتقـال داده شـده        یمتلها به نسلها  

انــد،  ردهکــن جماعهــا را یانــد، همــ ن حرفهــا را زدهیه همــکــهــزاران ســال اســت 

 ۀ قـــصیـــک یا سرتاســـر زنـــدگیـــآ. انـــد  بچگانـــه را داشـــتهیهـــاین گرفتاریهمـــ

ــ و احمقانــه نیردنک متــل بــاورن یــک، کمــضح  ۀسانه و قــصا مــن فــ یــست؟ آی

. ام اســتکــ نای آرزوهــای راه فــرار بــرایــکم؟ قــصه فقــط نویــس مــیخــودم را ن

 یــۀ مطــابق روحیســاز ه هــر متــلکــ یآرزوهــائ. انــد دهیآن نرســ ه بــهکــ یآرزوهــائ

 یستم ماننـد زمـان  توانـ  مـی اش کـ . رده اسـت ک خودش تصور یو موروث محدود

  .دغدغه یخواب راحت ب ه بچه و نادان بودم آهسته بخوابمک

ان کــم ســرخ بــه رنــگ گوشــت جلــو د  یهــا  گونــهیم روشــد مــیه کــدار یــب

ق یـــ عمیهـــا  چـــه ســـرفهمکـــرد مـــیتـــنم داغ بـــود و ســـرفه .  شـــده بـــودیقـــصاب

! آمـد    می یروی تنم ب  ۀ گمشد ۀدام چال که معلوم نبود از     ک یهائ  ؟ سرفه کیترسنا

  .دندآور می قصاب یه صبح زود لش گوسفند براک یابوهائی ۀمثل سرف

قــه درحــال اغمــا ی بــود، چنــد دقیــک تاریلــک اســت هــوا بــهادم یــدرســت 

موقــع حــس  نیــدر ا. مزد مــیه خــوابم ببــرد بــا خــودم حــرف  کــنیبــودم قبــل از ا

ردم کـ حـس   . ده بـودم  یـ ه بچـه شـده بـودم و در ننـو خواب           کـ م حتم داشـتم     کرد  می

. ده بودنــدیــ اهــل خانــه خوابۀ وقــت بــود همــ یلــیخ.  مــن اســتیــک نزدیسکــ

ه کـ ن اسـت  یـ ن موقـع مثـل ا  یـ ا داننـد در ی ناخوشـها م  طلوع فجر بـود؛ و یکنزد

 ی ترسـ ید ولیتپ میشدت  قلبم به. دشو میده یشکرون یا بی از سرحد دن   یزندگ

ظ ی غل یلی خ یکیم، چون تار  دید  می را ن  یسک یم باز بود ول   ینداشتم، چشمها 

  .م بودکو مترا

د یشـا : م آمـد؛ بـا خـودم گفـتم    یر ناخوش بـرا ک فیکقه گذشت یچند دق 

ــ پی روکــیه دســت خنکــردم کــن لحظــه حــس  یدرهمــ. اوســت  ســوزانم یشانی

ــا ایــآ: دمیبــار ازخــودم پرســ  دم؛ دوســهیــخــودم لرز بــه. گذاشــته شــد  ن دســت ی

: ام گفـت    هیـ دار شـدم دا   یـ ه ب کـ صـبح   . خـواب رفـتم     ل نبـوده اسـت؟ و بـه       یعزرائ
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 ین من و سرم را رویآمده بود بر سر بال) اته بودکمقصودش زنم، آن ل   (دخترم  

 یا حــس پرســتاریــگو. هداد مــیان کــهــا مــرا ت ذاشــته بــود، مثــل بچــهش گیزانــو

ــ در او بیمــادر ــوده ی ــ. دار شــده ب ــودم   ک د آن یشــا. اش در همــان لحظــه مــرده ب

ــه ــ یا بچـ ــرده اســـت  کـ ــوده مـ ــستن بـ ــآ! ه آبـ ــیـ ــدنۀا بچـ ــن  ی او بـ ــوده؟ مـ ــده بـ ا آمـ

  .مدانست مین

 میـ  دا شـد   مـی از قبـر    تـر     یـک و تار تـر      من تنگ  یه هردم برا  کن اطاق   یدرا

روز   نیه به ا  کا از دست او نبود      یآ. آمد  ی او هرگز نم   یراه زنم بودم؛ ول     چشم به 

 روز و   یسال، نـه، دوسـال و چهارمـاه بـود، ولـ             ست، سه ی ن یافتاده بودم؟ شوخ  

 یمعن یه در گور است زمان ب ک یسک ی ندارد، برا  ی من معن  یست؟ برا یماه چ 

 ۀها، صـداها و همـ     ینـدگ  دو ۀهمـ . ارم بـود  ک و اف  ی زندگ ۀن اتاق، مقبر  یا. است

جور یکشان جسما و روحا       ه همه کها     رجاله یگران، زندگ ی د یتظاهرات زندگ 

 شـده  یبـستر  که یاز وقت.  شده بود  یمعن  یب و ب  ی من عج  یاند برا   ساخته شده 

ــودم در  ــ دنیــکب ــ غریای ــاورنی ــ بیردنکب و ب ــودم  ی ــه احتکــدار شــده ب  یاجی

 پـر از    یایـ  دن یـک خـودم بـود،     ه در   کـ  یائیـ  دن یـک . هـا نداشـتم      رجاله یایدن  به

 یشکرا سر    آن یها   سوراخ سنبه  ۀه مجبور بودم هم   کن بود   یمجهوالت؛ و مثل ا   

  .نمک بیو وارس

 قبــل از یمــک، زد مــیا مــوج یــه وجــود مــن درســرحد دودنکــ یشــب مــوقع

. مدیــد مــیور بــشوم، خــواب   غوطــهیق و تهــیــ خــواب عمیــکه در کــ یا قــهیدق

 ی خــودم را طــیر از زنــدگیــ بـه غ یگــری دیزدن، مــن زنــدگ هـم   چــشم بــهیــک بـه 

ه کــــنیمثــــل ا. دم و دور بــــودمیکــــش مــــیس یگــــر نفــــی دیم، در هــــواکــــرد مــــی

بـستم   یه مـ کچشمم را . ر بدهمییزم و سرنوشتم را تغیم از خودم بگرخواست  می

 مخــصوص یرها زنــدگین تــصویــا. شــد مــیمــن ظــاهر   خــودم بــهیقــی حقیایــدن

 من درآنها ۀا اراد یگو. ندشد  میدار  یخود داشتند، آزادانه محو و دوباره پد        به

 شـد  مـی ه جلو من مجسم ک یمناظر. ستیمطلب مسلَّم هم ن    نی ا یول. مؤثر نبود 
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وت و آرامـش  کمـن در سـ  .  نبود، چون هنـوز خـوابم نبـرده بـود      یخواب معمول 

 بنظــرم. دمیســنج مــیگر یدیکــم و بــا کــرد مــی کیــکرها را از هــم تفین تــصویــا

نون که تــاکــ یا آنطــوریــودم را نــشناخته بــودم، و دنن موقــع خــیــه تــا اکــ آمــد مــی

 شب  یکیش تار یجا   خود را ازدست داده بود و به       ۀم مفهوم و قو   کرد  میتصور  

نم و شـب  کـ شب نگـاه ب  ه به کاموخته بودند   یمن ن   چون به   داشت یئروا  فرمان

  .را دوست داشته باشم

م کـرد  مـی ن گمـا ! ا نـه یفرمانم بود    م به یا بازو ین وقت آ  ی درا دانم  میمن ن 

 مجهـــول و یـــک تحرۀلیوســـ ذاشـــتم بـــهگ مـــیار خـــودش یـــاگـــر دســـتم را بـــه اخت

ات آن دخـل و  کـ ه بتـوانم درحر کـ آن یافتـاد بـ   یار مـ کـ  خـود بـه     خود بـه   یناشناس

اراده متوجه  یم و بکرد می تنم را مواظبت نۀم همیاگر دا.  داشته باشمیتصرف

. چ انتظـارش را نداشـتم     یه هـ  کـ  از آن سر بزنـد       یارهائکه  کآن نبودم، قادر بود     

. مشـد   مـی ه  یـ زنـده تجز    ه زنـده  کـ دا شده بود    ی در من پ   یرزمانین احساس از د   یا

شه بـــا قلـــبم متنـــاقض بـــود و بـــاهم ســـازش یـــه روحـــم همکـــنـــه تنهـــا جـــسمم، بل

ر کــ فیگــاه. مکــرد مــی ی را طــیبــی غریــۀنــوع فــسخ و تجزیکشه یــهم. نداشــتند

 حــس تــرحم یگــاه. نمکــر ستم بــاوتوانــ مــیه خــودم نکــم کــرد مــی را یزهــائیچ

اغلـب بـا    . کـرد   مـی  عقلـم بـه مـن سـرزنش          صـورتی کـه   ، در   شـد   مـی د  یـ درمن تول 

 گونـاگون   یهـا   م، راجـع بـه موضـوع      کـرد   مـی  یارکـ ا  یم،  زد  میه حرف   کنفر  یک

خـودم   رکـ ف  بـود بـه  یگـر ی دی حواسـم جـا  صـورتی کـه  م در شـد  میداخل بحث 

  .مکرد می دلم به خودم مالمت یبودم و تو

نطور بوده و خـواهم    یشه ا یا هم یگو. ه بود یحال فسخ و تجز    در   ۀ تود یک

ر اسـت حـس     یناپـذ   ه تحمل ک یزیچ… . بی مخلوط نا متناسب عج    یک بود

م دور هـستم  کـرد  می یانشان زندگیم و مدید میه ک ین مردمی اۀم از هم کرد  می

، یـک ن حـال نزد   ی شـباهت محـو و دور و درعـ         یـک ،  ی شـباهت ظـاهر    یک یول

ه از کــ بــود ی زنــدگکاجــات مــشترین احتیهمــ. کــرد مــی مــرا بــه آنهــا مــر بــوط 
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ه کـ ن بـود    یـ  ا داد  مـی من زجـر      شتر از همه به   یه ب ک یشباهت. استیکتعجب من م  

شتر بـه  یـ  و او هـم ب آمد  می خوششاناز زنم  اتهکل از این    ها هم مثل من     رجاله

  . از ما بوده استیکی در وجود یه نقصکحتم دارم . آنها راغب بود

ــمش را ل ــکاسـ ــ  اتـ ــون هـ ــتم چـ ــمیه گذاشـ ــهیچ اسـ ــا  بـ ــوبیـ ــ روین خـ ش یـ

ن مـا وجـود     ی بـ  یت زن وشـوهر   یم زنم، چون خاص   یم بگو خواه  مین. افتاد  ینم

ام؛  دهیاته نامکشه از روز ازل او را لیمن هم. فتمگ میخودم دروغ  و به نداشت

ه اول کـ ن بـود  یـ  ای داشت؛ اگر او را گرفتم برا یشش مخصوص کن اسم   ی ا یول

مــن   بــهیا چ عالقــهینــه، هــ. اش بــود لــهیر و حکــد؛ آنهــم از مطــرف مــن آمــ او بــه

 زن یـــکنـــد؟ کدا بیـــ عالقـــه پیسکـــ ن بـــود او بـــهکـــاصـــال چطـــور مم. نداشـــت

 را  یکـی  و   ی عـشقباز  ی را بـرا   یکـی ،  ی شـهوتران  ی مرد را بـرا    یکه  کباز    هوس

تفـا  کت هـم ا یـ ن تثلیـ ا ه او بـه کـ  کـنم  میگمان ن. نجه دادن الزم داشتک ش یبرا

قـت  یرده بـود؛ و درحق کـ نجه دادن انتخـاب    ک شـ  ی مـرا قطعـا بـرا      یولـ ! کرد  می

ــ مــین نیــبهتــر از ا ه یامــا مــن او را گــرفتم چــون شــب  . نــدکانتخــاب ب ستتوان

  .دور با خودم داشت  شباهت محو ویکمادرش بود؛ چون 

ــتم، بل   ــا دوســـــت داشـــ ــه تنهـــ ــاال او را نـــ ــحـــ ــکـــ ــنم او را ۀه همـــ  ذرات تـــ

ر یـ  را ز  یقـ یم احساسات حق  واهخ  میان تنم، چون ن   یمخصوصا م . خواست  می

 یچــون هوزوارشــن ادبــ  . نمکــات پنهــان یــلفــاف موهــوم عــشق و عالقــه و اله   

 یا  مثـل هالـه    ا هالـه  یجور تشعشع   یکه  کم  کرد  میگمان  . کند  میدهنم مزه ن    به

ان بـدن او را البـد   یـ  مۀ و هالـ زد مـی ان بدنم موج یم ندکش میاء یه دور سِر انبک

  .دیکش میطرف خودش  د و با تمام قوا بهیلبطی رنجور و ناخوش من مۀهال

مثــل  نمکــم گــرفتم بــروم؛ بــروم خــود را گــم ب یه بهتــر شــد تــصمکــحــالم 

ه هنگـام مرگـشان     کـ  یرد؛ مثـل پرنـدگان    یـ د بم ی با داند  میه  کسگ خوره گرفته    

  .ندشو میپنهان 

ه کـ  یه سر رف بـود برداشـتم و بطـور   کلوچه  کصبح زود بلند شدم، دوتا      
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ختم، یه مـرا گرفتـه بـود گـر        کـ  یبتـ کردم، از ن  کـ از خانه فرار     ملتفت نشود    یسک

ه همـه  کـ  یهـائ  ان رجالـه  یـ ف ازم یـ لکت  یها، ب   وچهکان  ی ازم ینیبدون مقصود مع  

نـــد گذشـــتم؛ مـــن دوید مـــی طمـــاع داشـــتند و دنبـــال پـــول و شـــهرت ۀافـــیآنهـــا ق

گرشــان ی دی بــاقۀنــدی از آنهــا نمایکــیدن آنهــا نداشــتم چــون یــد  بــهیاجیــاحت

ختــه و یدنبــال آن آو  مــشت روده بــهیــکه کــ دهــن بودنــد یــک آنهــا ۀهمــ. بــود

  .شد میشان  یآلت تناسل  بهیمنته

م یام، عــضالت پاهــا شــدهتــر  کو ســبتــر  که چــاالکــردم کــناگهــان حــس 

راه افتـاده     نم بـه  کـ ستم ب توانـ   مـی ه تـصورش را ن    کـ  ی مخـصوص  ی و جلد  یتند  به

م را بــاال یهــا شــانه. ام  رســتهی زنــدگیدهایــهمــه ق ه ازکــم کــرد مــیحــس . بــود

ر بـار زحمـت و      یـ  هروقـت از ز    ی من بود، در بچگ    یعیت طب کن حر یانداختم، ا 

  .مداد میت را انجام کن حریم همشد می آزاد یتیمسئول

 خلوت افتادم، سر راهم     یها  وچهکدر. دیزانسو  می و   آمد   می آفتاب باال 

ــه ــ خایهــا خان ــه  یسترک عــب، کم بیــب و غریــ عجیال هندســکاشــ رنــگ ب

هـا    چـه ین در یـ ا. شد  میده  ی د یکوتاه و تار  ک یها  چهی با در  ی مخروط منشور،

 یکه هرگز   کن بود   یمثل ا . ندآمد   می نظر  صاحب و موقت به     یدروبست، ب   یب

د ماننـد  یخورشـ . ن داشته باشدکها مس ن خانهیست در اتوان میزنده ن موجود

ــیـــت ــار ســـاک ازیغ طالئـ ــ دیۀنـ ــ میواریـ ــهک. داشـــت مـــید و بریتراشـ ــ وچـ ــا بـ ن یهـ

جـا آرام و گنــگ بـود، مثــل    ند، همـه شــد مـی رده ممتـد  کدی ســفۀهنـ ک یوارهـا ید

 را وتکقــانون ســ  ســوزانی عناصــر قــانون مقــدس آرامــش هــواۀه همــکــنیا

 ی پنهان بود، بطور   یجا اسرار   ه در همه  ک آمد   می نظر  به. رده بودند کمراعات  

ز ه اکــمرتبــه ملتفــت شــدم  یک. دن را نداشــتندیشکــم جرئــت نفــس یهــا هیــرکــه 

نــده عــرق تــن مــرا کهــزاران دهــن م حــرارت آفتــاب بــا. ام دروازه خــارج شــده

رنـگ زردچوبـه درآمـده     ر آفتـاب تابـان بـه      یـ  صـحرا ز   یهـا   بتـه . دیکش  میرون  یب

دار، پرتــو ســوزان خــود را ازتــه آســمان نثــار     د مثــل چــشم تــب یخورشــ. بودنــد
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ــر ــاموش و بۀمنظـ ــان ی خـ ــیجـ ــرد مـ ــ. کـ ــا یولـ ــای و گکخـ ــو ی ایاههـ ــا بـ  ینجـ

اد یـــ ه از استـــشمام آن بـــهکـــ بـــود ی قــو یقـــدر  آن بـــهی داشـــت، بـــویمخــصوص 

ــادم ی بچگــیهــا قــهیدق ــه تنهــا حر .  خــودم افت زمــان را در  لمــات آنکات و کــن

ردم، مثــل کــدوره را در خــودم حــس   لحظــه آنیــکه کــرد، بلکــخــاطرم مجــسم 

مـن دسـت داد، مثـل      گـوارا بـه  ۀجیسـرگ  نـوع یک. روز اتفاق افتاده بودیه دکنیا

 یـــکن احـــساس یـــا.  متولـــد شـــده بـــودمیا  گمـــشدهیایـــبـــاره در دنه دوکـــنیا

 من تا تـه     ین در رگ و پ    یری ش ۀهنکننده داشت و مانند شراب      ک ت مست یخاص

  .ردکر یوجودم تأث

 را یوتکاکــ کوچــک یهــا  درختهــا و بتــهۀدرصــحرا خارهــا، ســنگها، تنــ 

 دوردســت یاد روزهــایــختم، شــنا مــیهــا را   ســبزهی خودمــانیختم، بــوشــنا مــی

 از مـن دور شـده بـود         یمانند  طرز افسون   ادبودها به ین  ی ا ۀ هم یدم افتادم ول  خو

 مـن شـاهد دور و       صـورتی کـه    داشـتند، در     ی مـستقل  یادگارها با هم زندگ   یو آن   

 یقــیان مــن و آنهــا گــردابِ عمیــه مکــم کــرد مــیش نبــودم و حــس ی بــیا چــارهیب

 عطــر یهــا  اســت، و بتــهیه امــروز دلــم تهــ کــم کــرد مــیحــس . نــده شــده بــود ک

رده کـ دا یـ شتر فاصـله پ یـ  سـرو ب یرده بودنـد، درختهـا  کـ زمان را گـم    آن یجادوئ

گـر وجـود   یه آنوقـت بـودم د  کـ  یموجـود . شـده بودنـد  تـر   کهـا خـش    بودند، تپه 

د و مطالـب مـرا      یشنیـ م نم زد  مـی م و بـا او حـرف        کرد  مینداشت و اگر حاضرش     

ام   آشـنا بـوده  ن با اویه سابق براک را داشت  ینفر آدم   یکصورت  . دیفهم  مین

ز آمـد و در  یـ انگ  و غـم ی خـال ۀ خانـ  یـک نظرم    ا به یدن.  از من و جزو من نبود      یول

 ۀ برهنه همیه حاال مجبور بودم با پاکنی، مثل ا زد  می دوران   یام اضطراب   نهیس

 یذشــتم، ولــگ مــی تودرتــو یاز اطاقهــا. نمکــ بیشکــن خانــه را سریــ ایاطاقهــا

ــان ــ یزم ــهک ــه کاطــاق آخــر در مقابــل آن ل   ه ب  پــشت ســرم  یدم درهــایرســ مــیات

 آنهـا محـو     یـۀ ه زاو کـ  یوارهـائ ی لرزان د  یها  هی و فقط سا   شد  میخودبخود بسته   

 یاهپوســــت در اطــــراف مــــن پاســــبانیزان و غالمــــان سیــــنکشــــده بــــود ماننــــد 
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  .ندکرد می

. دا شـد  یـ  پ ی خـال  کوه خـش  کـ  یـک دم جلـوم    یه رسـ  کـ  نهر سورن    یکنزد

 یا   چـه رابطـه    دانـم   میانداخت، ن ام    هیاد دا ی وه مرا به  ک و سخت    کل خش یکه

 و کوچـــک ۀ محوطـــیـــکوه گذشـــتم، در کـــنـــار کاز ! ن آنهـــا وجـــود داشـــتیبـــ

لـوفر  ی نیهـا  ن از بتـه ی زمـ یوه گرفتـه بـود، رو  که اطرافش را  کدم  ی رس یباصفائ

ن یــ وزیه بــا خــشتهاکــ بلنــد ۀ قلعــیــکوه کــ یده شــده بــود، و بــاال یبــود پوشــک

  .شد میده یساخته بودند د

 یـک  یۀر ساینار نهر سورن زکرفتم . ردمک یساس خستگ وقت اح   نیدرا

 آمـد    می نظر  به.  بود ی خلوت و دنج   یجا.  ماسه نشستم  یهن سرو رو  کدرخت  

دم یــناگهــان ملتفــت شــدم د . نجــا نگذاشــته بــود یش را ای پــایسکــه تــا حــاال کــ

لبـاس  . طـرف قلعـه رفـت    رون آمد و بـه ی دختربچه بیک سرو  یازپشت درختها 

شم بافتـه شـده     یـ ا بـا ابر   یـ  گو ک و سـب   ک نـاز  یلـ یاروپود خ ه با ت  ک داشت   یاهیس

د و  یـ لغزیاعتنـا م    یِت آزادانـه  وبـ     کد و با حر   یجو  میناخن دست چپش را     . بود

 از ایــن یولــ. ختمشــنا مــیده بــودم و یــد او را ه مــنکــنظــرم آمــد  بــه. شــد مــیرد 

مرتبـه   یـک طـور   ه چـه کـ ص بـدهم  ید نتوانـستم تـشخ  یر پرتو خورش  ی دور ز  ۀفاصل

  ! شددیناپد

 یتــکن حریمتــرکه بتــوانم کــآن یم زده بــود، بــک خــودم خــشیمــن ســرجا

ه از جلـو مـن      کـ دم  یـ د او را     خـودم  ی جـسمان  یدفعـه بـا چـشمها       یـک  یول. نمکب

ا خـواب   یـ  وهـم بـود؟ آ     یـک ا  یـ  و   یقـ ی حق یا او موجود  یآ. د شد یگذشت و ناپد  

هــوده ید بیــایادم بیــه کــردم کــوشــش ک بــود؟ هرچــه یداریــا در بیــده بــودم و یــد

ن یــه دراکــبــه نظــرم آمــد  . ردمکــ پــشتم حــس ۀریــ تی روی مخــصوصۀلــرز. ودبــ

 یکـی  کوه جان گرفته بودند و آن دختر      کوه  ک ی قلعه رو  یها  هی سا ۀساعت هم 

مرتبــه یکه جلــو مــن بــود کــ یا منظــره.  بــودهی ریمین ســابق شــهر قــدینکاز ســا

 آمـده  نجـا یه همکـ ادم افتـاد  یـ در  به زدهی روز س یک یدر بچگ . نظرم آشنا آمد    به
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 سـرو   یروز پـشت درختهـا      قـدر آن    مـا چـه   . اته هم بودنـد   کبودم، مادرزنم و آن ل    

گر هـم بـه   ی دیها   دسته از بچه   یکبعد  ! میردک یم و باز  یدیگر دو یدیکدنبال  

 مرتبـه  یـک . میکـرد  می ی بازکسرمام. ستیادم نیه درست   کما ملحق شدند    

د و  یـ  او لغز  ی پـا   همـان نهـر سـورن بـود        یـک اتـه رفـتم نزد    کن ل یه من دنبال هم   ک

رون آوردنـد بردنـد پـشت درخـت سـرو رخـتش را عـوض                یـ ب او را    درنهر افتـاد؛  

 از  کـی جلو او چادرنماز گرفته بودند، اما من دزد       . نند من هم دنبالش رفتم    کب

 دســت ۀ و انگــشت ســباب زد مــیاو لبخنــد . دمیــپــشت درخــت تمــام تــنش را د  

اه ینـد و لبـاس سـ      دیچید بـه تـنش پ     ی سـف  ی رودوشـ  یـک بعد  . دیجو  میچپش را   

  .ردندک بافته شده بود جلو آفتاب پهن که از تار و پود نازک او را یشمیابر

ــا  ــاألخره پ ــ ماســه دراز یهــِن ســرو رو ک درخــت یب  آب یصــدا. دمیشک

 کننــد مــیه در عــالمِ خــواب زمزمــه کــ یده و نــامفهومیــبر دهیــ بریماننــد حرفهــا

.  فروبــردمکو نمنــا گــرم ۀار درماســیــاخت یم را بــیدســتها. دیرســ مــیگوشــم  بــه

ه کـ  بـود    یفشردم مثل گوشـت سـفِت تـِن دختـر         ی را در مشتم م    ک گرم نمنا  ۀماس

  .رده باشندکدر آب افتاده باشد و لباسش را عوض 

ــم مــین ــد شــدم   ی از ســر جــا یقــدر وقــت گذشــت وقتــ    چــهدان  خــودم بلن

 اطـراف   یم ولـ  رفـت   مـی مـن   . ت و آرام بـود    کجـا سـا     همـه . اراده بـه راه افتـادم       یب

مــن نبــود مــرا وادار بــه رفــتن      ۀه بــه ارادکــ یا  قــوهیــک. میدیــد مــیا نخــودم ر

 مثل آن   یم ول رفت  میمن راه ن  .  خودم بود  ی حواسم متوجه قدمها   ۀهم. کرد  می

ه بـه خـودم آمـدم    کـ نیهم. مشـد  مـی دم و رد   یلغزیم م ی پاها یاهپوش رو یدختر س 

 پـدرزنم   ۀنـ  چرا گذارم به خا    دانم  مین.  پدرزنم هستم  ۀدم در شهر و جلو خان     ید

ه بــا کــ یبیو نشــسته بــود، مثــل ســک ســی روبــرادرزنم شکوچکــپــسر ! افتــاد

 برجـسته،  یهـا  ، گونـه یمنک مورب تریچشمها. رده باشندکخواهرش نصف  

ــدم  ــاغ شــهوت یرنــگ گن ــ، صــورت الغــر ورز ی، دم ه کــنطــور یهم. ده داشــتی

ــباب  ــود انگـــشت سـ ــود  ۀنشـــسته بـ ــته بـ ــه دهـــنش گذاشـ مـــن .  دســـت چـــپش را بـ
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بم بـود درآوردم بـه او       یـ ه در ج  کـ  یهـائ   لوچـه کردم  کـ لو رفتم دسـت     ار ج یاخت  یب

 مــادر یجــا زنِ مــن بــه چــون بــه. »ت دادهیــنهــا را شــاجون برایا«: دادم و گفــتم

 بـه   یزیـ آم   خود نگاه تعجب   یمنک تر یاو با چشمها  . فتگ  میخودش شاجون   

  خانـه نشـستم    یوک سـ  یمن رو . د دردستش گرفته بود   یه با ترد  کرد  کها    لوچهک

ه یش شــبیتــنش گــرم و ســاق پاهــا. دربغلــم نــشاندم و بــه خــودم فــشار دادمرا او 

ه ی او شـب   یلبهـا . داشـت  او را    لـف کت  یات بـ  کـ  زنم بـود و همـان حر       یساق پاها 

س دراو  ک بـرع  کـرد   مـی ه نـزد پـدرش مـرا متنفـر          کـ  پدرش بود، امـا آنچـه        یلبها

ازه از  بـاز او تـ      مـه ی ن یه لبهـا  کـ ن بـود    ی داشت، مثل ا   یشندگک من جذبه و     یبرا

ه یه شـب کـ دم  یبـازش را بوسـ      مـه ی دهـن ن   ی جـدا شـده؛ رو     ی گرم طـوالن   ۀ بوس یک

البـد  . مـزه و گـس بـود       تلـخ  داد  مـی ار  یـ  خ ۀونـ ک او طعـم     یلبها.  زنم بود  یلبها

  !ن طعم را داشتیاته هم همک آن لیلبها

 گـردن بـسته بـود       ه شال ک یرمرد قوز یآن پ  دم پدرش ین وقت د  یدرهم

ده یــبر دهیــبر. نــد رد شــدکطــرف مــن نگــاه ب ه بــهکــآن ی بــرون آمــدیــاز درِ خانــه ب

ــناۀد، خنـــدیـــخند مـــی ــ بـــود کی ترسـ ــهکـ ــو را بـ ــِن آدم راســـت  ه مـ ؛ و کـــرد مـــیتـ

ن یم بــه زمــخواســت مــیاز زور خجالــت . دیــلرز مــیش ازشــدتِ خنــده یهــا شــانه

م ازخودم خواست میه کنی غروب شده بود، بلند شدم، مثل ایکنزد. فروبروم

ــرار ب ز را یــچ چی و هــکــس هــیچ. ش گــرفتمیراده راهِ خانــه را پــ بــدون ا. نمکــف

ت کـ  شـهر مجهـول و ناشـناس حر    یـک ان  یـ ه ازم کـ  آمـد    مـی  نظـرم   م؛ به یدید  مین

ده بـــا یـــبر دهیـــ بریال هندســـکب بـــا اشـــیـــب و غریـــ عجیهـــا خانـــه! مکـــرد مـــی

 جنبنـده  یـک ه هرگـز  کـ ن بـود  یمثل ا . اه اطراف من بود   ی س ک مترو یها  چهیدر

 ید آنها با روشـنائ ی سف یوارهای د یول. ن داشته باشد  کست درآن مس  توان  مین

ستم بــاور توانــ مــیه نکــ یزیــب بــود، چیــه غرکــ یزیــد، و چیدرخــشی میزینــاچ

ــا یوارهــا مــ ید از ایــن یــکنم، در مقابــل هرکــب ــو مهتــاب ســا  ی ام  هیستادم، جل

. ام ســر نداشــت هیســا.  بــدون ســر بــود یافتــاد ولــ یوار مــیــظ بــه دیبــزرگ و غلــ
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  .دمیر می سر نداشته باشد تاسرِ سال یسک یۀر ساه اگکده بودم یشن

ن وقـــت یدر همـــ. ام شـــدم و بـــه اطـــاقم پنـــاه بـــردم     هراســـان وارد خانـــه 

هـوش در   ی خـون از دمـاغم رفـت ب        یادیـ ه مقـدار ز   کـ دماغ شدم، و بعد ازآن      خون

  . من شدیام مشغول پرستار هیدا. رختخوابم افتادم

دم صـورتم   یـ ردم د کـ ه  صـورت خـود نگـا       نـه بـه   یه بخـوابم در آ    کـ نیقبل ازا 

. ختمشـنا  مـی ه خـودم را ن   کـ  محو بود    یقدر  به. روح شده بود  یسته، محو و ب   کش

طـرف   م را بـه یـ دم، غلـت زدم، رو یشکـ  سـرم  یرفتم در رختخـواب لحـاف را رو      

ــ خۀم را بــستم و دنبالــ یردم، چــشمهاکــم را جمــع یردم، پاهــاکــوار یــد االت را ی

ف کیـ ب و پـر از    یـ ز، مه یـ انگ ، غـم  یـک ه سرنوشـت تار   کـ  یهائ  ن رشته یا. گرفتم

د و شــو مــیختــه یهــم آم  بــا مــرگ بــه یه زنــدگکــ ی؛ آنجــائداد مــیل کیمــرا تــش 

 یلهـا ین، م یریـ  د ۀشـد   شتهکـ  یلهاید؛ م یآ  یوجود م   شده به    منحرف یرهایتصو

ن یـ درا. ندکـش   مـی اد انتقـام    یـ ند و فر  شـو   مـی شـده دوبـاره زنـده         محوشده و خفـه   

 یان ازل یه درجر کو حاضر بودم    م  شد  مینده  ک ی ظاهر یایعت و دن  یوقت ازطب 

… مـــرگ… مـــرگ«: ردمکـــچنـــدبار بـــا خـــودم زمزمـــه    . محـــو و نـــابود شـــوم  

  .هم رفت م بهین داد و چشمهاکیمن تس ن بهیهم. »؟یجائک

 برپــا یه بــودم، دار بلنــدیــان محمدیــدم درمیــه بــسته شــد دکــم یچــشمها

. ودنــدختــه بی دار آوۀچوبــ  جلــو اطــاقم را بــهیرمــرد خنزرپنــزریرده بودنــد و پکــ

ــ مـــادرزنم بـــا صـــورتِ . دنـــدخور مـــی دار شـــراب ی مـــست پـــاۀچنـــدنفر داروغـ

ه رنـگ   کـ نم  یـ ب  ی زنـم حـاال مـ      یه درموقـعِ اوقـات تلخـ      کـ  یبرافروخته، با صـورت   

د یکــش مــید، دســت مــرا  شــو مــیش گــرد و وحــشتزده  یپــرد و چــشمها  یلــبش مــ 

 ادد  میده بود نشان    یه لباس سرخ پوش   کرغضب  ی و به م   کرد  میان مردم رد    یازم

وره کــدم، مثــل یــمــن هراســان از خــواب پر . »دیــهــم دار بزن نیــا«: فــتگ مــیو 

ور  م شــعلهیهـا   گونـه ی رویس عـرق بــود و حـرارت سـوزان   یختم، تـنم خـ  سـو  مـی 

ابوس برهانم بلند شدم آب خـوردم و        کن  یه خودم را ازدست ا    کنی ا یبرا. بود
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  .آمد ی خواب به چشمم نمیدم ولیدوباره خواب. م زدمی به سرورویمک

ــ رف بــود خیه روکــ آب ۀوزکــ روشــن اطــاق بــه  هیدر ســا . ره شــده بــودم ی

جــور یک.  رف اســت خــوابم نخواهــد بــردیوزه روکــه کــ ینظــرم آمــد تــا مــدت بــه

وزه ک یه جاکوزه خواهد افتاد، بلند شدم که کد شده بودیم تولیجا برایترس ب

نبــودم  ه خــودم ملتفــتکــ ی مجهــولیــک تحرۀواســط  بــهینم، ولــکــرا محفــوظ 

 چـشمم  یهـا کپل بـاالخره . ستکـ وزه افتاد و شکوزه خورد، ک م را عمدا بهدست

. کنـد  مـی من نگاه  ام بلند شده به هیه دا کد  یالم رس یخ  هم فشار دادم، اما به      را به 

 رخ نـداده    یا  چ اتفاق فوق العاده   یردم، اما ه  کر لحاف گره    ی خود را ز   یمشتها

دم یام را شـن     هیـ  دا یپـا  یدم، صـدا  یوچـه را شـن    ک درِ   یدرحالت اغما صدا  . بود

 یبعـــد صـــدا. ر را گرفـــتیـــد و رفـــت نـــان و پنیکـــش مـــین یزمـــ نش بـــهیـــه نعلکـــ

  .…»صفرابره شاتوت«د خوان میه ک آمد یا دوردست فروشنده

ادتر یـ  ز یروشـنائ . ننده شروع شـده بـود     ک  مثل معمول، خسته   ینه، زندگ 

ح آب   سـط  یاس آفتـاب رو   که از انع  ک ت یکردم  که باز   کم را   ی، چشمها شد  می

بنظـرم آمـد خـواب    . دیـ لرز مـی سـقف افتـاده بـود      اطاقم بـه ۀچیاز در هکحوض 

 بچـه بـودم   یه چنـد سـال قبـل وقتـ    کـ نیشب آنقدر دور و محو شـده بـود مثـل ا      ید

 یـک  یام رو هیـ ه صـورت دا کـ ن بـود  یـ ام چاشت مرا آورده، مثـل ا  هیدا. ام  دهید

ل کرد، بـش  کـ  ده و الغـر بنظـرم جلـوه       یشکـ س شـده باشـد، آنقـدر        ک دق منع  ۀنیآ

 صــورتش را ینیه وزن ســنگکــ یانگــار.  درآمــده بــودکی مــضحیردنــکبــاور ن

  .ده بودیشکن ییپا

م بد اسـت بـاز هـم در اطـاقم           یان برا ی دود غل  دانست  میجون    ه ننه کنیبا ا 

ام  هیه داکاز بس  . آمد  ید سر دماغ نم   یکش  میان ن یاصال تا غل  . دیکش  میان  یغل

 یفهــاکیم حــرف زده بــود، مــرا هــم بــا   یاش از عروســش و پــسرش بــرا  از خانــه

 جهــت بــی یگــاه! چقــدر احمقانــه اســت. رده بــودکــ یک خــودش شــریشــهوت

 چـرا هرجـور     دانـم   مـی  ن یافتـادم؛ ولـ     یام مـ    هیـ  دا ۀ اشـخاص خانـ    یر زنـدگ  کـ ف  به
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م دانــست مــیه کــ یدر صــورت دزنــ مــیهــم  گــران دلــم را بــه ی دی و خوشــیزنــدگ

مــن چــه  بــه! دشــو مــیخــاموش  آهــسته کی مــن تمــام شــده و بطــرز دردنــایزنــدگ

ه ســالم کــنم کــهــا ب  احمقهــا و رجالــهیرم را متوجــه زنــدگکــه فکــ داشــت یربطــ

نـد و  کرد مـی دنـد و خـوب جمـاع        یخواب  مـی دنـد، خـوب     خور  مـی بودند، خـوب    

قه به سر ی مرگ هردقیرده بودند و بالهاک مرا حس نیدردها  ازیا هرگز ذره

  ده نشده بود؟ییو صورتشان سا

 مـرا  ی همـه جـا  خواسـت  مـی . کـرد  مـی هـا بـا مـن رفتـار      هجـون مثـل بچـ     ننه

 خلـط  یم روشـد   مـی ه  کـ وارد اطـاقم    .  داشـتم  یمن هنوز از زنم رودرواس    . ندیبب

شم را شـــانه یـــ سروریمـــو. پوشــاندم  یه در لگـــن انداختــه بـــودم مـــ کـــخــودم را  

 یچ جور رودرواسـ یام ه هیش دای پیول. مکرد میالهم را مرتب  کشب. مکرد  می

 با مـن نداشـت خـودش را آنقـدر داخـل      یا چ رابطهیه هکن زن  یچرا ا . نداشتم

انبــار، زمــستانها   آبین اطــاق، رویادم اســت درهمــیــ. رده بــودکــ مــن یزنــدگ

. میدیــخواب مــی یرسـ کانــه دور کن لیام بـا همــ  هیــمــن و دا. ذاشـتند گ مــی یرسـ ک

زان یه جلو در آو   ک ی گلدوز ۀ پرد ی نقش رو  شد  میم باز یروشن چشمها   یکتار

ش یـ  بـود؟ رو   کیب ترسـنا  یـ  عج ۀرفـت؛ چـه پـرد     گ  میقابل چشمم جان    بود درم 

 درخـت سـرو   یـک ر یـ بـسته ز  ان هنـد شـالمه  کیـ ه جویرده شـب کرمـرد قـوز  ی پیـک 

 دختـر جـوان خوشـگل       یـک تـار دردسـت داشـت و        ه سـه  ی شب ینشسته بود و ساز   

رده بود و مثـل  کر یش را زنجی هند دستها  یها  دهک رقاصه بت  یداس  مانند بوگام 

د یم شاکرد میش خودم تصور   یپ! رمرد برقصد یجبور است جلو پ   ه م کن بود   یا

ن یـ ا  ه بـه  کـ  مارنـاگ انداختـه بودنـد        یـک اهچال با   ی س یکرمرد را هم در   ین پ یا

ــ سروریل درآمــده بــود و موهــا کشــ  یهــا ن پــردهیــاز ا. د شــده بــود یشش ســفی

.  دور فرســتاده بودنــدکم از ممالــیا عمــویــد پــدر یه شــاکــ بــود ی هنــدیزردوز

دار یـ آلـود ب    ام را خـواب     هیـ دا. دمیترسـ   مـی م  شـد   مـی ق  یـ اد دق یـ ه ز کل  کن ش یا  به

 شـد   مـی ده  یصورتم مال   ه به کاهش  ی خشن س  یم، او با نفس بدبو و موها      کرد  می
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  .دیبانچس میخودش  مرا به

فقــط . ردکــل در نظــرم جلــوه  کهمــان شــ  ه چــشمم بــاز شــد او بــه  کــصــبح 

 ی، بـرا  یاموشـ  فریاغلـب بـرا   . تر شـده بـود       صورتش گودتر و سخت    یخطها

ه خـودم را در     کـ نی ا یبـرا . مآور  مـی اد  یـ   خـودم را بـه     یام بچگـ  یفرار از خودم، ا   

م کـرد  مـی م؛ هنوز حـس  ا ه سالمکنم کنم؛ حس بک حس ب  یحال قبل از ناخوش   

ه کــ بــود ی نفــس دومــیــک معــدوم شــدنم ی مــرگم، بــرایه بچــه هــستم و بــرا کــ

در مواقــع .  مــرده خواهــدکــ یا ن بچــهیــحــال ا د، بــهآور مــیحــال مــن تــرحم   بــه

ــدگکترســنا ــه صــورت آرام داکــنی خــودم همی زن ــد مــیام را  هی م، صــورت دی

 یشانیـ  و پ ینی ب ک ناز یها  در و پره  کت و   کحری گود و ب   یده، چشمها یپر  رنگ

. شــد مــیدار یــ آنوقــت درمــن بیادگارهــایم، دیــد مــیه کــ پهــن او را یاســتخوان

 یـک . شـد   مـی  مـن    نکیه باعـث تـس    ک کرد  میتراوش   از او    ید امواج مرموز  یشا

ا فقـط امـروز   یـ گو. ش مو درآورده بـود یه روکاش بود     قهی شق ی رو یخال گوشت 

ق یـــدق نطـــوریم اکــرد  مــی ه بــصورتش نگـــاه  کــ شتر یـــمتوجــه خــال او شــدم، پ   

حـال خـود    ارش بـه کـ  افیرده بـود ولـ    کـ ر  ییـ جون ظـاهرا تغ     اگر چه ننه  . مشد  مین

 و از مـــرگ کـــرد مـــیشتر اظهـــار عالقـــه یـــ بیفقـــط بـــه زنـــدگ.  مانـــده بـــودیبـــاق

 مـن در  یامـا زنـدگ  . دندآور میاطاق پناه  ز به یه اول پائ  ک یمگسهائ. دیترس  می

ه کـ  یراتـ ییه طـول زمـان و تغ      کـ  آمـد    می نظرم  به. شد  میقه عوض   یهرروز و هردق  

ر و ین سـرعت سـ  یـ  مـن ا یننـد بـرا  کن سـال انجـام ب  یدر چنـد  ن بـود آدمهـا  کمم

 آن بطـور  یه خوشـ کـ  یر صورتد. مضاعف و تندتر شده بود بار ان هزارانیجر

 یسانکــ. کــرد ید از صــفر هــم تجــاوز مــ ی و شــارفــت مــیوس بطــرف صــفر کــمع

ــدن ک  شــروع بــه جــان  یست ســالگیــه از بکــهــستند  ــد مــین  صــورتی کــه  در کنن

ه کـ  یسـوز   هیـ  آرام وآهـسته مثـل پ      یلی ازمردم فقط درهنگام مرگشان خ     یاریبس

  .ندشو میروغنش تمام بشود خاموش 

دم، بـا   یشکـ اد  یـ  آش، فر  ۀاسـ کر  یـ اهارم را آورد من زدم ز     ام ن   هیه دا کظهر  
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آن .  اهـل خانـه آمدنـد جلـو اطـاقم جمـع شـدند       ۀهمـ . دمیشکـ اد یـ م فر یتمام قـوا  

نـه، هنـوز   . ردم، بـاال آمـده بـود   کـ مش نگـاه   کشـ   بـه . اته هم آمد و زود رد شد      کل

م کـرد  میف کیش خودم یمن پ. ردندک را خبر یباش  مکیرفتند ح . ده بود ینزائ

  .ام ن احمقها را به زحمت انداختهیقال اه اک

چه . شمک ب کایه من تر  کش آمد، دستور داد     یقبضه ر    با سه  یباش  مکیح

  ! من بودک دردنای زندگی برای گرانبهائیدارو

ز و پـران    یـ آم  ف، افـسون  یـ ارم بـزرگ، لط   کـ دم اف یکش  می کایه تر ک یوقت

ــ دنی ورایگــریط دی، در محــشــد مــی م، ردکــ مــیاحت یر وســی ســی معمــولیای

 و شـــد مــی  آزاد ینــ ی زمییزهــا ی چینیل و ســـنگیــ د ثقیــ ارم از قکــ االت و افیــ خ

 ی بالهــایه مــرا روکــنی، مثــل اکــرد مــی پــرواز ی ســپهر آرام و خاموشــیســو بــه

چ یهـ  ه بـه کـ  و درخـشان  ی تهـ یایـ  دنیـک گذاشـته بودنـد و در    ی طالئـ ۀپـر  شـب 

ف بـود  یـ کق و پریـ ر عمین تـأث یـ  ایقدر به. مکرد میگردش  دخور می برنیمانع

  .شتر بودیفش بکیه از مرگ هم ک

ام جلو    هیدم دا یاطمان، د یح   رو به  ۀچیه بلند شدم رفتم در    ک منقل   یاز پا 

 مـون  همـه «: دم بـه عروسـش گفـت   یشن. کرد می ک پایآفتاب نشسته بود سبز

 بـه   یباشـ   مکـی ا ح یـ گو. »نـه کشدش راحـتش    کـ  خـدا ب   کیاشکم؛  یضعفه شد   دل

ن یـ چقـدر ا  . ردمکـ  ن یچ تعجبـ  یاما من ه  . مشو  میه من خوب ن   کآنها گفته بود    

م جوشـانده آورد چـشمانش      ی ساعت بعد برا   یکه  کنیهم! مردم احمق هستند  

.  لبخنـد زد   کـی  مـن زور   یاما روبـرو  . رده بود که سرخ شده بود و باد       یاز زور گر  

الــشان مــن خــودم  یخ ؟ بــهیهــم چقــدر ناشــ  دنــد، آنآور مــیدر یجلــو مــن بــاز 

؟ چــرا خــودش را کــرد مــیمــن اظهــار عالقــه  هن زن بــیــ چــرا ایولــ! مدانــست مــین

 یاو پـــول داده بودنـــد و پـــستانها   بـــهروز یـــک؟ دانـــست مـــی درد مـــن یکشـــر

اش خـوره بـه   کـ . ده بـود یلپ من چپان یاهش را مثل دولچه توی سۀدکیورچرو

ه کـ ست نشـ  مـی م عقـم  دیـد  مـی ش را یپـستانها  هکحاال ! ش افتاده بودیپستانها

FreeText
کتابخانه رایگان انتشارات اهورا قلم
   www.ahooraghalam.ir



  ۶۴  

دم و حـرارت تنمـان     کیـ می او را م   ی زنـدگ  ۀریش تر   هرچه تمام  یآنوقت با اشتها  

ن بـود  ی همـ یه، و بـرا کـرد  مـی  یدسـتمال  او تمام تـن مـرا  . هشد میدر هم داخل 

شـوهر داشـته    ی زن بـ یـک ن اسـت  کـ ه مم کـ  یه حاال هم بـا جـسارت مخـصوص        ک

، کـرد   مـی مـن نگـاه        بـه  یهمـان چـشم بچگـ       بـه . کـرد   میباشد نسبت به من رفتار      

د بـا مـن طبـق    ی شا داند  می کی. رفتهگ  میسرپا   ک مرا لب چاه   ی وقت یکچون  

. کننـد   مـی  خودشـان انتخـاب      یه زنهـا بـرا    کـ  یا  ه مثل خواهرخوانده  زد  میهم  

ــا چــه    ــ مــرا زی و دقتــیاوکــنجکحــاالهم ب ــهی  کقــول خــودش تروخــش   رورو و ب

جـون را بـه       ، مـن هرگـز ننـه      کـرد   مـی  یدگیمـن رسـ     اته به کاگر زنم، آن ل   . کرد  می

ر و حــس کــ فۀریــم داکــرد مــیش خــودم گمــان  ین پــم، چــوداد مــیخــودم راه ن

ا را یـ ن حـس شـرم و ح  یه فقط شهوت ا  کنیا ا یام بود و      هیش از دا  ی زنم ب  یبائیز

 داشـتم و    یمتر رودرواس کام    هیش دا ین جهت پ  یاز ا . رده بود کد  ی من تول  یبرا

  .کرد می یدگیمن رس ه بهکفقط او بود 

. ن بــودهیــاش ا ، ســتارهنطــور بــودهیر ایه تقــدکــام معتقــد بــود  هیــالبــد دا

، ی خـانوادگ  ی درددلها ۀ و هم  کرد  می من سوء استفاده     یعالوه او از ناخوش     به

 من ی و گدامنش خودش را برای موذ ۀحات، جنگ و جدالها و روح ساد      یتفر

 اوسـت و از  یه هـوو کـ نیه از عروسـش داشـت مثـل ا   کـ  یپـر   و دلداد مـی شـرح  

! کـرد  مـی  نقـل  یا نـه کی چـه  ده بـود، بـا    یعشق و شهوت پسرش نسبت به او دزد       

ام،  دهیـــاط او را دیـــح  روبـــهۀچـــیمـــن از در! د عروســـش خوشـــگل باشـــد  یـــبا

  . داشتی قلمکوچک  بور و دماغی، مویشی میچشمها

ال خـودش  یـ خ ، بهکرد میم صحبت یاء برای از معجزات انبیام گاه   هیدا

 ر پست و حماقـت او     کف   من به  یول. ت بدهد یله تسل ین وس ی مرا به ا   خواست  می

مـن    ش بـه  ی، مـثال چنـدروز پـ      کـرد   مـی  ینـ یم خبرچ ی بـرا  یگـاه . بـردم   یحسرت م 

 بچـه  یامـت بـرا  یرهن قیـ سـاعت خـوب پ      بـه  اتـه ک آن ل  یعنی ه دخترم کگفت  

 یمن دلـدار    به دانست  میه او هم    کنیبعد مثل ا  .  خودش ۀ بچ یخته، برا دو  می
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دوگر، ش جـا ید، پـ آور مـی ه دوادرمـان  یم از در و همـسا ید بـرا رو  مـی  یگاه. داد

 و راجع بـه مـن بـا آنهـا مـشورت             کند  میتاب باز   کد، سر   رو  میزن    ر و جام  یفالگ

ه درآن  کـ اسـه آورد    ک یـک گـوش،    چهارشـنبه آخـر سـال رفتـه بـود فـال           . کنـد   می

 ی مـن گـدائ    یت سـالمت  ین  نها را به  یگفت ا . شده بود   از، برنج و روغن خراب    یپ

فاصـله   فاصـله بـه  . داد مـی  خورد من   به کیثافتها را دزد  کن گند و    یرده و همه ا   ک

 یهـا  همـان جوشـانده   بـست  ینـاف مـن مـ     را بـه یباش مکی حیها  هم جوشانده 

اوشـان،  یپـر س  افور،کسوس،  پر زوفا، رب: رده بودکز یم تجویه براک یریپ یب

ر و هزارجـور    یشـ   هکـ تـان، تخـم صـنوبر، نـشاسته، خا        کبابونه، روغن غـاز، تخـم       

ش یـ ه رو کـ م آورده بود    ی دعا برا  تابک یکش  یچندروز پ … . گریمزخرفات د 

تاب و نوشته   کچ جور   یه ه کتاب دعا بل  کنه تنها   .  نشسته بود  ک وجب خا  یک

 آنهـا  یدروغ و دونگهـا   بهیاجیچه احت. دخور میدرد من ن ها به  ار رجاله کو اف 

ات یــ گذشــته نبــودم و تجربی رشــته نــسلهایــک ۀجــیا مــن خــودم نتیــداشــتم؟ آ

وقت نـه     چی ه یا گذشته در خود من نبود؟ ول      یآ نبود؟   ی آنها در من باق    یموروث

 اذان و نـه وضـو و نـه اخ و تـف انـداختن و دوال راسـت شـدن        یمسجد و نه صدا  

 بـا او    یزبـان عربـ     د بـه  یـ ه با کـ ار مطلق   ی قادر متعال و صاحب اخت     یکدر مقابل   

 سـالمت   ین وقتـ  یاگرچـه سـابق بـرا     .  نداشـته اسـت    یریرد در من تـأث    کاختالط  

ر یه قلـب خـود را بـا سـا    کم کرد می یام و سع   را به مسجد رفته   بودم چندبار اجبا  

 و نقـش و نگـار   ی لعـاب یهایاشـ ک یاما چـشمم رو . نمکآهنگ ب  مردم جور و هم   

له راه ین وسـ یـ ار بـه ا یـ اخت یبـرد و بـ     ی گـوارا مـ    یه مرا در خوابها   کوار مسجد   ید

 یردن چـشمها  کـ در موقع دعـا     . شد  میره  یم خ کرد  میدا  ی خودم پ  ی برا یزیگر

 یه بـرا  کـ  ین شب یدرا. رفتمگ  میف دستم را جلو صورتم      کبستم و     یخودم را م  

رار کـ  درخـواب ت   یرکت ف یه بدون مسئول  ک یرده بودم مثل لغات   کجاد  یخودم ا 

لمـات از تـه دل نبـود، چـون مـن       کن  یـ  تلفظ ا  یول. دمخوان  می من دعا    کنند  می

 بـا قـادر   داا آشنا حرف بزنم تـا بـا خـ      ینفر دوست     یک با   آمد   می شتر خوشم یب
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 رختخــواب گــرم و یــکدر  کــه یزمــان. اد بــودیــچــون خــدا ازســر مــن ز ! متعــال

 ارزش نداشـت؛ و    ی جـو  ۀانـداز   م به ین مسائل برا  ی ا ۀده بودم هم  ی خواب کنمنا

ه فقـط   کـ نیا ا یـ  وجـود دارد     یقتـا خـدائ   یه حق کم بدانم   خواست  مین موقع ن  یدرا

ت و یـــقـــام الوهام مک اســـتحیه بـــراکـــن اســـت ی زمـــیان رویـــروا فرمـــانمظهـــر 

س کآسـمان مـنع    ن را به  ی زم یر رو یاند، تصو   ردهک خود تصور    یایدن رعا یچاپ

ا نـه؟ حـس     یـ انم  رسـ   مـی ه شـب را بـه صـبح         کـ م بـدانم    خواست  میفقط  ! اند  ردهک

مـان و اعتقـاد چقـدر سـست و بچگانـه و      یم در مقابـل مـرگ، مـذهب و ا    کرد  می

در مقابــل ! د اشــخاص تندرســت و خوشــبخت بــو یح بــرایجــور تفــریکبــا یتقر

م آنچه را جع به کرد می یه طک ی مرگ و حاالت جانگدازکقت وحشتنایحق

 مـزه  بـی ب یـ  فریکرده بودند کن یمن تلق ز بهیفر و پاداش روح و روز رستاخ     کی

چ یاد داده بودنـد در مقابـل تـرس از مـرگ هـ             یـ مـن     ه بـه  کـ  یشده بود، و دعاهـائ    

  . نداشتیریتأث

انـد   دهیشکـ ه درد نکـ  یسانکـ . کـرد  یمبان مرا ول ن  ینه، ترس از مرگ گر    

ه کــاد شــده بــود یــ درمــن زی حــس زنــدگیقــدر بــه. نــدفهم مــیلمــات را نکن یــا

خفقـــان و اضـــطراب را   درازی جبـــران ســـاعتهای خوشـــۀن لحظـــیترکوچکـــ

 از هرگونــه مفهــوم و ی خــالیه درد و رنــج وجــود دارد ولــکــم دیــد مــی. کــرد مــی

 یو ناشـناس شـده بـودم، بطـور     نژاد مجهول یکها  ان رجالهیمن م .  بود یمعن

ه کــ یزیــچ. ام  آنهــا بــودهیایـ ن جــزو دنیه ســابق بــراکـ رده بــودم کــه فرامــوش کـ 

 مـرده؛ فقـط     ۀ زنـده هـستم و نـه مـرد         ۀه نـه زنـد    کـ م  کـرد   مـی  بود حـس     کوحشتنا

 یها داشـتم و نـه از فراموشـ           زنده یایه نه رابطه با دن    ک بودم   ک متحر ۀ مرد یک

  .مکرد میش مرگ استفاده یو آسا

..........................................................  

رون نگاه ی اطاقم به بۀچیه بلند شدم از در  ک کای منقل تر  یسِر شب ازپا  

دا یـ رده بودنـد پ کـ ه تخته ک یان قصابکاه با در د ی س ک درخت خش  یکردم؛  ک
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ز یـ چ  ه همـه  کـ م  کـرد   مـی حس  .  درهم مخلوط شده بودند    یک تار یها  هیسا. بود

ه کـ  بـود  یاهی سـ ۀهنـ کچادر  اندود مانند ریاه و قیآسمانِ س. موقت است و یته

ن وقـت  یدرهمـ . شمار درخشانْ سوارخ سوراخ شده باشد    ی ب یها   ستاره ۀلیوس  به

 اتـه کد آن ل  یشـا  یا زنـ  یـ موقـع بـود؛ گو      ی اذان بـ   یـک  اذان بلند شـد؛      یصدا

ذان  ای از البــالی سـگ ۀ نالــیصـدا . دن بــود، سـِر خــشت رفتـه بــود  یـ مـشغول زائ 

 یسکـ ه هر کـ اگـر راسـت اسـت       «: ردمکـ ر  کـ مـن بـا خـودم ف      . شد  میده  یصبح شن 

!  باشـد یمعنـ  ی و بـ یـک د دور، تاری من باۀ آسمان دارد، ستاریرو  ستارهیک

  .»!ام د اصال من ستاره نداشتهیشا

ــا در ه کــوچــه بلنــد شــد   ک ی مــست ازتــو ۀدســته گزمــ یک یوقــت صــدا  نی

ر یـ  زدنـد ز  جمعـی   دسـته بعـد   . دنـ کرد  مـی  هرزه بـا هـم       یها  یذشتند و شوخ  گ  می

  :آواز و خواندند

 کــیم یم، حــاال نخــور ی خــوری رکم، شــراب ملــ یخــور مــیم تــا یابریــب«

  ؟»میخور

 یدم، آواز آنهــا درهــوا بطــور مخــصوصیشکــنــار کمــن هراســان خــودم را 

 نداشـتند،   یارکـ نـه، آنهـا بـا مـن         . شان دور و خفـه شـد      یم صدا ک مکد،  یچیپ  یم

  …. نددانست میآنها ن

ســوز اطــاقم را  هیــمــن پ. جــا را فــرا گرفــت  همــهیکیوت و تــارکه ســدوبــار

ظ ی غلـ ۀن مـاد یـ ، ا یکیتـار . نمی بنـش  یکیه در تـار   کـ ردم؛ خوشـم آمـد      کـ روشن ن 

. آن خـو گرفتـه بـودم    ، مـن بـه  کند میز تراوش یهمه جا و در همه چ ه درکال یس

ــار ــار مهکــشــده، اف  فرامــوشیشــده، ترســها  ار گــمکــه افکــبود یکیدرت ب ی

 مغزم پنهـان شـده بـود، همـه از سـر             ۀدام گوش کم در   دانست  میه ن ک ینردکباورن

نج اطـاق، پـشت     کـ . کرد  می یجکمن دهن     افتاد و به    یرفت، راه م  گ  مینو جان   

آنجا . ننده بودکدیل و تهدکش ی بیلهایکار و هکن افیا نار در، پر ازکپرده، 

 بود و   کد، نه غمنا  خور  میان ن ک نشسته بود، ت   کل ترسنا یک ه یکنار پرده   ک
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با صورت  . کرد  می تخم چشمم نگاه     یشتم تو گ  میه بر کنه خوشحال، هردفعه    

 روز یک. ده بودمین صورت را د ی هم یه در بچگ  کن بود   یاو آشنا بودم، مثل ا    

م، کـرد  مـی  ی بـاز کهـا سـرمام   نـار نهـر سـورن، مـن بـا بچـه      کدر بـود،   زده بـه یسـ 

وتـاه و   که قـد    کـ گـر   ی د ی معمـول  یه با صورتها  کنظرم آمده بود      ن صورت به  یهم

ن مـرد  یه همـ یمن ظاهر شـده بـود، صـورتش شـب     داشتند، به خطر ی و بکمضح

 مـن دخالـت     ین شـخص در زنـدگ     یـ ا ا یـ گو.  اطـاقم بـود    ۀچـ ی در یقصاب روبـرو  

 ۀریـ  همـزاد مـن بـود و در دا   یۀن سـا یـ ا ایگو! ده بودمید ادیز او را داشته است و

  … .  من واقع شده بودیمحدود زندگ

ل هم خودبخود محو و یکنم آن هکسوز را روشن ب هیشدم په بلند کنیهم

ه نقـش  کـ  یریق شـدم، تـصو  یـ صورت خـودم دق  نه به ی آ یرفتم جلو . د شد یناپد

از تـر     یس مـن قـو    کـ ع.  بـود  ک و ترسنا  یردنکباورن. گانه آمد ینظرم ب   بست به 

م تـوان  مـی نظـرم آمـد ن    بـه . نه شده بودم  ی آ یر رو یخودم شده بود و من مثل تصو      

نـد،  کنم او دنبـالم  کـ دم اگـر فـرار ب  یترسـ  مـی .  اطاق بمانم  یکخودم در   تنها با   

ردم، جلـو   کـ امـا دسـتم را بلنـد        . ندشـو   مـی  مبـارزه روبـرو      یه بـرا  کـ مثل دو گربه    

ــ را تولیف دســتم شــب جــاودان کــ ۀچــشمم گــرفتم تــا در چالــ   اغلــب . نمکــد بی

ج یه سـرم گـ    کـ  ی داشـت بطـور    ی مخـصوص  یف و مـست   کیـ م  یحالت وحـشت بـرا    

ناگهان ملتفت شدم   . نمک ب یم ق خواست  می و   شد  میم سست   یزانوها و رفت  می

چطـور  . ب بـود، معجـز بـود   یم غرین مسئله برایا. ستاده بودمیم ای پاها یه رو ک

م را ی از پاهـا یکـی نظرم آمـد اگـر    به ستاده باشم؟یم ای پاهایستم روتوان میمن 

دا شده یپم یجه براینوع حالت سرگیک، رفت میم تعادلم ازدست داد میان کت

 یطــور مبهمــ بــه. انــدازه ازمــن دور شــده بودنــد  ین و موجــوداتش بــیزمــ. بــود

ه بتـوانم مجـددا     کـ نی ا یم بـرا  کـرد   می ی آسمان ۀ صاعق یکا  یلرزه    نی زم یآرزو

  .میایا بیدن  بهی آرام و روشنیایدر دن

… مرگ  «: ه خواستم در رختخوابم بروم چند بار با خودم گفتم         ک یوقت
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اصال جرات سابق . دمی خودم ترسی از صدایه بود، ولم بستیلبها. …»مرگ 

اطـــاق هجـــوم  ز بـــهیه اول پـــائکـــ شـــده بـــودم ییاز مـــن رفتـــه بـــود، مثـــل مگـــسها

 وِزوِزِ بــال خودشــان  یه از صــداکــجــان یده و بکی خــشییدنــد، مگــسها آور مــی

برنـد    ی مـ  یه پـ  کـ نی، هم کننـد   مـی ز  کوار  ی گله د  یکت  کحری ب یمدت. ندترس  می

 آنهــا در ۀنــد و مــردزن مــیوار یــدر و د محابــا بــه یشــان را بــه زنــده هــستند خودکــ

  .افتد یاطراف اطاق م

بست؛   ی محو جلوم نقش م    یای دن یک آمد   می نییه پا ک چشمم   یهاکپل

ار و مشاهداتم وفـق     کرده بودم و با اف    کجاد  یاش را خودم ا     ه همه ک ییای دن یک

م بـود؛ مثـل   یاردی بیایتر از دن یعیتر و طب یقی حقیلی؛ در هرصورت خ داد  می

ان کـ ر و تـصورم وجـود نداشـت؛ زمـان و م       کـ  در جلو ف   یقیچ مانع و عا   یه ه کنیا

 ۀدییه خواب زاکشده  شتهکن حس شهوت یا. ندداد میر خود را از دست     یتأث

 ی ولـ یردنکال و اتفاقات باورن   ک من بود، اش   ییاجات نها ی احت ۀدییآن بود زا  

قـه  یم در همـان دق شـد  مـی دار یـ ه بکـ ؛ و بعـد از آن کـرد  مـی  جلو من مجسم    یعیطب

ا یـ خبـر بـودم؛ گو  یان خـودم ب  کـ  داشـتم، از زمـان و م       کوجـود خـودم شـ       هنوز به 

 یقـ یر حق یـ رده بـودم و تعب    کـ اش را خـودم درسـت         م همـه  دیـد   مـی ه  کـ  ییخوابها

  .ام هدانست میرا  آن

 یهـا  وچـه کدم در یـ ناگهـان د . ه خـوابم بـرد    کـ  گذشـته بـود      یلـ یاز شب خ  

ــ عجیهــا ه خانــهکــ یشــهر ناشناســ  ، منــشور، یال هندســکاشــ ب بــهیــب و غری

وار آنهـا   یـ در و د     داشـت و بـه     یـک وتـاه و تار   ک یهـا   چـه یعب با در  ک، م یمخروط

. دمیکـش   مـی  نفس   یراحت  م و به  کرد  میده بود، آزادانه گردش     یچیلوفر پ ی ن ۀبت

 ک خودشان خـش یهمه سرجا.  مرده بودندیبیمرگ غر   ن شهر به  ی مردم ا  یول

  بــه. ن آمــده بــودیی لباســشان پــایاز دهنــشان تــا روه خــون کــشــده بودنــد، دو چ

  .افتاد ی مشد مینده کم سرش زد می دست یسکهر

 یرمـرد خنزرپنـزر   یه پ ی شـب  یدم مـرد  یـ دم، د ی رسـ  یان قـصاب  ک د یکجلو  
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 ی دردستش بود و با چـشمها یک گزلیکمان شال گردن بسته بود و  جلو خانه 

خواسـتم  . کـرد  مـی ه نگـاه  ریـ من خ ده بودند بهی آنها را برکه پلکنیسرخ مثل ا 

من از شدت تـرس  . ن افتادیزم نده شد بهکرم، سرش ی را از دستش بگ یکگزل

ــه فــرار   ــا گذاشــتم ب  یم ســرجادیــد مــی را یسکــم؛ هردویــد مــیهــا  وچــهکدر . پ

جلــو خانــه . نمکــدم پــشت ســرم را نگــاه بیترســ مــی.  شــده بــودکخــودش خــش

و نشسته بود؛ ک سی روهاتک آن لکوچکبرادرِ  دم برادرِزنمیه رسکپدرِزنم 

ــردم از جکــدســت  ــا ی ــه  کبم دوت  یدســتش بــدهم ولــ   لوچــه درآوردم، خواســتم ب

دم و یشکـ اد یـ مـن فر . ن افتـاد یزمـ  نـده شـد بـه   کردم سـرش  کـ ه او را لمـس     کنیهم

  .دار شدمیب

ه سـقف  کنظرم آمد    روشن بود، خفقان قلب داشتم، به       یکهوا هنوز تار  

ام  نهیم شــده بــود و ســ ینــدازه ضــخ ا یوارهــا بــ ی، دکــرد مــی ینی ســرم ســنگ یرو

زده  حــال وحــشت   بــهیمــدت. در شــده بــود کــد چــشمم یــد. دکــ بترخواســت مــی

شمردم و دوبـاره از سـِر نـو شـروع     یـ ره شـده بـودم، آنهـا را م    یـ  اطـاق خ   یرهـا یت  به

جـون آمـده      ننـه .  درآمـد  ییهـم فـشار دادم صـدا        ه چـشمم را بـه     کـ نیهم. مکرد  می

 گذاشته بـود در اطـاق باالخانـه، مـن رفـتم      بود اطاقم را جارو بزند، چاشت مرا      

ــ جلــو اطــاقم پیرمــرد خنزرپنــزری نشــستم، ازآن بــاال پیباالخانــه جلــو ارســ  دا ی

ــدیــد مــینبــود، فقــط از ضــلع چــپ، مــرد قــصاب را      ه از کــات او کــ حریم، ول

 کن بـاال مـضح  ی از اآمد  مینظرم ده به ین، سنج ی، سنگ ک اطاقم ترسنا  ۀچیدر

 بوده باشد یارش قصابکد ین مرد نبایه اک یزیل چ، مثکرد میچاره جلوه یو ب

ه دوطرفـشان دوتـا لـِش گوسـفند         کـ اه الغـر را     ی س یابوهای.  درآورده بود  یو باز 

مـرد قـصاب دسـت      . ند آوردنـد  کرد  میق  ی و عم  ک خش یها  زان بود و سرفه   یآو

 بـه گوسـفندها انـداخت و دوتـا از     یداریـ د، نگاه خریشکلش یچربش را به سب  

 ران گوسـفندها را     یرو. خـت یانش آو کـ  د کت بـرد و بـه چنگـ       آنها را به زحم   

اد گوسـفندها   یـ د  یـ مال  مـی تن زنش     ه دست به  کشب هم   یالبد د . کرد  مینوازش  
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  !شد میدش یت چقدر پول عاکش میه اگر زنش را ک کرد میر کافتاد و ف یم

م یتــصم م گــرفتمی تــصمیــکاطــاقم برگــشتم و  ه تمــام شــد بــه  کــجــارو 

ه داشــتم از کــ را یاســتخوان  دســتهیــک اطــاقم گزلیرفــتم در پــستو: کوحــشتنا

م یاکـــر متیـــردم و زکـــ ک آنـــرا پـــاۀغـــیم تی درآوردم، بـــا دامـــن قبـــای مِجـــریتـــو

ات کـ م چـه درحر دانـست   مـی  ن یول. م گرفته بودم  یم را از قد   ین تصم یا. گذاشتم

، کـرد  مـی دند، وزن   یبر  میه  که ت که ران گوسفندها را ت    ک یمرد قصاب بود وقت   

م خواسـت   مـی ه  کـ ردم  کـ ار حس   یاخت  یه من هم ب   ک کرد  میز  یآم  نیبعد نگاه تحس  

ان یــ اطــاقم مۀچــیاز در. نمکــف را بکیــن یــه اکــالزم داشــتم . نمکــد بیــاز او تقل

 ینظـرم آمـد بـرا    بـه . دا بـود  یـ  آسـمان پ   یق رو یـ  عم یامال آب ک سوراخ   یکابرها  

 یور.  بلنــد بــاال بــرومیلــی نردبــان خیــکد از یــآنجــا برســم با ه بتــوانم بــهکــنیا

 ۀ هم یه رو ک یطور  آلود گرفته بود، به     ظ مرگ ی زرد غل  ی آسمان را ابرها   ۀرانک

 چـرا  دانم مین. ف بودکی و پر از   ک وحشتنا ی هوا یک. کرد  می ینیشهر سنگ 

 یول. افتادم یر مرگ مکف ن هوا بهیشه در ایهم! مشد مین خم   یطرف زم   من به 

م را گرفتــه یلــوخ گی بــی اســتخوانین و دســتهایه مــرگ بــا صــورت خــونکــحــاال 

اته را هم با خـودم ببـرم تـا بعـد از     کن لیه اکم گرفته بودم  یبود، حاال فقط تصم   

  »!امرزدش، راحت شدیخدا ب«د یمن نگو

ش را  یـ ه رو کـ بردنـد     ی تـابوت مـ    یـک  اطـاقم    ۀچـ ین وقـت از جلـو در      یدر ا 

 یصــدا. رده بودنــدکــ تــابوت شــمع روشــن یده بودنــد و بــاالیشکــاه ی ســۀپارچــ

ارهـا و رهگـذران از راه خودشـان        ک اسـب ک ۀهمـ . ردکـ مـرا متوجـه     » الاله االاهللا «

 مـرد قـصاب هـم آمـد     یحتـ . نـد رفت مـی شتند و هفـت قـدم دنبـال تـابوت           گـ   میبر

رمـرِد  ی پ یولـ . انش برگـشت  کـ  ثواب هفت قدم دنبال تـابوت رفـت و بـه د            یبرا

ــساط ــفر یبـ ــِر سـ ــورد ۀ از سـ ــم نخـ ــودش جـ ــ.  خـ ــد  ۀهمـ ــورت جـ ــه صـ ــردم چـ  ی مـ

ام  هیدا! ا افتاده بودندی مرگ و آن دن ۀاد فلسف ید  یشا! ودندخودشان گرفته ب    به

ه کـ  یح بزرگـ  ی تـسب  یهـا   دم اخمش درهم بـود، دانـه      یم جوشانده آورد د   یه برا ک
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بعـد، نمـازش را آمـد پـشت     . کـرد  مـی ر کانداخت و با خودش ذ یدستش بود م 

  .…»اللهم، اللهم  «کرد میمرش زد و بلندبلند تالوت کدر اطاق من به 

هـا  ین مسخره باز  ی تمام ا  یول! ها بودم   ه من مأمور آمرزش زنده    کنیمثل ا 

هـا هـم اگرچـه     ه رجالـه کـ م  کـرد   مـی ف  کیـ س  کبرع.  نداشت یریچ تاث یدر من ه  

 یـک ا اطاق مـن  یآ. ندکرد می یه عوالم مرا طی اما اقال چندثان ی و دروغ  یموقت

ــود؟ رختخــوابم ســردتر و تار   ــر  یــکتــابوت نب ــود؟ رختخــواب  ت ه کــ یاز گــور نب

م یر برا کن ف ین بار ا  یچند. کرد  میدن  یشه افتاده بود و مرا دعوت به خواب       یهم

 و مـرا فـشار      شـد   مـی  کوچـ کنظـم اطـاقم       شبها بـه  . ه در تابوت هستم   کآمده بود   

 ازاحــساسات بعــد  یسکــا یــ؟ آکننــد مــین احــساس را نیا درگــور همــ یــآ. دایــم

  ازمرگ خبر دارد؟

 ی از اعضا  یروز بعض   انه شب یکستد و بعد از     یا  یاگرچه خون در بدن م    

 سـرو نـاخن    یمـرگ مـو     بعـد از   ی تا مـدت   ی ول کنند  میشدن    هیبدن شروع به تحز   

ا یــنــد و رو مــین یستادنِ قلــب ازبــیــر هــم بعــد از اکــا احــساسات و یــآ. دیــرو مــی

 را ی مبهمــی هــست زنــدگکوچــکه در عــروق کــ ی خــونۀمانــدی از باقیتامــدت

ه حـس   کـ  برسـد بـه آن      اسـت چـه    ک؟ حـس مـرگ خـودش ترسـنا        کنند  میدنبال  

ــد کب ــد ه مــردهکــنن ــ هــستند یرهــائیپ! ان ــد  ک ــا لبخن ــد، مثــل ا میر مــیه ب ه کــنین

 ینفر جوانِ قـو   یکاما  . دشو  میه خاموش   ک یسوز  هیا پ یند، و   رو  میخواب    به

نگــد چــه میج برضــد مــرگ ی بــدنش تــا مــدت ی قــواۀد و همــمیــر مــیه ناگهــام کــ

   خواهد داشت؟یاحساس

ر کـ ن فیه اک یطور ذرات تنم افتاده بودم، به    یۀر مرگ و تجز   کف  بارها به 

. ست و نـابود بـشوم     یـ ه ن کـ م  کرد  می یقی حق یس آرزو کد، برع یانترس  میمرا ن 

. ها برود ذرات تن رجاله ه ذرات تنم درکن بود  یدم ا یترس  میه  ک یزیچ ازتنها

 ی بعد ازمـرگ دسـتها     خواست  می دلم   یگاه. ر بود یناپذ  م تحمل یر برا کن ف یا

ــا انگــشت  ــا همــ  یان بلنــد حــساس دراز ب ــه دقــت   ۀ داشــتم ت  ذراتِ تــن خــودم را ب
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ه مـال مــن  کـ م تـا ذرات تــن مـن   داشـت  مـی  نگــاه یم و دودسـت کـرد  مـی  یآور جمـع 

م، دیــد مــیه کــم آنچــه را کــرد مــیر کــ فیگــاه. هــا نرونــد هــستند در تــِن رجالــه 

ل یـ هـراس و م    اضطراب و هـول و    . نددید  میه دم مرگ هستند آنها هم       یکسانک

ن شـده   یه به من تلق   ک یدیختن عقا یرده بود؛ از دور ر    کش  کمن فرو   در یزندگ

ــتنهــا چ. مکــرد مــیخــودم حــس    دریبــود آرامــش مخــصوص   مــن  ه ازکــ یزی

ــ امکــرد مــی یدلجــوئ ــد نی ــود  یستی ــدگکــف.  پــس از مــرگ ب ــرا  یر زن ــاره م  دوب

م کرد  می یه در آن زندگ   ک یائین دن یا  من هنوز به  . کرد  مید و خسته    یانترس  می

ه کـ م  کـرد   مـی د؟ حـس    خـور   مـی گر به چه دردِ مـن       ی د یای بودم، دن  انس نگرفته 

ا، پــررو، گــدامنش،  یــحی بیدســته آدمهــا یک ی مــن نبــود، بــرا یا بــرایــن دنیــا

ه بــه کــ یسانکــ یفــروش، چــاروادار و چــشم و دل گرســنه بــود؛ بــرا      معلومــات

ن و آســمان مثــل ســگ  یشــده بودنــد و از زورمنــدان زمــ   دهیــا آفریــفراخــور دن

ــو دۀگرســـن ــ جلـ ــه ین قـــصاباکـ ــرا کـ ــ تیـــک یبـ ــه دم کـ  ینبانـــد، گـــدائمیجه لثـ

د و خــسته یانترســ مــی دوبــاره مــرا یزنــدگ رکــف. فتنــدگ مــینــد و تملــق کرد مــی

 یهـا  افهینهمه قیآور و ا ی قیاهاینهمه دنیدنِ ا ی به د  یاجینه، من احت  . کرد  می

 خـودش را  یاهـا یه دنکـ ده بـود  یـ بد دهیـ مگـر خـدا آنقـدر ند   . بار نداشتم  بتکن

ه کـ  ینم و در صـورت کـ م بتـوان  مـی  نیف دروغـ یـ مـن تعر  شد؟ امـا کـ مـن ب بچـشم  

رخـت و   کر و احـساسات     که ف کرد، آرزومند بودم    ک ید ط ی را با  یدی جد یایدن

ــدون زحمــت نفــس   داشــت مــیندشــده ک ــیکــش مــیم؛ ب ه احــساس کــآن یدم؛ و ب

 خــودم ینگم بــرایــ معبــد لیــک ی ســتونهایۀستم در ســاتوانــ مــینم، کــ یخــستگ

، حرف زد میه آفتاب چشمم را نک یم بطورزد میپرسه  . ببرمسر     را به  یزندگ

  .دیاشخر می گوشم را ی زندگیمردم و صدا

..........................................................  

 یـک ه زمـستان در  کـ  یم، مثـل جـانوران  رفت میشتر در خودم فرویهر چه ب 

 خـودم  یدم و صـدا  یشنیـ گران را بـا گوشـم م      ی د یند، صدا شو  میسوراخ پنهان   
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ه پـشت سـرم پنهـان شـده بـود ماننـد             ک ی و انزوائ  ییتنها. دمیشنیم م یرا در گلو  

ظ و ی چــسبنده، غلــ یکیه تــارکــ یم بــود، شــبهائ کظ و متــرای غلــی ازلــیشــبها

 شـهوت و  یه پر از خوابهاک خلوت ی سر شهرهایمنتظرند رو  دارند ویمسر

 خـودم بـودم   یه بـرا کـ  یلـوئ ن گیـ  مـن در مقابـل ا    یولـ . نـد یاینه اسـت فـرود ب     کی

ه در موقـع    کـ  یفشار.  نبودم یگریز د ینوع اثبات مطلق و مجنون چ     یکش از   یب

 ۀن جنبـ  ی همـ  ۀجـ یباند در نت  چـس   مـی  به هم    یی دفع تنها  یدمثلْ دونفر را برا   یتول

ه آهـسته  کـ خته اسـت  یآم یس وجود دارد و با تأسفکه در هرکز است یآم جنون

  ….دشو میل ی عمق مرگ متمایبه سو

 موهومــات را ۀحــضور مــرگ همــ! دیــوگ مــیه دروغ نکــتنهــا مــرگ اســت 

 یبهـا یه مـا را از فر کـ م و مرگ اسـت  ی مرگ هستۀما بچ . کند  میست و نابود    ین

 ید و بـه سـو  زنـ  میه ما را صدا ک اوست ید، و درته زندگده مینجات  یزندگ

 یم اگـر گـاه    یفهم  میه ما هنوز زبان مردم را ن      ک یدر سنهائ . دخوان  میخودش  

و . می مـرگ را بـشنو     یه صـدا  کـ ن اسـت    یـ  ا یم، بـرا  کنی  میث  ک م یان باز یدر م 

 اتفـاق   یسک یا برا یآ. کند  میه به ما اشاره     ک مرگ است    یدرتمام مدت زندگ  

ور  ر غوطـه کـ  در فیقـدر  ر فروبـرود و بـه  کـ ل بـه ف یـ ناگهان و بـدون دل  هکفتاده ین

ز را یــچــه چر کــه فکــخبــر بــشود و ندانــد  یان خــودش بکــه از زمــان و مکــبــشود 

 یایــت و دنیه بــه وضــعکــنی اینــد بــراکب وشــشکد یــ؟ آنوقــت بعــد باکنــد مــی

  . مرگ استین صدایا.  خودش دوباره آگاه و آشنا بشودیظاهر

 یهـا کپل کـه    ی عـرق گرفتـه بـود وقتـ        یبـو  کـه    کین رختخـوابِ نمنـا    یدرا

نم کب یوشب جاودان یستیم نیرا تسل م خودمخواست می وشد مین یچشمم سنگ

 رفـت گ  مـی ام ازسـرِ نـو جـان          شـده    فراموش ی گمشده و ترسها   یودهاادبی ۀهم

انـدازه بـزرگ بـه     یام بـ  سـتره  ۀ خنجر بشود؛ دگمۀغیا تک متیه پرهاکنیترس ا

افتـد مثـل      ین مـ  یزمـ   ه به ک ینان لواش   هکه ت کنیا بشود؛ ترس ا   ی سنگ آس  ۀانداز

زد و یـ برن یزمـ  سـوز بـه   هیـ ه اگر خوابم ببرد روغن پ  کنی ا یند؛ دلواپس کشه بش یش
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ســم   مثــلیان قـصاب کــ سـگ جلــو د یه پاهــاکـ نیرد؛ وســواس ایـ شـهر آتــش بگ 

 فتدیخنده ب  جلو بساطش بهیرمرد خنزرپنزریه پکنی اۀاسب صدا بدهد؛ دلهر  

رم کــه کــنی؛ تــرس اردیــ خــودش را نتونــد بگیه جلــو صــداکــآنقــدر بخنــدد 

ه رختخـوابم سـنگ   کـ نی بـشود؛ تـرس ا    یمان مار هنـد      حوض خانه  یۀ پاشو یتو

 مرمـر   ینـد و دنـدانها    ک لوال دور خودش بلغزد مرا مدفون ب       ۀلیوس  قبر بشود و به   

 یسکـ اد بـزنم  یـ م ببـرد و هرچـه فر  یه صـدا کـ نیهم قفـل بـشود؛ هـول و هـراس ا        به

  …. دادم نرسد به

 آمـد   مـی هکـ  یاورم، اما وقتـ یاد بی خودم را ب  یه بچگ کم  کرد  می من آرزو   

ه کــ یهــائ ســرفه!  بــودکدردنــاام ســخت و یــم مثــل همــان اکــرد مــیو آنــرا حــس 

، اجبـار انـداختن    داد  می را   یان قصاب کاه الغر جلو د   ی س یابوهای ۀ سرف یصدا

ال ولرم ی سۀن مادی خون ادا بشودی خون درآن پ  کۀه مبادا ل  کنیخلط و ترس ا   

 ید قـ یـ  اسـت و ناچـار با  ی زنـدگ ۀریه شـ کـ د یـ آ یرون میه از تِه بدن ب    کو شورمزه   

د برگـشت لگـدمال   یـ ار او را بـدون ام کـ  افۀه همـ کـ   مـرگ ید دائمـ یرد؛ و تهدک

  . م و هراس نبودیذرد بدون بگ می و کند می

خودش ظـاهر      را به  یسک هر ک صورت یاعتنائ  ی و ب  ی با خونسرد  یزندگ

 از یکـی ها فقط یبعض! ن صورت با خودش داردی چند یسکا هر یزد؛ گو سا  می

ن و ید و چـ شـو  مـی  کعتـا چـر  یه طبکـ  کننـد  مـی ها را دائما اسـتعمال   کصورتاین  

 یهاکگــر صـــورت ی دۀدســت . جــو هــستند   دســته صـــرفه  نیــ ا. دخــور  مــی  کچــرو 

وســته یگــر پی دینــد؛ و بعــضدار مــی زاد و رود خودشــان نگــه یخودشــان را بــرا

ن یـ ه اکـ نـد   فهم  مـی سن گذاشتند     ه پا به  کنی هم یند ول ده  میر  ییصورتشان را تغ  

 آنوقــت د؛شــو مــی مــستعمل و خــراب  ی آنهــا بــوده و بــه زود کن صــورتیآخــر

  .دیآ یرون می بی آخرک آنها ازپشت صورتیقیصورت حق

ه کــ بــا خــودش داشــت یر زهرآلــودی اطــاقم چــه تــأثیوارهــای ددانــم مــین

 ۀوانــینفــر دیکش از مــرگ یه پــکــمــن حــتم داشــتم ! کــرد مــیار مــرا مــسموم کــاف
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مرد  رون، آنی بۀه منظرک اطاقم بلیوارهایتنها د ن اطاق بوده؛ نهی درایریزنج

م و  دیـد   مـی ه  کـ  یسانکـ  ۀاتـه، و همـ    کام، آن ل    هی، دا یرمرد خنزرپنزر یقصاب، پ 

ه تـنم بـود،     کـ  یدم، و لباسـهائ   خـور   مـی ش آِش جـو     یه تـو  کـ  ی آش ۀاسکن  یهمچن

  .نندکد بیار را درمن تولکن افی ایرده بودند براک یکی نها دست بهی اۀهم

ارم کـ نـدم اف  کم را   ین حمـام لباسـها    یه در شاهنـش   کـ نیش هم یچند شـب پـ    

ار کـ ه افکـ ن بـود  یـ مثـل ا  خـت یری سـرم م یه آب روک یاستاد حمام. دعوض ش

. دمیـ رده دکـ  ِس عـرق یوار خـ ی خودم را بردیۀدر حمام سا. شد میاهم شسته   یس

ه بچـه بـودم،     کـ  یه دهسال قبـل وقتـ     کننده بودم   ک و ش  کدم من همانقدر ناز   ید

بـه  . افتـاد  ی حمـام مـ    ۀردکـ  وارِ عـرق  یـ  د ینطور رو ی تنم هم  یۀادم بود سا  یدرست  

د یناام زیانگ  حالت شهوتیکان تنم یردم؛ ران، ساق پا و مکتن خودم دقت 

حـس  . ه بچـه بـودم    کـ  ی مثـل وقتـ    ش بود ی آنها هم مثل دهسال پ     یۀسا. داشت

 ی لـرزان رو   یهـا   هی سـرگردان، سـا    یۀ سـا  یـک اش مثل      من همه  یه زندگ کردم  ک

م و کـ حن، میگران سـنگ  ی د یمقصد گذشته است؛ ول     ی و ب  یمعنیوارِ حمام ب  ید

تــر و   حمــام پررنــگۀردکــ وار عــرقیــد  آنهــا بــهیۀالبــد ســا. لفــت بودنــدک گــردن

ه کـ  یدرصـورت . ذاشـت گ  مـی  ی اثـر خـودش را بـاق       یافتاد و تـا مـدت       یمتر    بزرگ

  .شد می ک زود پایلی من خیۀسا

. ارم دوباره عوض شدکافه و افیات قکدم، حریه لباسم را پوشکنه یسر ب

ه در همـان  کـ نی داخل شـده بـودم، مثـل ا    یدید ج یایط و دن  یه در مح  کنیمثل ا 

 یدر هرصــورت زنــدگ. ا آمــده بــودمیه از آن متنفــر بــودم دوبــاره بــدنکــ یائیــدن

 حمـام مثــل  ۀه در خزانـ کـ م معجـز بـود   یچـون بــرا . دوبـاره بـه دسـت آورده بـودم    

  . آب نشده بودمکه نمک تیک

☼  ☼  ☼  
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 آمـد    می یردنک ن ، نامعلوم و باور   یعیر طب ی من بنظرم همانقدر غ    یزندگ

ــا آن مــشغول نوشــتن هــستم گو  کــ ی قلمــدانیه نقــش روکــ نفــر نقــاش  یکا یــه ب

ه کــن نقــش یــا اغلــب بــه. دهیشکــن قلمــدان را یــ جلــد ای رویمجنــون، وسواســ

ن نقـش  ی همـ ید بـرا یشـا . دیـ آ یه بنظـرم آشـنا مـ   کـ ن اسـت  یـ  مثل اکنم  مینگاه  

خـت سـرو     در یـک . کنـد   مـی ن نقـش مـرا وادار بـه نوشـتن           ید همـ  یشـا … . است

ان هندوسـتان چمباتمـه     کیـ ه جو یرده شـب  ک قـوز  یرمـرد یرش پ یـ ه ز کـ ده شده   یشک

حالـت تعجـب انگـشت        ده و دور سرش شالمه بسته بـه       یچیخودش پ   زده، عبا به  

اه ی بـا لبـاس سـ      ی او دختـر   یرو  دهـنش گذاشـته؛ رو بـه         دست چپش را بـه     ۀسباب

د، رقـص  یمـ  اسـت، جلـو او   یداسـ   بوگام یکد  ی، شا یعیرطبیبلند و با حالت غ    

  . آب فاصله استی جویکان آنها یلوفر هم به دستش گرفته و می گل نیک

☼  ☼  ☼  
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 یف آســـمانیـــان دود لطیـــم را میکار تـــارکـــ افۀ همـــکایـــ بـــساط تریپـــا

، دیــد مــی، جــسمم خــواب کــرد مــیر کــن وقــت جــسمم فیــدر ا. ردمکــنــده کپرا

ه پـر  کـ  ی مجهـول  یایـ ثافت هوا آزاد شـده در دن      که از ثقل و     کنید و مثل ا   یلغزیم

، روح ی روح نبــاتکایــتر. کــرد مــی مجهــول بــود پــرواز یرهایاز رنگهــا و تــصو

ر ی ســیمــن در عــالم نبــات  . ده بــودیــالبــد مــن دم ک را در یت نبــاتکــءالحریبط

 چـرت  ی چرمـ ۀه جلـو منقـل و سـفر      کنطور  ی هم یم، نبات شده بودم؛ ول    کرد  می

او !  افتـادم ی خنزرپنـزر رمـرد یاد پ یـ  چـرا    دانـم   میولم بود ن  ک یم و عبا رو   زد  می

ن یـ ا. ستنشـ   مـی ن حالـتِ مـن      ی و بـه همـ     کرد  مینطور جلو بساطش قوز     یهم هم 

نـه؛  یبلند شدم عبا را دور انـداختم، رفـتم جلـو آ           . ردکد وحشت   یم تول یر برا کف

 یـک  یشم نامرتب ولـ ی بود؛ ر یم برافروخته، رنگ گوشت جلو قصاب     یها  گونه

مــارم حالــت خــسته،  ی بیچــشمهارده بــودم؛ کــدا یــشنده پکــ و یحالــت روحــان

 ی و مردمـ ینـ یرزمیل ز یـ  ثق یزهـا ی چ ۀه همـ  کنیمثل ا . ده و پچگانه داشت   یرنج

 از یف شــهوتکیــجــور یکاز صــورت خــودم خوشــم آمــد، ! درمــن آب شــده بــود

ه تـه   کـ ق اسـت    یـ درد تو آنقدر عم   «: فتمگ  میخودم    نه به یجلو آ . دمبر  میخودم  

ا یـ د یـ آ ی از پـشت چـشمت درمـ   کا اشـ یـ  ینـ که بیـ و اگر گر… رده، کر  یچشم گ 

چرا زودتر شر   ! یتو احمق «: فتمگ  میبعد دوباره   …» !دآی  می درن کاصال اش 

 ی؟ مگــر بغلــی داری؟ هنــوز چــه تــوقعی؟ منتظــر چــه هــستکنــی مــیخــودت را ن

! یه رفتــکــ جرعــه بنــوش و دِبــرو   یــکست؟ یــ اطاقــت نی پــستویشــراب تــو 

  »!یتو احمق! احمق

. هـم مربـوط نبـود        بـه  آمـد    مـی  میه برا ک یارکاف! مزد  میمن با هوا حرف     

درسـرم  . دمیـ فهم میلمات را ن  ک ی معن یدم ول یشنیم م ی خودم را در گلو    یصدا
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ــا ــا صــداها  ی ه تــب داشــتم  کــ ی؛ مثــل وقتــ شــد مــیگــر مخلــوط  ی دین صــداها ب

 ینی چـشمم سـنگ  یهـا ک، پلآمـد   مینظر از معمول بهتر    دستم بزرگ  یانگشتها

 چـارچوب   یام تو   هیدم دا یه برگشتم د  کنیهم. لفت شده بود  کم  ی، لبها کرد  می

 یت بــود؛ چــشمهاکــحری بیا هیــصــورت دا. دمیــمــن قهقهــه خند. ستادهیــدر ا

عمومـا  .  بـود  یا خـشم و افـسردگ     یـ  بـدون تعجـب      یره شد ولـ   یمن خ   نورش به   یب

ن یـ ا. ازآن بـود  تـر     قیـ  مـن عم   ۀ خنـد  یانـدازد، ولـ     یخنـده مـ     ِت احمقانه بـه   کحر

اند و فهمـش       نبرده یا به آن پ   یه در دن  کگر  ی د یزهای بزرگ با آنهمه چ    یاحمق

 یـک  شـبها گـم شـده اسـت     یکیه در تِه تـار  کآنچه  . دشوار است ارتباط داشت   

 شــمرده یام منقــل را برداشــت و باگامهــا هیــدا. ت مــافوق بــشر مــرگ بــودکــحر

م یف دســـتهاکـــردم؛ کـــ ک خــودم را پـــا یشانیـــ پیرون رفـــت، مـــن عـــرق رویــ ب

وار یــوار دادم؛ ســِر خــودم را بــه جــرز دیــ بــه دهکیــد افتــاده بــود؛ تی ســفیهــا هکــل

ده یجـا شـن  کن ترانه را از ی ادانم میه حالم بهتر شد؛ بعد ن     کنیدم مثل ا  یچسپان

م، ی خـور  ی ر کم، شراب ملـ   ی خور یم تا م  یا بر یب«ردم  کبا خودم زمزمه    ! بودم

  »م؟ی خورکیم یحاال نخور

  دریصوص و اضطراب مخکرد میدلم اثر  شه قبل از ظهور بحران بهیهم

 یه روکـ  یا  بـود؛ مثـل عقـده     یزیـ انگ  اضـطراب و حالـتِ غـم      . شد  مید  یمن تول 

 از مـن    یقـ ی حق یایـ ش از طوفان؛ آنوقت دن    ی پ یدلم جمع شده باشد؛ مثل هوا     

ــیدور  ــ و در دنشــــد مــ ــدگی درخــــشانیایــ ــرد مــــی ی زنــ ــه مــــسافت  کــــم کــ ه بــ

ــ بـــا دنیریناپـــذ ســـنجش ن وقـــت از خـــودم یـــدر ا.  فاصـــله داشـــتینـــی زمیایـ

.  بودین حالت مربوط به ناخوشیا ایدم، گویترس میس کدم، از همه یرست می

 و یرمرِد خنزرپنزری اطاقم پۀدمِ درچ. ف شده بود  یرم ضع که ف کن بود   ی ا یبرا

ز یــ آنهــا چــه چۀافــیات و قکــ در حردانــم مــین. دمیدم ترســیــه دکــقــصاب را هــم 

غمبــر ی پر ویــقــسم بــه پ. م گفــتی بــراکز ترســنایــ چیــکام  هیــدا!  بــودکیترســنا

د در اطـاق زنـم؛ و از   یـ آ یرمرد خنزرپنـزر شـبها مـ   یه پک ده استیه دکد خور می
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  »!نکشال گردنتو وا«فته گ میاو  اته بهکه لکده بود یپشت در شن

اد یـ ه فرکـ  یروز بـود وقتـ  یا پس پریروز یپر! ردکد شو میرش را نکچ ف یه

 یه جـا  کـ دم  یـ چـشم خـودم د      دم، بـه  یـ  در اطاقم خـودم د     یزدم و زنم آمده بود ال     

 رونیــ بیاتِ عربــیــش آیــه از الکــرمــرد ی پۀخــورد رمکــ، زرد و ک چــریدنــدانها

ام جلـو     ه مـن زن گرفتـه     کـ  ین مـرد از وقتـ     یاصال چرا ا  .  لپ زنم بود   ی رو آمد  می

اتــه شــده کن لیــِن ایسترنــشکن بــود؟ خایسترنــشکا خایــداش شــد؟ آیــ مــا پۀخانــ

. دمیاش را پرسـ  وزهکـ  مـت یرمـرد ق یروز رفتم سر بساط پ      ادم هست همان  یبود؟  

رون آمــد، یــش بیرک لــِب شــ یخــورده از ال رمکــان شــال گــردن دو دنــدان  یــاز م

: ؛ و گفت  شد  میتن آدم راست      ه مو به  کرد  ک ک خش ۀ زنند ۀ خند یکد،  یخند

. »ینـ یرشو ببیجوون ببر، خ.  نداره هان یوزه قابل کن  ی؟ ا یخر  میده  یا ند یآ«

ردم کــمــن دســت . »ینــیبرشــو بی نــداره خیقــابل«:  گفــتیبــا لحــن مخــصوص 

 یــکد، یــاش، بــازهم خند  ســفرهۀز گذاشــتم گوشــیبم، دودرهــم و چهارپــشیــج

مـن از روز خجالـت      . شـد   مـی تـن آدم راسـت        ه مو به  ک یطور  رد به ک زننده   ۀخند

از . بــا دســتها جلــو صــورتم را گــرفتم و برگــشتم. ن فروبــرومیزمــ م بــهخواســت مــی

 آنهــا را یه زنــدگکــزده وا ک چــریزهــای چۀزد  زنــگی بــساط جلــو او بــو ۀهمــ

 ی زنـدگ  ۀ وازد یزهـا ی چ خواسـت   مـی د  یشا. دشو  میجواب داده بود استشمام     

ر و وازده نبــود؟ یــا خــودش پیــآ! بــه مــردم نــشان بدهــد ! شدکــرا بــه رخِ مــردم ب

 سـمج و    ی چـه زنـدگ    یارافتاده بود؛ ولـ   کف و از  یثک بساطش همه مرده،     یایاش

ر خودشــان را ی تــأثیقــدر  مــرده بــهیاین اشــیــا!  داشــتی پرمعنــیلهاکچــه شــ

  .نندکر بیستند درمن آنقدر تأثتوان می زنده نیه آدمهاکدرمن گذاشتند 

 یــکبــا «همــه گفتــه بــود  را آورده بــود، بــه م خبــرشیجــون بــرا  ننــهیولــ

زنم شپش گذاشـته بـود و خـودش هـم      ام گفت رختخواب هیدا» !فیثک یگدا

  .به حمام رفته

 یۀ سـا  یـک جـور بـوده اسـت؟ البـد           حمـام چـه    ۀردکـ  وار عـرق  ید   او به  یۀسا
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 زنـم   ۀقیدفعـه ازسـل     نیرفته ا   هم  ی رو یول!  بوده یدواریخودش ام   ه به ک یشهوت

ن یـ  مثـل ا مـزه  بی لوس و ی آدمِ معمولیک یرمرِد خنزرپنزریامد؛ چون پیبدم ن 

ن دردهـا،  یا.  نبودکنند می و احمق را جلب     ی حشر یه زنها ک ی تخم یمردها

ه از کــ یبتــکبــسته بــود و ن نــهیرمــرد پی پیوروســر ه بــهکــ ی بــدبختین قــشرهایــا

ــبار یاطــراف او مــ  ــدانــست مــید هــم خــودش ن ید، شــای ــد  او را ی ول  یــکمانن

نـده و مظهـر     یه جلو او بود نما    ک یفیثک ۀ و با آن سفر    داد  میش  یخدا نما   مچهین

  .نش بودیآفر

 رونیـ  ب ی عربـ  یها  هیش آ یه از ال  کخورده    رمک دوتا دندان زرد     ی جا یآر

 داد  مـی ه مـرا بـه خـودش راه ن        کـ ن زن   یهم. ده بودم ی صورت زنم د   ی رو آمد  می

بــا تمــام . دوســت داشــتم او را نهــای اۀ بــا وجــود همــی ولــکــرد مــیر یــه مــرا تحقکــ

  ! لبش را ببوسمیبار رویکنون نگذاشته بود که تا کنیوجود ا

ــود، صــدا یآفتــاب زرد ــد شــد، صــدا  ک ســوزنای ب  عجــز و ی نقــاره بلن

حــال . کــرد مــیدار یــ را بیکی و تــرس از تــاریمــوروث خرافــات ۀه همــکــ یا البــه

حــرارتِ . رده بــود و منتظــرش بــودم آمــد کــدلــم اثــر  ه قــبال بــهکــ یبحــران، حــال

م؛ رفــتم دررختخــواب  شــد مــیم را گرفتــه بــود؛ داشــتم خفــه   ی ســرتاپایســوزان

زهـا بـزرگ   ی چۀه همـ کـ ن بـود  یـ ازشدتِ تـب مثـل ا  . م را بستم  یافتادم و چشمها  

د باال رفته یاین بیه پائکنیسقف عوض ا. رده بودکدا یه پیشده و حاشه برحاش   

.  بلند شدم در رختخـوابم نشـستم  جهت  بی. داد  میم تنم را فشار     یلباسها. بود

… ر اسـت  یناپذ  تحمل… ستین ن کن مم یش از ا  یب«: مکرد  میبا خودم زمزمه    

: فتمگ میز یبعد با حالت شمرده و بلند با لحن تمسخرآم. ت شدمکناگهان سا

ه کـ  ی لغـات  یمـن بـه معنـ     » !مـن احمقـم   «: مکـرد   می؛ بعد اضافه    …»نیش از یب«

ح ی خــودم در هــوا تفــر  یفقــط از ارتعــاش صــدا  . م متوجــه نبــودم کــرد مــیادا 

ن وقـت   یـ در ا ! مزد  مـی  خـودم حـرف      یۀ با سـا   ی رفع تنهائ  ید برا یشا. مکرد  می

ه کـ د  شـو   مـی معلـوم   . اتـه آمـد   کدر بـاز شـد و آن ل       . دمیـ  د یردنکز بـاورن  یـ  چ یک
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 دانـست  مـی اوهـم  !  اسـت یرش بـاق ک شـ یباز هم جا. افتد یر من مکف  به یاهگ

 یرش بـاق  کش شـ  یجـا . م و آهـسته خـواهم مـرد       کـش   میه من زنده هستم و زنج       ک

ه مــن کــ خــاطر او بــود یه بــراکــ دانــست مــیا یــم بــدانم آخواســت مــیفقــط . بــود

وقـت مـن      آن. ممـرد   مـی وقـت آسـوده و خوشـبخت           آن دانـست   میاگر  ! ممرد  می

ار کـ ه وارد اطـاقم شـد اف  کـ اتـه  کن لیـ ا. ن بودمی زمین مردمام رویتر  بختخوش

 کـرد  میتراوش  اتشک از وجودش، از حریا  چه اشعهدانم مین. ردکبدم فرار 

دفعه حالش بهتر بود؛ فربه و جاافتاده شده بـود؛    نیا! داد  مین  کیمن تس   ه به ک

ود، خـــال ش را برداشـــته بـــیر ابـــرویـــده بـــود؛ زی پوشـــی طوســـۀارخلـــق سنبوســـ

رده کـ دآب و سـرمه اسـتعمال   یده بـود، سـرخاب و سـف      یشکـ گذاشته بود، وسـمه     

ه از کــن بــود یــمثــل ا. ش وارد اطــاق مــن شــد یــقلــم آرا مختــصر بــا هفــت . بــود

 دســـت چـــپش را ۀار انگـــشت ســـبابیـــاخت ی اســـت و بـــی خـــودش راضـــیزنـــدگ

ه کـ  بود  یریف اث یف، همان دختر ظر   ین همان زن لط   یا ا یآ. دهنش گذاشت   به

 ی بــازکنــار نهــر ســورن بــا هــم ســرمام کد و یپوشــ یخــورده مــ نیاه چــیاس ســلبــ

 یه حالـت آزاد و بچگانـه و موقـت داشـت و مـچ پـا       ک یم؟ همان دختر  یکرد  می

م کـرد  مـی او نگـاه   ه بـه کـ دا بود؟ تا حـاال  یر دامن لباسش پ   یزش ازز یانگ  شهوت

! اد ازجلو چشمم افتـ    یا  ه پرده کنین وقت مثل ا   یدرا. مشد  میدرست ملتفت ن  

 یـک م  کـ م ح یاو بـرا  !  افتـادم  یان قـصاب  کـ  دمِ د  یاد گوسـفندها  یـ  چرا   دانم  مین

 ازدست یلک  سابق را بهیربائ ت دلیرده بود و خاصکدا یه گوشتِ لخم را پکت

 بـود؛  یر زنـدگ کـ ف ه بهکن شده بود ین و رنگی سنگۀ زنِ جاافتاد  یک. داده بود 

رس   زنـم بـزرگ و عقـل      ه  کـ دم  یـ با ترس و وحشت د    ! زنِ من ! اریع   زنِ تمام  یک

راســتش از .  مانــده بــودم یحالــت بچگــ  ه خــودم بــه کــ یشــده بــود؛ درصــورت  

س تــن کــه بــه همــه  کــ یزنــ. دمیکــش مــیش خجالــت یصــورت او، از چــشمها 

ت ی او تـسل یادبود موهـوم بچگـ  یـ مـن فقـط خـودم را بـه      مـن؛ و   اال بـه داد مـی در

ده  حالــت محــو گذرنــیــک بچگانــه، ۀ صــورت ســادیــکه کــ یآنــوقت. مداد مــی
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ده یـــ صـــورتش دی ســـِر گـــذر رویرمـــرد خنـــزری دنـــدان پیداشـــت و هنـــوز جـــا

  .س نبودکن همانینه، ا. شد مین

ا تـو آزاد    یـ آ«: مـن جـوابش دادم    » حالت چطوره؟ «ه  کد  یاو به طعنه پرس   

او » ؟یاردارکـ  مـن چ ی؟ بـه سـالمت   کنـی   مـی خـواد ن  ی دلت م  یا هرچ ی؟ آ یستین

ا مـن طـرز حـرف       یـ گو. نـد کگاه ب من ن   اصال برنگشت به  . در را به هم زد و رفت      

ه کـ  یاو همان زن! رده بودمک زنده را فراموش یا، با آدمهای دنیزدن با آدمها 

. دیـ ت مـن رنج کـ ن حریـ ا  از هرگونـه احـساسات اسـت از   یم عارکرد میگمان 

ــا ین بــار خواســتم بلنــد شــوم بــروم رو   یچنــد نم کــه بیــفــتم گریش بی دســت و پ

ه یـ ستم گرتوانـ  مـی م اگـر  کـرد  مـی ن نم، چـون گمـا  که ب ی گر یآر. پوزش بخواهم 

ا چنـــدقرن گذشـــت؟ یـــقـــه، چنـــد ســـاعت، یچنـــد دق. مشـــد مـــینم راحـــت کـــب

ِف کیـ  یـک م، کرد میف کیها شده بودم و از دردِ خودم          وانهیمثل د ! دانم  مین

نم و خــداها هــم اگــر وجــود  کــستم بتوانــ مــیه فقــط مــن کــ یفــکی، ی بــشریورا

 خـودم  یوقـت بـه برتـر    درآن. ننـد کف ب کین اندازه   یستند تا ا  توان  میداشتند ن 

ــ ــر یپ ــردم؛ برت ــه  ی ب ــه رجال ــه طب   خــودم ب ــه خــداها حــس    یهــا، ب ردم؛ کــعــت، ب

 خــدا شــده بــودم، از خــدا هــم یــک.  شــهوتِ بــشر هــستندۀدیــه زائکــ یخــداهائ

 درخــودم حــس یتنــاهی و الیان جــاودانیــ جریــکچــون . شــده بــودمتــر  بــزرگ

ــ… . مکـــرد مـــی م کـــرد مـــیه تـــصور کـــقـــدرها هـــم  آن.  او دوبـــاره برگـــشتیولـ

ش یو سـرفه بپـا   هیـ دم و در حالـت گر یبلند شدم دامنش را بوس. دل نبود سنگ

صــدا  او را شیدم و چنــدبار بــه اســم اصــلیــ او مالیافتــادم، صــورتم را بــساق پــا

 یامـا تـو   !  داشـت  یش صدا و زنـگ مخـصوص      یه اسم اصل  کن بود   یمثل ا . زدم

ه طعـم   کـ ش را   ی پـا  یهـا   چـه یماه. »!اتـه کل… اتـه   کل«فتم  گ  میقلبم، در ته قلبم     

ه یـ ردم، گرکـ ه یـ آنقـدر گر . م و گس بود بغـل زدم ی، تلخ و مال داد  میار  ی خ ۀگون

دم او رفتــه یــخــودم آمــدم د ه بــهکــنیهم!  چقــدر وقــت گذشــتدانــم مــیردم، نکــ

 بــشر را یفهــا و نوازشــها و دردهــاکی ۀه همــکــد یشکــ لحظــه نیــکد یشــا. اســت
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 کایـــ بـــساط تریه پـــاکـــ یردم و بـــه همـــان حالـــت مثـــل وقتـــکـــدرخـــودم حـــس 

ند، جلــو ینــش مــیه جلــو بــساط خــودم  کــ یرمــرد خنزرپنــزریستم، مثــل پنشــ مــی

دم، همـانطور  خـور  مـی ان نکم تیاز سر جا.  مانده بودم  زد  میه دود   ک یسوز  هیپ

 دسـت و  یاه رویها مثـل بـرف سـ    م، دودهکرد میره نگاه یسوز خ هی پ ۀه به دود  ک

م ی آش جـو و ترپلـو جوجـه بـرا      ۀسـ اک یـک ام    هیـ ه دا کـ  یوقتـ . ستنشـ   میصورتم  

.  شام از دستش افتادینیاد زد، عقب رفت و سیآورد از زور ترس و وحشت فر

ر یله را با گلگ   یبعد بلند شدم سر فت    . ه اقال باعث ترس او شدم     کمن خوشم آمد    

! کیافه ترسنایچه ق. دمیها را به صورت خودم مال نه دودهی آیزدم و رفتم جلو

 یدم، تـو  یـ درانیم، دهـنم را م    کـرد   مـی دم ول   یکـش   مـی ا   چـشمم ر   یبا انگشت پا  

رفتم و ازدوطــرف تــاب گــ مــیش خــود را بــاال یــر ریــم، زکــرد مــیلــپ خــودم بــاد 

 و ک مضحیها افهی چه قیصورت من استعداد برا. دمآور میم، ادا درداد می

 و ک، ترسـنا ک مـضح یختهـا ی ر ۀلها، همـ  ک شـ  ۀا همـ  یـ گو!  را داشت  کیترسنا

ــاورن ــ یردنکب ــه ا   ه در نهــاک ــود ب ــد مــن پنهــان ب ار ک آنهــا را آشــ ۀله همــیوســ نی

ن حـال  یم و درعـ   کـرد   مـی ختم و حـس     شـنا   مین حاالت را درخودم     یا. مدید  می

. هـــا درمـــن و مـــال مـــن بودنـــد افـــهین قیـــ اۀهمـــ. نـــدآمد  مـــیکنظـــرم مـــضح بــه 

 سرانگــشت ۀ اشــاریــک ه بــهکــآور  ار و خنــدهکــتی و جناک ترســنایهاکصــورت

نهـا را   ی ا ۀل زنم، همـ   کل قصاب، ش  ک، ش یقاررمرد  یل پ کش. ندشد  میعوض  

هـا درمـن بـوده        افـه ین ق ی ا ۀهم! اس آنها درمن بوده   ک انع یدم؛ گوئ یدرخودم د 

 یـک ره و حالت صورت من دراثـر    یا خم یآ. دام ازآنها مال من نبود    کچی ه یول

 دورسـت  ی مـوروث یهایدیـ  مجهـول، دراثـر وسواسـها، جماعهـا و ناام         یکتحر

 حـــس یـــک ۀلی بـــودم بـــه وســـیبـــار مـــوروث نیـــن اه ناگهـــاکـــنـــشده بـــود؟ و مـــن 

ام   افهین حاالت را در ق    یه ا کرم متوجه نبود    کآور، بالاراده ف    ز و خنده  یآم  جنون

 و  شـد   مـی ن وسواس آزاد    ید ا یام از ق    افهید فقط در موقع مرگ ق     ینگه دارد؟ شا  

ا درحالــت یــ آیولــ! رفــتگ مــیخــودش  د داشــته باشــد بــهیــه باکــ یعــیحالــت طب
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رده کــ ک صــورتم حــیز مــن روی تمــسخرآمۀه دائمــا ارادکــ یت هــم حــاالیآخــر

هرحــال  ذاشــت؟ بــهگ مــی نیبــاقتــر  قیــتــر و عم بــود، عالمــت خــودش را ســخت

 ی خــودم پــیتهــایبــه قابل!  ازدســت مــن ســاخته بــود یارهــائکه چــه کــدم یــفهم

!  بــودکی زننــده و ترســناۀدی خراشــۀر خنــده، چــه خنــدیــمرتبــه زدم زیک. بــردم

مثـل  . ختمشـنا  مـی  خـودم را ن یچـون صـدا  . م راست شد  تن یه موها ک یطور  به

خ یده بـود، بـ    یـ چیم پ یِخ گلـو  یه اغلـب بـ    کـ  یا   خنـده  یـک ،  ی خـارج  ی صدا یک

ه کـ  ت یـک ن وقت به سـرفه افتـادم و         یهم. ردکده بودم درگوشم صدا     یگوشم شن 

نه ی آیرا رو با سرانگشتم آن. نه افتادی آ یه از جگرم رو   ک ت یکن،  یخلط خون 

 ی و موهــای مهتــابۀدیــجــون بــا رنــگ پر دم ننــهیــگــشتم دبر هکــن یهمــ. دمیشکــ

ه کـ  یاسـه آش جـو از همـان آشـ         ک یـک زده    فروغ وحـشت    ی ب یده و چشمها  یژول

م را یمـن دسـتها  . کـرد  مـی مـن مـات نگـاه      دستش بود و بهیم آورده بود رو   یبرا

  .ردمک پستو خودم را پنهان ۀجلو صورتم گرفتم و رفتم پشت پرد

. داد  مـی ن فـشار    ی آتـش  ۀ حلقـ  یـک ور سـرم را     ه خواسـتم بخـوابم د     ک یوقت

ختــه بودنــد در دمــاغم یســوز ر هیــه در پکــز روغــن صــندل یــانگ  تنــد شــهوتیبــو

 یار بـا تلخـ    یـ  خ ۀونـ ک و طعـم     داد  مـی  زنـم را     ی پا یها  چهی ماه یبو. ده بود یچیپ

  بـدنم را   یرم اعـضا  کـ دم و درف  یـ مال  مـی  تنم   یدستم را رو  .  دردهنم بود  یمیمال

خـط  . مکـرد   مـی سه  ی تن زنم مقا   ی با اعضا   آنها را  ۀ و هم  ران، ساق پا، بازو   

 یلـ یاز تجـسم خ . نهـا دوبـاره جلـوم مجـسم شـد     ی تن زنم، این، گرمایران و سر  

م خواسـت   مـی ه  کـ ردم  کـ حـس   . اج را داشت  ی احت یکبود، چون صورت    تر    یقو

 ۀن وسوســیــ دفــع ایم بــرای تــصمیــکت، کــ حریــک.  مــن باشــدیــکتــِن او نزد

ــ.  بــودیافکــز یــانگ شــهوت ــ ایول  تنــگ و یقــدر ن دور ســرم بــه ی آتــشۀن حلقــی

 ک ترســنایلهــایک مــبهم و مخلــوط بــا هیایــ دریــک در یلــک ه بــهکــســوزان شــد 

  .ور شدم غوطه

ه از  کـ دار شدم   ی مست ب  ۀ دسته گزم  یک یازصدا.  بود یکهوا هنوز تار  
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 یجمعــ نــد و دســته داد مــی هــرزه بــه هــم   یذشــتند، فحــشها گ مــیوچــه ک یتــو

م یم، حـاال نخـور  ی خـور ی رکم، شراب ملی خوریم تا میا بریب«: دندخوان  می

  . »م؟ی خورکی

 ی شراب در پـستو  ی بغل یکه  کمن الهام شد      مرتبه به یکادم افتاد، نه،    ی

 آن  ۀ جرعـ  یـک ه زهر دندان ناگ درآن حل شده بود و با           ک یاطاقم دارم، شراب  

لمـه  کن یـ ؟ ا…اتـه   ک آن ل  یولـ . شـد   مـی ست و نـابود     یـ  ن ی زنـدگ  یابوسهاک ۀهم

شتر او را سـرزنده و پرحـرارت بـه مـن جلـوه            یـ ، ب کـرد   میص  یاو حر   شتر به یرا ب م

الـه ازآن شـراب بـه او        ی پ یکنم؟  کستم تصور ب  توان  می از این    چه بهتر . داد  می

 تشنج با هم یکان یوقت درم آن. دمیکش میاله هم خودم سر ی پیکم و داد می

  .میمرد می

 ی مـوقت  ی ولنگـار  یـک ،  ی هرزگـ  یـک ها     رجاله ۀ هم یست؟ برا یعشق چ 

 هـــرزه و فحـــشا و اصـــطالحات یفهاید در تـــصنیـــهـــا را با عـــشق رجالـــه. اســـت

دست خـر   «مثل  . ردکدا  ی پ کنند  میرار  ک ت یاری و هش  یه در عالمِ مست   ک کیکر

ز یــ مــن چی عــشق نــسبت بــه او بــرا یولــ. »ردنکــ توســر کتــو لجــن زدن، و خــا

 مـورت   یشمهاچـ : ختمشـنا   مـی م  یاز قـد   او را    ه من کراست است   .  بود یگرید

 مـن پـر از      ینهـا بـرا   ی ا ۀ خفـه و آرام، همـ      یبـاز، صـدا     مـه یب، دهـن تنـگ ن     یعج

ه ازآن محــروم کــنهــا آنچــه را ی اۀ بــود؛ و مــن درهمــک دور و دردنــایادگارهــای

ز مربـوط بـه خـودم بـود و از مـن گرفتـه بودنـد جـستجو                   یـ  چ یـک ه  کـ مانده بـودم    

  .مکرد می

ه حــس کــن بــود ی همــیارده بودنــد؟ بــرکــشه مــرا محــروم یــ همیا بــرایــآ

د یـ  جبـران عـشق ناام  یه بـرا کـ  یگـر یلـذت د . شده بود دای درمن پیترکترسنا

اد یـ  چـرا    دانـم   مـی ن. نـوع وسـواس شـده بـود       یکم  یم، برا کرد  میخودم احساس   

، بـسم  زد مـی نش را بـاال  یه آسـت ک اطاقم افتاده بودم ۀچی در یمرد قصاب روبرو  

. شه جلـو چـشمم بـود      یـ ضـع او هم   حالـت و و   . دیبر  میفت و گوشتها را     گ  میاهللا  
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 رختخـوابم بلنـد     یاز تو . کم ترسنا ی تصم یکم گرفتم،   یباألخره من هم تصم   

م گذاشـته  یاکـ ر متیـ ه زکـ  را یاستخوان  دستهیکنم را باال زدم و گزلیشدم، آست 

ــایــکردم و کــقــوز . بــودم برداشــتم   دوشــم انــداختم، بعــد   ی زرد هــم روی عب

 حالــت یــکن حــال یه درعــکــردم کــ دم، حــسیــچیم را بــا شــال گــردن پیســرورو

ــۀمخلـــوط از روح ــزر یـ ــرد خنزرپنـ ــ در مـــن پی قـــصاب و مـ ــودیـ ــده بـ ــد . دا شـ بعـ

ردم؛ ک بود، در را آهسته باز      یکاطاقش تار . طرف اطاق زنم رفتم     ن به یپاورچ

شـال گردنتـو    «: فـت گ  مـی ؛ بلندبلند بـا خـودش       دید  میه خواب   کن بود   یمثل ا 

چــه . م او گــرفتمیــنفــس گــرم و مالرفــتم دم رختخــواب، ســرم را جلــو  . »نکــوا

 ین حـرارت را مـدت     یـ به نظرم آمد اگر ا    !  داشت یا  گننده  حرارت گوارا و زنده   

ه مــن گمــان کــقــدر وقــت بــود  چــه! اوه. مشــد مــیم دوبــاره زنــده کــرد مــیتــنفس 

ه کـ ردم  کـ دقـت   . د مثل نفس خـودم داغ و سـوزان باشـد          یم نفِس همه با   کرد  می

 آنجـا  یسکـ  او ی از فاسـقها یعنـ ی هـم هـست؟   یگریا در اطاق او مرد د    ینم آ یبب

م افتـرا و بهتـان   داد مـی او نـسبت     دم هرچـه بـه    یـ فهم.  او تنها بود   یول! ا نه یبود  

االت موهـوم نـسبت     یـ ازتمـام خ  ! ره نبـود  کجا هنوز اودختر بـا    کاز. محض بوده 

د، چـــون در یشکـــش طـــول نی بـــیا قـــهین احـــساس دقیـــا. بـــه او شـــرمنده شـــدم

ه کـ ز یـ آم مـسخره   خفـه و ۀ خنـد یک عطسه آمد و یدارون در صیوقت از ب نیهم

اگر . دیشک تنم را    ین صدا تمام رگها   یا. دمی شن کرد  میتن آدم راست      مو را به  

ه کــ یامــده بــود همــان طــور  یده بــودم، اگــر صــبر ن ین عطــسه و خنــده را نــشن یــا

م بـه قـصاب   داد مـی م کـرد  مـی ه کت هکت او را  گوشت تن ۀم گرفته بودم هم   یتصم

ه ازگوشـت رانـش را  بعنـون    کـ  تیـک مـردم بفروشـد، خـودم         ن تا به  ما  جلو خانه 

 او ینـ دو می: فتمگ میاو  م بهرفت میش ی، و فردا  یرمرد قار یم به پ  داد  می ینذر

ار را کـــن یـــد ایـــخند مـــی بـــود؟ اگـــر او نکـــی مـــال یروز خـــوردیـــه دکـــ یگوشـــت

ــبایم افتــاد؛ چــون   یاتــه نمــ که چــشمم در چــشم ل کــم داد مــی شــب انجــام  یسی

بـاالخره از   . داد  مـی مـن سـرزنش       بـه . دمیکش  می او خجالت    یچشمهاازحالت  
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م را گرفته بود برداشتم و هراسان       یه جلو پا  که پارچه   ک ت یکنار رختخوابش   ک

ز را یـ آم تیـ ار جناک افۀردم چون هم ک بام سوت    ی را رو  یکگزل. دمیرون دو یب

 مــرد یــکه گزلیه شــبکــ را یــکن گزلیــا. رده بــودکــد یــم تولی بــرایــکن گزلیــا

ه کــدم یــســوز د هیــه برگــشتم جلــو پکــدر اطــاقم . ردمکــقــصاب بــود ازخــودم دور 

ــپ ــود؛ پ  یه روکــ کــیرهن چریــام؛ پ رهن او را برداشــتهی رهن یــ گوشــتِ تــِن او ب

ِت کــ، و ازحرداد مـی  عطـر مــوگرا  ی تـِن او، بــو یه بــوکـ ار هنــد کـ  نــرم یشمیـ ابر

م گذاشـتم   یاهاان پ یدم، م یآنرا بوئ . رهن مانده بود  ین پ ی او درا  یتنش، از هست  

 داد  یصـبح زود ازصـدا    . ده بـودم  ی نخواب ین راحت ی به ا  یچ شب یه. دمیو خواب 

رار کـ راهن دعـوا راه انداختـه بـود و ت         یـ شدن پ   ه سر گم  کدار شدم   یداد زنم ب  یو ب 

 اگـر  یولـ . نش پـاره بـود  یدرصـورت سرآسـت   . »!…رهن نـو نـالون    یه پ ی «کرد  می

 یـک ا مـن حـق   یـ آ. نمکـ  را رد   رهنیـ ه پ کـ افتاد من حاضر نبـودم        یخون هم راه م   

   زنم را نداشتم؟ۀهنکراهن یپ

 یک گزلیکم آورد، یاالغ و عسل و نان تافتون برا ر ماچهیه شکجون   ننه

آن را در :  گذاشـته بـود و گفـت   ینی چاشـت مـن در سـ   ی هـم پـا  یاسـتخوان   دسته

د و  یشکـ ش را بـاال     یبعـد ابـرو   . ده اسـت  یـ ده و خر  یـ  د یرمـرد خنزرپنـزر   یبساط پ 

 را برداشــتم نگــاه کمــن گزلــش. »!دســت بــدرد بخــوره  بــرا دمگــاس«: گفــت

: ده گفـت  یـ  و رنج  کیحـال شـا     جون به   بعد ننه .  خودم بود  یکردم؛ همان گزل  ک

شب تــو یــرهن منــو دیــه پگــ مــی ی صــبح ســحراتــهک آن لیعنــی دختــرم! آره«

ده یـ  د کروز زنـت لـ    یـ امـا د  !  شـما باشـم    ۀخـوام مـشغول ذمـ     یه نم کـ من. یدیدزد

فت تو حموم آبـستن شـده، شـب    گ  میخودش  … ه بچه کم  ینستدو  میما  … بود

مـن    بـه . بـود بـود   کگـل     دم رو بـازوش گـل     یمرش رو مشت و مال بدم د      کم  رفت  می

. ».شگونم گرفتنـد یـ ن، ازمـا بهتـرون و    یرزمیـ  رفـتم تـو ز     یوقتینشان داد گفت ب   

دم یـ مـن خند »  وقت زنت آبستن بوده؟یلی خینستدو می چیه«: دوباره گفت

» !دهیـ  اون جنبیه، البـد بـه رو  یـ  یرمـرد قـار  یپ لکل بچه شـ کالبد ش«: و گفتم
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ن جــواب یــه منتظــر اکــنیمثــل ا. ر ازدر خــارج شــدیــحالــت متغ جــون بــه بعــد ننــه

 را با دست لرزان بردم در       یاستخوان   دسته یکمن فورا بلند شدم، گزلش    . نبود

  .را بستم  گذاشتم و درِ آنی مجری اطاقم تویپستو

 یرو حتمـا بـه   . ده باشـد  یـ  مـن جنب   یه بـررو  ه بچـ  کـ ن نبـود    کـ نه، هرگز مم  

  !ده بودی جنبیرمرِد خنزرپنزریپ

 آن کوچـــکبـــرادر  شکوچکـــبعـــد ازظهـــر در اطـــاقم بـــاز شـــد؛ بـــرادر 

 دیـد  مـی ه آنهـا را  کـ س کهـر . د وارد شـد یـ جو مـی ه ناخنش را یک در حال اتهکل

 تنـگ،   کوچـ کدهـِن   ! شـباهت   آنقـدر هـم   . ه خـواهر برادرنـد    کد  یفهم  میفورا  

 مـورب و    ی خمـار، چـشمها    ۀدیـ  خم یهـا ک، پل ی تر و شهوت   یآلو  گوشت یلبها

گـون    ب و صـورت گنـدم     یـ ترت  ی بـ  ی خرمـائ  ی برجسته، موها  یها  متعجب، گونه 

از . داشـت  او را یطانیه از روح شک تیکاته بود و   که آن ل  یدرست شب . داشت

ه بـه فراخـور زد و خـورد بـا           کـ روح  یـ  بـدون احـساسات ب     یمنـ ک تر ین صـورتها  یا

ز ی جــای زنــدگۀ ادامــی را بــرایارکــه هرکــ یا افــهیق. ســت شــده بــود دریزنــدگ

ه اجـداد   کـ نیرده بـود، مثـل ا     کـ  ینـ یب  شیعت قـبال پـ    یه طب کنی؛ مثل ا  دانست  می

ده بودنـد و  یـ عت جنگیرده بودند و با طبک یر آفتاب و باران زندگ   یاد ز یآنها ز 

ه از کــ بــه آنهــا داده بودنــد بلیراتــییل خودشــان را بــا تغیل و شــماکنــه تنهــا شــ

. ده بودنـد  ی خودشـان بـه آنهـا بخـش        یاستقامت، از شهوت و حـرص و گرسـنگ        

وارد اطـاق   . م بـود  یـ ار تلـخ و مال    یـ  خ ۀونـ کم، مثل طعـم     دانست  میطعم دهنش را    

جــون  شـاه «: رد و گفـت کـ مـن نگـاه    ش بــهیمنک متعجـب تـر  یه شـد بـا چـشمها   کـ 

ور مگـه آدم چطـ  . میشیـ  ازشـرت خـالص م     یمیر  می گفته تو    یم باش کیه ح گ  می

  .»ام ه من مردهک  وقتهیلیبهش بگو خ«: من گفتم» ه؟میر می

  .»شد می خونه مال ما ۀفتاده بود همیام ن اگه بچه: شاه جون گفت«

ه مــو را کــ زننــده بــود ک خــشۀ خنــدیــکر خنــده؛ یــار زدم زیــاخت یمــن بــ

بچـه از   . ختمشـنا   مـی  خـودم را ن    یصـدا  کـه    ی بـه طـور    کـرد   مـی آدم راسـت      تِن  به
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ف کیـ  یه چـرا مـرد قـصاب ازرو       کـ دم  یـ فهم  مـی ن وقت   یدرا. دیرون دو یاطاق ب 

دن یـ ف بر کیـ ! کـرد   مـی  ک ران گوسـفندها پـا     ی را رو  یاسـتخوان    دسـته  یکگزل

 آن خونِ مرده، خونِ لخته شده مثل لجن جمع شده بـود            یه ازتو کگوشت لخم   

سـِگ زرد جلـو     . دکیـ چین م یقطـره خونانـه بـه زمـ          گوسـفندها قطـره    ۀو از خرخر  

 تـارش  یان افتـاده بـود بـا چـشمها    کـ ِن دی زمـ یه روک ی گاوۀدیر بۀلک و  یقصاب

ه غبار مرگ ک ی گوسفندها، با چشمهائۀن سر همین و همچنکرد می نگاه  کر

  !نددانست میده بودند، آنها هم یش نشسته بود آنها هم دیرو

اجــات ی احتۀ همــیخـدا شــده بــودم، مـاورا   مچــهیه نکــم فهمـ  مــیبـاالخره  

 را درخــودم حـــس  یت و جــاودان یان ابــد یـــر مــردم بــودم، ج  کوچــ کپــست و  

  .مکرد می

نار نهـر سـورن     که  کن بود   یت عبارت از ا   ی من ابد  یست؟ برا یت چ یابد

را ببنـدم و سـرم    می لحظه چـشمها یکنم و فقط ک بی بازکاته سرمامکبا آن ل

  .نمکرا در دامن او پنهان ب

 .یبـ یهـم بطـور غر   م، آنزد مـی ه با خودم حرف   کد  ینظرم رس   باره به   یک

ه حاضـر  کـ ن شـده بـود   ی سـنگ یقـدر  م بهی لبهایخواستم با خودم حرف بزنم ول 

 خـودم   یا صـدا  یـ ان بخـورد    کـ م ت یه لبها کآن  یاما ب . ت نبود کن حر یمترک یبرا

  .مزد میه با خودم حرف کردم کرا بشنوم حس 

، شـب بـا   شـد  تـر مـی   یـک و تارتـر   ه مثل قبـر هرلحظـه تنـگ    کن اطاق   یدرا

 بـا  زد مـی ه دود کـ  یسـوز  هیـ جلـو پ  . رده بـود  کـ حاطـه   ش مرا ا  ک وحشتنا یها  هیسا

ه بــسته بــودم  کــ یگردنــ ده بــودم و شــال یــچیه بــه خــودم پ کــ ین و عبــائیپوســت

و تــر   پررنــگیلــی مــن خیۀســا. وار افتــاده بــودیــام بــه د هیزده ســا پکــحالــت  بــه

تـر از وجـودم       یقـ یام حق   هیسـا . وار افتـاده بـود    یـ  من به د   یقیازجسم حق تر    قیدق

ام همـه   اتـه کجـون و زن ل      ، مـرِد قـصاب، ننـه      یرمرد خنزرپنـزر  یا پ یگو. شده بود 

ه ین وقت شـب  یدرا. ان آنها محبوس بودم   یه م ک یهائ  هی من بودند؛ سا   یها  هیسا
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ل کشــ رده بــود، و بــهکــر یــم گی مــن در گلــویهــا  نالــهی جغــد شــده بــودم ولــیــک

ه مثـل مـن     کـ  دارد   ید جغـد هـم مرضـ      یشـا . مکـرد   مـی  خونْ آنها را تـف       یها  هکل

ده یـ ه جغـد شـده بـود و بـا حالـت خم            یوار درسـت شـب    یام به د    هیسا! کند  میر  کف

ــا نوشـــته ــ مـــیدقـــت   مـــرا بـــهیهـ د، فقـــط او یـــفهم مـــیحتمـــا او خـــوب . دخوانـ

ــ مـــی ــ. ست بفهمـــدتوانـ ــ چـــشمم ۀازگوشـ ــاکـ ــه سـ ــاه یۀه بـ ــرد مـــی خـــودم نگـ م کـ

  .دمیترس می

 مـرا فراگرفتـه     یه سرتاسـر زنـدگ    کـ  یت مثـل شـب    ک و سا  یک شب تار  یک

 یجـ کمـن دهـن    وار، از پـشت پـرده، بـه   یه از درو دک ک ترسنا یلهایک با ه  .بود

ده یـ ه در تـابوت خواب کـ نی مثـل ا شـد  مـی  ننگ یقدر  اطاقم به یگاه. ندکرد  می

. ت حاضـر نبودنـد    کـ ن حر یمترک یخت، اعصابم برا  سو  میم  یها  قهیشق. بودم

رد  یه رو ک یهائ  ، مثل وزن لش   داد  می مرا فشار    ۀنی س ی وزن رو  یک  یبوایـ  ۀ گـُ

  .ندده میل یاندازند و به قصابها تحو یاه الغر میس

لمـه  که هر کـ نفـر الل    یکمثـل   . کـرد   میمرگ آهسته آواز خودش را زمزمه       

اند دوباره رس میآخر   فرد شعر را بهیکه کنیند و همکرار ب کرا مجبور است ت   

ــه   ۀآوازش مثــل ارتعــاش نالــ  . کنــد مــیازســرِ نــو شــروع     اره درگوشــت تــن رخن

  .شد مید و ناگهان خفه یکش میاد ی؛ فرکرد می

مـست از پـشت اطـاقم     ۀدسـته گزمـ  یکه کـ هم نرفته بود  م بهیهنوز چشمها

م، شــراب ی خــوریم تــا مــیا بــریــب«: دنــدخوان مــی یند و دســته جمعــشــد مــیرد 

ه کـ  یدر صـورت : بـا خـودم گفـتم    » م؟ی خـور  کیم  یم، حاال نخور  ی خور ی ر کمل

 مـافوق بـشر در خـودم        ۀ قـو  یـک ن  ناگهـا . دست داروغه خواهم افتـاد      آخرش به 

 دوشـم  یه داشـتم رو کـ  ی زردی شد، بلند شدم عبا  کم خن یشانیردم، پ کحس  

 یـک ردم، رفـتم گزل کدم، قوز یچیدور سرم پ انداختم، شال گردنم را دوسه بار

ن ین پـاورچ یرده بودم درآوردم و پاورچکم ی قایه در مجرک را یاستخوان  دسته

 غـرق   یظـ ی غل یکیدم اطـاق در تـار     یه رس کدر  دم  . اته رفتم کطرف اطاق آن ل     به
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  :فتگ میه کدم یش را شنیدقت گوش دادم؛ صدا به. شده بود

  . »!نک؟ شال گردنتو وایاومد«

ش شده بود، مثـل     ی بچگ ی زنگ گوارا داشت؛ مثل صدا     یکش  یصدا

ن صـــدا را ســـابق یـــمـــن ا. کننـــد مـــیت درخـــواب یه بـــدون مـــسئولکـــ یا زمزمـــه

لفــت ک او خفـه و  ی؟ صـدا دیــد مـی ا خـواب  یـ آ. ده بــودمی شـن یقـ یدرخـواب عم 

 ی بـاز  کنـار نهـر سـورن بـا مـن سـرمام           که  کـ  شده بـود     یا   دختربچه یمثل صدا 

ا تو، شـال گردنتـو   یب« :ه گفتکدم یردم؛ دوباره شنکست ی ایمکمن . کرد می

  »!نکوا 

 وارد اطـاق شـدم، عبـا و شـال گـردنم را برداشـتم،               یکیمن آهـسته درتـار    

 دردسـتم   یاسـتخوان    دسـته  یکه گزل کنطور  یچرا هم  دانم  می ن یلخت شدم، ول  

 یا  ه جـان تـازه    کـ ن بـود    یـ بود در رختخواب رفتم؟ حـرارت رختخـوابش مثـل ا          

اد همـان  یـ  بـه  او را حـرارتش   و خـوش کبعد تِن گـوارا، نمنـا   . دیالبد من دم  ک به

 داشـت و    یمنـ کگنـاه تر  ی درشـت و ب    یه چـشمها  کـ  ی الغـر  ۀدیپر   رنگ کدختر

نـه، مثـل   . دمیشکـ م در آغـوش   یکـرد   مـی  ی بـاز  کرمامنار نهر سورن با هـم سـ       ک

. راه داشـتم  کـ ردم و در تـِه دلـم از او ا         کـ  جـانور درنـده و گرسـنه بـه او حملـه              یک

 او، ک و خنـ یتـِن مهتـاب  . نه با هـم تـوام بـود   کیه حس عشق و   ک آمد   می نظرم  به

ان یــد ازهــم بــاز شــد و مــرا م یــچیپ یار خــودش مــکه دور شــکــتــن زنــم مارنــاگ  

ه دور کش یگوشت بازو . ننده بود ک اش مست   نهیعطر س . ردک خودش محبوس 

 یه زنـدگ  کـ م  کـرد   مـی ن لحظـه آرزو     یـ درا.  داشـت  یفـ ی لط ید گرمـا  یچیگردنم پ 

ن یه نسبت بـه او داشـتم ازبـ       ک ینه و بغض  کی ۀقه هم ین دق یقطع بشود؛ چون درا   

ه ملتفت باشم مثـل   کآن  یب. رمی خودم را بگ   یۀه جلو گر  کم  کرد  می یرفت و سع  

مـن  . دیش پشت گـردنم چـسپ     یم قفل شد و دستها    یش پشت پاها  یاه پاها یمهرگ

م؛ تمام ذرات تن سوزانم     کرد  مین گوشت تروتازه را حس      ی ا یحرارت گوارا 

ه مـرا مثـل طعمـه در درون خـودش          کـ م  کـرد   مـی حـس   . دندینوشین حرارا را م   یا
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 ۀونــکدهــنش طعــم . ختــه شــده بــودیهــم آم ف بــهکیــاحــساس تــرس و. دیکــش مـی 

ختم و ازخـود  یریـ ن فـشار گـوارا عـرق م   یـ ان ایـ درم. مـزه بـود    و گس داد میار  یخ

ــ  ذرات وجـــودم بودنـــد   یچـــون تـــنم، تمـــام  . خـــود شـــده بـــودم  یب ه بـــه مـــن   کـ

دنـد؛ مـن    خوان  مـی آواز بلنـد       خـود را بـه     یروزیـ ند؛ فتح و پ   کرد  می یئروا  فرمان

 میان درمقابل امواج هوا و هوس سـِر تـسل  یپا ی بیاین دن یچاره درا یوم و ب  کمح

ده بود ی به صورتم چسپداد می عطر موگرا  یه بو ک او   یموها. فرود آورده بودم  

ه کردم کناگهان حس . آمد  میرونی ازتِه وجودمان بیاد اضطراب و شادیو فر

ا انگـشت خـودش   یـ آ. ده شدیان دریه از مک یطور د بهی گزیاو لب مرا به سخت    

ــه فهمکــنیا ایــد یــجو مــینطــور یرا هــم هم ــ نیرکشــ رمــرد لــب ید مــن پی ستم؟ ی

. ن بــودکرممیــم غیت بــراکــن حریمتــرک یخواســتم خــودم را نجــات بــدهم ولــ 

. رده بودنـد  کـ م  یگوشـت تـن مـا را بـه هـم لحـ            . هـوده بـود   یردم ب کوشش  کهرچه  

ان کــار تیــاخت یش دســتم را بــکشمکــان یــدرم. وانــه شــده اســتیردم دکــگمــان 

ع یمـا . ت تـن او فرورفـ  ی جـا یک ه دردستم بود بهک یکیردم گزل کدادم و حس    

ه کــ یع گرمــیمــا. ردکــد و مــرا رهــا  یشکــاد یــاو فر. خــتی صــورتم ری رویگرمــ

دستم .  را دور انداختم   یکنطور نگه داشتم و گزل    یدرمشت من پر شده بود هم     

  .او مرده بود. امال سرد شده بودکدم، یتن او مال آزاد شد؛ به

ــدر ا ــی ــهین ب ــادم؛ ولــ   ن ب ــ ایســرفه افت ــود؛ صــدا  ی  و ک خــشین ســرفه نب

 یم را رویمــن هراســان عبــا. کــرد مــیتــِن آدم راســت  ه مــو را بــهکــ بــود یا دهزننــ

ردم، کـ سـوز مـشتم را بـاز          هیـ  نـور پ   یجلـو . ولم انداختم و به اطاق خـودم رفـتم        ک

  .شده بود ان دستم بود و تمام تنم غرق خونیدم چشم او مید

. م را جلــو صــورتم گــرفتمی از شــدت تــرس دســتهاینــه ولــی آیرفــتم جلــو

شم مثــل یــ ســر وریموهــا.  شــده بــودمیرمــرد خنــزری پنــه اصــال ِهیدم شــبیــد

 مارنـاگ   یـک ه  کد  یایرون ب ی ب یه زنده از اطاق   ک بود   یسک سر و صورت     یموها

م یده بـود؛ چـشمها    یرمرد در یلبم مثل لب پ   . د شده بود  یدر آنجا بوده؛ همه سف    
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  دریا رون زده بود و روح تازهیام ب نهید از سی سفیمشت مویکبدون مژه بود؛ 

گــر حــس یم؛ طــور دکــرد مــیر کــگــر فیاصــال طــور د. رده بــودکــتــن مــن حلــول  

دار یـ ه درمـن ب   کـ  یویـ ستم خـودم را ازدسـت او، ازدسـت د         توانـ   میم و ن  کرد  می

 صـــورتم گرفتـــه بـــودم یه دســـتم را جلـــوکـــنطوریهم.  شـــده بـــود نجـــات بـــدهم

وجـود مـرا بـه لـرزه      هکـ تـر از اول    سـخت ۀ خنـد یـک ر خنـده،  یـ ار زدم زیـ اخت یبـ 

ــوم نبــود از کــ یقــی عمۀخنــد. نــداختا ــکــه معل ــ بــدنم بۀ گمــشدۀدام چال  رونی

مـن  . آمـد ی درمیِ تهـ  انیـ د و از میـ چیپ یم مـ یه فقط در گلو  ک ی ته ۀخند! آمد  می

  . شده بودمیرمرد خنزریپ

☼  ☼  ☼  
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دار شـده   ی ب یق و طوالن  یه ازخواب عم  کن بود   یازشدت اضطراب مثل ا   

روشـن    یـک تار. ن اطاقِ سابق خودم بـودم     در هما . م را ماالندم  یچشمها! باشم

ده یبانـــگ خـــروس ازدور شـــن. هـــا را گرفتـــه بـــود شهیـــ شیغ رویـــبـــود و ابـــر و م

سترِ ســرد شــده بــود و کــل بــه خای آتــش تبــدیم گلهــایدر منقــل روبــرو. شــد مــی

ستر کـ  و خا  ک آتش پو  یارم مثل گلها  که اف کردم  کحس  .  فوت بند بود   یک به

  . فوت بند بودیک شده بود و به

رمرد یه در قبرستان از پ    کردم گلدان راغه بود     که جستجو   ک یزین چ یاول

دم دم در   یردم د کنگاه  .  من نبود  ی گلدانْ روبرو  ی گرفته بودم؛ ول   یچ  هکالسک

ســرو  هکــ بودیرمــرد قــوزی پیــکن شــخص یــ، نــه، ا…ده یــ خمیۀنفــر بــا ســایک

 کی چروزه از دستمالکل کش  را بهیزیده بود و چیچیش را با شال گردن پ یرو

تـن آدم   ه مـو بـه  کـ  کـرد  مـی  یا  و زننـده   کخنده خش . ر بغلش گرفته بود   یبسته ز 

رون یــم بلنــد شــوم از در اطــاق ب یه خواســتم از جــاکــن یهمــ. ستادیــا یراســت  مــ

وزه، آن دستمال بـسته را      کدنبالش بدوم و آن       من بلند شدم، خواستم به    . رفت

مــن برگــشتم .  بــود دور شــدهی مخــصوصکیرمــرد بــا چــاالی پیرم؛  ولــیــاز او بگ

ه کدم  یوچه د کرمرد را در  ی پ ۀدیل خم یکردم؛ ه ک اطاقم راباز    ۀوچک  روبه ۀپنجر

ر بغلـش گرفتـه   یـ د و آن دسـتمال بـسته را ز  یـ لرز مـی خنـده   ش ازشـدت یهـا  شـانه 

مـن برگـشتم   . د شـد ی پشت مه ناپدیلک ه بهکنی تا ارفت  میزان  یبود، افتان و خ   

شـده بـود؛      م آلوده به خونِ دلمـه     ی سرتاپا دم لباسم پاره،  ید. ردمکخودم نگاه     به

 ی رو کوچـ کد  ی سـف  یرمهـا کنـد و    کرد  مـی  دورم پـرواز     یدو مگس زنبور طالئـ    

  .داد میام فشار  نهی سی رویا دند، و وزن مردهیلولیتنم درهم م

  انیپا
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