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ــدگ ــا زمخیدر زنــ ــست يیهــ ــ هــ ــسته   کــ ــزوا روح را آهــ ــوره در انــ ــل خــ ه مثــ
رد، چـون عمومـا   ک اظهار یسک د بهشو ین دردها را من   يا. دتراش  و می د  خور  می

 نادر یشامدهاي را جزو اتفاقات و پ  یردنک باورن ین دردها يه ا کعادت دارند   
 ید جـار يـ ل عقايسد، مـردم برسـب  يا بنويد ي بگویسکب بشمارند؛ و اگر    يو عج 
 یز تلقــي و متــسخرآمکاک آنــرا بــا لبخنــد شــ   کننــد مــی یودشــان ســع د خيــو عقا

 آن یرده و تنــها دارو کــدا نيــ ش پي بــرایرا بــشر هنــوز چــاره و دوائــ   يــ ننــد؛ زکب
ون و مــواد خمــدره يــ افۀليوســ  بــهیتوســط شــراب و خــواب مــصنوع   بــهیفراموشــ

ن کي تـس یجـا  گونـه داروهـا موقـت اسـت و بـه         نيـ ر ا يه تـأث  کـ  افـسوس    یاست؛ ولـ  
  .ديافزا ی بر شدت درد میتپس از مد

 روح يۀاس سـا کـ ن انعيـ ، ایعـ ين اتفاقات ماوراء طب   ي به اسرار ا   یا روز يآ
 ی پـــیسکـــ کنـــد مـــی جلـــوه یداريـــن خـــواب و بيه در حالـــت اغمـــاء و بـــرزخ بـــکـــ

  خواهد برد؟
 خـودم اتفـاق   یه بـرا کپردازم   یشامدها م ين پ ي از ا  يکیشرح    من فقط به  

رد، و نـشان شـوم   کـ ه هرگـز فرامـوش خنـواهم    کـ ان داده کـ  مرا تیقدر افتاده و به 
 � بشر استکه خارج از فهم و ادراکام، از روز ازل تا ابد تا آجنا        تا زنده � آن

م داغ يم بگوخواست می یزهرآلود نوشتم، ول. ردک مرا زهرآلود خواهد یزندگ
  .شه با خودم داشته و خواهم داشتيآنرا مه

ه از ارتبــاط کــآنچــه را ادم هــست، يــه کــرد آنچــه را کــ خــواهم یمــن ســع 



  ۴  
 یلــ ک قــضاوت يــکآن  د بتــوامن راجــع بــه  يسم، شــايــع در نظــرم مانــده بنو يوقــا

 �نمکــا اصــال خــودم بتــوامن بــاور ب  يــنم و کــنــان حاصــل ب يفقــط اطم! نم؛ نــهکــب
فقــط . ننــدکا نيــننــد کگــران بــاور ب يه دکــ نــدارد یتــيچ امهي مــن هــ یچــون بــرا 

ات يـ  جتربیرا در طـ يـ ز. ته باشـم رم و هنوز خودم را نشناخ  يه فردا مب  کم  ترس  می
گران وجـود  يان من و دي مکی هولناۀه چه ورط کن مطلب برخوردم    يا   به یزندگ

د يــن اســت باکــد خــاموش شــد، تــا مم  يــن اســت باکــه تــا ممکــدم يــدارد؛ و فهم
سم فقط يه بنوکم گرفتم ي خودم نگه دارم و اگر حاال تصم    یار خودم را برا   کاف

وار يــ دیه روکــ یا هيســا� نمکــ بیام معرفــ هيه خــودم را بــه ســا  کــنــست ي ایبــرا
تــــر   هرچــــه متــــامیم بــــا اشــــتهانويــــس مـــی ه هرچــــه کــــن اســــت يــــده و مثــــل ايـــ مخ

م يد بتــوانينم شــايــنم؛ ببکــ بیشيــم آزماخــواه مــیه کــ اوســت یبــرا. �بلعــد یمــ
گــران ي روابـط خـودم را بـا د   ۀه مهـ کــ یچـون از زمـان  . ميگر را تـر بـشناس  يديکـ 

  . تر بشناسمم خودم را خواه میام  دهيبر
ا يــآ. کنــد مــینجه کشتر مــرا شــيــ بیقتــي از هرحقیباشــد، ولــ! ار پــوچکــاف

اجات و هـوا و هـوس مـرا دارنـد     يه ظاهرا احتکه من هستند،   يه شب ک ین مردم يا
 مـسخره  یه فقـط بـرا  کـ ستند يه ني مشت سايکا يستند؟ آي گول زدن من ن    یبرا

نم و يـ ب ی، مـ کـنم  مـی حـس  ه کـ ا آنچـه  ياند؟ آ  وجود آمده   ردن و گول زدن من به     ک
   فرق دارد؟یليقت خيه با حقکست يم سرتاسر موهوم نسنج می

ــو چــراغ بــه د  کــم نويــس مــی خــودم يۀ ســایمــن فقــط بــرا   وار افتــاده يــه جل
  . نمک بید خودم را ش معرفياست، با

☼  ☼  ☼  



  

  
ردم کـ بـار گمـان    ني خنـست ینت، بـرا ک پست پر از فقر و مسیاين دن يدر ا 

ن شـعاع آفتـاب   يـ د؛ امـا افـسوس، ا    ي شـعاع آفتـاب درخـش      کي من   یه در زندگ  ک
 يـک ه بـصورت  کـ  پرنـده بـود   ۀ سـتار يـک  پرتـو گذرنـده،   يـک ه فقـط   کنبود، بل 

ه، يـ  ثانيـک  حلظـه، فقـط   يـک  آن يیرد و در روشـنا کـ  یمـن جتلـ   ا فرشـته بـه    يزن  
 بردم، و بعد یوه آن پکعظمت و ش دم و بهي خودم را د ی زندگ یهاي بدخبت ۀمه

نــه، . د شــديــد بــشود دوبــاره ناپد يــد ناپديــه باکــ يکیگــرداب تــار ن پرتــو در يــا
  . خودم نگه دارمین پرتو گذرنده را براينتوانستم ا

 یرده بــودم، ولــکــ او را گــم یه پــکــ دو مــاه و چهــار روز بــود �نــه� ســه مــاه
شه يـ  مـن مه   یش در زنـدگ   يشنده چـشمها  کـ  ۀا شـرار  يـ  يی جـادو  یادگار چشمها ي

 مــن یه آنقــدر وابــسته بــه زنــدگ  کــنم کــرامــوش ب او را فتــوامن مــیچطــور . مانــد
  است؟

، یريـــگـــر او بـــا آن انـــدام اثينــه، اســـم او را هرگـــز خنـــواهم بـــرد، چــون د  
ــهيـــکبار ــا آن دو چـــشم درشـــت متعجـــب و درخـــشان     و مـ ــآلـــود، بـ ه پـــشت آن کـ

ن يـ ا گر متعلـق بـه  يداخت، او دگ میخت و سو  می ک من آهسته و دردنا    یزندگ
  .نمک بیني زمیزهايد آلوده به چي اسم او را نبانه،. ستي پست درنده نیايدن

ـــ يبعـــــد از او مـــــن د  امحقهـــــا و ۀ آدمهـــــا، از جرگـــــۀگـــــر خـــــودم را از جرگــ
 پنــاه کايــ بــه شــراب و تر ی فراموشــیدم و بــرايشکــرون يــ بیلــک خوشــبختها بــه 

. ذردگــ مــیذشــت و گ مــیوار اتــاقم يان چهــارديــ مــن متــام روز م یزنــدگ. بــردم
  .وار گذشته استيان چهارديم ميسرتاسر زندگ

 وقـتم وقـف    ۀمهـ .  جلـد قلمـدان بـود      ی رو یات من نقاشـ   يمتام روز مشغول  
ــ ــ جلــــد قلمــــدان و اســــتعمال مــــشروب و تر ی روینقاشــ ــد مــــی کايــ ــغل شــ ، و شــ
ج يه خــودم را گــ کــني ایرده بــودم بــرا کــار يــ قلمــدان اختی روی نقاشــکمــضح

  .شمکه وقت را بکني اینم، براکب



  ۶  
ــايـــک، در رون شـــهريـــام ب از حـــسن اتفـــاق خانـــه  ت و آرام دور ک حمـــل سـ

امال جمــزا و دورش کــ مــردم واقــع شــده؛ اطــراف آن  یازآشــوب و جنجــالِ زنــدگ 
دا است يخورده پ ی توسری گلیها فقط از آن طرف خندق خانه     . خرابه است 

در عهـد   قهيسـل  جکـ ا يـ دام جمنـون  کـ خانه را  ني ادامن یمن. دشو میو شهر شروع 
ش يش پـ يهـا   سـوراخ سـنبه  ۀبندم نه فقـط مهـ   یه م کچشمم را   ! انوس ساخته يدق

. کــنم مــی دوش خــودم حــس  یه فــشار آــا را رو کــد، بلشــو مــیچــشمم جمــسم  
  .رده باشندک ین است نقاشکم ممي قدی قلمداایه فقط روک یا خانه

 ۀد مهيبا! ه خبودم مشتبه نشده باشدکنم  يسم تا بب  ينها را بنو  ي ا ۀد مه يبا
شتر يـ ، پیآر. ح بـدهم يوار افتـاده اسـت توضـ   يـ  دیه روکـ  خـودم  يۀسا نها را به  يا

وار اطـاقم  يان چهارديم.  مانده بودکنک خوش ا دلي ی دخلوشيکم فقط   يبرا
ــرد مــــــی ی قلمــــــدان نقاشــــــیرو ــا اکــــ ــم و بــــ  وقــــــت را ک مــــــضحین ســــــرگرميــــ

دم، يــه او را دکـ دم، بعـد از آن يـ ه آن دوچـشم را د کــامـا بعـد از آن  . دميـ ذرانگ مـی 
ه ک یزي چیول.  از نظرم افتادیتکهر جنبش و حر   ، مفهوم و ارزش     یاصال معن 

 ۀ چـــرا موضـــوعِ جملـــسِ مهـــ دامن ی اســـت، منـــیردنکه بـــاورنکـــ یزيـــب، چيـــغر
 درخـت  يـک شه يـ مه! ل بوده اسـت ک شيک جور و يک من از ابتدا  یهاينقاش
ان هندوسـتان عبـا بـه    کيـ ه جويرده شـب ک قـوز یرمـرد يرش پيـ ه زکـ دم  يکش  میسرو  

 ۀو دور سرش شامله بسته بود و انگـشت سـباب      ده، چنبامته نشسته    يچيخودش پ 
 بــا ی او دختـر یروبـرو . حالــت تعجـب بـه لـبش گذاشــته بـود     دسـت چـپش را بـه   

 يـک ان آـا  يچون م� کرد میلوفر تعارف ياه بلند خم شده به او گل ن يلباس س 
ا در يــام،  ده بــودهيــن جملــس را مــن ســابقا د يــا ايــآ. � آب فاصــله داشــت یجــو

ــام شـــ   ــن اهلـ ــه مـ ــود؟ منـــ خـــواب بـ ــ دامن مـــی، فقـــط دامن یده بـ ــه نقاشـــ کـ  یه هرچـ
ن يــدســتم بــدون اراده ا . ن موضــوع بــود ين جملــس و مهــ ياش مهــ م مهــهکــرد مــی

، و شـد  مـی دا يـ  پین نقـش مـشتر  يـ  ایه بـرا کـ تـر آن    بيـ د، و غر  يکش  میر را   يتصو
ــ ــن مي بتوســـط عمـــو یحتـ ــتان  جلـــد قلمـــداا بـــه   از ايـ ه کـــادم فرســـت مـــیهندوسـ



  ۷  
  .ادفرست میم ياخت و پولش را برفرو می

ادم يــدرســت . آمــد  مــیيــکن حــال بنظــرم دور و نزد ين جملــس در عــ يــا
سم، ي خودم را بنویادبودهايد يبا:  گفتم� خباطرم آمدیا هيحاال قض� ستين

 بـه موضـوع نـدارد و در اثـر     ی بعـد اتفـاق افتـاده و ربطـ    یلـ يآمـد خ  شين پـ  ي ا یول
 دو مـاه و چهـار   �هنـ � شيدومـاه پـ  . دميشکـ  دسـت    یلـ ک ب ین اتفاق از نقاش   يمه

رون شــهر هجـوم آورده بودنــد؛  يـ  مـردم ب ۀمهــ.  نـوروز بـود  ۀزديســ. ذردگـ  مـی روز 
 يــکنزد. نمکــ بیه ســرفارغ نقاشــکــني ای اطــاقم را بــسته بــودم، بــرا ۀمــن پنجــر

 یعنـــيم وارد شـــد؛ يمرتبـــه در بـــاز شـــد و عمـــو  يـــک بـــودم؛ یغـــروب گـــرم نقاشـــ
ــمـــن هرگـــز او را ند.  مـــن اســـتیه عمـــوکـــخـــودش گفـــت  چـــون از �  بـــودمدهيـ

 بـود،  یشتکـ  یا ناخـدا يـ گو. � رفتـه بـود  ی بـه مـسافرت دوردسـت   یجوان یابتدا
ه جتـارت هــم  کـ ده بـودم  ي بـا مــن دارد، چـون شـن   یار جتـارت کـ د يردم شـا کـ تـصور  

  .کند می
 دور ســرش ی هنــدۀه شــاملکــرده ک بــود قــوز یرمــرديم پيهرحــال عمــو  بــه

ش را بـا شـال گـردن    يـ رو دوشش بود، و سر و ی رو یا   زرد پاره  یبسته بود، عبا  
اش  وسهکش ير. شد میده يآلودش د  پشمۀنياش باز بود و س      خهيده بود،   يچيپ

 یهــا کپلــ. دانــه مشــرد  دانــهشــد مــیرون آمــده بــود يــر شــال گــردن بيــه از زکــرا 
.  بـا مـن داشـت   ک شـباهت دور و مـضح  يـک .  داشتیرکناسور سرخ و لب ش   

ل پــدرم را کشه شــيــن مهمــ.  دق افتــاده باشــد ۀنــي آیس مــن روکــه عکــنيمثــل ا
ــودم مهـــ يپـــ ــور تـــصور   نيش خـ ــرد مـــیجـ ــه. مکـ ــاق  کحمـــض ورود رفـــت   بـ ــار اطـ نـ

چـراغ را  . نمکه بي یزي او چيیراي پذیه براکد يرم رسکف من به. بامته زد 
د يردم تـا شـا  ک ی اطاقم، هرگوشه را وارسيک تاریردم، رفتم در پستو   کروشن  

 یزيـ ه در خانـه چ کـ م دانـست  مـی ه اگـر چـ  � نمکـ دا ي باب دندان او پ یزيبتوامن چ 
ناگهــان  . �م مانــده بــود و نــه مــشروب   ي بــرا کايــد، چــون نــه تر رســ یهــم منــ  بــه

ه کـ هنـه  ک شراب ی بغليکدم يا مبن اهلام شد، دي رف افتاد گویباال نگاهم به 



  ۸  
 �ن شراب را انداخته بودنديا مبناسبت تولد من ايگو� ده بوديمن ارث رس به

ادم يـ  یلـ ک فتاده بودم؛ اصـال بـه  ين صرافت ني اچوقت من به يه.  رف بود  یباال
ه دســتم بــه رف برســد   کــني ایبــرا.  در خانــه هــست یزيــن چيه چنــکــرفتــه بــود  

 را یه آمــدم بغلــ کــن ي مهــیم گذاشــتم؛ ولــ ير پــايــه آجنــا بــود ز کــ را یا هيــچهارپا
ــه ب   ــوراخ هواخــــور رف چــــشمم بــ ــبــــردارم ناگهــــان از ســ ــاد؛ ديــ ــرون افتــ دم در يــ

 يـک  نشسته بـود و  یر درخت سرو  يرده، ز ک قوز یدرمري پشت اطاقم پ   یصحرا
ستاده خم شده بود و با دست ي جلو او ا�ی آمسانۀ فرشت يکنه،  � دختر جوان 

رمــرد نــاخن  يه پکــ ی در حــالکــرد مــی بــه او تعــارف  یبــودکلــوفر يراســتش گــل ن 
  .ديجو می دست چپش را ۀانگشت سباب

چ يه هــکــ آمــد  مــی بنظــریدختــر درســت در مقابــل مــن واقــع شــده بــود، ولــ 
رده باشــد؛ کــه نگــاه کــآن ی، بــکــرد مــینگــاه . شــد یمتوجــه اطــراف خــودش منــ  

ر کـ ف ه بـه کـ ني شده بود، مثـل ا کنار لبش خش ک یا  اراده  یلبخند مدهوشانه و ب   
ــا بــــود .  بــــوده باشــــدیبيشــــخص غــــا ب افــــسونگر، يــــ مهیه چــــشمهاکــــاز آجنــ

 ید، چــشمهازنــ مــی یانــسان ســرزنش تلخــ  ه بــهکــن بــود يــه مثــل اکــ يیچــشمها
 مـن  یدم و پرتـو زنـدگ  يـ  او را د ۀدهنـد   ننـده و وعـده    کديضطرب، متعجب، د  م

ــ ایرو ــاين گوديـ ــراق پرمعنـــ یهـ ــد  ی بـ ــذب شـ ــه آن جـ ــزوج و در تـ ــا.  ممـ ــين آيـ  ۀنـ
. ديکـش  مـی خودش  ر بشر عاجز است بهکه فک يی مرا تا آجنای هست ۀجذاب مه 

شـت،  ننـده دا ک  و مـست یعـ ي فـروغ مـاوراء طب   يـک ه  کـ  یمنـ ک موربِ تر  یچشمها
ش منــاظر يه بــا چــشمهاکــني، مثــل اکــرد مــید و جــذب يانترســ مــین حــال يدر عــ

 یهـا  ند؛ گونهيست ببتوان ی من یسکه هر کده بود   ي د یعي طب ی و ماورا  کترسنا
 یآلــو  گوشــتیوســته، لبــهايپ هــم  بــهيــک باری بلنــد، ابروهــایشانيــبرجــسته، پ

 جـدا شـده   یالن گـرم طـو  ۀ بوسـ يـک ه تـازه از     کن بود   يه مثل ا  ک يیباز، لبها   مهين
 او یاه و نامرتب دور صورت مهتابي سۀدي ژولیموها. ر نشده بودي هنوز سیول

لطافـت اعــضا و  . ده بــودياش چـسب  قهي شــقی از آن روۀرشـت  يــکرا گرفتـه بـود و   



  ۹  
فقط . کرد میت ياک بودن او حی و موقتیاتش از سستک حر یري اث يیاعتنا  یب

  . ون او را داشته باشدات موزکن بود حرک هند ممۀدک دختر رقاص بتيک
ه او ماننـد  کـ  داد مـی نها نشان ي اۀزش، مهيانگ  غمیحالت افسرده و شاد  

 ۀ منظـر يـک او مثـل  .  نبـود ی او معمـول  یاصال خوشـگل  . ستي ن یمردمان معمول 
اه را در مـن  يـ  مهرگیاو مهان حـرارت عـشق   … . ردک به من جلوه     یوني اف یايرو

ه از شـانه، بـازو، پـستاا،      کـ  یاسـب ده با خط متن   يشک و   کاندام ناز . ردکد  يتول
ه تـن او را از آغـوش   کـ ن بـود  يـ  مثـل ا  رفـت   مین  ييش پا يپل و ساق پاها   کنه،  يس

ــتش ب ــجفـ ــاد  يشکـــرون يـ ــند؛ مثـــل مـ ــود يـــ مهرگۀده باشـ ــل جفـــتش  کـــاه بـ ه از بغـ
ه قالــب و چــسب کــده بــود ي پوشــیا خــورده نياه چــيلبــاس ســ. رده باشــندکجــدا

  .تنش بود
ن او و يه بــکــ يی جــوی از روخواســت مــیا يــردم گوکــه مــن نگــاه  کــ یوقتــ

. ر خنـــدهيــ رمــرد زد ز يوقـــت پ آن.  نتوانــست یرمــرد فاصــله داشــت بپـــرد؛ ولــ    يپ
 ۀخنــد يــک. کــرد مــیتــن آدم راســت   ه مــو را بــه کــ بودیا  و زننــدهک خــشۀخنــد

ــه و مـــسخره   ــخت دورگـ ــآم سـ ــکـــز يـ ــورتش تغکـــآن یرد بـ ــدک بیرييـــه صـ مثـــل . نـ
  .رون آمده باشدي بیان يه از مک بودیا اس خندهکانع

ن ييه پـا يـ  چهارپای شراب دسـتم بـود هراسـان ازرو       یبغل که   یمن در حال  
مثل . ف بودکي پر از وحشت و ۀ نوع لرزيک. دميلرز می چرا دامن یمن. جستم

ن گذاشـتم و  ي شراب را زمیبغل. ده باشمي پر کیه از خواب گوارا و ترسنا     کنيا
. دامن ید؟ منـ يشکـ عت طـول  قـه، چندسـا  يچنددق. ان دو دسـتم گـرفتم  يسرم را م  

م يدم عمـو ي شراب را برداشتم، وارد اطاق شدم، د  یخودم آمدم بغل    ه به کنيمه
 ک خـش ۀاما زنگ خند.  درِ اطاق را مثل دهنِ مرده باز گذاشته بود    یرفته و ال  

  . کرد می گوشم صدا یرمرد هنوز تويپ
ه کـ  کی و ترسـنا  مکَيِّـف ۀ لـرز ی، ولـ زد مـی ، چراغ دود   شد  می يکهوا تار 

ن حلظــه يــ مــن از ایزنــدگ.  بــودیرده بــودم هنــوز اثــرش بــاق  کــدر خــودم حــس  



  ۱۰  
، آن دختــر ی آمسـان ۀه آن فرشـت کــني ای بـود، بـرا  یافکـ  نگــاه يـک  بـه . ردکـ رييتغ
ر خودش را در من ي آن است تاثکه فهم بشر عاجز از ادرا  ک يی، تا آجنا  یرياث

  .ذاردگ می
مــن اســم او را قــبال  ه کــنيخــود شــده بــودم؛ مثــل ا  ين وقــت از خــود ب يــدر ا

نظـر مـن     اتش مهـه بـه    کـ ش، حر يش، رنگـش، بـو    ي چـشمها  ۀشـرار . ام  هدانست  می
ن در عــامل مثــال بــا روان او يشيــ پیه روان مــن در زنــدگکــنيمثــل ا. آمــد  مــیآشــنا

ه بــه هــم ملحــق شــده  کــ یستيــ مــاده بــوده و بايــک اصــل و يــکمهجــوار بــوده از 
م او خواست یهرگز من. ده باشم او بويک نزدین زندگي در ایستيبا یم. ميباش

 شــد مــیختــه يه از تــن مــا خــارج و بــه هــم آمکــ ی نــامرئۀنم، فقــط اشــعکــرا ملــس ب
. نظـر مـن آشـنا آمـد     ن نگـاه بـه  ياولـ  ه بـه  کز  يانگ  آمد وحشت   شين پ يا.  بود یافک
ده يـ گر را ديديکـ ه سـابقا  کـ  کننـد  ین احساس را منـ يشه دو نفرعاشق مه يا مه يآ

  ان آا وجود داشته است؟ي میز مرموۀه رابطکاند،  بوده
ا يـ آ.  راکـس  هيچا عشق يم و خواست میا عشق او را ي پست یاين دن يدر ا 

 رمـرد ي پۀ و زننـد ک خـش ۀ خنـد یند؟ ولکر بي در من تاثیگريس دکن بود   کمم
  . ردکان ما را از هم پاره ي مۀ رابط� مشئومۀن خنديا�

وار يـ  دۀم از روزنـ بـار خواسـتم بـرو    نيچنـد . ر بـودم کـ ن ف يا  متام شب را به   
ر کـ ن فيمهـ  روز بعـد را بـه  . دميترسـ   مـی رمـرد   ي پ ۀ خنـد  ی از صـدا   ینم ولـ  کنگاه ب 

 آنـروز بـاالخره   ی چـشم بپوشـم؟ فـردا   یلـ ک دارش بـه يستم از دتوان میا  يآ. بودم
. ش بگـذارم ي شـراب را دوبـاره سـر جـا    یم گـرفتم بغلـ  يبا هزار تـرس و لـرز تـصم      

، يــکاه تاريوار سـ يــردم، دکـ و نگــاه  جلــو پـستو را پـس زدم   ۀه پـرد کــن ي مهـ یولـ 
چ ياصـال هـ  .  مـرا فراگرفتـه جلـو مـن بـود      یه سرتاسر زندگ  ک يکیمانند مهان تار  

 مسدود یلک وار بهي دۀ چهارگوشۀروزن. شد یده منيخارج د  بهیا منفذ و روزنه  
ه را يـ چهارپا. ه از ابتـدا وجـود نداشـته اسـت       کنيمثل ا . و از جنس آن شده بود     

م و گــوش زد مــیوار مــشت يــ دۀ بدنــیوار رو وانــهيچــه د هریدم؛ ولــيشکــش يپــ
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ده يـ وار ديـ د ۀ از روزنـ یا ن نـشانه يمتـر کم کـرد  مـی  چراغ نگاه   یا جلو يم  داد  می
پارچـه سـرب   يک. ارگر نبـود کـ  مـن  یها لفت و قطور ضربهکوار ي، و به دشد  یمن

  . شده بود
ن يـ از ا. نم؟ امـا دسـت خـودم نبـود    کـ  صـرف نظـر   یلـ ک ستم بـه توانـ  مـی ا  يآ

 يکشکـ دم، هرچـه  يشکـ نجه باشـد، هرچـه انتظـار     که در شـ   کـ  یعد مانند روح  بب
رپـا  يمان را ز متام اطراف خانه.  نداشتیا  دهيردم فا کدم، هرچه جستجو    يشک
 یه دو مـاه و چهـارروز، ماننـد اشـخاص خـون        ک، نه دوروز؛ بل   روز  يکردم، نه   ک
ه ندکردنـد، هـرروز طـرف غـروب مثـل مـرغ سـر       گ مـی ت خـود بر يـ حمـل جنا   ه به ک

 اطــراف آن را یگهـا ي رۀ سـنگها و مهـ  ۀه مهـ کـ  یشتم، بطـور گـ  مـی مـان   دور خانـه 
ه آجنـا  کـ  یسانکـ  آب و از ی از درخـت سـرو، از جـو   یچ اثـر يامـا هـ   . ختمشنا  می

ن زدم، از يزمــــ آنقــــدر شــــبها جلــــو مهتـــاب زانــــو بــــه . ردمکـــ دا نيــــده بــــودم پيـــ د
 اســتغاثه و �رده باشــدکــد او بــه مــا نگــاه   يه شــاکــ� درختــها، از ســنگها، از مــاه  

 از او ین اثـر يمتـر ک یام ولـ  دهيـ  طلبکمک موجودات را به    ۀام و مه    ردهکتضرع  
ست بـا  توانـ  یرا او منـ يـ هوده است، زيارها بکن ي ا ۀه مه کدم  ياصال فهم . دميند
سوانش را يـ ه او گک یمثال آب.  داشته باشد یا رابطه و وابستگ   ين دن ي ا یزهايچ

 یا غـار يفرد ناشناس و   منحصر بهۀ چشميک از یستيه با داد  میبا آن شستشو    
 نبـــوده، و ی معمـــولۀشم و پنبـــيـــلبـــاس او از تـــاروپود ابر. ز بـــوده باشـــديســـحرآم

ــه بــود ی آدمــی، دســتهای مــادیدســتها ده يــ وجــود برگزيــکاو .  آن را ندوخت
مطمــئن شــدم اگــر آب .  نبــودهیلــوفر گــل معمــولي نیه آن گلــهاکــدم يــفهم. بــود

فش يد و اگر بـا انگـشتان بلنـد و ظـر    يپالس یم صورتش زد  میش  يرو   به یمعمول
نـها  ي اۀمه. شد مید انگشتش مثل ورق گل پژمرده    يچي را م  یلوفر معمول يگل ن 

  .دميرا فهم
 ی تعجـب و اهلـام نـاگفتن   ۀ مـن سرچـشم    ی بـرا  �ن فرشـته  ينه ا � ن دختر يا

ه حــس پرســتش را در مــن کــاو بــود .  بــودینزدنــ ف و دســتيــوجــودش لط. بــود



  ۱۲  
، او را ینفـر آدم معمـول   يـک گانـه،   ينفـر ب    يـک ه نگـاه    کمئنم  من مط . ردکد  يتول

وار يـ  ديـک ه کـ  یردم، از زمـان کـ ه او را گـم      کـ  یاز وقتـ  . کـرد   مینفت و پژمرده    ک
ده يشکــ ســرب جلـو مـن و او   ینيسـنگ   بـدون روزنــه بـه  ک ســد مننـا يـک ن، يسـنگ 

اگــر چــه  . شــده اســت  هــوده و گــم يشه بيــ مهیم بــرايه زنــدگکــردم کــشــد، حــس  
 یطرفـه بـود و جـواب   يکدنش بـرده بـودم   يـ ه از دکـ  یقـ يف عمکيـ  و نـوازش نگـاه  

ن چـشمها داشـتم،   يا اج بهي من احتی ول�ده بوديرا او مرا ند  يز� م نداشت يبرا
 را ی اهلــی و معماهــایالت فلــسفک مــشۀه مهــکــ بــود یافکــ نگــاه او يــکو فقــط 

  .م وجود نداشتي برایگر رمز و اسرارينگاه او د يک به. ندکم حل بيبرا
! امــا افــسوس.  خــودم افــزودمکايــمقــدار مــشروب و تر بعــد بــه ن بــهيــااز 

 یجــا نــد، بــهکرخــت بکر مــرا فلــج و کــ فیديــ ناامین داروهــايــه اکــني ایجــا بــه
ر او، کــقــه، فيدق قــه بــهيســاعت، دق نم، روزبــروز، ســاعت بــهکــه فرامــوش بکــنيا

چگونــه  . شــد مــی ش جلــوم جمــسم  يتــر از پــ   ســختیلــ يانــدام او، صــورت او خ 
ذاشـتم، در  گ می هم یا رويه باز بود و  کم  ينم؟ چشمها کستم فراموش ب  توان  می

 ی اطـاقم، مثـل شـب   ی پـستو ۀان روزنـ يـ از م . ، او جلو من بود    یداريخواب و در ب   
رون بـاز  يـ ه بـه ب کـ ان سوراخ چهارگوشـه  ير و منطق مردم را فراگرفته، از م   که ف ک

ستم توانـ  میر چطو. من حرام شده بود    ش به يآسا. م جلو چشمم بود   ي دا شد  می
ــردش  ه بــهکــرده بــودم کــش داشــته باشــم؟ هــر روز تنــگ غــروب عــادت    يآســا گَ

 آب، درخـت سـرو، و   یه جـو کم و اصرار داشتم   خواست  می چرا   دامن  یمن. بروم
ــلــوفر را پي گــل نۀبتــ رده بــودم، کــ عــادت کايــتر ه بــهکــ ینم؟ مهــانطورکــدا بي

ار وادار کـ  نيـ را بـه ا  مـ يـی رويه نکنين گردش عادت داشتم، مثل ا   يا  مهانطور به 
ه از او کــ یداريــن دياد اولــيــ بــه. ر او بــودمکــف اش بــه در متــام راه مهــه . کــرد مــی

دا يــده بــودم پيــبــدر او را آجنــا د زدهيه روز ســکــ یم حملــخواســت مــی. رده بــودمکــ
نم، ير آن درخـت سـرو بنـش   يـ ستم زتوانـ  مـی م، اگـر  کرد میدا ياگر آجنا را پ   . نمک

 و شـن  کجـز خاشـا    افـسوس بـه  یولـ . شد مید  يول ت ی من آرامش  یحتما در زندگ  



  ۱۳  
ز يـ د، چيکـش  مـی هـا بـو    روبـه ک خایرو کـه  ی اسـب، و سـگ  ۀداغ، و استخوان دنـد   

 او را فقـــط! رده بـــودم؟ هرگـــزکـــقتـــا بـــا او مالقـــات يا مـــن حقيـــآ.  نبـــودیگـــريد
. دميـ  اطـاقم د ی بـدخبت پـستو  ۀ روزنـ يـک  سوراخ، از يک از   ی و پنهان  کیدزد

امــا . کنــد مــید و جــستجو کــش مــیهــا بــو  روبــهک خایه روکــ یا مثــل ســگ گرســنه
ردد گـ  مـی د، بعـد بر شو مید پنهان رو میند ازترس   آور  میل  يه ازدور زنب  کنيمه

حـال   من هم مهـان . ندک تازه جستجو بۀروبکذ خودش را در خاي لذ یها  هکه ت ک
 دسـته گـلِ تروتـازه    يک من او یبرا. ن روزنه مسدود شده بودي ا یراداشتم، ول 

  .روبه انداخته باشندک خایوه رکبود 
 بـود و مـه   یگردش رفتم هـوا گرفتـه و بـاران        ه مثل هرشب به   ک یشبِ آخر 

هــا و   رنــگیه از زننــدگکــ ی بــارانیدر هــوا. ده بــوديــچي در اطــراف پیظــيغل
م، و کـرد  مـی  حـس  ی و راحتـ ینـوع آزاد يکد، من کاه میا  ي خطوط اش  يیايحيب

د يـ ه نباکـ شب آنچـه   نيدر ا. شست می مرا يکار تارکه باران افکن بود   يمثل ا 
ن يـ ، در ايی تنـها ین سـاعتها يـ  در ایولـ . مزد  مـی اراده پرسـه      یمن بـ  . بشود شد 

شه صــورت يــتــر از مه  ســختیلــيست، خيــادم نيــه درســت مــدت آن کــهــا  قــهيدق
ت کحريه از پشت ابر و دود ظاهر شده باشد، صورت ب  کنيهول و حمو او مثل ا     

  .قلمدان جلو چشمم جمسم بود جلد ی رویهايحالتش مثل نقاشيو ب
 ی از شـب گذشـته بـود و مـه انبـوه       یلـ ي خ کـنم   مـی ه برگـشتم گمـان      ک یوقت

ــو پــا  کــ یطــور م شــده بــود، بــه  کدر هــوا متــرا   یولــ. مديــد یم را منــيه درســت جل
دار شـــده بـــود جلـــو در يـــه در مـــن بکـــ ی حـــس خمـــصوصی عـــادت، از رویازرو

 در یوک ســی رویل زنــيکــاهپوش، هيل ســيکــ هيــکدم يــدم ديه رســکــام  خانــه
  .ام نشسته خانه

اراده چشمم  ی چرا بدامن ی منینم ولکدا يد را پيلک یه جاکت زدم يربک
اه يو دو چشم مورب، دو چشم درشت س   ! اهپوش متوجه شد  يل س يکطرف ه   به
ه بــصورت انــسان کــ را يی بــود، مهــان چــشمهای الغــریان صــورت مهتــابيــه مکــ



  ۱۴  
ده بـودم،  يـ ن نديـ گر او را سابق بر ا  ا. ند شناختم که نگاه ب  کآن  ی ب شد  میره  يخ

مــن مثــل . اهپوش او بــوديل ســيکــن هيــا. نــه، گــول خنــورده بــودم. ختمشــنا مــی
د خواهــ مــیه خــواب اســت و کــ دانــد مــینــد خــودش يب یآدم خــواب مــ کــه یوقتــ

 ک خــودم خــش یستادم، ســر جــا يــمــات و منــگ ا . دتوانــ یدار بــشود امــا منــ  يــب
مرتبه خبودم  يکد، آنوقت يسوزانم را يت تا ته سوخت و انگشتهايربک. شدم

او مثــل . دميشکــنــار کچانــدم، در بــاز شــد، خــودم را   يد را در قفــل پيــلکآمــدم، 
 گذشــت، درِ يــکو بلنــد شــد، از داالن تارک ســیراه را بــشناسد از رو کــه یسکــ

دســـتپاچه چـــراغ . رد، و مـــن هـــم پـــشت ســـر او وارد اطـــاقم شـــدم کـــاطـــاقم را بـــاز 
صــورتش در . دهيشکــ ختتخــواب مــن دراز  یودم او رفتــه ريــردم، دکــراروشــن 

ــنــــد يب یه او مــــرا مــــکــــم دانــــست یمنــــ. ه واقــــع شــــده بــــوديســــا م را يصــــدا! ا نــــهيــ
مثـل  . ل مقاومـت يظاهرا نه حالت ترس داشت و نه م   ! ا نه يست بشنود   توان  می

  . ه بدون اراده آمده بودکن بود يا
نفــر کيرده بــود؟ او بــدون اراده ماننــد کــا نــاخوش بــود؟ راهــش را گــم يــآ

ردم کـــ یه طــ کــ  را ی حــاالت یچ موجــود ين حلظــه هــ  يــ در ا. خــوابگرد آمــده بــود   
نــه، گــول . ردمکــ حــس یجــور درد گــوارا و نــاگفتن يــک. نــدکد تــصور توانــ یمنــ

 يــکه بــدون تعجــب، بــدون  کــن مهــان زن، مهــان دختــر بــود  يــا. خنــورده بــودم
ه کــم کــرد مــیش خــودم تــصور يشه پــيــمه. لمـه حــرف وارد اطــاق مــن شــده بــود ک
 خــواب يــکم کــم حين حالــت بــرايــا. نطــور خواهــد بــودين برخــورد مــا مهيولــا

ن يق رفت تا بشود چني عمیليخواب خ د بهيچون با� ان را داشتيپا یژرف ب
 را داشــت، ی جـاودان ی زنـدگ يــکم کـ م حيوت بـرا کن ســيـ  و ا�ديـ  را دیخـواب 

  . د حرف زدشو یچون در حالت ازل و ابد من
ــرا ــال ي مـــن او در عـــیبـ ــيـــکن حـ ــ چيـــکود و  زن بـ ــاوراء بـــشريـ ــا یز مـ  بـ

 ی آدمهــای صــوراۀ مهــۀننــدک جي گــی فراموشــيــکصــورتش . خــودش داشــت
انـــدامم افتــــاد و    او لــــرزه بـــه یه از متاشـــا کـــ  ید، بطــــورآور مـــی م يگـــر را بـــرا  يد



  ۱۵  
 خـودم را  ی زنـدگ کن حلظـه متـام سرگذشـت دردنـا    يـ در ا. م سست شد  يزانوها

 تـر و  یدم، چـشمها يـ دانـدازه درشـت او     ی بـ  ی درشت، چشمها  یپشت چشمها 
ش، يدر چـشمها .  انداختـه باشـند  که در اشـ ک یاهي املاس س یبراق، مثل گو  

م کـرد  مـی ه جـستجو  کـ  را   یمـ ک مترا يکی و تار  یاهش، شب ابد  ي س یدرچشمها
ه کــن بــود يــمثــل ا. ور شــدم ب افــسونگر آن غوطــهيــ مهیاهيردم، و در ســکــدا يــپ

ن يد و اگر زمـ يلرز میم يپار ين زيزم. ندکش میرون ي را از درون وجودم بیا  قوه
  .رده بودمک یف ناگفتنکي يکخورده بودم 
شم و او که نفس بکدم يترس میستاد، جلو نفس خودم را گرفتم،      يقلبم ا 

ن بـود  يـ مثـل ا . م معجِز را داشـت   کوت او ح  کس. د بشود يا دود ناپد  يمانند ابر   
ــوريــ ديــکه کــ ت و تــا ســاع نيــدم، ازا نيــاز ا. ده بودنــديشکــان مــا يــن ميوار بل

ه کـ  یعـ يرطبيز غيـ  چيـک ه  کـ ني او مثـل ا    ۀ خـست  یچـشمها . مشـد   میت خفه   يابد
هـم رفـت،    ده باشـد آهـسته بـه   يـ ه مـرگ را د  کـ نيند، مثل ا  يد بب توان  یس من ک مهه

نــدن ک ه بعــد از تقــال و جــان کــ یقــي چــشمش بــسته شــد، و مــن ماننــد غر  یهــاکپل
ن عــرق يآســتدم و بــا ســرِ يــخــودم لرز د از شــدت حــرارت تــب بــه يــآ ی آب مــیرو
  . ردمک کم را پايشاني پیرو

ه کـ ن بـود  يـ  مثـل ا یت را داشـت ولـ  کـ حريصورت او مهان حالـت آرام و ب      
 ۀده بـود، نـاخن انگـشت سـباب    يشکـ نطـور دراز  يمه. تر و الغرتر شـده بـود    دهکيت

ــپش را   ــاب يـــجو مـــیدســـت چـ اه ي و از پـــشت رخـــت ســـ ید، رنـــگ صـــورتش مهتـ
دا ينه و متام تنش پيو و دو طرف سه چسب تنش بود خط ساق پا، بازک کیناز

  .بود
ش بـسته شـده   ينم مـن خـم شـدم، چـون چـشمها      يـ ه او را تـر بب     کـ ني ا یبرا

 دور یلــک ه او از مــن بــهکــن بــود يــردم مثــل اکــصــورتش نگــاه  امــا هرچــه بــه. بــود
نونات قلـب او خـرب نداشـتم    کوجه از م   چيه  ه من به  کردم  کناگهان حس   . است

ه کـ دم ي ترسـ یم؛ ولـ ي بگـو یزيـ خواسـتم چ . د نداردن ما وجو  ي ب یا  چ رابطه يو ه 



  ۱۶  
م يــ و مالی دور آمســانیقي موســيــک د بــهيــه باکــ حــساس او یگــوش او، گوشــها

د گرسـنه  يه شـا کـ د يرم رسـ کف  به.  من متنفر بشود   یعادت داشته باشد، از صدا    
نم؛ اگرچـه  کـ دا يـ ش پي بـرا یزيـ  اطـاقم تـا چ  یرفتم در پستو  ! اش باشد   ا تشنه يو  

ه بـه مـن اهلـام    کـ نيامـا مثـل ا  . درسـ  یهـم منـ   ز در خانـه بـه  يـ چ چ يه هـ  کـ م  دانـست   می
ده بــود يه از پــدرم بــه مــن ارث رســ  کــهنــه ک شــراب ی بغلــيــک رف یشــد؛ بــاال 

ن ين پـاورچ ين آوردم، پـاورچ يي شراب راپایه را گذاشتم، بغل   يچهارپا. داشتم
او . ده بــود يــ خوابیا وفتــهک خــسته و  ۀدم ماننــد بچــ يــ نــار ختتخــواب رفــتم، د  ک
 را یسـر بغلـ  . هـم رفتـه بـود     بلندش مثـل خممـل بـه   یها ده بود و مژه  ي خواب امالک

اش آهـسته در دهـان    دشـده يلک یهـا   دنـدان یالـه شـراب از ال  ي پيـک ردم و  کباز  
  .ختمياو ر

چــون . د شــديــم احــساس آرامــش ناگهــان تول  يبــار در زنــدگ  ني اولــیبــرا
 و کـرد  مـی ه نجکه مـرا شـ   کـ  یه سالتون کني بسته شده، مثل ا    یها  ن چشم يدم ا يد
 یصـندل .  آرام گرفـت یمـ کفـشرد،  يش درون مـرا م يه بـا چنگـال آهنـ    کـ  یابوسک

چــه صــورت  . ره شــدميــصــورت او خ نــار ختــت گذاشــتم و بــه  کخــودم را آوردم، 
ن يــا ايــن دختــر، يــن زن، ايــه اکــن بــود کــا مميــآ! یبــيبچگانــه، چــه حالــت غر  

ه کـ  بـود  نکـ ا ممي آ�ش بگذارمي رویم چه امس دانست  یچون من �  عذاب ۀفرشت
  لف؟کت ی دوگانه را داشته باشد؟ آنقدر آرام، آنقدر بین زندگيا

ه از کــ کی مننــاینم و بــوکــستم حــرارت تــنش را حــس  توانــ مــیحــاال مــن 
 چــرا دســت لــرزان دامن یمنــ. مي ببــوشــد مــیاهش متــصاعد ين ســيسوان ســنگيــگ

دم؟ يشک زلفش ی و رو�ار خودم نبود ياخت  چون دستم به  � ردمکخودم را بلند    
بعــد انگــشتامن را در زلفــش . ده بــوديش چــسبيهــا قهي شــقیشه رويــه مهکــ یفــزل

ه چنـدروز  کـ نيمثـل ا . امال سـرد کـ  بود؛ سرد، ک او سرد و مننا    یموها. فروبردم
 یدستم را ازتـو . رده بودم، او مرده بودکمن اشتباه ن. ه مرده بودکذشت گ  می

ــ ــرده روۀنيســـ شيپـ ــبش گذاشـــتم  ی او بـ ــرک.  پـــستان و قلـ حـــساس  این تپـــشيمتـ



  ۱۷  
 در او ین اثـر از زنـدگ  يمتـر ک ی او گـرفتم، ولـ  ینـ ينـه را آوردم جلـو ب      يآ. شـد   یمن

  . وجود نداشت
نم، حرارت خود را باو بـدهم  کخواستم با حرارت تنِ خودم او را گرم ب  
البـد  کله بتـوامن روح خـودم را در   ين وسـ يد بايرم، شاي مرگ را از او بگ     یو سرد 

 ۀمثـل نرومـاد  . دميـ ش خوابي ختتخواب لویندم رفتم روکلباسم را  . او بدمم 
ه از نـر  کـ اه بـود  يـ  مهرگۀاصال تـن او مثـل تـن مـاد    . ميده بوديهم چسب   اه به يمهرگ

دهـنش گـس   . اه را داشتيرده باشند و مهان عشق سوزان مهرگ    کخودش جدا   
حـس  . متام تـنش مثـل تگـرگ سـرد شـده بـود       . داد  میار را   يخ  مزه طعم ته    و تلخ 

ــا تـــه قلـــبم نفـــوذ  يـــ و اشـــد مـــیامن منجمـــد يشـــره خـــون در کـــم کـــرد مـــی ن ســـرما تـ
ــرد مـــی ــ. کـ ــوده بـــود ي مـــن بیوشـــشهاک ۀمهـ ــا. هـ ــتم را  يياز ختـــت پـ ن آمـــدم، رخـ
نجـا در اطـاق مـن، در ختتخـواب مـن آمـده تـنش        ينه، دروغ نبود، او ا  . دميپوش
  !تنش و روحش هردو را مبن داد. ردکم يمن تسل را به

 سرشــار بــود، فقــط   یش از زنــدگيهــا ه چــشمکــ یتــا زنــده بــود، تــا زمــان     
ت، ســرد و بــا کــحــس و حر ی حــاال بــی؛ ولــداد مــینجه کادگــار چــشمش مــرا شــي

  ! بستهیرد با چشمهاکم من ي بسته شده آمده خودش را تسلیچشمها
ا اصــال يــرده بــود و کــ مــرا زهرآلــود یه متــام زنــدگکــ بــود یسکــن مهــان يــا 

 ی زهرآلـود زنـدگ  ینـدگ جـز ز  ه زهرآلـود بـشود و مـن بـه       ک من مستعد بود     یزندگ
اش را  هينجــا در اطــاقم تــن و ســا  يحــاال ا. ستم داشــته باشــم توانــ ی را منــیگــريد

ان يـــ ني زمیايـــ بـــا دن یا چ رابطـــهيه هـــکـــ ننده و موقـــت او کروح شـــ . مـــن داد بـــه
 یان جـسم يـ رون آمـد، از م ياش آهسته ب خورده نياه چيان لباس س ينداشت از م  

 مـرا  يۀا سـا يـ  سـرگردان رفـت، گو  یهـا  هي سـا یاي و در دنکرد مینجه که او را ش ک
عضالت نرم و . ت آجنا افتاده بودکوحر حس ی تنش بیول. هم با خودش برد 

ــ ملـــس او رگ ــتخواایوپـ ــر پوســـ ي و اسـ ــورا  يش منتظـ ــد، و خـ ــدن بودنـ  کده شـ
ر يـ ن اطـاق فق يـ مـن در ا . ه شده بود ين  ير زم ي ز یها و موشها    رمک ی برا یذيلذ
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 شــب يکیان تــاريــه مثــل گــور بــود، در م  کــ ینت، در اطــاقکبــت و مــس کپــر از ن

 شب يک یستيوارها فرورفته بود باي دۀه مرا فراگرفته بود و به بدنک یجاودان
بنظـرم آمـد   .  اوۀبـا مـرد  . سـر بـربم   انتها در جوار مـرده بـه       ی سرد و ب   يکبلند تار 

ــ ــت، تــــا مــــن بــــوده   يــــا دنيــــه تــــا دنکــ ــکام،  ا اســ  ســــرد و ۀ مــــرديــــک مــــرده، يــ
  .  با من بوده استيکق تارت در اطاکوحر حس یب

فـــرد   منحـــصربهی زنـــدگيـــکارم منجمـــد شـــده بـــود، کـــن حلظـــه افيـــدر ا 
ه دور ک شد می يیهاي هستۀمه م مربوط به يچون زندگ . د شد يب در من تول   يعج

ق و يــ عمیدنــد و وابــستگيلرز مــیه در اطــرافم کــ يیهــا هي ســاۀمهــ مــن بودنــد، بــه
ــا دنيناپــــذ يیجــــدا ــر بــ ــا و حريــ ــه يبت موجــــودات و طکــ ــتم و بــ ــ عــــت داشــ  ۀليوســ
عـت برقـرار شـده    ي عناصـر طب ۀن مـن و مهـ    ي ب یان اضطراب ي جر ی نامرئ یها  رشته
مــن قـــادر بـــودم  . آمـــد ی منـــیعــ يرطبينظـــرم غ  بـــهیاليــ ر و خکـــچگونـــه فيه. بــود 

ل فلـــسفه، بـــه ک مـــشیتاـــاکاســـرار  ، بـــهیمي قـــدیهايرمـــوز نقاشـــ  بـــهیآســـان بـــه
ن و ين حلظه مـن درگـردش زمـ   يدر ارا ي بربم؛ زیال و انواع پ   ک اش یمحاقت ازل 

ت داشــتم، گذشــته و کها و جنــبش جــانوران شــري رســتنی، در نــشو و منــاکافــال
در .  و تـوام شـده بـود   يک مـن شـر  ی احـساسات ی، بـا زنـدگ   يکنده، دور و نزد   يآ
 وسواس خود، يک  خود، بهی زندگی عادت قويک س بهکجور مواقع هر   نيا

د، حجـار  نويـس  مـی سنده يـ ، نوکند مید مست رو میخور  عرق: دشو  میپناهنده  
ــ ــی یسنگتراشـ ــد مـ ــدکـــ و هرکنـ ــان را بوســـ ۀدام دق دل و عقـ  فـــرار در ۀلي خودشـ

نفــر يکه کــن مواقــع اســت  يــو درا. کننــد مــی ی خــود خــال ی زنــدگی قــوکحمــر
  .اورديوجود ب  بهیارکد ازخودش شاهتوان می یقيهنرمند حق

لـد قلمـدان،    جی نقـاش رو يکچاره بودم، يذوق و ب   یه ب کمن  !  من یول
اش  ه مهــهکــروح  ی و بــراق و بــ کر خــشين تــصاويــنم؟ بــا اکــستم بتوانــ مــیچــه 

 یار بـشود؟ امـا در متـام هـست    که شـاه کـ شم  کستم ب توان  میل بود چه    ک ش يک به
ــرارت مفرطـــ   ــار و حـ ــودم ذوق سرشـ ــی حـــس یخـ ــرد مـ ــور ويکم، کـ ــجـ ــور يـ ر و شـ



  ۱۹  
بــود شه بــسته شــده يــ مهیه بــراکــ يین چــشمهايــم اخواســت مــی بــود، یخمــصوص

م يه تـصم کـ رد کـ ن حس مـرا وادار  يا.  خودم نگه دارمیشم و برا کاغذ ب ک یرو
 مـرده  يـک ه آدم با ک یهم وقت آن.  دست خودم نبود   یعني. نمک ب یخود را عمل  

باألخره چراغ . ردکد ي در من تولی خمصوصیر، شادکن فيمه. حمبوس است
او روشـــن  ســـر یردم، دو مشعـــدان آوردم و بـــاالکـــ خـــاموش کـــرد مـــیه دود کـــرا 
روشـن اطـاق    هيردم، جلـو نـور لـرزان مشـع حالـت صـورتش آرامتـر شـد و درسـا               ک

ارم را برداشـتم، آمـدم   کـ اغذ و لـوازم  ک. خودش گرفت   به یريحالت مرموز و اث   
ه کـ  یلکن شـ يـ م اخواسـت  مـی  �ن ختـت مـال او بـود     يگر ا يچون د � نار ختت او  ک

ه کــ یلکن شــيــا بــود، یستيــه و نيــوم بــه جتزکــ آهــسته و خــرده خــرده حم یلــيخ
اغـــذ ک یشم، روکـــش بيـــ حالـــت بـــود ســـرفارغ از رويـــک ت و بـــهکـــحريظـــاهرا ب

ن صـورت در مـن مـؤثر    يـ ه از ا کـ  ینم، مهـان خطـوط    ک آنرا ضبط ب   یخطوط اصل 
  .نمکبود انتخاب ب

ــاده باشـــد ولـــ ینقاشـــ ــ بای هرچنـــد خمتـــصر و سـ  ینـــد و روحـــکر بيد تـــاثيـ
رده بـودم  کـ  قلمـدان   جلـد ی روی چـاپ  یه عـادت بـه نقاشـ      کاما من   . داشته باشد 

ه کــ ی آن موهــومیعنــيال خــودم، يــنــدازم و خيار بکــر خــودم را بکــد فيــحــاال با
 نگاه بـه صـورت   يکنم، کش خودم جمسم بير داشت پيازصورت او درمن تأث 

م کرد میه از صورت او انتخاب ک یندم و خطهائيدازم، بعد چشمم را ببياو بن
 روح ی بـــراکیايـــد تريدم شـــار خـــوکـــله بـــا فين وســـيـــاورم تـــا بـــه ايـــاغـــذ بک یرو
ال پنــاه کت خطهــا و اشـ کـ حري بیبــاألخره در زنـدگ . نمکـ دا بيــام پ شـده  نجهکشـ 

  .بردم
 از ینقاشـ .  داشـت ی مـن تناسـب خاصـ   ۀ مردی نقاش ۀوين موضوع با ش   يا

 او، ۀ بــستی چــشمها، چــشمهایولــ. هــا بــودم اصــال مــن نقــاش مــرده�  مـرده یرو
ر و مغــز مــن  کــ در فیافکــا بــه قــدر  يــ؟ آنميــه دوبــاره آــا را بب کــا الزم داشــتم يــآ

  جمسم نبودند؟
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 یولـ ! ردمکـ  ی صـورت او نقاشـ     ی صبح چندبار ازرو   يک تا نزد  دامن  یمن

ار نـه  کـ  از ايـن  �مکرد میدم پاره يکش میهرچه  . شد  یلم من يدام موافق م  کچيه
  .مکرد میم و نه گذشت زمان را حس شد میخسته 

 پنجــره داخــل یهــا شهيــش از پــشت یدرکــ یروشــن بــود، روشــنائ يــکتار
ه بـه نظـرم ازمهـه تـر شـده بـود،       کـ  بـودم  یريمن مـشغول تـصو    . اطاقم شده بود  

ــ ــشمهائ یولـ ــشمها، آن چـ ــ ی چـ ــل ا   کـ ــود مثـ ــرزنش بـ ــال سـ ــه حـ ــنيه بـ ــان کـ ه گناهـ
اغـــذ ک یستم روتوانـــ یآن چـــشمها را منـــ!  ازمـــن ســـرزده باشـــدیريناپـــذ پـــوزش

. ز خـــاطرم حمـــو شـــد  ادبود آن چـــشمها ايـــ و ی زنـــدگۀمرتبـــه مهـــ  يـــک. اورميـــب
ستم حالت توان یم منکرد میهرچه به صورت او نگاه . هوده بود يوشش من ب  ک

م گــل کــ مکــ او یهــا ن وقــت گونــه يدم درمهــيــناگهــان د. اورميــآن را بــه خــاطر ب 
 جـان  یان قصابک مثل رنگ گوشت جلوِ د    کی رنگ سرخِ جگر   يکانداخت،  

 یفروغ زنـدگ   ۀه مهک یاندازه باز و متعجبِ او، چشمهائ ی بیگرفت و چشمها  
مـــارِ ي بید، چـــشمهايدرخـــشي می ناخوشـــیدرآن جمــسم شـــده بـــود و بـــا روشــنائ  

بـار   ني اولـ یبـرا . ردکـ صـورت نگـاه     آهسته باز شـد و بـه  یلي او خۀدهند  سرزنش
. هـم رفـت   ش بـه يرد و دوبـاره چـشمها  کـ ه او متوجـه مـن شـد، بـه مـن نگـاه            کـ بود  

ه مــن حالــت  کــ بــود یافکــ یلــد ويشکــش طــول ني بــیا د حلظــهيشامد شــايــن پيــا
ــشمها ــبگ او را یچـ ــذ بک یرم و رويـ ــاغـ ــا نـــ . اورميـ ــو ا يبـ ــم مـ ــشِ قلـ ــت را يـ ن حالـ

  .ردمک را پاره نیگر نقاشين دفعه ديدم و ايشک
امل زنـــده يـــخ  او رفـــتم، بـــهيـــکم بلنـــد شـــدم، آهـــسته نزديبعـــد از ســـرِ جـــا

 يـک امـا از نزد . دهيـ البـد او روح دم کاست، زنده شدهزنده شده، عـشق مـن در         
ــو ــرد مـــیشـــده را حـــس  هيـــ جتزۀ مـــردی مـــرده، بـــویبـ ــاک تـــنش یرو. مکـ  یرمهـ

 مشـع  يی دور او جلـو روشـنا  يـی دند و دو مگـس زنبـور طال   يلولي در هم م   کوچک
ش بــاز شــد؟ ي چــرا و چطــور چــشمها یامال مــرده بــود ولــ کــاو . نــدکرد مــیپــرواز 

م خــواه یقــت داشــت؟ منــ  يا حقيــده بــودم؟ آيــا ديــا در حالــت رؤيــآ. دامن یمنــ



  ۲۱  
  .ندکن پرسش را از من بي ایسک

ن چــشمها را يــش بــود؛ و حــاال ايار صــورت او، نــه، چــشمها کــ اصــل یولــ
ــتم و دک یش را رويداشـــــتم، روح چـــــشمها ــه ياغـــــذ داشـــ ــر تـــــنش بـــ درد مـــــن  گـــ

ن يرزميـ  زیرمهـا و موشـها  ک ۀ و طعمـ یستيـ وم بـه ن  کـ ه حم کـ  ین تنـ  يد، ا خور  یمن
قـه  يهـر دق .  اوۀنـشاند  مـن دسـت  ار من بود نـه    يبعد او دراخت    ن به يحاال از ا  ! بود

اط هرچــه يــ را بــا احتینقاشــ. نميــش را ببيستم چــشمهاتوانــ مــیل بــودم يــه ماکــ
 ی دخلــم بــود گذاشــتم و در پــستو یه جــاکــ خــودم ی حلبــیمتــامتر بــردم در قــوط

  .ردمکاطاقم پنهان 
رده کـ  در ی خستگ یافک ۀانداز  ا به يگو. رفت  مین  ين پاورچ يشب پاورچ 

 ۀا پرنـد يـ  مـرغ  يـک د يد، شـا يرسـ  مـی گـوش   ف بـه  يـ ف دوردست خ  یبود، صداها 
 یا وقــت ســتاره نيــدر ا. دنــدييرو مــیاههــا يد گي، شــاديــد مــی خــواب یرهگــذر

م يــ صــورمت نفــس مالیرو. ندشــد مــید يــ ابــر ناپدیهــا ده پــشت تــودهيــپر رنــگ
  .وقت بانگ خروس ازدور بلند شد نيردم و در مهکصبح را حس 

ه يـ ه تـنش شـروع بـه جتز   کـ  یا  مـرده نم؟ بـا کـ ستم ب توانـ   مـی ا با مرده چـه      يآ
نم، بعــد کـ ه او را در اطــاق خـودم چــال ب کـ د يامل رسـ يــخ اول بـه ! رده بــودکـ شـدن  

 یه دور آن گلــهاکــ ینــدازم، در چـاه ي بیرون و در چـاه يــردم او را بـربم ب کــر کـ ف
نـد چقـدر   ي نبیسکـ ه کـ ني ایارهـا بـرا   کن  يـ  ا ۀامـا مهـ   . ده باشـد  ييـ بـود رو  کلوفر  ين
ه نگـــاه کـــم خواســـت یبعـــالوه منـــ!  الزم داشـــتیســـتر، چقـــدر زمحـــت و تردکـــف
دســت خــودم   و بــهيیست بــه تنــهايــبا یارهــا را مــکن ياۀمهــ. فتــديگانــه بــه او بيب

 داشـت؟ امـا   یا دهي من بعد از او چه فا     یاصال زندگ ! کدر  من به . اجنام بدهم 
ر از مــــن يــــغ  بــــهکــــس هــــيچ، ی از مردمــــان معمــــولکــــس هــــيچاو، هرگــــز، هرگــــز 

او آمده بود در اطاق من، جسم سـرد     . فتدي او ب  ۀمرد  شمش به ه چ ک یستيبا  یمن
 ینـد، بـرا  ي او را نبیگـر يس دکـ ه کـ ني ایرده بـود بـرا  کم من   ياش را تسل    هيو سا 

اگـر تـن او را   : ديذهـنم رسـ    بـه یرکـ باالخره ف. گانه آلوده نشودينگاه ب   ه به کنيا



  ۲۲  
 بـا خـود   ذاشـتم و گ مـی  خودم ۀهنکم و دردان، مهان دان    کرد  میه  کت  هکت
  ! مکرد میرا چال   دور از چشم مردم و آنیليرون، دور، خيبردم ب یم

 یه در پــستوکــ یاســتخوان ارد دســتهکــردم، کــد نيــگــر تردين دفعــه ديــا 
ه مثـــل تـــار کـــ کیاه نـــازي بـــا دقـــت، اول لبـــاس ســـیلـــياطـــاقم داشـــتم آوردم، و خ

را ه بـدنش  کـ  یزيـ تنـها چ � رده بـود کـ ان خـودش حمبـوس      يـ بوت او را در م    کعن
چـون بلنـدتر از   ! ده بـود يشکـ ه او قـد  کـ ن بـود  يـ مثـل ا  . ردمک پاره   �پوشانده بود 

 ۀشـد   خـون خلتـه  یهـا   هکچ. ردمکبعد سرش را جدا     . ردکنظرم جلوه     معمول به 
 تـن او را بـا   ۀدم و مهـ يـ ش را بريهـا و پاهـا   بعد دست. رون آمديش بيسرد از گلو  

ش يـ  رو�اه رايس سـ مهـان لبـا   � ش مرتـب در ـدان جـا دادم و لباسـش           ياعضا
ه فـارغ  کـ نيمه. بم گذاشـتم يـ دش را در جيـ لکردم و  کدم، درِ دان را قفل      يشک

. ن بـــوديردم، ســـنگکـــدم، ـــدان را برداشـــتم، وزن يشکـــ یشـــدم نفـــسِ راحتـــ
نـــــه، هرگـــــز . دا نـــــشده بـــــوديـــــ در مـــــن پیچوقـــــت آنقـــــدر احـــــساس خـــــستگ يه

  .  با خودم بربميیتنها ستم دان را بهتوان یمن
رون رفـتم تـا   يـ از اطـاقم ب .  شـروع شـده بـود   یفـ ي ابر و باران خفهوا دوباره 

 یاريــ دیدر آن حـوال . اورديــه ــدان را مهـراه مـن ب  کـ نم کـ دا يــ را پیسکـ د يشـا 
 یرمـرد يآلـود پ   مـه یردم از پشت هواک دورتر درست دقت یمک. شد  یده من يد

ه با شـال  کصورتش را.  درخت سرو نشسته بوديکر يرده و زکه قوز کدم يرا د 
 یزيــ او رفـتم؛ هنـوز چ  يـک آهـسته نزد . شـد  یده منـ يـ ده بـود د يـ چي پیگـردن نـ  

 یه موهـا کـ  یرد بطـور کـ  یا  و زننـده ک خـش ۀ دورگـ ۀرمـرد خنـد  ينگفته بـودم، پ  
  :تنم راست شد؛ و گفت

ش هـم  کـ   نعشکۀالسکه ي…  من خودم حاضرم هان یاگه محال خواست  «
مــن … م هــاسپرميــ کم خــايبــرم شــاعبدالعظ  یهــا رو مــ  مــن هــرروز مــرده … دارم

ه، مـن  زن یه مو منک ی تابوت دارم بطوریسک هرۀانداز زم، بهسا میتابوت هم   
  .»!ن االنيخودم حاضرم، مه



  ۲۳  
مـــن بـــا دســـت اشـــاره . ديـــلرز مـــیش يهـــا ه شـــانهکـــ ید بطـــوريـــقهقـــه خند

  :من نداد، و گفت  او فرصت حرف زدن بهیول. ردمکام  مست خانه به
  .…»ن اآلن هاي تو رو بلدم، مهۀس، من خونيالزم ن«

ام برگــشتم، رفــتم در اطــاقم و    ش بلنــد شــد، مــن بطــرف خانــه   ياز ســر جــا 
هنه و کش ک  نعشکۀالسک يکدم يد. زمحت تا دم در آوردم دان مرده را به   

. ح بــسته شــده بــودياه الغــر مثــل تــشريآن دو اســب ســ ه بــهکــاســقاط دم در اســت 
ق بلنــد دردســت   شــاليــکمن نشــسته بــود و  ي نــشیرده آن بــاال روکرمــرد قــوزيپ

زمحـت   مـن ـدان را بـه   . نـد کطرف مـن نگـاه ب    اصال برنگشت به یداشت، ول 
ــتم کالـــسکدر درون  ــه گذاشـ ــه مکـ ــايـ ــرای خمـــصوصیانش جـ ــود ی بـ ــابوت بـ .  تـ

 آن ۀ لبـــ یدم و ســـرم را رو يشکـــ  تـــابوت دراز  یان جـــا يـــ خـــودم هـــم رفـــتم بـــاال م   
دم و بـا دو  يلغزانام  نهي سیبعد دان را رو . نميگذاشتم تابتوامن اطراف را بب    

  . م نگه داشتمکدستم حم
 آــا ینــيراه افتادنــد، از ب زنــان بــه رد، اســبها نفــسکــشــالق در هــوا صــدا 

 بلنــد و یزهــاي و خشــد مــیده يــ دی بــارانی دود درهــواۀخبــار نفســشان مثــل لولــ  
ش يه طبق قانونْ انگـشتها  ک ی الغر آا مثل دزد    یدستها. ندداشت  میم بر يمال

ــيـــرا بر ــند آهـــسته و بلنـــد و ب کـــن داغ فروده و در روغـ ن ي زمـــیصدا رويـــرده باشـ
آهنــگ   مرطــوب بــهی گــردن آــا در هــوایهــا  زنگولــهیصــدا. شــد مــیگذاشــته 

 مرا گرفته ی سرتا پایل و ناگفتنيدل ی بینوع راحت يک.  مترمن بودیخمصوص
. دخــور یان منــکــش آب تــودمل تکــ  نعــشکۀالــسکت کــه از حرکــ یطــور بــود، بــه

  .مکرد میام حس  نهي سۀ قفسیان را رو دینيفقط سنگ
 مـرا فـشار   ۀني سـ یوزن رو نيـ شه ايـ ه مهکـ ن بـود  يـ  او، نعش او، مثل ا   ۀمرد

 یه بــا ســرعت و راحتــ کالــسک. ظ اطــراف جــاده را گرفتــه بــود يمــه غلــ. هداد مــی
انـداز    چـشم يـک اطراف من . ذشتگ میوه و دشت و رودخانه   ک از   یخمصوص

ــ پیماننـــديد و بيـــجد ــود يـ ــدا بـ ــه کـ ــه در به نـ ــ دیداريـــدرخـــواب و نـ . ده بـــودميـ



  ۲۴  
زده از  نيخورده، نفر یب توسريب و غري عجیده، درختهايبر دهي بریوههاک

ال کاشــ  رنــگ بــهیسترکــ خایهــا  آن خانــهیال ه از البــهکــدا يــدوجانــبِ جــاده پ
ده يـ ه ديي بـدون شـ  يـک وتـاه و تار  ک یهـا   عب و منـشور، و بـا پنجـره        کگوشه، م   سه
ه ي داشته باشد شـب یانيتب هذ که  یسکجِ  ي گ یشمهاچ  ها به   ن پنجره يا. شد  می

ه ســرما و بــرودت را تــا قلــب کــوارهــا بــا خودشــان چــه داشــتند ي ددامن یمنــ. بــود
ست توانـ  ی موجود زنده منـ يکه هرگز کن بود يمثل ا. ندداد  میانسان انتقال   

ن يــ ایريــ موجــودات اثيۀ ســاید بــرايشــا! ن داشــته باشــدکهــا مــس ن خانــهيــدر ا
  ! ت شده بودها درس خانه

 یبعـض . بـرد  یراهـه مـ  يا از بيـ  و ی خمصوصۀ مرا از جادیچ  هکالسکا  يگو
ولـه دور جـاده را گرفتـه بودنـد و     کج و کـ  یده و درختـها يـ  بریهـا  جاهـا فقـط تنـه   

ــه  ــه  پـــستیهـــا پـــشت آـــا خانـ خمـــروط � ی خمروطـــی هندســـیلهاکشـــ وبلنـــد بـ
بـود از  کفر لـو ي نیهـا  ه گـل کـ  شـد  مـی ده يـ ج دکـ  و يـک  باریهـا    با پنجـره   �ناقص

مرتبه پشت مه يکن منظره يا. رفت میوار باال ي آا درآمده بود و از در و دیال
ــا. د شــــديــــظ ناپديغلــــ ــي ســــنگیابرهــ ــه يــــوههــــا را در مک ۀنِ بــــاردار قلــ ان گرفتــ

نـده  کف در هـوا پرا يـ لکت یالن و بـ يـ من بـاران ماننـد گـرد و غبـار و          فشردند و من  يم
آب وعلــف،  یوه بلنــد بــ کــ يــک يــکزدم نيه مــدا رفتــ کــبعــد از آن. شــده بــود 

دم و بلنـد  يـ ام لغزان نهي سـ یمـن ـدان را ازرو     . ش نگهداشـت  کـ   نعـش  کۀالسک
ه هرگــز کــ يیجــا يــک خلــوت آرام و باصــفا بــود، ۀ حموطــيــکوه کــپــشت . شــدم

ه خـارج از تـصور   کـ نيمثـل ا .  بنظـرم آشـنا آمـد    یختم، ولـ  شـنا   یده بودم و منـ    يند
 نظـر  بـه . ده شـده بـود  يبـو پوشـ   یبـود بـ   کوفر  لـ ي ن یهـا   ن از بتـه   ي زمـ  یرو. من نبـود  

مــن ــدان را . ن حمــل نگذاشــته بــود يــش را دراي پــایسکــنون که تــاکــ آمــد مــی
  :ش را برگرداند و گفتي رویچ هکالسکرمرد ين گذاشتم، پي زمیرو

شه، پرنـده پـر   يـ دا منيـ ن بـرات پ يـ  تـر از ا يیمه، جـا  ينجا شـاعبدالعظ  يا«
  .…»ه هازن یمن
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 یعباسـ  يـک  را بپـردازم، دوقـران و    یچـ   هکالسک يۀراکبم  يردم ج کدست  

  :رد و گفتک یا  زنندهک خشۀ خندیچ هکالسک. بم نبودي جیشتر تويب
 یارکــ گــه بــا مــن   يات رو بلــدم، د  خونــه . رميــ گ مــی نــداره، بعــد   یقــابل«

؟ …ستم هــايــسررشــته ن ی مــن بــینــکه در قربکــنقــدر بــدون ي؟ مه…ن هــاينداشــت
ــار درخــت ســرو   کرودخونــه  يــکنجــا نزديم مهيخجالــت نــداره بــر   ه گــودال يــن

  .»مرو می و کنم می دون برات ۀانداز به
نم از کـ ستم تـصورش را ب توانـ  یه مـن منـ  کـ  ی خمـصوص  کیرمرد با چـاال   يپ

 ۀنــار تنــکم ي رفتــیمــن ــدان را برداشــتم و دونفــر . ن جــستييمن خــود پــاينــش
  : بود او گفتکی خشۀ رودخانیه لوک یدرخت

  »نجا خوبه؟يمه«
ه مهــراه داشــت کـ  یلنگــکلچــه و يه منتظــر جـواب مــن بــشود بـا ب  کــآن یو بـ 

ستاده يـ  خـودم مـات ا  ین گذاشتم و سـرجا  يمن دان را زم   . ندن شد کمشغول  
درضـمنِ  .  مـشغول بـود   یارکـ  هنـه ک آدمِ   کیده و چاال  يرمرد با پشت مخ   يپ. بودم

ده يــچي پکــیرد؛ آنــرا در دسـتمال چر کـ دا يــ پی لعـاب ۀوزکــه ي شـب یزيــاو چکنـدو ک
  :شد و گفتبلند 

  …»ه هازن ی دونه، مو منۀانداز ، درست به…هم گودال، ها نيا«
شتر يــ بیعباســ يـک دوقــران و. ه مــزدش را بـدهم کـ بم يــردم جکـ  مـن دســت 

  :رد وگفتک یزيانگ  چندشک خشۀرمرد خنديپ. نداشتم
مـزدم    عـوض یتونـو بلـدم هـا؛ وانگهـ     من خونـه .  ندارهیخواد، قابليمن«

  .…» ها،یم ريه گلدون راغه، مال شهر قديردم، کدا يوزه پک يکمن 
ش يهــا ه شــانهکــ یطــور د بــهيــخند مــیاش  ردهک قــوزۀديــل مخيکــبعـد بــا ه 

ر بغلـش گرفتـه بـود و    يـ  بـسته بـود ز  کـی ان دستمال چرويه م کوزه را   ک. ديلرز  می
من قـرار  ي نـش ی بـاال ی خمـصوص کیش رفـت و بـا چـاال   کـ   نعـش کۀالـس کطـرف     به

 یراه افتادنـــد، صـــدا زنـــان بـــه ها نفـــسرد، اســـبکـــشـــالق در هـــوا صـــدا . گرفـــت



  ۲۶  
م کـ  مکـ  متـرمن بـود و   یآهنـگ خمـصوص    مرطـوب بـه  یدر هـوا   گردن آـا ۀزنگول

  .د شدي مه از چشم من ناپدۀپشت تود
 ینيه بـار سـنگ  کـ ن بـود  يـ دم، مثـل ا يشکـ  یه تنها ماندم نفس راحت   کنيمه

ور د. م را فراگرفــتي ســرتا پــا يیام برداشــته شــد و آرامــش گــوارا    نهي ســیاز رو
 یوههــاکهــا و  ان تپــهيــه مکــ بــود کیوچکــ ۀنجــا حموطــ يردم؛ اکــخــودم را نگــاه  

 ی بــا خــشتهایمي قــدیوه آثــار و بناهــاکــرشــته  يــک یرو. رده بــودکــر يــبــود گک
ن حمــل دنــج، يــا. شــد مــیده يــ ديکــی در آن نزدک خــشۀ رودخانــيــکلفــت و ک

ر کـ ش خـودم ف يمـن از تـه دل خوشـحال بـودم و پـ      . سروصدا بـود    یدورافتاده و ب  
 بـه  يی جـا شـد  مـی دار يـ  بینـ ياز خـواب زم  هکـ  ی درشـت وقتـ  ین چشمهايردم اک

ه او دور از کـ  یستيـ با ی مـ ی؛ وآنگهـ  کـرد   مـی دا  يـ اش پ   افـه يفراخور سـاختمان و ق    
ش دور از يه در زنـــدگکـــ یگـــران باشــد، مهـــانطور ي دۀر مـــردم، دور از مـــرديســا 

  .گران بودي دیزندگ
گــودال درســت  . ل گذاشــتمان گــودايــاط برداشــتم و ميــــدان را بــا احت

بــار يکبـار خواسـتم فقـط     ني آخـر ی بـرا یولـ . زد ی ـدان بـود، مـو منـ    ۀانـداز  بـه 
. شـد  یده منـ يـ  دیاريـ ردم دکدور خودم را نگاه    . نمک نگاه   �در دان � درآن

 لبــاس ۀه گوشــکــ یامــا وقتــ. ردمکــبم درآوردم و درِ ــدان را بــاز يــد را از جيــلک
دنــد يلوليه در هـم م کـ  يیرمهــاکن دملـه شـده و   ان خــويـ اه او را پـس زدم، در م يسـ 

، و کــرد مــیمــن نگــاه  زده بــه که بــدون حالــت رکــدم يــاه ديدرشــت ســ دو چــشم
 کل درِ دان را بستم و خايتعج به. ن چشمها غرق شده بودي من ته ا  یزندگ

بـود  کلـوفر  ي نیهـا  ردم، رفـتم از بتـه  کـ م کـ  را حمکختم بعد با لگد خـا  يش ر يرو
ــوه کــش نــشا ک خــایوبــو آوردم و ر یبــ ش يــســنگ و شــن آورم و رو  ردم، بعــد قل

ز يــس نتوانــد آنــرا متکــچ يه هــکــ ی حمــو بــشود بطــور یلــک دم تــا اثــر قــرب بــه يپاشــ
 او ستم قـرب توانـ  یه خودم هم منـ  کار را اجنام دادم     کن  ي خوب ا  یبه قدر . بدهد

  .ص بدهمين تشخي زمیاز باقرا 
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 آلــود، کم لباسـم خـا  ديـ خـودم انـداختم ، د    بـه یه متـام شـد نگـاه   کـ ارم کـ 

 يــیطال ده بــود، دو مگــس زنبــور ي بــه آن چــسبیاهي ســۀشــد پــاره، و خــون خلتــه 
ــرواز  ــیدورم پـ ــد و کرد مـ ــاکنـ ــ یرمهـ ــسب  کیوچکـ ــنم چـ ــه تـ ــود ي بـ ــده بـ ــم کـ ه درهـ

نم ينم امـا هرچـه آسـت     کـ  ک دامن لباسم را پـا     ی خون رو  کۀخواستم ل . دنديلوليم
د و يــدوان مــی خــون بــدتر  کــۀدم ليــمال مــیش يــم و روکــرد مــیرا بــا آب دهــن تــر  

 لـزج خــون را  ی و ســرماکـرد  مــیمتـام تــنم نـشت    بــه کـه  یبطــور. شـد  مــیتـر   ظيغلـ 
  .ردمک تنم حس یرو

 کۀالـس کاراده ردّ چـرخ   ی، مـن بـ  آمـد    مـی  من باران    غروب بود، من   يکنزد
 کۀالـس ک چـرخ  ی شـد جـا    يـک ه هـوا تار   کـ نيمه. ش را گرفتم و راه افتادم     ک نعش
م کظ متراي غليکیاراده در تار یر و بکف یمقصد، ب  یب. ردمکش را گم    ک نعش

چـون بعـداز او، بعـد    ! ديجا خواهم رسـ ک ه بهکم دانست یم و منرفت میآهسته راه   
ــاز آن ــشمهاکـ ــ درشـــت را میه آن چـ ــه يـ ــون دملـ ــده د ان خـ ــشـ ــب  يـ ــودم، درشـ ده بـ

م، رفـت  مـی  مرا فراگرفتـه بـود راه       یه تا سرتاسر زندگ   ک یقي، درشبِ عم  يکیتار
شه خـاموش شـده بـود، و در    يـ  مهی چراغِ آن بـود بـرا  ۀمنزل ه بهک یچشمچون دو

  .ا هرگز نرسمي برسم يیان و مأواکم ه بهکسان بود يکم يصورت برا نيا
رده کـ  که مهـه مـرا تـر   کـ نظـرم آمـد    به.  داشتيیروا  فرمانامل  کوت  کس

عــت، يان طبيــن مــن و جري بــیا رابطــه. جــان پنــاه بــردم يموجــودات ب بــه. بودنــد
ن يـ ا. د شـده بـود  يـ ن آمـده بـود تول  ييه در روح من پـا ک یقي عم يکین و تار  ن م يب

ج رفـت؛  يف سرم گـ کيم؛ از شدت يفهم  یه ما من  ک است   یجور زبان يکوت  کس
 در خـودم  یانيـ پا ی بـ یخـستگ . م سـست شـد    يمن دسـت داد و پاهـا         به یحالت ق 

 نشــستم، ســرم را  ی ســنگ قــرب ینــار جــاده رو کردم؛ رفــتم در قربســتان  کــحــس 
 ک خشۀ خندیناگهان صدا. ران بودميحال خودم ح دودستم گرفتم و به   ان  يم

ش يه سـرورو کـ  یليکدم هيدم و ديم را برگردانيرو. خودم آورد  مرا بهیا زننده
ر يـ  در دسـتمال بـسته ز  یزيـ م نشـسته بـود و چ   يده بـود لـو    يـ چيگـردن پ    را با شـال   
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  :رد و گفتکمن  ش را بهيرو. بغلش بود

البــد بــا خــودت   هــان؟یردکـ ، راهــو گــم یر شــهر بــیخواســيحتمـا تــو م «
ار مـن  کـ امـا نتـرس، سـرو    . ار دارم؟کـ  ن وقت شب من تو قربسون چـه  يا «یگ  می

 یس هـان؟ مـن متـام راه و چاههـا    ي نـ  یارکـ س، بـد    ينکهاس، شغلم گـور     با مرده 
 دراومـد،  کر خـا يـ ن گلـدون از ز يـ نم اکـ ه قـرب ب يمثال امروز رفتم  . نجا رو بلدم  يا

ن يــ نـداره، مـن ا  ی هـان؟ اصـال قـابل   یم ري، مـال شـهر قـد    گلـدون راغـه  ینـ دو مـی 
  .»ادگار من داشته باشيدم بيوزه رو بتو مک

رمــرد بــا  يپ.  درآوردمیعباســ  يــکبم، دوقــران و  يــردم درجکــ مــن دســت  
  : گفتیزيانگ  چندشک خشۀخند

ن يمهـ . خونـت رو هـم بلـدم     . سـم شنا  مـی من تـو رو     !  نداره یقابل! هرگز «
دو قـدم  ! ا تـورو بـه خونـت برسـومن هـان        يـ ش دارم ب  کـ  ه نعش کالسکه  يبغل، من   

  .»راس
ــ ــد   کـ ــد شـ ــت و بلنـ ــن گذاشـ ــن مـ ــانه . وزه را در دامـ ــده شـ ــا از زور خنـ ش يهـ

. رمــرد راه افتــادم ي پۀردکل قــوزيکــوزه را برداشــتم و دنبــال هکــمــن . ديــلرز مــی
. ستاده بـود ياه الغر اينته با دو اسب سکش لک  نعشکۀالسک يکچ جاده   يسرپ

من نشـست و مـن هـم رفـتم درون     ي نـش ی رفـت بـاال  ی خمصوصکیرمرد با چاال  يپ
دم و يشکـ  تابوت درست شده بـود دراز  یه براک ی خمصوص یان جا يه م کالسک

نم يــه اطــراف خــودم را بتــوامن ببکــني ایبــرا.  بلنــد آن گذاشــتمۀ لبــیســرم را رو
  .ام گذاشتم و با دستم آنرا نگه داشتم نهي سیوزه را روک

بلند و  یزهايخ. راه افتادند زنان به اسبها نفس. ردکشالق در هوا صدا 
. شـد  مـی ن گذاشـته  ي زمـ یصـدا رو  ی آـا آهـسته و بـ      یپاها. ندداشت  میم بر يمال

.  متـرمن بـود  یآهنـگ خمـصوص    مرطـوب بـه  ی گردن آـا در هـوا     ۀ زنگول یصدا
 ۀشــد ان خــون دملــهيــه از مکــ ی براقــی چــشمهاۀهــا مثــل حدقــ از پــشت ابــر ســتاره

ــ ــاه بيسـ ــديـ ــند رورون آمـ ــاه ي زمـــیه باشـ ــدکرد مـــین را نگـ ــا. نـ ــوارايآسـ  يیش گـ
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 مرا فـشار  ۀني سی رویا فقط گلدان مثل وزن جسد مرده . م را فراگرفت  يسرتاپا

ه در کــن بــود يــولــه، مثــل اکج و کــ یهــا چ بــا شــاخهيدرپــ چي پــیدرختــها. داد مــی
گر را گرفتـه  يديکـ ن خبورنـد، دسـت   يه مبادا بلغزند و زمـ کني از ترس ا يکیتار

 بــــا ی هندســــۀديــــبر دهيــــ بریلهاکشــــ ب بــــهيــــب و غريــــ عجیهــــا خانــــه. نــــدبود
ن يـ ا واريـ  دۀ بدنـ یولـ . ده بودنـد يشکـ نـار جـاده رنـج    کاه ي سـ ک متـرو یهـا  پنجره

. کــرد مــی از خــود متــصاعد  یدر و ناخوشــکــرم شــبتاب تشعــشع  کــخانــه ماننــد  
 هـم  یذشـتند و ازپـ  گ مـی ف، يـ رد فيدسته، رد  دستهکیحالت ترسنا درختها به 

چند و يپ ی آا می پایلوفرها توين ۀه ساقک آمد  مینظر  بهیول. ندکرد یمفرار 
 جان مرا گرفتـه بـود؛    ۀشده مه   هي گوشت جتز  ی مرده، بو  یبو. ندخور  مین  يزم
 تـابوت  يـک  عمـرم مـن در   ۀجسم من فرورفته بود و مه   شه به ي مرده مه  یا بو يگو
م مــرا ديــد ی منــه صــورتش راکــ یرمــرد قــوزينفــر پ يــکام و  ده بــودهيــاه خوابيســ
  .رداندگ می گذرنده یها هيان مه و سايم

ن ييه پـــاکالـــسکوزه را برداشـــتم و از کـــستاد، مـــن يـــش اکـــ  نعـــشکۀالـــسک
ــو در خانــه . جــستم ز يــ میوزه را روکــل وارد اتــاقم شــدم،  يــتعج ام بــودم، بــه  جل

 یم بــود و در پــستوکــه غُلکــ ی حلبــیمهــان قــوط� ی حلبــیگذاشــتم، رفــتم قــوط 
 را بـــه ی مـــزد قـــوطیجـــا ه بـــهکـــ برداشـــتم آمـــدم دم در � بـــودمردهکـــم ياطـــاقم قـــا

اش  هکالسک از آثار او   یاثر. بش زده بود  ي او غ  یول.  بدهم یچ  هکالسکرمرد  يپ
وزه را کـ ردم، کاطاقم برگشتم، چراغ را روشن       وس به يدوباره ما . شد  یده من يد

زه وکــ. ردمکــ کنم پــاي آن را بــا آســتی روکرون آوردم، خــايــان دســتمال بيــاز م
 خردشـده درآمـده   يـی رنگ زنبـور طال  ه بهک بنفش داشت    یميلعاب شفاف قد  

بـود رنـگ داشـت و    کلـوفر  ي از نیا هي حاشـ یل لـوز کشـ   آن به ۀطرف تن يکبود و   
ه کــده شــده بــود يشکــ ی صــورت او، صــورت زنــ �ی لــوزيۀان حاشــيــم� ان آنيــم

 سـرزنش  یتـر از معمـول، چـشمها     درشـت یاه درشـت، چـشمها    يش سـ  يها  چشم
ه کــ ســر زده بــود  یريناپــذ  پــوزشیهــا ه از مــن گنــاه کــنيمثــل ا.  داشــتدهنــده



  ۳۰  
ن حـال مـضطرب و متعجـب،    يه در عـ کـ  افـسونگر  یچشمها. مدانست  یخودم من 

 يـک  و کـرد  مـی د و جـذب  يترس مین چشمها يا. دهنده بود ننده و وعده کديد
 برجــسته، یهــا گونــه. ديدرخــشيننــده در تــه آن م ک  مــستیعــي طبیپرتــو مــاورا 

بـاز و   مـه ي نیآلـو   گوشـت یوسـته، لبـها  يهـم پ   بـه يـک  باری بلنـد، ابروهـا    یشانيپ
  .ده بوديش چسبيها قهي شقیرشته از آن رو يکه ک نامرتب داشت یموها

ــصو ــ را یريتـ ــه دکـ ــ او یشب از رويـ ــو يشکـ ــودم از تـ ــوطیده بـ ــی قـ  ی حلبـ
ه کـ ني فـرق نداشـت، مثـل ا     یا  وزه ذره کـ  یردم، بـا نقاشـ    کـ رون آوردم، مقابله    يب

 ی نقاش بـدخبت رو يکار ک و اصال يکی آا یهردو. گر بودنديديکس  کع
رده کــدن در مــن حلــول يشکــوزه در موقــع کــد روح نقــاش يشــا. ســاز بــود قلمــدان

ص داد؛ ي از هـم تـشخ  شـد  یآـا را منـ  . ار او درآمده بـود ياخت بود و دست من به   
ــن رویفقـــط نقاشـــ  ــود، در  ک ی مـ ــذ بـ ــه اغـ ــورتی کـ ــصـ ــ ی روی نقاشـ ــاب کـ وزه لعـ

ن يــ بــا ایر معمــوليــب غيــروح غر يــکه روح مرمــوز، کــ داشــت یميقــد شــفاف
نـــــه، . ديدرخـــــشي در تـــــه چـــــشمش می روح شـــــرورۀر داده بـــــود و شـــــراريتـــــصو

ن يو درعـ   تـودار ۀافـ ير، مهـان ق کـ ف ی درشت بیمهان چشمها!  نبودیردنکباور
  !حال آزاد

م خواسـت  مـی ! مـن دسـت داد    بهیه چه احساسک بربد  ید پ توان  ی من یسک
م ي زنـــدگیهاين بـــود؟ متـــام بـــدخبتکـــ ممین اتفـــاقيا چنـــيـــآ. زميـــراز خـــودم بگ

ــو چــشمم جمــسم شــد      یافکــم ينفــر در زنــدگ يک یا فقــط چــشمها يــآ. دوبــاره جل
مــن نگــاه   ه مــال او بــود، بــه  کــ يینبــود؟ حــاال دونفــر بــا مهــان چــشمها، چــشمها    

وه کـ  يـک ه خـودش آجنـا نزد   کـ  یچـشم . ر بـود  يناپذ  نه، قطعا حتمل  ! ندکرد  می
ر يـ ز.  سـپرده شـده بـود   کخـا   بـه ک خـش ۀ رودخانـ یخـت سـرو، لـو    درۀنار تن ک

 یرم و جانوران و گزنـدگان کان  يظ، درم يان خون غل  يبود، در م  کلوفر  ي ن یگلها
 رفـت  مـی  آن فرو ۀ در حدقیزود اهان بهي گۀشيه دور او جشن گرفته بودند و ر  ک
  !کرد میمن نگاه   سرشار بهی قوید حاال بازندگکاش را مب رهيه شک



  ۳۱  
 یم، ولــکــرد یزده گمــان منــ نيانــدازه بــدخبت ونفــر  نيــودم را تــا امــن خــ

، یلـ يدل ی بـ ین حـال خوشـ  يه در من پنها ن بـود، در عـ   ک یتي حس جنا  ۀواسط  به
ــ ــي غریخوشـ ــهیبـ ــون فهم   بـ ــن دســـت داد؛ چـ ــمـ ــدم يـ ــد يکه کـ ــدرد قـ ــر مهـ  یمينفـ

ــته ــآ. ام داشـ ــا ايـ ــين نقـــاش قـــديـ ــ یم، نقاشـ ــ ایه روکـ ــا کـــن يـ د يوزه را صـــدها شـ
 ین عـواملِ مـرا طـ   يا مهـ يـ رده بود مهـدرد مـن نبـود؟ آ   ک یش نقاشيپهزاران سال   

  رده بود؟کن
 ی پـ یم؛ ولـ دانـست  مـی ن موجـودات  يتـر  حلظه من خـودم را بـدخبت        نيتا ا 
 یه بـا خـشتها  کـ ران ي ویهايها و آباد ها در آن خانه وهک آن یه روک یبردم زمان 

وان آــا ه حــاال اســتخکــنــد کرد مــی ی زنــدگانین ســاخته شــده بــود مردمــان يــوز
بـود  کلـوفر  ي نی خمتلـف تـن آـا در گلـها     ید ذرات قـسمتها  يده شده و شا   يپوس

نفـــر نقـــاش يکزده،  کنفـــر نقـــاش فلـــيکن مردمـــان يـــان ايـــ، مکـــرد مـــی یزنـــدگ
سـاز بـدخبت مثــل مـن وجـود داشـته، درســت       نفــر قلمـدان يکد يشـده، شـا   نينفـر 

ان دو چـشم  يـ  مه او هـم در کـ ستم بفهمـم  توانـ  مـی  بردم، فقط   یو حاال پ  . مثل من 
 یمـن دلـدار   ن بـه يمهـ . داختـه، درسـت مثـل مـن     گ  مـی خته و   سـو   میاه  يدرشت س 

  .داد می
وزه گذاشـتم، بعـد رفـتم منقـل     کـ  ی نقاشـ ی خـودم را لـو  یباالخره نقاشـ  

ها ي نقاشیه گل انداخت آوردم جلو   کردم، آتش   کخمصوص خودم را درست     
ره شـدم، چـون   يـ  خسهاکـ ع دم و در عامل خلـسه بـه  يشک وافور کچند پ . گذاشتم

ــت مـــی ــم افخواسـ ــع  کـ ــودم را مجـ ــار خـ ــنم؛ و فقـــط دود اثکـ ــ تریريـ ــود کايـ ــ بـ ه کـ
  .ندکد بيم تولي برایرکند و استراحت فک یآور ار مرا مجعکست افتوان می

الت ک مـش ۀب مهيون غرين افيدم تا ايشکم مانده بود   ي برا کايهرچه تر 
ــرده ــا و پـ ــ يیهـ ــود، ا   کـ ــه بـ ــرا گرفتـ ــشم مـ ــو چـ ــه يه جلـ ــاادگارينهمـ ــت یهـ  دوردسـ

دم آورد و يکـش  مـی ه انتظارش را ک یحال. ندکنده بکم را پرا ک و مترا  یسترکخا
 يـک ز شـد، در  يـ آم ق، بـزرگ و افـسون  يارم، دق کم اف ک مک. ش از انتظارم بود   يب



  ۳۲  
 یه فـشار و وزن رو کـ ن بـود  يـ اغما فرورفتم؛ بعد مثـل ا   مهيخواب و ن    مهيحالت ن 

 مـن وجـود نداشـت و آزادانـه      یل بـرا  ه قانون ثق  کنيام برداشته شد؛ مثل ا      نهيس
. مکـــرد مـــیاف شـــده بـــود پـــرواز   کف و موشـــيـــه بـــزرگ، لطکـــارم کـــدنبـــال اف

د بــار تــنم آزاد  يــاز ق. م را فراگرفــتي ســرتاپایق و نــاگفتنيــف عمکيــجــور  يــک
بعـد  … ال و الوان افـسونگر و گـوارا  ک پر از اشی آرام ولیاي دن يک. شده بودم 

 یدر امواج. شد میال حل کن رنگها و اشير اخته و د يارم از هم گس   ک اف ۀدنبال
ت کدم، حريشني قلبم را میصدا.  بودیري اثیه پر از نوازشها کور بودم     غوطه

از تـه  . ف بـود کيـ  و ی مـن پـر از معنـ   ین حالـت بـرا  يـ ا. مکـرد  میامن را حس    يشر
اگر . نمک بیمِ خوابِ فراموشيه خودم را تسلکم  کرد  میم و آرزو    خواست  میدل  

م ياگر چشمها! ست دوام داشته باشدتوان میاگر ! شد مین ک ممیشن فرامويا
ــرف   ی در ورارفــت مــیهــم  ه بــهکــ آهــسته در عــدم ص ی و هــسترفــت مــی خــواب 

 يــک ب، در کــ مرکــۀ  ليــکن بــود در  کــاگــر مم ! مکــرد یخــودم را احــساس منــ  
ن امـواج و  يـ ، و بعد اشد میم ممزوج ين متام هستي با شعاع رنگ   یقيآهنگ موس 

 شــد مــید يــ حمــو و ناپدیلــک ه بــهکــد يــدوان مــی و شــد مــیقــدر بــزرگ  ال آنکاشــ
  .ده بودمي خود رسیآرزو به

 ینـوع خـستگ  يکمـن دسـت داد، مثـل      بـه یرختکم حالت مخودت و   ک مک
ردم کبعد حس . کرد میرون تراوش يب ه از تنم بهک بود یفيا امواج لطيگوارا و 

ع گذشــــته و يوقــــامتــــدرجا حـــاالت و  . رفـــت  مــــی مـــن رو بــــه قهقـــرا   یه زنــــدگکـــ 
نـه تنـها   . مديـد  مـی  خـودم را  ی زمـان بچگـ   ۀشـد   شده و فراموش    ک پا یادگارهاي

حلظـه  . مکـرد  میت داشتم و آا را حس   کرودارها شر ين گ يه در ا  کم بل ديد  می
.  شـد يـک ارم حمـو و تار کـ بعـد ناگهـان اف  . مشد میتر  و بچهتر  کوچکبه حلظه   

ختــه شــده و درتــه ي آويــک بارک چنگــيــک مــن ســرِ یه متــام هــستکــبنظــرم آمــد 
دم و يـ لغزيم.  رهـا شـدم  کبعـد از سـرِ چنگـ   . زان بـودم يـ  آويکیق و تـار   يچاه عم 

 يـک ان در يـ پا ی پرتگـاه بـ  يـک . دمخـور  ی برمنـ یچ مانع ي به ه  یم ول شد  میدور  



  ۳۳  
 جلـو چـشمم   یدرپـ  یشـده پـ   ک حمو و پایها بعد از آن پرده  .  بود یشب جاودان 

خـودم   بـه  کـه  یوقتـ . ردمکـ  ی حمـض را طـ  یحلظـه فراموشـ   يـک . بـست  ینقش مـ  
ه ک بودم یوضع خمصوص دم و بهي دکیوچکمرتبه خودم را در اطاق   يکآمدم  

  . بودیعيم طبين حال براي و در عآمد  میبينظرم غر به
☼  ☼  ☼  



  

  
  

 
مـن   امال بـه کـ ط و وضـع آجنـا      يدار شـده بـودم حمـ      يـ ه ب ک یدي جد یايدر دن 

آن  ط ســابق خــودم بــه ي و حمــیش از زنــدگيه بــکــ ی بــود، بطــور يــکآشــنا و نزد
گـر  ي دیايـ  دنيـک .  مـن بـود  یقـ ي حقیاس زنـدگ کـ ه انعکنيمثل ا . انس داشتم 

 یط اصـل ي در حمـ آمـد   مـی نظـرم  ه بـه کـ  و مربـوط بـود       يکمن نزد    به یقدر   به یول
ــ دنيــــکدر . ام خــــودم برگــــشته ــا در عــــیمي قــــدیايــ ــال نزدي امــ ــر  يــــکن حــ و تــ

  .تر متولد شده بودم یعيطب
خت، سـو  مـی  اطـاقم  ۀسوز سر طاقچ هي پيک. ش بوديهوا هنوز گرگ و م   

ــم گوشـــ يـــک ــواب هـ ــاده بـــود ۀ رختخـ ــاق افتـ ــ.  اطـ ــن بیولـ ــ مـ ــودم، حـــس  يـ دار بـ
. ده بـود يگـردمن چـسب    خـون بـه عبـا و شـال    یهـا  هکـ ه تنم داغ اسـت و ل کم کرد  می

جـان  ينـوع اضـطراب و ه  يکامـا بـا وجـود تـب و دوار سـر،      . ن بود يم خون يدستها
ردن آثار خون بود، کر حمو کدتر از فيه شدکد شده بود ي در من تول   یخمصوص

ه کـ  مـدا بـود   یوآنگهـ . نـد کر يد و مرا دستگيايه داروغه بکن بود  ياز ا تر    یقو
ر يه قبــل از دســتگ کــم داشــتم ي تــصمیولــ. فــتميدســت داروغــه ب  منتظــر بــودم بــه 

ن يـــا.  جرعـــه بنوشـــميـــک ه ســـر رف بـــود بـــه کـــ شـــراب زهرآلـــود را ۀالـــيشـــدمن پ
ن يـ م اخواسـت  می.  شده بود ی اجبار ۀفيجور وظ يکم  يه برا کاج نوشنت بود    ياحت

م خواســـت مــی . شمکــ رون بيــ  بکــرد  مــی نجه که مــدا بــود درون مــرا شـــ   کــ  یويــ د
سـوز را   هيـ د، پيـ  تردکیباالخره بعـد از انـد   . اورمياغذ ب ک ی خودم را رو   یپر  دل

  �:ردمکنطور شروع يدم و ايشکجلو 



  

  
 
 

گمـــان . زهــا اســت  ين چي تـــریه خاموشــ کــ م کــرد  مـــیشه گمــان  يــ مــن مه 
ا بال و پرِ خـود را بگـستراند و   ينار درکمار  يه تر است آدم مثل بوت     کم  کرد  می

د بــشود يــه نباکــست چــون آنچــه يــگــر دســت خــودم ني حــاال دیولــ. نديتنــها بنــش
 مست ۀ دسته گزميکگر ي ساعت ديکا ين اآلن يد مهي؟ شاداند می کی. شد
 خــودم را جنــات ۀه الشــکــستم يــل نيــچ مايمــن هــ! نــديايردمن بکــر ي دســتگیبــرا

 خـون را  یهـا  هکـ ه لکـ  منانـده، برفـرض هـم    یار هم باقک انیعالوه جا  بدهم، به 
 شـراب،  یالـه از آن بغلـ  ي پيـک فـتم  يدست آا ب ه بهکني قبل از اینم ولکحمو ب 

  .ام خواهم خورد ه سر رف گذاشتهک خودم یاز شراب موروث
 انگـور در دسـتم   ۀخوشـ  اننـد  خـودم را م یم سرتاسـرِ زنـدگ  خـواه  مـی حاال 

ام  هي سـا ک خـش ی قطـره قطـره در گلـو   �نـه، شـراب آنـرا   �  آنراۀبفشارم و عصار 
ه مـرا  کـ  يیه بـروم دردهـا  کـ ش از آنيم پـ خـواه  مـی فقط . امنکمثل آبِ تربت بچ 

اغــذ  ک ین اطــاق خــورده اســت رو  يــ اۀا ســلعه گوشــ يــخــرده ماننــد خــوره    خــرده
. نمکـ ار خـودم را مرتـب و مـنظم ب    کـ  اف تـوامن   مـی له تر   ين وس يا  اورم؛ چون به  يب
وان يــه دکــچــون نــه مــال دارم  ! نامــه اســت؟ هرگــز  تيا مقــصودم نوشــنت وصــ يــآ

د توانـ  مین ي زمی رویزي چه چیوآنگه. طان بربديه ش کن دارم   يخبورد و نه د   
 بـوده اسـت از دسـت    یه زندگکن ارزش را داشته باشد؟ آنچه  يترکوچکم  يبرا

! کدر ه من رفـتم، بـه  کو بعد از آن…  دستم برود ام، گذاشتم و خواستم از      داده
اه هــم يد هفتـاد سـال سـ   خواهـ  مـی  مـرا خبوانـد،   یهـا  اغـذپاره ک یسکـ د خواهـ  مـی 

 شـده  یم ضـرور يه عجالتـا بـرا  کـ نوشـنت   اج بـه يـ ن احتيـ  ایمـن فقـط بـرا     . خنواند
ار خــودم را بــه  کــه افکــش حمتــاجم يش ازپــيمــن حمتــاجم، بــ . منويــس مــیاســت 

ه جلـو  کـ  ی شـوم يۀن سـا يـ ا.  خـودم ارتبـاط بـدهم     يۀبـه سـا    خـودم،    یاليموجود خ 



  ۳۶  
م نويـس  مـی ه کـ ه آنچـه  کـ ن اسـت  يـ وار خم شده و مثـل ا    ي د یسوز رو   هي پ يیروشنا

فقــط بــا  !دفهمــ مــیه حتمــا تــر از مــن ين ســايــا. بلعــد ید و مــخوانــ مــیدقــت  بــه
حــرف زدن  ه مــرا وادار بــه کــاوســت .  حــرف بــزمن تــوامن مــی خــودم خــوب  يۀســا
  .دفهم مید مرا بشناسد، او حتما توان میاو فقط . کند می

ه در کــه چکــ خــودم را چی زنــدگ�نــه، شــراب تلــخِ � ۀم عــصارخــواه مــی
  »! من استین زندگيا«: مياو بگو ده بهيانکام چ هي ساک خشیگلو

 یده اســت؛ ولــ يــ دیسته و ناخوشــکــده، جــوان شيــروز مــرا ديــس دکهــر
 واســـوخته و لـــب یهاد، چـــشمي ســـفیه موهـــاکـــنـــد يب ی مـــیرمـــرد قـــوزيامـــروز پ

نـــه ينم، در آکـــرون نگـــاه بيـــ اطـــاقم بـــه بۀم از پنجـــرترســـ مـــیمـــن .  داردیرکشـــ
امــا . نميــب ی مــضاعف خــودم را مــ یهــا هيجــا ســا چــون مهــه. نمکــخــودم نگــاه  بــه
 يـک د يـ ام شـرح بـدهم با   دهيـ  مخيۀ سای خودم را برا یه بتوامن زندگ  کني ا یبرا
ــاکح ــل بيـ ــه. نمکـــت نقـ ــهاياکقـــدر ح چـ ــه  يیتـ ــام طفوليـــا راجـــع بـ ت، راجـــع يـ
مـن  . قـت نـدارد  يدام حقکـ چي و مـرگ وجـود دارد و ه        یعشق، مجـاع، عروسـ      به

  .ام  خسته شدهیپرداز ها و عبارت از قصه
ن اثـر  يمترکا در آن ي آین خوشه را بفشارم وليه اکرد ک خواهم   یمن سع 

 دامن یمـن منـ  . دامن یگـر منـ  ين را ديـ ا! ا نـه؟ يـ قت وجود خواهـد داشـت      ياز حق 
ش يــه روکــ ینــين چنــدوجب زميـ ا ايــ ســرم، یآمسـان بــاال  هکــن تيــم و اجـا هــست ک

ز يـ چ چيا بنارس اسـت؟ در هرصـورت مـن بـه هـ     يا بلخ و يشابور  يام مال ن    نشسته
  .نان ندارمياطم

ام و از  دهي جورجبــور شــن یده و حرفهــايــ متنــاقض دیزهــايمــن ازبــس چ 
 کر نـاز ن قـش يـ ده شـده، ا  يياء خمتلف سا  ي سطح اش  یم رو يد چشمها يد که   بس

بـه ثقـل و   . کـنم  یز باور منيچ چيه روح پشت آن پنهان است، حاال ه     ک یو سخت 
 اگـر  دامن یمنـ .  دارمکن اآلن هـم شـ  يار و روشن مهـ کق آشيحقا اء بهيثبوت اش 

ا ثابـت و  يـ آ«: اطمـان بـزمن و از او بپرسـم   ي حۀ گوشـ یانگشتامن را به هـاون سـنگ      



  ۳۷  
  !ا نهينم ک را باور بد حرف اوي؟ در صورت جواب مثبت با»یم هستکحم

ه در کـ  حـاال  یولـ . دامن ی موجـود جمـزا و مـشخص هـستم؟ منـ     يـک ا من   يآ
ه يــســابق مــرده اســت، جتز  » مــنِ«نــه، آن . ردم خــودم را نــشناختم کــنــه نگــاه  يآ

ت خـودم را نقـل   يـ اکد حيـ با. ن مـا وجـود نـدارد   ي بـ  یچ سد و مانع   ي ه یشده، ول 
ت يـ اک قـصه و ح یاسـر زنـدگ  سرت! ردکـ جا شـروع  کد از ي بادامن  ی من ینم؛ ول کب

 ک خـش یقاشـق در گلـو    آنـرا قاشـق  ۀري انگـور را بفـشارم و شـ    ۀد خوشـ  يبا. است
  .زمير بري پيۀن سايا

ــا باکاز  ــجـ ــروع يـ ــد شـ ــون مهـــ کـ ــ فۀرد؟ چـ ــا رکـ ــ يیهـ ــا در کـ ــهکه عجالتـ ام  لـ
 اتفــاق يــک. خ نــدارديقــه و تــارين اآلن اســت؛ ســاعت و دقيشــد مــال مهــجو مــی

ش ي اتفـاق هزارسـال پـ   يکرتر از يتأث یتر و ب  ههنک من   ین است برا  کروز مم يد
  .باشد

ــا ــايشـ ــ يید از آجنـ ــکـ ــا دن ۀه مهـ ــ روابـــط مـــن بـ ــا بر  زنـــدهیايـ ــهـ ــده، يـ ده شـ
نـده، سـاعت، روز، مـاه و    يگذشـته، آ ! بنـدد   ی جلـوم نقـش مـ      ۀ گذشت یادگارهاي

 مــن جــز ی بــرایريــ و پیمراحــل خمتلــف بچگــ . سان اســتيکــم يســال مهــه بــرا 
 هـا   رجالـه ی، برای مردمان معمولیفقط برا . تسي ن یگريز د ي پوچ چ  یحرفها

 آــا یه زنــدگکــهــا   رجالــهی بــرا�تمجــس مــین لغــت را يد، مهــيرجالــه بــا تــشد�
 واقـع  ی معتـدل زنـدگ  ۀ سـال و در منطقـ  ی دارد، مثـل فـصلها    ینـ يموسم و حـد مع    

 حالــت يــکفــصل و  يــکاش   مــن مهــهی زنــدگیولــ. کنــد مــیشــده اســت صــدق 
 گذشـته  ی جـاودان يکیر و درتـار  ي سردسـ  ۀ منطقـ  يکه در   کنست  يداشته، مثل ا  

زد و مـرا مثـل مشـع آب    سـو  مـی  شعله يکشه يان تنم مهي مصورتی کهاست، در  
  .کند می

ه دور کـــ ید و حـــصاردهـــ مـــیل کيه اطـــاق مـــرا تـــشکـــ یواريان چهـــارديـــم
 دشـو  مـی خـرده آب    من مثل مشـع خـرده  یده شده زندگيشکار من   ک و اف  یزندگ

گـدان افتـاده و   ي دۀه گوشـ کزمِ تر است ي هۀندک يکل  مث�کنم  مینه، اشتباه   �



  ۳۸  
 نه سوخته است و نه تر و تـازه  یگر برشته و زغال شده، ول    ي د یزمهايآتشِ ه   به

 اطاقهـا بـا خـشت و    ۀاطاقم مثـل مهـ  . گران خفه شدهيمانده، فقط از دود و دم د     
 يـک رده و کدي سفۀ ساخته شده، بدنیمي قدیها  هزاران خانهۀ خراب یآجر رو 

ــب يتک يۀحاشـــ ــه دارد؛ درســـت شـ ات يـــن حـــاالت و جزئيمتـــرکه مقـــربه اســـت؛ يبـ
ار کند، مثل کخودش مشغول ب ر مرا بهک دراز ف یه ساعتها ک است   یافکاطاقم  

 یدگيمتـر رسـ  کم يارهـا کام بـه    شـده یه بـستر کـ  یچون از وقتـ . وارينج د ک کتن
ده و  مـن و زمن بـو  ی ننـو یده شـده جـا  يـ وبکوار يـ د ه بـه کـ  یا لـه يطو  خيمـ . کنند  می
خ از ين مـ يي پـا یمـ ک. گر را متحمـل شـده اسـت   ي دیها د بعدها هم وزن بچه  يشا

ه ســابق  کــ یاء و موجــوداتي اشــیرش بــويــ ختتــه ورآمــده و از ز يــکوار يــگــچ د
چ ينــون هــ که تــا کــ یطــور د، بــهشــو مــیانــد استــشمام   ن اطــاق بــوده يــن در ايبــرا
نــده  ک پراظ راي مســج و تنبــل و غلــ  ین بوهــا يــ  نتوانــسته اســت ا یان و بــاد يــجر

 تن، ی پا، بوی دهن، بو  ی، بو یمي قد یهاي ناخوش ی عرق تن، بو   یبو: ندکب
 سـوخته،  ۀنـ يده و خاگير پوسـ ي حـص ی روغـن خـراب شـده، بـو    ی شـاش، بـو   یبو
 ی اطـاق پـسر  ی بچـه، بـو  ی و مامـاز   کري پن ی جوشانده، بو  یاز داغ، بو  ي پ یبو
ا يــرده  مــیوچــه آمــده، و بوهــا که از کــ يی خبارهــایف شــده، بــو يــلکه تــازه تکــ

 خــود را نگــه  ۀ آــا هنــوز زنــده هــستند و عالمــت مشخــص     ۀه مهــکــدرحــال نــزع  
ست يـ ه اصـل و منـشاء آـا معلـوم ن      کـ گـر هـم هـست       ي د ی بوهـا  یلـ يخ. انـد   داشته

  .اند  گذاشتهی اثر خود را باقیول
چــه بــا خــارج، بــا     يتوســط دو در   اســت و بــه  يــک  تاری پــستو يــک اطــاقم  

د و شـو  مـی اط خودمـان بـاز   يـ ح ز آـا رو بـه   ايکـی هـا ارتبـاط دارد؛         رجاله یايدن
ه کـ  ی، شـهر کنـد  مـی  یوچه است؛ از آجنا مـرا مربـوط بـه شـهر ر       ک  رو به  یگريد

 خـورده، و  ی توسـر یهـا  وچـه و خانـه  ک وچه پـس  کنامند و هزاران    يا م يعروس دن 
د پـشت  آيـ  مـی مشار  ا بهين شهر دن  يه بزرگتر ک یشهر� اروانسراداردکمدرسه و   

ــاق مـــن نفـــس   ــد مـــی ی و زنـــدگدکـــش مـــیاطـ ــيا. کنـ ــا گوشـ ــۀنجـ ــاقم وقتـ ــ ی اطـ ه کـ



  ۳۹  
ه در مــن کـ آنچــه �  حمــو و خملـوط شـهر  یهـا  هيذارم ســاگـ  مـی هــم  م را بـه يچـشمها 

ش مهــــه جلــــو چــــشمم جمــــسم  يها، مــــسجدها و باغهــــاکوشــــک بــــا �ردهکــــر يتــــاث
ــو مـــی ــا. دشـ ــا دن ين دو دريـ ــرا بـ ــه مـ ــچـ ــا دن یايـ ــارج، بـ ــ خـ ــهیايـ ــوط    رجالـ ــا مربـ هـ
ه صــورت خــودم را درآن  کــوار اســت يــد نــه بــه ي آيــک در اطــاقم یولــ. کنــد مــی

ه بـا مـن   کـ هـا اسـت     رجالـه یايـ نـه مهمتـر از دن  ي حمدود مـن آ  یدر زندگ . نميب  یم
  . نداردیچ ربطيه

 اطـاق مـن اسـت    ۀچـ ي جلـو در   یريـ  حق یان قـصاب  کـ  شـهر، د   ۀاز متام منظـر   
رون يــچــه بــه ب يه از درکــهردفعــه . اندرســ مــیمــصرف   دو گوســفند بــه یه روزکــ

 الغـر،  یاي سـ یابويـ هـرروز صـبح زود دو     . نميـ ب  یمـرد قـصاب را مـ       کنم  مینگاه  
 ۀدکي خـش ی و دسـتها   کننـد   مـی  کق خـش  ي عم یها  ه سرفه ک ی تب الزم  یابوهاي

 آـا را  ی دسـتها ی قـانون وحـش  يـک ه مطـابق  کـ نيسم شده، مثـل ا      به یآا منته 
زان شــده، يــانــد و دو طرفــشان لــش گوســفند آو   ردهکــده و در روغــن داغ فرويــبر

اش  ش حنابــستهيــر مــرد قــصاب دســت چــرب خــودرا بــه  . نــدآور مــیان کــجلــو د
، بعـد دوتـا   کنـد  مـی  ورانداز یداري گوسفندها را با نگاه خرۀد، اول الش کش  می

بـرد و   ی، بعـد مـ  کنـد  مـی  آـا را بـا دسـتش وزن     ۀ، دنبـ  کند  میاز آا را انتخاب     
قت قـصاب  آنو. افتند  یراه م   زنان به   ابوها نفس ي. زديآويانش م ک د کبه چنگ 

 یهــاکزده و پل ک ریده، چــشمهايــ بریآلــود را بــا گردــا  خــونین جــسدهايــا
ــآلـــود  خـــون ــه از مکـ ــر ۀاســـکان يـ ــان درآمـــده اســـت نـــوازش  ک سـ ــد مـــیبودشـ ، کنـ

د تــن آــا را  دار مــی بریاســتخوان  دســتهيــک گزليــک، بعــد کنــد مــی یدســتمال
. شـد فرو یمـ انش ي و گوشـت لُخـم را بـا تبـسم بـه مـشتر      کنـد  مـی ته کت  هکدقت ت   به

ف و لذت کيجور يکمن مطمئنم ! دده می اجنام یارها را با چه لذت  کن  يمتام ا 
شه بـا  يـ رده و مهکـ مان را قرق  ه حملهکلفت هم  ک آن سگ زرد گردن   . دبر  میهم  

، آن کنـد  مـی دسـت قـصاب    ز بـه يـ آم گنـاه نگـاه حـسرت   ي بیج و چـشمها کـ گـردن  
قصاب از شغل خودش ه کداند می؛ آن سگ هم داند مینها را ي اۀسگ هم مه  



  ۴۰  
  !برد یلذت م

 یه جلـوش بـساط  کـ  نشـسته   یبـ يرمرد عج ي، پ ی طاق يکر  ي دورتر، ز  یمک
ن، ي رنگــۀ دســتغاله، دوتــا نعــل، چنــدجور مهــر  يــک او ۀ ســفریتــو. ــن اســت 

ن، کــدوات   آبيــکزده،   گــازانرب زنــگيــک مــوش، ۀ تلــيــک، يــک گزليــک
ش را يـ ه روکته  گذاشی لعابۀوزک يکلچه و  ي ب يکسته،  ک دندانه ش  ۀ شان يک

او نگـاه   چـه بـه   يساعتها، روزها، ماهها مـن از پـشت در        .  انداخته کدستمال چ 
ان او يــه از مکــ بــاز ۀخــي، ی شــشتری، عبــاکگــردن چــر شه بــا شــاليــام، مه ردهکــ

 مسـج و  یه ناخوشـ کـ  واسـوخته  یهـا کرون زده بـا پل يـ اش ب نهيد سـ ي سـف یهـا   پشم
 حالــت نشــسته يــک ته بــهش بــسيبــازو ه بــهکــ ید و طلــسمخــور مــی آنــرا يیايــحيب

ا يـ د؛ گوخوانـ  مـی اش قـرآن    زرد و افتـاده  ی مجعه با دنداا   یفقط شبها . است
 از او یسکــ ام  دهيــ د؛ چــون مــن هرگــز ند   آور مــی ن راه نــان خــودش را در  ياز مهــ 

ن يـ ام اغلـب صـورت ا     دهيـ ه د کـ  يیابوسـها که در   کـ ن است   يمثل ا .  خبرد یزيچ
 ۀه دورش عمامـ کـ  او ۀدي و تراشـ یي مـازو ۀلـ کن يـ پـشت ا . مرد درآـا بـوده اسـت    

 یا ار مســج و امحقانــهکــوتــاه او چــه افک یشانيــده، پــشت پيــچي پیرکر و شــيشــ
رمرد و بساط خنزرپنزر او ي پی روبروۀا سفريده است؟ گو ييمثل علف هرزه رو   

م گــرفتم بــروم بــا او حــرف  يچنــدبار تــصم.  خمــصوص داردۀش رابطــيبــا زنــدگ
  .ردمکا جرأت ن از بساطش خبرم، امیزيا چيبزمن و 

ــام بـــه مـــن گفـــت ا  هيـــدا ــ ین مـــرد درجـــوانيـ ن يگـــر بـــوده و فقـــط مهـــ  وزهکـ
 نـان خـودش   یفروشـ   خودش نگه داشته و حاال از خـرده یوزه را برا  کدانه    يک

  .دآور میرا در
، فقـــط ی داخلـــیايـــامـــا از دن.  بـــودی خـــارجیايـــ مـــن بـــا دنۀنـــها رابطـــيا

 يـۀ  او هـم هـست، دا  يـۀ جـون دا  ه ننیول. م مانده بودياته براک زن ل يکام و     هيدا
ه کــ م بلي بــوديــک ش و قــوم نزديهردومــان اســت؛ چــون نــه تنــها مــن و زمن خــو      

اصال مـادر او مـادر مـن هـم بـود؛ چـون       . ر داده بود يجون هردومان را باهم ش      ننه



  ۴۱  
ــدرم را ند  ــال مادروپـــ ــمـــــن اصـــ ــادر او دهيـــ ــدباال � ام و مـــ ــآن زن بلنـــ ــاکـــ  یه موهـــ

ه مثل مادرم دوستش داشـتم    کر او بود    ماد. ردک مرا بزرگ    � داشت یسترکخا
  . گرفتمیزن ه دخترش را بهکن عالقه بود ي مهیو برا

تـها  ياکن حيـ  از ايکـی ام، فقـط   دهيت شـن يـ اکاز پدر و مادرم چنـدجور ح   
.  باشــدیقــيد حقيــ باکــنم مــیش خــودم تــصور  يرد پــکــم نقــل يجــون بــرا  ه ننــهکــ

 يــکانــد، هــردو آــا  م بــرادر دوقلــو بــودهيه پــدر و عمــوکــم گفــت يجــون بــرا ننــه
جــور بــوده   يکشان يــ  صدایانــد و حتــ   اخــالق داشــته  يــکافــه و  ي قيــک ل، کشــ

ن يــعــالوه بــر ا.  نبــوده اســتیار آســانکــگر يديکــص آــا از يتــشخ کــه یبطــور
ه کـ  ین معنـ يـ ا ن آا وجود داشته، بـه ي هم بی و حس مهدرد ی معنو ۀ رابط يک
قـول   ه اسـت؛ بـه  دشـ  مـی  هـم نـاخوش   یگـر يه دشـد  مـی نـاخوش    از آـا يکیاگر 

 آا شـغل جتـارت را   یباالخره هردو. رده باشند که نصف   ک یبيمردم، مثل س  
 را ینـد و اجنـاس ر  رو می به هندوستان یست سالگيرند و در سن ب يگ  میش  يپ

، جبــه، یا  پنبــهۀ گلــدار، پارچــۀره، پارچــيــ خمتلــف مثــل منیهــا ل پارچــهيــاز قب
دان بــــه هندوســــتان ، گــــل سرشــــور و جلــــد قلمــــیشــــال، ســــوزن، ظــــروف ســــفال

 یم را بــه شــهرهايپــدرم در شــهر بنــارس بــوده و عمــو. ختنــدفرو مــیدنــد و بر مـی 
 يـک  پـدرم عاشـق     یبعـد از مـدت    . ادهفرسـت   می ی جتارت یارهاک یگر هند برا  يد

ن دختـر رقـص   يـ ار اکـ . دشـو   می �نگميرقاص معبد ل  � یداس   بوگام ۀرکدختر با 
 دختــر  يــک � اســتده بــوده  کــنگم و خــدمت بت يــ بــت بــزرگ ل ی جلــو یمــذهب

 ی درشــت مــورب، ابروهــا  ی، چــشمهايیمــوي لی بــا پــستاا یتــونيخــونگرم ز
  .ذاشتهگ میانش را خال سرخ يه مکوسته، يپ هم  بهيکبار

 یعنــي �یداســ ه بوگــامکــنم کــش خــودم تــصورش را ب ي پــتــوامن مــیحــاال 
 یسويــبــا، گي بــاز، ســربند دۀني، ســین زردوزي رنگــیشميــ ابریبــا ســار� مـادرم 

 و در پــشت ســرش گــره زده بــود،  يــک تاریه ماننــد شــبِ ازلــ کــ یاهين ســيســنگ
 گذرانــده بــوده، ینــي بۀه از پــرکــ يــی طالۀ مــچ پــا و مــچ دســتش، حلقــ یالنگوهــا



  ۴۲  
ــا حریاه مخـــار و مـــورب، دنـــداا ي درشـــت ســـیچـــشمها ــ بـــراق بـ  ۀات آهـــستکـ

 يــکده، يرقــصيرنــا مک و تنبــور و ســنج و کتــار و تنبــ آهنــگ ســه ه بــهکــ یمــوزون
انــد، آهنــگ  هزد مــیبــسته   خلــت شــاملهیه مردهــاکــنواخــت يکم و يــآهنــگ مال

 مـردم هنـد در   ی و خرافـات و شـهوا و دردهـا   ی اسرار جـادوگر ۀه مه ک یپرمعن
ــه    ــوده و بـــ ــده بـــ ــع شـــ ــصر و مجـــ ــ آن خمتـــ ــله حريوســـ ــارات  کـــ ــب و اشـــ ات متناســـ

ه، شــد مــی مثــل بــرگ گــل بــاز   یداســ  بوگــام�ات مقــدسکــحر� زيــانگ شــهوت
ه شـد  مـی ه و دوبـاره مجـع   شـد   مـی ه، خـم    داد  میش  ي بطول شانه و بازوها    یلرزش

 دربــر داشــته و بــدون زبــان حــرف     یه مفهــوم خمــصوص کــات کــن حريــاســت، ا
 یرده باشــد؟ خمــصوصا بــو کــن اســت در پــدرم  کــ ممیريه اســت چــه تــأث زد مــی

ه، شــد مــیه خملــوط بــا عطــر مــوگرا و روغــن صــندل    کــ او یا فلفلــيــعــرق گــس و  
 ی درختـها ۀري شـ یه بـو کـ  ی اسـت، عطـر  افـزوده  ین منظـره مـ  يـ  ایفهوم شهوت   به

 ی جمــریبــو. ددهــ مــیشــده جــان  دوردســت را دارد و بــه احــساسات دور و خفــه
د، آيــ مــینــد و از هنــد  دار مــی نگــه یدار ه در اطــاق بچــه کــ يی دواهــایدوا، بــو
م اســت البــد ي و آداب و رســوم قــدیه پــر از معنــکــ یني ناشــناس ســرزمیروغنــها

 پـدرم  ۀشـد  شتهکـ  دور و   یادگارهـا ينـها   ي ا ۀمهـ . هداد  مـی  مرا   یها   جوشانده یبو
مــذهب دختــر  ه بــهکــد شـو  مــی یداســ  بوگــامۀفتي شـ یپــدرم بقــدر. ردهکــدار يـ را ب

ه دختــر آبـــسنت  کــ  ی پــس از چنــد  یرود؛ ولــ گـــ مــی  �نگميــ مــذهب ل  بــه � رقــاص 
  .کنند میرون ياز خدمت معبد ب او را دشو می

ــه   ــازه بـ ــن تـ ــدن مـ ــودم  يـ ــده بـ ــا آمـ ــوکـ ــود  يه عمـ ــسافرت خـ ــارس  م از مـ ــه بنـ بـ
آمـده،  ي پـدرم جـور درم  ۀقيقه و عشق او هم با سـل يه سل کني مثل ا  یردد ول گ  میبر

د، چـون  زنـ  مـی د و بـاالخره او را گـول   شـو  مـی دل نـه صـد دل عاشـق مـادر مـن             يک
ه کـ نيمه. کنـد  مـی ار را آسـان  کـ ن يـ ه با پدرم داشـته ا ک ی و معنو  یشباهت ظاهر 

رد، مگر ک خواهد ک را تر آایه هردوکد يوگ مید مادرم شو  میشف  که  يقض
ه کـ دام از آـا  کـ ش مارنـاگ را بدهنـد و هر  يم آزمـا يه پـدر و عمـو   کـ ن شـرط    يـ ا  به



  ۴۳  
ه پــدر و کــقــرار بــوده   نيــش از ايآزمــا. او تعلــق خواهــد داشــت   زنــده مباننــد بــه  

 مارنــــاگ يـــک اهچال بـــا  ي مثـــل ســـ  يــــک اطـــاق تار يـــک  در یستيـــ م را بايعمـــو 
د، آنوقــت  زنــ  مــی اد يــ عتــا فر يد طبيــ زمــار گ  او را هکــ  از آــا  يــک ندازنــد و هر يب

او   بـه ید و بوگام داسـ ده می را جنات یگري و د  کند  میمارافسا درِ اطاق را باز      
  .رديگ میتعلق 

 خواهش یداس ندازند پدرم از بوگامياهچال بيه آا را در سکنيقبل ازا
نــد، او هــم کگــر جلــو او برقــصد، رقــص مقــدس معبــد را ب  يبــار ديکه کــ کنــد مــی

ات کــ مــشعل بــا حريی مارافــسا جلــو روشــنا کلبــ یآهنــگ نــ  و بــهنــدک مــیقبــول 
بعد پدر . دخور میوتاب  چيرقصد و مثل مارناگ پي موزون و لغزنده م یپرمعنا

اد يـــــعـــــوض فر. اندازنـــــد ی بـــــا مارنـــــاگ مـــــیم را دراطـــــاق خمـــــصوصيو عمـــــو
 يـک د، شـو  مـی  بلنـد  کینـا   چنـدش ۀ خملـوط بـا خنـد   ۀ نالـ يـک ز، يـ انگ  اضطراب

 ید، ولــ آيــ  مــیربون يــ م از اطــاق ب ي، عمــوکننــد  مــی در را بــاز . ارو وانــه ياد ديــفر
 لغــزش یم و هــراس، صـدا ي سـرش از شــدت بـ  یسته و موهــاکـ ر و شيــصـورتش پ 

ن داشـته و  ي زهـرآگ ی گرد و شرربار و دنـداا یه چشمهاکن يسوت مار خشمگ 
ه ي شـــبی برجــستگ يــک   بــه یه منتــه کــ  گــردن دراز  يــک ب بــوده از  کــ بــدنش مر 

د از اطـاق  ي سـف  یم با موها  يه، ازشدت وحشت عمو   شد  می کوچکقاشق سر   به
. دشـو  مـی م ي متعلـق بـه عمـو   یداسـ  مـانْ بوگـام  يمطـابق شـرط و پ  . دشـو   مـی خارج  

ش زنـده مانـده پـدرم    يه بعـد از آزمـا   ک یسکست  يمعلوم ن ! کز وحشتنا ي چ يک
دا يـ ش پي بـرا یرکـ ش اخـتالل ف ين آزمـا ي اۀجيچون در نت. م بوده است يا عمو ي

. ختهشـنا  یرده و بچـه را منـ  کـ  فرامـوش  یلک  سابق خود را بهیشده بوده، زندگ 
  .م بوده استيه عموکاند  ردهکرو تصور  نياز ا

 ۀخنـد  نيـ اس اکـ ا انعيـ ست؟ يـ  مـن ن   یزنـدگ   افـسانه مربـوط بـه       ني ا ۀا مه يآ
ر خودش را در من نگذاشته و مربـوط  يش تأثين آزمايز و وحشت ا   يانگ  چندش

  د؟شو یبه من من



  ۴۴  
ــاز ا ــد مـــن بـــ يـ ــز  هن ببعـ ــانيـــکجـ ــور ز  نـ ــخـ ــه چي و بیاديـ ــگانـ ــريز ديـ  یگـ

 یداسـ   خـودش بـا بوگـام   ی جتـارت یارهـا ک یا پـدرم بـرا  يـ باالخره عمو   . ام  نبوده
 مــن باشــد  ۀه عمــکــدســت خــواهرش   د بــهآور مــیردد و مــرا گــ مــی بریبــه شــهر ر 

  .دسپار می
ه کــ ی شــراب ارغــوان ی بغلــيــک مــادرم یام گفــت وقــت خــداحافظ   هيــدا

ام  دســت عمــه  مــن بـه ی حـل شــده بـود بــرا  �یمــار هنــد� درآن زهـر دنــدان نـاگ  
 یادگــار بــرايرســم  د بــهتوانــ مــی یز تــريــ چــه چیداســ  بوگــاميــک. دســپار مــی

 یشگيــــ مهیه آســـودگ کــــر مـــرگ  يسکــــ، ایاش بگـــذارد؟ شــــراب ارغـــوان   بچـــه 
 انگـور فـشرده و شـرابش را    ۀ خودش را مثل خوشید او هم زندگ يشا. بخشديم

م چـــه فهمــ  مـــیحــاال  . شتکــ ه پـــدرم را کــ  یزهـــراز مهــان  ! ده بــود يمــن خبـــش  بــه 
  ! داده استيیسوغات گرانبها

ه مـــن مـــشغول نوشـــنت هـــستم او در کـــد اآلن يا مـــادرم زنـــده اســـت؟ شـــايـــآ
ــو روشــنا   يــکدان يــم وتــاب  چي مــشعل، مثــل مــار پــ  يی شــهر دوردســت هنــد، جل

ده باشــد، و زن و بچــه و يــه مارنــاگ او را گزکــن يــمثــل ا. درقــص مــید و خــور مــی
م بــا يا عمــويــپــدر  کــه یانــد، در حــال او و خلــت دور او حلقــه زدهکــنجک یمردهــا
ــا ــفیموهـ ــوزي سـ ــار مکرده، کد، قـ ــنـ ــه يـ ــاه  دان نشـــسته بـ ــیاو نگـ ــد مـ ــهکنـ اد يـــ  و بـ

ه ســر خــود را بلنــد  کــ افتــاده ک ســوت و لغــزش مــار خــشمنا  یاهچال و صــدايســ
ه کــ ید و خطــشــو مــیفچــه کد، گـردنش مثــل  زنــ مــیش بــرق يرد، چــشمهايــگ مـی 
  .دشو میره منودار ي تیسترکرنگ خا  است پشت گردنش بهکنيه عيشب

جون گذاشـتندم، و    ن ننه يه دربغل مه  کرخوار بودم   ي ش ۀرحال، من بچ  
ــه  ننـــه ــر عمـ ــرا هـــم شـــ کن زن ليام، مهـــ جـــون دختـ ــه مـ و مـــن . ه اســـتداد مـــیر ياتـ

ش بـود، در  يشاني پی رویسترک خایه موهاکام، آن زن بلندباال      ردست عمه يز
ه خـــودم را کـــ یاز وقتـــ.  بـــزرگ شـــدم�اتـــهکن ليمهـــ� ا دختـــرشن خانـــه بـــيمهـــ

 او را یقدر  مادر خودم گرفتم و او را دوست داشتم؛ به  یام را جبا    شناختم عمه 



  ۴۵  
ه ي را بعـدها چـون شـب   � خـودم یرين خـواهر شـ    يمهـ � ه دخترش کدوست داشتم   

ن دختــر يــبــار ايکفقــط . رميــ جمبــور شــدم او را بگیعنــي.  گــرفتمیزنــ او بــود بــه
ن يهـم سـر بـال    آن. ردکـ چوقت فراموش خنـواهم  يه. ردکم يمن تسل  را به خودش

ه کـ نين وداع مهي آخـر ی از شب گذشـته بـود، مـن بـرا      یليخ. اش بود   مادر مرده 
 بلنــد شــدم، در اطــاق  یرشــلواريراهن و زيــخــواب رفتنــد بــا پ  اهــل خانــه بــه ۀمهــ

 ی قــرآن رويــک. ختســو مـی  ســرش ی بــاالیافورکــدم دو مشـع  يــد. مـرده رفــتم 
 ۀپارچــ. نــدکطان در جــسمش حلــول نيه شــکــني ایمش گذاشــته بودنــد بــراکشــ
. دميـ اش د رنـده ي باوقـار و گ ۀافـ يام را بـا آن ق   ه پـس زدم عمـه     ک صورتش را    یرو

 ی حـالت يک. ل رفته بوديحتل  در صورت او به   یني زم یها   عالقه ۀه مه کنيمثل ا 
 یاق معمـول ن حال، مـرگ بنظـرم اتفـ     ي درع یول. کرد  میرنش  ک ه مرا وادار به   ک

خواسـتم  .  شـده بـود  ک لب او خـش ۀ درگوشیزيلبخند متسخرآم.  آمد یعيو طب 
دم بـا تعجـب   يـ ه برگردانکـ م را ي رویدستش را ببوسم و از اطاق خارج شوم، ول    

 �مـادرش �  مـادرِ مـرده  یه حاال زمن است وارد شـد و روبـرو  کاته  کن ل يدم مه يد
د، و چــه يشکــخــودش  یســو د، مــرا بــهيمــن چــسبان  خــودش را بــهیبــا چــه حرارتــ

ن يزمـــ  م بـــه خواســـت  مـــی مـــن از زور خجالـــت  ! ردکـــ  از مـــن  ی آبـــدار یهـــا  بوســـه
ن يـ اش مثـل ا  زده يـک  ریمرده با دنـداا   . مدانست  یفم را من  يلکاما ت . فروبروم

ه حالـت لبخنـد آرام مـرده عـوض     کـ نظرم آمـد    به. رده بود که ما را مسخره     کبود  
ن حلظــه يــ درایدم، ولـ يم و بوســديشکــار او را درآغـوش  يــاخت یمـن بــ . شـده بــود 

رده و ک قــوز�اتــهکن ليپــدر مهــ � ام  اطــاق جمــاور پــس رفــت و شــوهر عمــه    ۀپــرد
مـو  . ردکـ  یزيانگ  چندشۀ و زنندک خشۀخند. گردن بسته وارد اتاق شد     شال

طـرف    بـه ید، ولخور میان  کش ت يها  ه شانه ک یبطور. شد  میتن آدم راست      به
ن فــــروروم، و اگــــر يم بــــه زمــــواســــتخ مــــیمــــن از زور خجالــــت . ردکــــمــــا نگــــاه ن

مـا   ه حبالـت متـسخر بـه   کـ م زد مـی صـورت مـرده    م بهک حم یلي س يکستم  توان  می
  .دميرون دويهراسان از اطاق جماور ب! یچه ننگ. کرد مینگاه 



  ۴۶  
رده بود تا جمبور بشوم او کار را جور ک نيد اياته شاکن لي خاطر مهیبرا

 آـا  یه آبـرو کـ ني ایم، بـرا يبـود  یريه خـواهربرادر شـ   کـ نيبا وجود ا  . رميرا بگ 
ره کن دختــر بــايــچــون ا. نمکــار يــ اختیزنــ ه او را بــهکــبــاد نــرود جمبــور بــودم   بــه

مــن  فقــط بــه. مــن اصــال نتوانــستم بــدامن . مدانــست ین مطلــب را هــم منــ يــا. نبــود
م مـن هرچـه   ي اطـاق تنـها مانـد   یتـو  کـه  ی وقتـ یشب عروس   مهان. رسانده بودند 

 یبـــ«فـــت گ مـــی. رجش نرفـــت و خلـــت نـــشدخـــ ردم، بـــهکـــالتمـــاس درخواســـت 
رد و رفــت کــچــراغ را خــاموش  . طــرف خــودش راه نــداد   مــرا اصــال بــه  . »منــازم

ه او را در کــ ید، انگــاريــلرز مــیخــودش  د بــهيــمثــل ب. ديــطــرف اطــاق خواب  آن
 یردنک باوریعني؛ کند ی باور من  یسک.  اژدها انداخته بودند   يکاهچال با   يس

شــب دوم هــم مــن . نمکــش بياچ از لپــها مـ يــکه مــن کــاو نگذاشــت . ستيــهـم ن 
قــرار،  ني بعــد هــم از مهــیدم؛ و شــبهايــن خوابي زمــی شــب اول رویرفـتم ســرجا 

  .مکرد یجرأت من
 کی. دميخواب مین ي زمیه من آنطرف اطاق روکباالخره مدا گذشت 

دم و يــ ن خوابي زمــ یرو از او ؟ دومــاه، نــه، دومــاه وچهــارروز دور    کنــد  مــی بــاور  
رده کـ  را درسـت  یاو قـبال آن دسـتمال پرمعنـ   . ش بـروم يکدم نـز کرد  یجرات من 

ه از کــ بــود ید مهــان دســتمال يشــا! دامن یمنــ. بــوتر بــه آن زده بــود کبــود، خــون  
شتر مـــرا مـــسخره يـــه بکـــني ای خـــودش نگهداشـــته بـــود بـــرایشــب اول عـــشقباز 

نـد، و البـد   زد مـی  کهـم چـشم   بـه . فتنـد گ مـی  يـک مـن ترب  آنوقت مهـه بـه   . ندکب
ــارو ديـــ: فتنـــدگ مـــی دلـــشان یتـــو ــاریرو ؛ و مـــن بـــه»شب قلعـــه را گرفتـــهيـ م ک مبـ
بــا خــودم شــرط . دنــديخند مــیت مــن يــخر دنــد، بــهيخند مــیمــن  بــه. دمآور یمنــ

  .سمينها را بنوي اۀ مهیه روزکرده بودم ک
د بعلـــت  ي دارد و شـــا ک جفـــت و تـــا  یدم او فاســـقها يـــ ه فهمکـــ بعـــد از آن

ار مــن گذاشــته يــحتــت اخت خوانــده بــود و او را یلمــه عربــکه آخونــد چنــد کــنيا
 شــب  يــکبــاالخره !  آزاد باشــدخواســت مــید يشــا ! آمــد  مــیبــود ازمــن بــدش  



  ۴۷  
امـا بعـد   . ردمکـ  یم خـودم را عملـ  يتـصم . ش بروميزور لو ه به کم گرفتم   يتصم

ردم آن شب ک یش سخت او بلند شد و رفت؛ و من فقط خود را راض      کشمکاز  
 داد مـی  او را یه بـود و بـو  جـسم آن فـرو رفتـ    ه حرارت تن او بـه     کدر رختخوابش   

از آنــشب . ردم مهــان شـب بــود کــه کـ  یتنـها خــواب راحتــ . خبـوامب و غلــت بــزمن 
  .ردکبعد اطاقش را از اطاق من جدا  به

ه کـ م دانـست  یامـده بـود، منـ   يم او هنـوز ن شـد  مـی وارد خانـه    کـه    یشبها وقت 
، يیوم بـه تنـها  کـ چـون مـن حم  . ه بـدامن کـ م  خواسـت   یاصـال منـ   ! ا نـه  يـ آمده است   

دا يـ  او رابطـه پ یهـا   شـده بـا فاسـق   یا لهيخواستم ر وس. وم به مرگ بودم   کحم
ــب ــا. نمکـ ــر ين را ديـ ــگـ ــد  یسکـ ــاور خنواهـ ــ بـ ــازهر. ردکـ ــه یسکـ ــن کـ ــودم يشـ ده بـ

خـودم   م هزارجور خفت و مذلت بـه رفت میدم؛  يکش  می يکشک آمد   می خوشش
ش يابر او را فتم وگ میم، متلقش را  شد  میشخص آشنا     م، با آن  کرد  میمهوار  

، کـی ه، جگريـ فـروش، فق  یرابيسـ : يیدم؛ آم چـه فاسـقها     آور  میم و   زد  میغر  
، کـرد  میه امسها و القابشان فرق    کلسوف،  ي، سوداگر، ف  یس داروغه، مقن  يير

  .داد میح يمن ترج  آا را بهۀمه. پز بودند لهک مهه شاگرد یول
 بــاور یسکــ! مکــرد مــیل يــ و ذلکوچــک خــودم را یبــا چــه خفــت و خــوار 

م طرز رفتار، اخـالق  خواست می. دم زمن ازدستم در برود  يترس  می. ردکاهد  خنو
ه مهــه کــ بــودم یشِ بــدخبتک جــایرم، ولــيــاد بگيــ زمن ی را از فاســقهايیو دلربــا

هـا   ستم رفتار و اخالق رجالهتوان میاصال چطور . دنديخند  میشم  ير  امحقها به 
ا، امحــق و  يــ ح ی آــا را دوســت داشــت، چــون بــ    دامن مــیرم؟ حــاال  يــ اد بگيــرا 

ل يـ قتـا مـن ما  يا حقيـ آ. ثافت و مـرگ تـوام بـود       کعشق او اصال با     . متعفن بودند 
ا تنفـر او  يـ رده بـود  کـ  خـودش  ۀفتيا صورت ظاهر او مرا شـ     يبودم با او خبوامب؟ آ    

 بـه مـادرش   یه از بچگـ کـ  یا عالقـه و عـشق  يات و اطوارش بود و   کا حر ياز من؟   
ز ي چيکتنها . دامن یده بودند؟ نه، منرک يکی نها دست بهي اۀا مهيداشتم؟ و  

 در روح مــن، ی چـه زهـر  دامن ین جـادو، منـ  يــاتـه، ا کن ليـ ن زن، ايـ ا: دامن مـی را 



  ۴۸  
ه متــام ذرات تــنم کــم، بلخواســت مــیه نــه تنــها او را کــختــه بــود ي مــن ریدر هــست

 یدي شـــدیه الزم دارد و آرزوکـــد يکـــش مـــیاد يـــفر. ذرات تــن او را الزم داشـــت 
زاد درآجنـا وجـود نداشـته    يـ آدم کـه   باشمیا  گمشده ۀريدر جز ه با او    کم  کرد  می

ن يـ  اۀ مهـ ی آمسـان ۀا صـاعق يـ ا طوفـان   يـ لـرزه     ني زمـ  يـک  کـه    مکرد  میباشد؛ آرزو   
ف کيـ نـد و  کرد مـی  یدند، دونـدگ يکـش  مـی وار اطاقم نفس    يه پشت د  کها    رجاله

ا آنوقـــت هـــم هـــر يـــآ. ميمانـــديد و فقـــط مـــن و او ميـــانکترينـــد، مهـــه را مکرد مـــی
؟ آرزو داد یح منــي اژدهــا را مبــن تــرج يــکا يــ، ی مــار هنــد يــکگــر، يور دجــان

بنظـرم  . ميمـرد  می شب را با او بگذرامن و با هم در آغوش هم يکه  کم  کرد  می
اتـه  کن ليه اکن بود يمثل ا.  من بودی وجود و زندگ ی عال ۀجين نت يه ا کد  آي  می

 یافکـ د خـور  مـی ه مـرا  کـ  یه دردکـ نيد، مثـل ا بـر  میف و لذت  کي من   ۀنجکاز ش 
  .نبود

 ۀمثـــل مـــرد � ن شـــدمينـــش ار و جنـــبش افتـــادم و خانـــه  کـــبـــاالخره مـــن از  
ه مــونس مــرگ کــرم يــ پيــۀدا. ان مــا خــرب نداشــتيــ از رمــز مکــس هــيچ. کمتحــر

اتـه، پـشت   کن لي خـاطر مهـ  یبـرا . کـرد  میمن سرزنش    من شده بود به    یجيتدر
چـاره  ين بن زيـ ا: فتنـد گ مـی  بـه هـم     یه در گوشـ   کـ دم  يشنيـ سرم، اطـراف خـودم م     

جانــب آــا بــود، چــون تــا   ؟ حــق بــهکنــد مــیوانــه را ين شــوهر ديــچطــور حتمــل ا
  . نبودیردنکل شده بودم باوريه من ذلک یا درجه

ــه ــ روزبــ ــد مــــیده يروز تراشــ ــودم را شــ ــم، خــ ــاه  يه درآکــ ــه نگــ ــینــ ــرد مــ م کــ
تـنم پرحـرارت و   .  شـده بـودم  یان قصاب کم سرخ و رنگ گوشت جلو د      يها  گونه

د يــحالــت جد از ايـن  .خــود گرفتـه بــود   بــهیزيـ انگ  و غــمم حالــت مخـار يچـشمها 
ه کـ ده بـودم  يـ  د�بـودم  دهيـ م غبار مرگ را ديم و در چشمهاکرد میف کيخودم 

  .د بروميبا
 یم خـانوادگ کـي ها، ح م رجاله کيح� ردندک را خرب    یباش  مکيباالخره ح 

 و ســه قبــضه یرکر و شــي شــۀ بــا عمامــ�رده بــودکــه بقــول خــودش مــا را بــزرگ کــ



  ۴۹  
 قـــوت بـــاه بـــه پـــدربزرگم داده، یدوا هکـــ کـــرد مـــیاو افتخـــار . رد شـــدش وايـــر

، یبـار . ام بـسته اسـت   ناف عمـه  خته و فلوس بهيحلق من ر ر و نبات به يش  هکخا
د، دســتور داد يــن مــن نشــست نبــضم را گرفــت، زبــامن را ديه آمــد ســر بــالکــنيمه
.  بـدهم خينـدر و زرنـ  ک دومرتبـه خبـور   یر خبـورم و روز ياالغ و مـاء شـع    ر ماچـه  يش

 ی و روغنـها ۀه عبـارت بـود از جوشـاند   کام سپرد  هيدا  بلندباال هم به ۀچند نسخ 
اوشــان، يافور، پــر سکــســوس،  تــون، ربيپــر زوفــا، ز: ليــب از قبيــب و غريــعج

  .گريتان، ختم صنوبر و مزخرفات دکروغن بابونه، روغن غاز، ختم 
ر و يـ ورت پ بـا صـ  � او هـم بـود   يـۀ ه دا ک� ام  هيحامل بدتر شده بود؛ فقط دا     

م آب يشانيــست، بــه پنشــ مــین مــن ينــار بــالک اطــاق، ۀ، گوشــیسترکــ خایموهــا
 مــن و آن یاز حــاالت و اتفاقــات بچگــ. دآور مــیم ي و جوشــانده بــرازد مــیســرد 

 ننــو عــادت داشــته  یه زمن از تــوکــمــثال او مبــن گفــت  . کــرد مــیاتــه صــحبت  کل
ه؛ و شــد مــیه زخــم کــده يــجو مــی یقــدر ده، بــهيــجو مــیشه نــاخن چــپش را  يــمه

هــا ســن مــرا   ن قــصهيــه اکــ آمــد  مــیبنظــرم. کــرد مــیم قــصه نقــل  ي هــم بــرا یگــاه
ــه ــرد و حالـــت بچگـــ  یعقـــب مـــ  بـ ــن تولیبـ ــ در مـ ــید يـ ــرد مـ ــه  � کـ ــوط بـ ــون مربـ چـ

ه مـن  کـ  ی بودم و در اطـاق کوچک یليه خيکدوره بوده است وقت      آن یادگارهاي
درسـت  . ره بـزرگ دو نفـ  ی ننـو يـک  �ميده بـود ي هم خوابیلو  ننویو زمن تو

ه کـ هـا   ن قـصه ي ای از قسمتهایحاال بعض. فتگ میها را  قصه نيادم هست مهي
  . شده استیعيم امر طبيم براکرد ین باور منيسابق بر ا

 ناشـناس،  یايـ  دنيـک رد،  کد  ي در من تول   یدي جد یاي دن یچون ناخوش 
د تـصور  شـو  یمنـ  ه در حـال سـالمت  کـ  یلـهائ يرها و رنگهـا و م يحمـو و پـر از تـصو   

 درخـودم حـس   یف و اضـطراب نـاگفتن  کين متلها را با ي ایرو دارها يرد؛ و گ  ک
ه مشغول نوشـنت هـستم   کن اآلن يام؛ و مه  ه بچه شده  کم  کرد  میم؛ حس   کرد  می

ن احـساسات متعلـق بـه اآلن اسـت و مـال        يـ  ا ۀ، مهـ  کنم  میت  کدر احساسات شر  
  .ستيگذشته ن



  ۵۰  
ن يـ توسـط ا  ه بـه کـ ن يشيار، آرزوها و عادات مردمان پکات، افکا حر يگو

.  بـوده اسـت  ی از واجبـات زنـدگ   يکـی  بعـد انتقـال داده شـده         یمتلها بـه نـسلها    
انــد،   ردهکــن مجاعهــا را يانــد، مهــ  ن حرفهــا را زدهيه مهــکــهــزاران ســال اســت   

 ۀ قــــصيـــک  یا سرتاســـر زنــــدگ يـــ آ. انــــد  بچگانــــه را داشـــته یهـــا ين گرفتاريمهـــ 
 ۀانه و قـــصا مـــن فـــسيـــست؟ آيـــ و امحقانـــه نیردنک متـــل بـــاورنيـــک، کمـــضح

. ام اســتکــ نای آرزوهــای راه فــرار بــرا يــکم؟ قــصه فقــط  نويــس یخــودم را منــ 
 يــۀ مطــابق روحیســاز ه هــر متــل کــ یآرزوهــائ. انــد دهيآن نرســ ه بــهکــ یآرزوهــائ

 یستم ماننـد زمـان  توانـ  مـی اش کـ . رده اسـت کـ  خـودش تـصور   یو مـوروث  حمدود
  .�دغدغه یخواب راحت ب� ه بچه و نادان بودم آهسته خبوامبک

ان کـــم ســرخ بــه رنـــگ گوشــت جلــو د    يهـــا  گونــه یم روشــد  مـــیه کــ دار يــ ب
ــصاب ــود و ســـرفه   .  شـــده بـــود یقـ ــه ســـرفه �مکـــرد مـــیتـــنم داغ بـ ق يـــ عمیهـــا  چـ
! آمـد   مییروي تنم بۀ گمشدۀدام چال که معلوم نبود از     ک یهائ  ؟ سرفه کیترسنا

  .دندآور می قصاب یه صبح زود لش گوسفند براک یابوهائي ۀمثل سرف
قــه درحــال اغمــا  ي بــود، چنــد دق يــک تاریلــک ســت هــوا بــه ادم ايــدرســت 
موقــع حــس   نيــدر ا. مزد مــیه خــوامب بــربد بــا خــودم حــرف    کــنيبــودم قبــل از ا 

ردم کــحـس  . ده بــودميـ ه بچـه شــده بـودم و در ننــو خواب  کــم حــتم داشـتم  کـرد  مـی 
. ده بودنــديــ اهــل خانــه خواب ۀ وقــت بــود مهــ  یلــيخ.  مــن اســت يــک نزدیسکــ

ه کـ ن اسـت  يـ ن موقـع مثـل ا  يـ ا داننـد در يناخوشـها م  طلـوع فجـر بـود؛ و    يـک نزد
 ی ترسید وليتپ میشدت   قلبم به . دشو  میده  يشکرون  يا ب ي از سرحد دن   یزندگ

ظ ي غلـ یلـ ي خيکیم، چون تارديد ی را منیسک یم باز بود ول ينداشتم، چشمها 
  .م بودکو مترا

د يشـا : م آمـد؛ بـا خـودم گفـتم      ير نـاخوش بـرا    ک ف يکقه گذشت   يچند دق 
 ســـوزامن یشانيـــ پی روکـــیه دســـت خنکـــردم کـــن حلظـــه حـــس يرمهـــد. اوســـت

ن دســـت يـــا ايـــآ: دميبـــار ازخـــودم پرســـ دم؛ دوســـهيـــخـــودم لرز بـــه. گذاشـــته شـــد



  ۵۱  
: ام گفــت هيــدار شــدم دايــه بکــصــبح . خــواب رفــتم ل نبــوده اســت؟ و بــهيــعزرائ

 ین من و سرم را رويآمده بود بر سر بال ) اته بود کمقصودش زمن، آن ل   (دخترم  
 یا حــس پرســتاريــگو. هداد مــیان کــهــا مــرا ت اشــته بــود، مثــل بچــه ش گذيزانــو

ــادر ــ در او بیمـ ــده بـــوده يـ ــ. دار شـ ــرده بـــودم کـ ــه مـ ــا. اش در مهـــان حلظـ د آن يشـ
ــ یا بچــــه ــيــــآ! ه آبــــسنت بــــوده مــــرده اســــت کــ ا آمــــده بــــوده؟ مــــن  ي او بــــدنۀا بچــ

  .مدانست یمن
م يـ  داشـد  مـی از قـرب  تـر   يـک و تار تـر      مـن تنـگ    یه هردم برا  کن اطاق   يدرا

روز  نيـ ه به اکا از دست او نبود يآ. آمد ی او هرگز من یراه زمن بودم؛ ول     چشم به 
 روز و یسـال، نـه، دوسـال و چهارمـاه بـود، ولـ       ست، سـه  يـ  ن یافتاده بودم؟ شوخ  

 یمعن یه در گور است زمان بک یسک ی ندارد، برای من معنیست؟ برايماه چ 
 ۀها، صـداها و مهــ يدگ دونـ ۀمهـ . ارم بـود کــ و افی زنـدگ ۀن اتـاق، مقـرب  يـ ا. اسـت 

جـور  يکشان جسما و روحـا   ه مههکها   رجالهیگران، زندگي دیتظاهرات زندگ 
 شـده  یبـستر  که یاز وقت.  شده بودیمعن  یب و ب  ي من عج  یاند برا   ساخته شده 

ــ دنيـــکبـــودم در  ــاورنيـــ غریايـ ــ بیردنکب و بـ ــه احتکـــدار شـــده بـــودم يـ  یاجيـ
 پــر از یايـ  دنيــکودم بـود،  ه در خــکـ  یائيــ دنيـک . هـا نداشــتم   رجالــهیايـ دن بـه 

 یشکـ را سر  آنیهـا   سوراخ سـنبه ۀه جمبور بودم مه  کن بود   يجمهوالت؛ و مثل ا   
  .نمک بیو وارس

 قبــل از یمــک، زد مــیا مــوج يــه وجــود مــن درســرحد دودن کــ یشــب مــوقع 
. مديــد مــیور بــشوم، خــواب    غوطــهیق و ــيــ خــواب عميــکه در کــ یا قــهيدق
 ی خــودم را طــیر از زنــدگيــ بــه غیگــري دیزدن، مــن زنــدگ هــم  چــشم بــهيــک بــه

ه کـــــنيمثـــــل ا. دم و دور بـــــودميکـــــش مـــــیس يگـــــر نفـــــي دیم، در هـــــواکـــــرد مـــــی
بـستم   یه مـ کچشمم را . ر بدهمييزم و سرنوشتم را تغ يم از خودم بگر   خواست  می
 خمــصوص یرها زنــدگين تــصويــا. شــد مــیمــن ظــاهر    خــودم بــه یقــي حقیايــدن
 مـن درآـا   ۀا اراديگو. ندشد میدار  يخود داشتند، آزادانه حمو و دوباره پد        به
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 شـد  مـی ه جلو من جمـسم  ک یمناظر. ستيمطلب مسلَّم هم ن    ني ا یول. مؤثر نبود 

وت و آرامـش  کمـن در سـ  .  نبـود، چـون هنـوز خـوامب نـربده بـود           یخواب معمـول  
 بنظــرم. دميســنج مــیگر يديکــم و بــا کــرد مــی کيــکرها را از هــم تفين تــصويــا

نون که تــاکــ یا آنطــوريــدم را نــشناخته بــودم، و دنن موقــع خــويــه تــا اکــ آمــد مــی
 شب يکیش تاريجا  خود را ازدست داده بود و به   ۀم مفهوم و قو   کرد  میتصور  
نم و شـب  کـ شب نگـاه ب  ه بهکاموخته بودند يمن ن   چون به �  داشت یئروا  فرمان

  .را دوست داشته باشم
م کـرد  مـی  گمـان ! ا نـه يـ فرمامن بـود     م به يا بازو ين وقت آ  ي درا دامن  یمن من 

 جمهـــول و  يـــک  حترۀليوســـ  ذاشـــتم بـــه  گ مـــی ار خـــودش  يـــ اگـــر دســـتم را بـــه اخت  
ات آن دخــل و کــه بتــوامن درحرکــآن یافتــاد بــ یار مــکــ خــود بــه  خــود بــهیناشناســ

اراده متوجه  یم و بکرد  ی تنم را مواظبت من    ۀم مه ياگر دا .  داشته باشم  یتصرف
. چ انتظـارش را نداشـتم  يه هـ کـ  از آن سـر بزنـد   یارهـائ که کآن نبودم، قادر بود  

. مشـد  مـی ه يـ زنـده جتز  ه زنـده کـ دا شـده بـود     ي در من پ   یرزمانين احساس از د   يا
شه بـــا قلـــبم متنـــاقض بـــود و بـــاهم ســـازش      يـــ ه روحـــم مهکـــنـــه تنـــها جـــسمم، بل  

ر کــ فیگــاه. مکــرد مــی ی را طــیبــي غريــۀنــوع فــسخ و جتز يکشه يــمه. نداشــتند
 حــس تــرحم  یگــاه. نمکــ ستم بــاورتوانــ یه خــودم منــ کــم کــرد مــی را یزهــائيچ

اغلــب بــا . کــرد مــی عقلــم بــه مــن ســرزنش  صــورتی کــه، در شــد مــید يــدرمــن تول
 گونـاگون  یهـا  م، راجـع بـه موضـوع   کـرد  مـی  یارکـ ا  يـ م،  زد  مـی ه حـرف    کنفر  يک

خــودم  رکـ ف  بـود بـه  یگـر ي دی حواسـم جـا  صـورتی کـه  م در شـد  مـی داخـل حبـث   
  .مکرد می دمل به خودم مالمت یبودم و تو

نطـور بـوده و خـواهم    يشه ايا مهيگو. ه بوديال فسخ و جتز در حۀ تود يک
ر اسـت حـس     يناپـذ   ه حتمـل  کـ  یزيچ… . بي خملوط نا متناسب عج    يک �بود
م دور هـستم  کـرد  مـی  یانشان زندگيم و مديد میه ک ین مردمي اۀم از مهکرد  می
، يــکن حــال نزدي شــباهت حمــو و دور و درعــيــک، ی شــباهت ظــاهريــک یولــ
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ه از کـــ بــود  ی زنــدگ کاجـــات مــشتر ين احتيمهــ . کــرد  مــی مــرا بــه آــا مــر بـــوط     

ه کـ ن بـود  يـ  اداد مـی مـن زجـر    شتر از مهه بـه  يه ب ک یشباهت. استيکتعجب من م  
شتر بـه  يـ  و او هـم ب آمـد   می خوششان�از زمن� اتهکل از اين    ها هم مثل من     رجاله

  . از ما بوده استيکی در وجود یه نقصکحتم دارم . آا راغب بود
ــش را ل ــهکامســ ــون هــــ  اتــ ــتم چــ ــي گذاشــ ــهیچ امســ ــا  بــ ــوبيــ ــ روین خــ ش يــ

ن مـا وجـود   ي بـ  یت زن وشـوهر   يم زمن، چـون خاصـ     يم بگـو  خـواه   یمن. افتاد  یمن
ام؛  دهيـ اتـه نام کشه از روز ازل او را ليمن مه. فتمگ میخودم دروغ  و به نداشت

ه اول کـ ن بـود  يـ  ای داشت؛ اگر او را گرفتم بـرا   یشش خمصوص کن اسم   ي ا یول
ــهير و حکــ؛ آــم از مطــرف مــن آمــد   او بــه مــن   بــهیا چ عالقــهينــه، هــ . اش بــود ل

ــت ــال چطـــور مم . نداشـ ــاصـ ــود او بـــه کـ ــ ن بـ ــه پیسکـ ــد؟ کدا بيـــ عالقـ  زن يـــکنـ
 را يکـی  و ی عـشقباز ی را بـرا يکـی ، ی شـهوتران ی مـرد را بـرا  يـک ه کـ باز    هوس

تفـا  کت هـم ا يـ ن تثليـ ا ه او بـه  کـ  کـنم   یگمـان منـ   . نجه دادن الزم داشت   ک ش یبرا
قــت يرده بــود؛ و درحقکــنجه دادن انتخــاب ک شــیمــرا قطعــا بــرا یولــ! کــرد مـی 

ه مـادرش  ياما من او را گرفتم چون شـب . ندکانتخاب ب ستتوان ین منيتر از ا
  .دور با خودم داشت  شباهت حمو ويکبود؛ چون 

. خواست می ذرات تنم او را ۀه مهکحاال او را نه تنها دوست داشتم، بل     
ر لفـاف موهـوم   يـ  را زیقـ يم احـساسات حق اهخـو  یان تنم، چون من  يخمصوصا م 

دهـــنم مـــزه    بـــه یچـــون هوزوارشـــن ادبـــ  . نمکـــات پنـــهان يـــ عـــشق و عالقـــه و اهل 
ه دور سـرِ  کـ  یا مثـل هالـه  � ا هالـه يـ جـور تشعـشع     يکه  کم  کرد  میگمان  . کند  یمن

 رجنـور  ۀان بـدن او را البـد هالـ   يـ  مۀ و هالـ زد میان بدمن موج يم �ندکش میاء يانب
  .ديکش میطرف خودش  د و با متام قوا بهيبطليو ناخوش من م

مثل سـگ  � نمکم گرفتم بروم؛ بروم خود را گم بيه تر شد تصم کحامل  
ه هنگـام مرگـشان پنـهان    کـ  یرد؛ مثـل پرنـدگان  يـ د مبي باداند  میه  کخوره گرفته   

  .ندشو می
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ه کـ  یه سر رف بـود برداشـتم و بطـور      کلوچه  کصبح زود بلند شدم، دوتا      

ختم، يه مـرا گرفتـه بـود گـر    کـ  یبتـ کردم، از نکـ ز خانـه فـرار       ملتفت نشود ا   یسک
ه مهـه  کـ  یهـائ  ان رجالـه يـ ف ازميـ لکت یهـا، بـ   وچـه کان ي ازمینيبدون مقصود مع  

نـــد گذشـــتم؛ مـــن    دويد مـــی  طمـــاع داشـــتند و دنبـــال پـــول و شـــهرت      ۀافـــ يآـــا ق 
. گرشـان بـود  ي دی بـاق ۀندي از آا منايکیدن آا نداشتم چون     يد   به یاجياحت
 یختــه و منتــه يدنبــال آن آو  مــشت روده بــه يــکه کــ دهــن بودنــد  يــکآــا  ۀمهــ

  .شد میشان  یآلت تناسل به
م يام، عــضالت پاهــا شــدهتــر  کو ســبتــر  که چــاالکــردم کــناگهــان حــس 

راه افتــاده  نم بــهکــستم بتوانــ یه تــصورش را منــکــ ی خمــصوصی و جلــدیتنــد بــه
م را بــاال يهــا انهشــ. ام  رســتهی زنــدگیدهايــمهــه ق ه ازکــم کــرد مــیحــس . بــود

ر بـار زمحـت و   يـ  هروقـت از ز ی مـن بـود، در بچگـ     یعيت طب کن حر يانداختم، ا 
  .مداد میت را اجنام کن حريم مهشد می آزاد یتيمسئول

 خلوت افتادم، سر راهم   یها  وچهکدر. ديزانسو  می و   آمد   می آفتاب باال 
ــه ــا خانـ ــ خایهـ ــه  یسترکـ ــ رنـــگ بـ عـــب، کم� بيـــب و غريـــ عجیال هندســـکاشـ

هـا   چـه ين دريـ ا. شـد  مـی ده ي ديکوتاه و تار  ک یها  چهي با در  �یخمروطمنشور،  
 يکه هرگز کن بود يمثل ا. ندآمد  مینظر صاحب و موقت به یدروبست، ب یب

د ماننـد  يخورشـ . ن داشـته باشـد  کها مس ن خانهيست در اتوان یزنده من موجود
ن يهــــا بــــ وچــــهک. داشــــت مــــید و بريتراشــــ میواريــــ ديۀنــــار ســــاک ازیغ طالئــــيــــت
جــا آرام و گنــگ بــود، مثــل    ند، مهــهشــد مــیرده ممتــد کدي ســفۀهنــک یوارهــايد
 را �وتکقــانون ســ �  ســوزانی عناصــر قــانون مقــدس آرامــش هــوا   ۀه مهــکــنيا

 ی پنهان بود، بطـور یجا اسرار ه در مهه  ک آمد   می نظر  به. رده بودند کمراعات  
 ه ازکــمرتبــه ملتفــت شــدم   يک. دن را نداشــتنديشکــم جرئــت نفــس  يهــا هيــرکــه 

نــده عــرق تــن مــرا    کهــزاران دهــن م  حــرارت آفتــاب بــا  . ام دروازه خــارج شــده 
رنـگ زردچوبـه درآمــده    ر آفتـاب تابـان بـه   يــ صـحرا ز یهـا  بتـه . ديکـش  مـی رون يـ ب
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دار، پرتـــو ســـوزان خـــود را ازتـــه آمســـان نثـــار  د مثـــل چـــشم تـــبيخورشـــ. بودنــد 

 ی خمـصوص ینجا بوي ایاههاي و گکخا یول. کرد میجان ي خاموش و بۀمنظر
 ی بچگـ یهـا  قـه ياد دقيـ  ه از استشمام آن بـه ک بود ی قویقدر   آن به  یداشت، بو 

رد، کــزمــان را در خــاطرم جمــسم    لمــات آنکات و کــنــه تنــها حر . خــودم افتــادم 
روز اتفـــاق يــ ه دکــ نيردم، مثــل ا کــ دوره را در خــودم حــس     حلظــه آن يــک ه کــ بل

اره در ه دوبــکــنيمــن دســت داد، مثــل ا   گــوارا بــه ۀجيســرگ نــوعيک. افتــاده بــود 
ننــده ک ت مــستي خاصــيــکن احــساس يــا.  متولــد شــده بــودمیا  گمــشدهیايــدن

  .ردکر ي من تا ته وجودم تأثین در رگ و پيري شۀهنکداشت و مانند شراب 
 را یوتکاکــ کوچــک یهــا  درختــها و بتــه ۀدرصــحرا خارهــا، ســنگها، تنــ   

 دوردســت یاد روزهــايــختم، شــنا مــیهــا را   ســبزهی خودمــانیختم، بــوشــنا مــی
 از من دور شده بود و یمانند طرز افسون ادبودها بهين ي اۀ مهیم افتادم ولخود

 مــن شــاهد دور و  صــورتی کــه  داشــتند، در ی مــستقلیادگارهــا بــا هــم زنــدگ  يآن 
نده ک یقيان من و آا گردابِ عميه مکم کرد میش نبودم و حس ي ب یا  چارهيب

 یعطــر جــادوئ یهــا  اســت، و بتــهیه امــروز دمل ــکــم کــرد مــیحــس . شــده بــود
رده بودنــد، کــدا يــشتر فاصــله پيــ ســرو بیرده بودنــد، درختــهاکــزمــان را گــم  آن
گـر وجـود نداشـت و    يه آنوقـت بـودم د    ک یموجود. شده بودند تر    کها خش   تپه

. ديـ فهم ید و مطالب مرا منيشنيم منزد میم و با او حرف  کرد  میاگر حاضرش   
 از مـن و  یام ولـ  آشنا بـوده ن با او يه سابق برا  ک را داشت    ینفر آدم   يکصورت  

ام  نهيز آمــد و در ســـ يــ انگ  و غــم ی خــال ۀ خانــ يـــکنظــرم   ا بــه يــ دن. جــزو مــن نبــود   
ــطراب ــی دوران یاضـ ــل ازد مـ ــني، مثـ ــا   کـ ــا پـ ــودم بـ ــور بـ ــاال جمبـ ــه مهـــ یه حـ  ۀ برهنـ

 یذشــتم، ولــ گ مــی تودرتــو یاز اطاقهــا. نمکــ بیشکــن خانــه را سريــ ایاطاقهــا
ــ یزمـــان ــاق آخـــر در مقابـــل آن ل  ه بـــهکـ ــايرســـ مـــیتـــه اکاطـ  پـــشت ســـرم یدم درهـ

 آـا حمـو   يـۀ ه زاوکـ  یوارهـائ ي لـرزان د یهـا   هي و فقـط سـا     شـد   میخودخبود بسته   
 یاهپوســـــت در اطـــــراف مـــــن پاســـــبان يزان و غالمـــــان سيـــــنکشـــــده بـــــود ماننـــــد 
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  .ندکرد می

. دا شــديــ پی خــالکوه خــشکــ يــکدم جلــوم يه رســکــ ــر ســورن يــکنزد
 یا  چـه رابطـه  دامن ینـداخت، منـ  ام ا هيـ اد داي وه مرا بهک و سخت   کل خش يکه
 و کوچــــک ۀ حموطــــيـــک وه گذشــــتم، در کـــ نــــار کاز ! ن آــــا وجـــود داشــــت يبـــ 

لـوفر  ي نیهـا  ن از بتـه ي زمـ یوه گرفتـه بـود، رو     کـ ه اطرافش را    کدم  ي رس یباصفائ
ن يــ وزیه بــا خــشتها کــ بلنــد ۀ قلعــيــکوه کــ یده شــده بــود، و بــاال  يبــود پوشــ ک

  .شد میده يساخته بودند د
 يـک  يۀر سـا يـ نار ر سورن ز  کرفتم  . ردمک یاس خستگ وقت احس   نيدرا

 آمـد   مـی نظر به.  بودی خلوت و دجن   یجا.  ماسه نشستم  یهن سرو رو  کدرخت  
دم يــناگهــان ملتفــت شــدم د  . نجــا نگذاشــته بــود  يش را اي پــایسکــه تــا حــاال  کــ

لبـاس  . طـرف قلعـه رفـت    رون آمـد و بـه    ي دختربچه ب  يک سرو   یازپشت درختها 
شم بافتـه شـده   يـ ا بـا ابر يـ  گو ک و سـب   ک نـاز  یلـ يروپود خ ه بـا تـا    ک داشت   یاهيس

د و يـ لغزياعتنـا م  یت آزادانـه  وبـ   کـ د و با حر   يجو  میناخن دست چپش را     . بود
 از ايــن یولــ. ختمشــنا مــیده بــودم و يــد او را ه مــنکــنظــرم آمــد   بــه. شــد مــیرد 

مرتبـه   يـک طـور   ه چـه کـ ص بـدهم  يد نتوانـستم تـشخ  ير پرتـو خورشـ  ي دور ز  ۀفاصل
  !شدد يناپد

 یتــکن حريمتــرکه بتــوامن کــآن یم زده بــود، بــ ک خــودم خــش یمــن ســرجا 
ه از جلــو مــن کــدم يــد او را  خــودمی جــسمانیدفعــه بــا چــشمها يــک یولــ. نمکــب

ا خـواب  يـ  وهـم بـود؟ آ  يـک ا يـ  و یقـ ي حقیا او موجـود يـ آ. د شـد  يگذشت و ناپد  
هــوده يد بيــايادم بيــه کــردم کــوشــش ک بــود؟ هرچــه یداريــا در بيــده بــودم و يــد

ن يــه دراکــبــه نظــرم آمــد   . ردمکــ پــشتم حــس  ۀريــ تی روی خمــصوصۀلــرز. دبــو
 يکـی  کوه جان گرفته بودنـد و آن دختـر  کوه ک ی قلعه رویها هي سا ۀساعت مه 

مرتبــه يکه جلــو مــن بــود  کــ یا منظــره.  بــودهی ریمين ســابق شــهر قــد ينکاز ســا
آمـده  نجـا  يه مهکـ ادم افتـاد  يـ در  بـه  زدهي روز سـ  يک یدر بچگ . نظرم آشنا آمد    به
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 ســرو یروز پــشت درختـها  قـدر آن  مــا چـه . اتــه هـم بودنـد  کبـودم، مـادرزمن و آن ل  

گر هم بـه  ي دیها   دسته از بچه   يکبعد  ! ميردک یم و باز  يديگر دو يديکدنبال  
 مرتبـه  يـک . ميکـرد  می ی بازکسرمام. ستيادم ن يه درست   کما ملحق شدند    

د و يــ او لغزیپــا مهــان ــر ســورن بــود  يــکاتــه رفــتم نزدکن ليه مــن دنبــال مهــ کــ
رون آوردنــد بردنــد پــشت درخــت ســرو رخــتش را عــوض    يــب او را درــر افتــاد؛ 

 از کـی جلو او چادرمناز گرفته بودند، امـا مـن دزد  . نند من هم دنبالش رفتم   کب
 دســـت ۀ و انگـــشت ســـبابزد مـــیاو لبخنـــد . دميـــپـــشت درخـــت متـــام تـــنش را د 

اه يد و لبـاس سـ  دنـ يچيد بـه تـنش پ  ي سـف ی رودوشـ يـک بعـد  . ديـ جو مـی چـپش را  
  .ردندک بافته شده بود جلو آفتاب ن که از تار و پود نازک او را یشميابر

ــا ــرو روک درخـــت یبـــاألخره پـ ــه دراز یهـــنِ سـ ــ ماسـ  آب یصـــدا. دميشکـ
 کننــد مــیه در عــاملِ خــواب زمزمــه   کــ یده و نــامفهوميــبر دهيــ بریماننــد حرفهــا 

 ۀماس.  فروبردمک مننا گرم وۀار درماسياخت  یم را ب  يدستها. ديرس  میگوشم    به
ه در آب کـ  بـود  یفشردم مثل گوشت سفت تنِ دختـر ي را در مشتم م کگرم مننا 

  .رده باشندکافتاده باشد و لباسش را عوض 
ــ ــهدامن یمنـ ــت وقتـــ    چـ ــت گذشـ ــدر وقـ ــا یقـ ــر جـ ــدم   ی از سـ ــد شـ ــودم بلنـ  خـ

 اطــراف یم ولــرفــت مــیمــن . ت و آرام بــودکجــا ســا مهــه. اراده بــه راه افتــادم یبــ
مـــن نبـــود مـــرا وادار بـــه رفـــنت    ۀه بـــه ارادکـــ یا  قـــوهيـــک. ميديـــد ی منـــخـــودم را

 مثـل آن  یم ولـ رفـت  یمن راه من.  خودم بودی حواسم متوجه قدمها ۀمه. کرد  می
ه بـه خـودم آمـدم    کـ نيمه. مشـد  مـی دم و رد يـ لغزيم مي پاهـا  یاهپوش رو يدختر سـ  

 پـدرزمن  ۀ چـرا گـذارم بـه خانـ     دامن  یمنـ .  پدرزمن هستم  ۀدم در شهر و جلو خان     يد
ه بــا کــ یبيو نشــسته بــود، مثــل ســ  ک ســی رو�بــرادرزمن� شکوچکــپــسر ! افتــاد

 برجـسته،  یهـا  ، گونـه یمنـ ک مورب تریچشمها. رده باشند کخواهرش نصف   
ــدم  ــهوت یرنـــگ گنـ ــاغ شـ ــر ورز ی، دمـ ــورت الغـ ــ، صـ ــور يمه. ده داشـــتيـ ــنطـ ه کـ

مــــن .  دســــت چــــپش را بــــه دهــــنش گذاشــــته بــــود ۀنشــــسته بــــود انگــــشت ســــباب
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بم بـود درآوردم بـه او   يـ ه در جکـ  یهـائ  لوچـه کردم  کـ و رفـتم دسـت      ار جلـ  يـ اخت  یب

 مــادر یجــا زن مــن بــه  چــون بــه . »ت دادهيــنــها را شــاجون برا يا«: دادم و گفــتم
 بـه  یزيـ آم  خود نگـاه تعجـب  یمنک تریاو با چشمها . فتگ  میخودش شاجون   

  خانـه نشـستم  یوک سـ یمـن رو . د دردستش گرفته بوديه با تردکرد کها   لوچهک
ه يش شــبيتــنش گــرم و ســاق پاهــا  . دربغلــم نــشاندم و بــه خــودم فــشار دادم  ا او ر

ه ي او شــبیلبــها. داشــت او را لــفکت یات بــکــ زمن بــود و مهــان حریســاق پاهــا
س دراو ک بــرعکــرد مــیه نـزد پــدرش مــرا متنفــر  کــ پــدرش بــود، امــا آنچــه یلبـها 

زه از بـاز او تـا   مـه ي نیه لبـها کـ ن بـود  يـ  داشـت، مثـل ا  یشندگک من جذبه و   یبرا
ه يه شــبکـ دم يبـازش را بوسـ   مـه ي دهـن ن ی جـدا شـده؛ رو  ی گـرم طـوالن  ۀ بوسـ يـک 
البــد . مــزه و گــس بــود تلــخ� داد مــیار يــ خۀونــک او طعــم یلبــها.  زمن بــودیلبــها
  !ن طعم را داشتياته هم مهک آن لیلبها

 �گـردن بـسته بـود    ه شـال کـ  یرمرد قوزيآن پ� دم پدرشين وقت د يدرمه
ده يــبر دهيــبر. نــد رد شــدکطــرف مــن نگــاه ب ه بــهکــآن یبــرون آمــد يــاز درِ خانــه ب

؛ و کــــرد مــــیتــــنِ آدم راســــت  ه مــــو را بــــهکــــ بــــود کی ترســــناۀد، خنــــديــــخند مــــی
ن يم بــه زمــ خواســت مــیاز زور خجالــت . ديــلرز مــیش ازشــدت خنــده  يهــا شــانه

م ازخودم خواست میه کني غروب شده بود، بلند شدم، مثل ايکنزد. فروبروم
ــرار ب ــفـ ــه را پـــ بـــدون ار. نمکـ ــيچ. ش گـــرفتمياده راه خانـ ــکـــس هـ ــچ چي و هـ ز را يـ

ت کــ شــهر جمهــول و ناشــناس حريــکان يــه ازمکــ آمــد  مــینظــرم م؛ بــهيديــد یمنــ
ــی ــرد مـ ــه! مکـ ــا خانـ ــ عجیهـ ــب و غريـ ــا اشـــ يـ ــکب بـ ــ بریال هندسـ ــبر دهيـ ــا يـ ده بـ

 جنبنـده  يـک ه هرگـز  کـ ن بـود  يـ مثل ا. اه اطراف من بود  ي س ک مترو یها  چهيدر
 ید آـا بـا روشـنائ   ي سـف یوارهاي دیول.  داشته باشد  نکست درآن مس  توان  یمن

ستم بــاور توانــ یه منــکــ یزيــب بــود، چيــه غرکــ یزيــد، و چيدرخــشي میزينــاچ
ام  هيستادم، جلـــو مهتـــاب ســـايـــا یوارهـــا مـــيد از ايـــن يـــکنم، در مقابـــل هرکـــب

ــاد ولــ  یوار مــيــظ بــه ديبــزرگ و غلــ  . ام ســر نداشــت  هيســا.  بــدون ســر بــود  یافت
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  .دمير می سر نداشته باشد تاسرِ سال یسک يۀ ساه اگرکده بودم يشن

ن وقــــت  يدر مهــــ . ام شــــدم و بــــه اطــــاقم پنــــاه بــــردم     هراســــان وارد خانــــه 
هـوش در  ي خـون از دمـاغم رفـت ب    یاديـ ه مقـدار ز   کـ دمـاغ شـدم، و بعـد ازآن         خون

  . من شدیام مشغول پرستار هيدا. رختخوامب افتادم
دم صــورمت يــردم دکــ صــورت خــود نگــاه  نــه بــهيه خبــوامب در آکــنيقبــل ازا

. ختمشـنا  یه خـودم را منـ  کـ  حمـو بـود   یقـدر  بـه . روح شده بوديسته، حمو و ب   کش
طــرف  م را بــهيــدم، غلــت زدم، رويشکــ ســرم یرفــتم در رختخــواب حلــاف را رو

االت را يـــ خۀم را بـــستم و دنبالـــيردم، چـــشمهاکـــم را مجـــع يردم، پاهـــاکـــوار يـــد
ف کيـ ب و پـر از يـ ز، مهيـ نگا ، غـم يـک ه سرنوشـت تار   کـ  یهـائ   ن رشـته  يـ ا. گرفتم

د و شـــو مـــیختـــه يهـــم آم  بـــا مـــرگ بـــهیه زنـــدگکـــ ی؛ آجنـــائداد مـــیل کيمـــرا تـــش
 یلـها ين، ميريـ  دۀشـد  شتهکـ  یلـها يد؛ ميـ آ یوجود مـ  شده به  منحرف یرهايتصو

ن يــدرا. ندکــش مــیاد انتقــام يــند و فرشــو مــیشــده دوبــاره زنــده   حموشــده و خفــه
 یان ازلـ يه درجرک حاضر بودم م وشد مینده ک ی ظاهریايعت و دنيوقت ازطب 

… مــــرگ … مــــرگ «: ردمکــــ چنــــدبار بــــا خــــودم زمزمــــه    . حمــــو و نــــابود شــــوم  
  .هم رفت م بهين داد و چشمهاکيمن تس ن بهيمه. »؟یجائک

 برپــا یه بــودم، دار بلنــد يــان حممديــدم درميــه بــسته شــد د کــم يچــشمها
. دنــدختــه بوي دار آوۀچوبــ  جلــو اطــاقم را بــه یرمــرد خنزرپنــزريرده بودنــد و پکــ

مــــادرزمن بــــا صــــورت . دنــــدخور مـــی  دار شــــراب ی مــــست پــــاۀچنـــدنفر داروغــــ 
ه رنــگ کــنم يــب ی زمن حــاال مــیه درموقــعِ اوقــات تلخــکــ یبرافروختــه، بــا صــورت

د يکـــش مــی د، دســت مــرا   شـــو مــی ش گــرد و وحــشتزده   يپــرد و چـــشمها  یلــبش مــ  
 ددا میده بود نشان يه لباس سرخ پوشکرغضب ي و به مکرد میان مردم رد  يازم

وره کــ دم، مثــل يــمــن هراســان از خــواب پر  . »ديــهــم دار بزن نيــا«: فــتگ مــیو 
ور  م شــعلهيهــا  گونــهی رویس عــرق بــود و حــرارت ســوزان يختم، تــنم خــســو مــی
ابوس برهامن بلند شـدم آب خـوردم و    کن  يه خودم را ازدست ا    کني ا یبرا. بود



  ۶۰  
  .آمد ی خواب به چشمم منیدم وليدوباره خواب. م زدمي به سرورویمک

. ره شــده بــودم  يــ رف بــود خ یه روکــ آب ۀوزکــ  روشــن اطــاق بــه   هيدر ســا
جــور يک.  رف اســت خــوامب خنواهــد بــرد  یوزه روکــه کــ ینظــرم آمــد تــا مــدت   بــه

 یه جــاکــوزه خواهــد افتــاد، بلنــد شــدم   کــه کــد شــده بوديــم توليجــا بــرا يتــرس ب
نبـودم   ه خـودم ملتفـت  کـ  ی جمهوليک حترۀواسط  بهینم، ولکوزه را حمفوظ ک

 چـشمم  یهـا کپل بـاالخره . ستکـ وزه افتـاد و ش کـ وزه خـورد،  ک  را عمدا بهدستم
. کنـد  مـی من نگاه  ام بلند شده به هيه داکد  يامل رس يخ  هم فشار دادم، اما به      را به 

 رخ نـداده  یا چ اتفاق فـوق العـاده  يردم، اما هکر حلاف گره ي خود را ز   یمشتها
دم يام را شـن  هيـ  دایا پـ  یدم، صـدا  يوچـه را شـن    ک درِ   یدرحالت اغمـا صـدا    . بود

 یبعـــد صـــدا . ر را گرفـــتيـــد و رفـــت نـــان و پن يکـــش مـــین يزمـــ نش بـــهيـــه نعلکـــ
  .…»صفرابره شاتوت«د خوان میه ک آمد یا دوردست فروشنده

ادتر يـ  زیروشـنائ . ننده شـروع شـده بـود    ک  مثل معمول، خسته   ینه، زندگ 
 آب  سـطح یاس آفتـاب رو کـ ه از انعک ت يکردم  که باز   کم را   ي، چشمها شد  می

بنظـرم آمـد خـواب    . ديـ لرز مـی سـقف افتـاده بـود      اطـاقم بـه  ۀچـ ياز در هکـ حـوض  
 بچــه بــودم یه چنــد سـال قبــل وقتــ کــنيشب آنقــدر دور و حمــو شــده بـود مثــل ا يـ د
 يـک  یام رو هيـ ه صـورت دا کـ ن بـود  يـ ام چاشت مـرا آورده، مثـل ا        هيدا. ام  دهيد
ل کرد، بــشکــده و الغــر بنظــرم جلــوه يشکــس شــده باشــد، آنقــدر ک دق مــنعۀنــيآ

 صــورتش را ینيه وزن ســنگکــ یانگــار.  درآمــده بــود کی مــضحیردنــکبــاور ن
  .ده بوديشکن ييپا

م بـد اسـت بـاز هـم در اطـاقم      يان براي دود غلدانست میجون    ه ننه کنيبا ا 
ام  هيـ ه داکـ از بس . آمد ید سر دماغ منيکش یان منياصال تا غل. ديکش  میان  يغل

 یفهــا کي حــرف زده بــود، مــرا هــم بــا      مياش از عروســش و پــسرش بــرا    از خانــه
 جهــت بــی یگــاه! چقــدر امحقانــه اســت  . رده بــودکــ يک خــودش شــر یشــهوت

 چــرا هرجــور  دامن ی منــیافتــادم؛ ولــ  یام مــ هيــ داۀ اشــخاص خانــ یر زنــدگکــف بــه



  ۶۱  
م دانــست  مــیه کــ  یدر صــورت� دزنــ  مــیهــم   گــران دمل را بــه ي دی و خوشــیزنــدگ
مــن چــه   بــه! دشــو مــیاموش  آهــسته خــ کی مــن متــام شــده و بطــرز دردنــا  یزنــدگ

ه ســامل کــنم کــهــا ب  امحقهــا و رجالــه یرم را متوجــه زنــدگ کــه فکــ داشــت یربطــ
نــد و کرد مــیدنــد و خــوب مجــاع  يخواب مــیدنــد، خــوب خور مــیبودنــد، خــوب 

قه بـه سـر   ي مرگ هردقیرده بودند و باهلاک مرا حس نیدردها  ازیا هرگز ذره
  ده نشده بود؟ييو صورتشان سا

 مــرا ی مهــه جــاخواســت مــی. کــرد مــیهــا بــا مــن رفتــار   جــون مثــل بچــه ننــه
 خلـط  یم روشـد  مـی ه کـ وارد اطـاقم  .  داشـتم  یمـن هنـوز از زمن رودرواسـ       . نديبب

ــودم را  ــخـ ــودم مـــ  کـ ــه بـ ــن انداختـ ــاندم یه در لگـ ــو. پوشـ ــ سروریمـ ــانه يـ شم را شـ
 یچ جور رودرواسـ يام ه هيش داي پیول. مکرد میالهم را مرتب کشب. مکرد  می

 بـا مـن نداشـت خـودش را آنقـدر داخـل       یا چ رابطهيه هکن زن   يچرا ا . نداشتم
انبــار، زمــستاا    آبین اطــاق، رويادم اســت درمهــ يــ. رده بــودکــ مــن یزنــدگ

. ميديــخواب مــی یرســکانــه دور کن ليام بــا مهــ هيــمــن و دا. ذاشــتندگ مــی یرســک
زان يـ ه جلو در آوک ی گلدوزۀ پردی نقش رو شد  میم باز يروشن چشمها   يکتار

ش يـ  بـود؟ رو کیب ترسـنا يـ  عجۀرفـت؛ چـه پـرد    گ  مـی ابل چشمم جـان     بود درمق 
 درخــت ســرو  يــکر يــبــسته ز ان هنــد شــاملهکيــه جويرده شــبکرمــرد قــوزي پيــک

 دختـر جـوان خوشـگل    يـک تـار دردسـت داشـت و    ه سـه ي شـب ینشسته بـود و سـاز     
رده بـود و مثـل   کر يش را زجني هند دستهایها  دهک رقاصه بت  یداس  مانند بوگام 

د يم شاکرد میش خودم تصور يپ! رمرد برقصديبور است جلو پ   ه جم کن بود   يا
ن يـ ا ه بـه کـ  مارنـاگ انداختـه بودنـد    يـک اهچال بـا  ي سـ يکرمرد را هم در  ين پ يا

 یهـــا ن پـــردهيـــاز ا. د شـــده بـــوديشش ســـفيـــ سروریل درآمـــده بـــود و موهـــاکشـــ
.  دور فرســتاده بودنــد کم از ممالــيا عمــويــد پــدر يه شــاکــ بــود ی هنــدیزردوز

دار يـ آلـود ب  ام را خـواب  هيـ دا. دميترسـ  مـی م شـد   مـی ق  يـ اد دق يـ ه ز کـ  لکن شـ  يـ ا  به
 شـد  مـی ده يـ صـورمت مال  ه بهکاهش ي خشن سیم، او با نفس بدبو و موها کرد  می



  ۶۲  
  .ديبانچس میخودش  مرا به

فقـــط . ردکـــل در نظـــرم جلــوه  کمهـــان شــ  ه چــشمم بـــاز شــد او بـــه  کـــصــبح  
 ی، بـرا  یموشـ  فرایاغلـب بـرا   . تـر شـده بـود      صورتش گودتر و سـخت     یخطها

ه خــودم را در کـ ني ایبــرا. مآور مـی اد يــ  خــودم را بـه یام بچگـ يــفـرار از خـودم، ا  
م کـرد  مـی م؛ هنـوز حـس   ا ه سـامل کنم کنم؛ حس بک حس بیحال قبل از ناخوش 

ه کــ بــود ی نفــس دومــ يــک معــدوم شــدمن  ی مــرگم، بــرا یه بچــه هــستم و بــرا  کــ
در مواقــع  . مــرد ه خواهــد  کــ  یا ن بچــهيــ حــال ا  د، بــه آور مــیحــال مــن تــرحم     بــه

ــنا ــودم مهی زنـــدگکترسـ ــني خـ ــه صـــورت آرام داکـ ــیام را  هيـ ــد مـ ــورت ديـ م، صـ
 یشانيـ  و پینـ ي بک نازیها در و پرهکت و  کحري گود و ب   یده، چشمها يپر  رنگ

. شــد مــیدار يــ آنوقــت درمــن ب یادگارهــايم، ديــد مــیه کــ ــن او را یاســتخوان
 يـک . شـد  مـی مـن  ن کيه باعـث تـس  کـ  کـرد   میتراوش   از او    ید امواج مرموز  يشا

ا فقـط امـروز   يـ گو. ش مـو درآورده بـود  يه روکاش بود     قهي شق ی رو یخال گوشت 
ــدم، پ   ــال او شـ ــه خـ ــشتر يـــمتوجـ ــاه  کـ ــصورتش نگـ ــرد مـــیه بـ ــوريم اکـ ق يـــدق نطـ

حـال خـود    ارش بـه کـ  افیرده بـود ولـ  کـ ر  ييـ جـون ظـاهرا تغ      اگر چـه ننـه    . مشد  یمن
ــاق ــود یبـ ــده بـ ــدگ  .  مانـ ــه زنـ ــط بـ ــ بیفقـ ــه  يـ ــار عالقـ ــیشتر اظهـ ــ مـ ــرگ ردکـ  و از مـ
 مـن در  یامـا زنـدگ  . دنـد آور میاطاق پناه  ز بهيه اول پائ ک یمگسهائ. ديترس  می

ه کـ  یراتـ ييه طـول زمـان و تغ  کـ  آمـد   مـی نظرم به. شد  میقه عوض   يهرروز و هردق  
ر و ين ســرعت ســيــ مــن ایننــد بــراکن ســال اجنــام بيدر چنــد ن بــود آدمهــاکــمم

 آن بطـور  یه خوشـ کـ  ی صـورت در. مضاعف و تندتر شده بود بار ان هزارانيجر
 یسانکــ . کــرد ید از صــفر هــم جتــاوز مــ   ي و شــا رفــت مــیوس بطــرف صــفر  کــمع

ــه از بکـــهـــستند  ــالگيـ ــه جـــان یست سـ ــد مـــینـــدن ک  شـــروع بـ ــه در کننـ  صـــورتی کـ
ه کـ  یسـوز  هيـ  آرام وآهـسته مثـل پ  یلـ ي ازمردم فقط درهنگام مرگـشان خ   یاريبس

  .ندشو میروغنش متام بشود خاموش 
دم، بـا  يشکـ اد يـ  آش، فرۀاسـ کر يـ هـارم را آورد مـن زدم ز  ام نا   هيه دا کظهر  



  ۶۳  
آن .  اهــل خانــه آمدنــد جلــو اطــاقم مجــع شــدند   ۀمهــ. دميشکــاد يــم فريمتــام قــوا

نـه، هنـوز   . ردم، بـاال آمـده بـود   کـ مش نگـاه   کشـ   بـه . اته هم آمـد و زود رد شـد        کل
م کـرد  میف کيش خودم  يمن پ . ردندک را خرب    یباش  مکيرفتند ح . ده بود ينزائ

  .ام ن امحقها را به زمحت انداختهيال اه اقک
چه . شمک بکايه من ترکش آمد، دستور داد يقبضه ر  با سه  یباش  مکيح

  ! من بودک دردنای زندگی برای گرانبهائیدارو
ز و پـران  يـ آم  ف، افـسون  يـ ارم بـزرگ، لط   کـ دم اف يکـش   مـی  کايه تر ک یوقت

م، دکـــر مـــیاحت ير وســـي ســـی معمـــولیايـــ دنی ورایگـــريط دي، در حمـــشـــد مـــی
ــخ ــاالت و افيـ ــارم از قکـ ــد ثقيـ ــنگيـ ــاي چینيل و سـ ــي زميیزهـ ــی آزاد ینـ ــد مـ  و شـ

 ی باهلـــایه مـــرا روکـــني، مثـــل اکـــرد مـــی پـــرواز ی ســـپهر آرام و خاموشـــیســـو بــه 
چ يهــ ه بــهکــ و درخــشان ی ــیايــ دنيــکگذاشــته بودنــد و در   ی طالئــۀپــر شــب
ف بـود  کيـ ق و پريـ ر عمين تـأث يـ  ایقـدر  بـه . مکـرد  میگردش  دخور ی برمنیمانع

  .شتر بوديفش بکيه از مرگ هم ک
ام جلو  هيدم داياطمان، ديح  رو بهۀچيه بلند شدم رفتم در    ک منقل   یاز پا 

 مـون  مهـه «: دم بـه عروسـش گفـت   يشـن . کـرد  مـی  ک پـا یآفتاب نشسته بود سبز
 بــه یباشـ  مکـي ا حيـ گو. »نـه کشدش راحــتش کـ  خـدا ب کیاشـ کم؛ يضـعفه شـد   دل

ن يـ چقـدر ا . ردمکـ  نیچ تعجبـ ي امـا مـن هـ   .مشـو  یه من خوب منـ کآا گفته بود   
م جوشـانده آورد چـشمانش   ي سـاعت بعـد بـرا    يکه  کنيمه! مردم امحق هستند  

.  لبخنـد زد کـی  مـن زور یامـا روبـرو  . رده بـود که سرخ شده بود و باد ياز زور گر 
الـــشان مـــن خـــودم يخ ؟ بـــهیهـــم چقـــدر ناشـــ دنـــد، آنآور مـــیدر یجلــو مـــن بـــاز 

؟ چــرا خــودش را  کــرد مــیمــن اظهــار عالقــه   ن زن بــهيــ چــرا ایولــ! مدانــست یمنــ
 یاو پــــول داده بودنــــد و پــــستاا   بــــهروز يــــک؟ دانــــست مــــی درد مــــن يکشــــر

اش خـوره بـه   کـ . ده بـود يـ لـپ مـن چپان   یاهش را مثل دولچه توي سۀدکيورچرو
ه کــست نشــ مــیم عقـم  ديــد مــیش را يپــستاا هکــحـاال  ! ش افتــاده بــوديپـستاا 
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دم و حـرارت تنمـان   کيـ مي او را می زنـدگ ۀريشـ تـر    هرچه متـام   یآنوقت با اشتها  

ه کـ ن بـود  ي مهـ یه، و براکرد می یدستمال او متام تن مرا. هشد میدر هم داخل 
شـوهر داشـته باشـد     ی زن بـ يـک ن است که مم ک یحاال هم با جسارت خمصوص    

، چـون  کـرد  مـی مـن نگـاه     بـه یمهـان چـشم بچگـ    بـه . کـرد  مـی نسبت بـه مـن رفتـار       
د بـا مـن طبـق هـم     ي شـا دانـد  مـی  کـی . رفتـه گ مـی رپا  سـ ک مرا لب چاه   ی وقت يک
ــده زد مـــی ــ یا ه مثـــل خواهرخوانـ ــرا کـ ــا بـ ــاب  یه زـ ــان انتخـ ــد مـــی خودشـ . کننـ

 کقـــول خـــودش تروخـــش  رورو و بـــهيـــ مـــرا زی و دقتـــیاوکـــنجکحـــاالهم بـــا چـــه 
جـون را بـه    ، مـن هرگـز ننـه   کـرد  مـی  یدگيمـن رسـ     اتـه بـه   کاگـر زمن، آن ل    . کرد  می

ر و حـــس کـــ فۀريـــم داکـــرد مـــیش خـــودم گمـــان ي پـــم، چـــونداد یخـــودم راه منـــ
ا را يـ ن حـس شـرم و ح  يـ ه فقط شـهوت ا کنيا ايام بود و  هيش از دا ي زمن ب  یبائيز

 داشـتم و  یمتر رودرواسـ کام  هيش داين جهت پ ياز ا . رده بود کد  ي من تول  یبرا
  .کرد می یدگيمن رس ه بهکفقط او بود 

. ن بــودهيــاش ا  ســتارهنطــور بــوده، ير ايه تقــدکــام معتقــد بــود   هيــالبــد دا
، ی خـانوادگ ی درددهلـا ۀ و مهـ کـرد  می من سوء استفاده     یعالوه او از ناخوش     به

 مـن  ی و گدامنش خودش را بـرا ی موذۀحات، جنگ و جداهلا و روح ساد   يتفر
 اوســت و از یه هــووکــنيه از عروســش داشــت مثــل اکــ یپــر  و دلداد مــیشــرح 

! کـرد  مـی  نقـل  یا نـه کيچـه  ده بـود، بـا   يـ عشق و شهوت پسرش نسبت بـه او دزد    
ام،  دهيــــ اط او را ديــــح  روبــــهۀچــــيمــــن از در! د عروســــش خوشــــگل باشــــد  يــــبا

  . داشتی قلمکوچک  بور و دماغی، مویشي میچشمها
ال خـودش  يـ خ ، بهکرد میم صحبت ياء براي از معجزات انبیام گاه   هيدا

ر پـست و محاقـت او   کف  من بهیول. ت بدهديله تسلين وس ي مرا به ا   خواست  می
مــن  ش بــهي، مــثال چنــدروز پــکــرد مــی ینــيم خربچي بــرایگــاه. بــردم یحــسرت مــ

 بچـه  یامـت بـرا  يرهن قيـ سـاعت خـوب پ    بـه �اتـه ک آن لیعنـ ي� ه دختـرم  کگفت  
 یمن دلـدار   بهدانست میه او هم کنيبعد مثل ا.  خودشۀ بچ یخته، برا دو  می
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وگر، ش جــاديد، پــآور مــیه دوادرمــان يم از در و مهــسايد بــرارو مــی یگــاه. داد

 و راجـع بـه مـن بـا آـا مـشورت       کنـد  مـی تـاب بـاز   کد، سر رو میزن  ر و جام  يفالگ
ه درآن کــاســه آورد ک يــکگــوش،  چهارشــنبه آخــر ســال رفتــه بــود فــال . کنــد مــی

 ی مـن گـدائ  یت سـالمت يـ ن نها را بـه يگفت ا. شده بود از، برنج و روغن خراب يپ
فاصـله   فاصـله بـه  . داد مـی خـورد مـن     بهکیثافتها را دزدکن گند و   يرده و مهه ا   ک

 یهـا  مهـان جوشـانده  � بـست  ینـاف مـن مـ       را بـه   یباشـ   مکـي  ح یهـا   هم جوشانده 
اوشـان،  يپـر س  افور،کـ سـوس،   پر زوفـا، رب : رده بودکز يم جتويه براک یريپ یب

ر و هزارجــور يشــ هکــتــان، ختــم صــنوبر، نــشاسته، خا کبابونــه، روغــن غــاز، ختــم  
ش يـ ه روکـ م آورده بـود  يدعا براتاب ک يکش يچندروز پ… . گريمزخرفات د 

تاب و نوشته کچ جور يه هکتاب دعا بل کنه تنها   .  نشسته بود  ک وجب خا  يک
 آـا  یدروغ و دونگهـا   بـه یاجيـ چـه احت . دخـور  یدرد من من ها به ار رجالهکو اف 

ات يــ گذشــته نبــودم و جترب ی رشــته نــسلها يــک ۀجــيا مــن خــودم نت يــداشــتم؟ آ
وقـت نـه    چي هـ یا گذشته در خود من نبود؟ ولي نبود؟ آ ی آا در من باق    یموروث

 اذان و نـه وضـو و نـه اخ و تـف انـداخنت و دوال راسـت شـدن           یمسجد و نـه صـدا     
 بـا او  یزبـان عربـ   د بـه يـ ه باکـ ار مطلـق    يـ  قادر متعال و صاحب اخت     يکدر مقابل   

 سـالمت  ین وقتـ ياگرچـه سـابق بـرا     .  نداشـته اسـت    یريرد در مـن تـأث     کـ اختالط  
ر يه قلـب خـود را بـا سـا    کـ م کرد می یام و سع ا به مسجد رفته بودم چندبار اجبار  

 و نقـش و نگـار   ی لعـاب یهاياشـ ک یامـا چـشمم رو  . نمکـ آهنـگ ب  مردم جور و هم  
له راه ين وسـ يـ ار بـه ا يـ اخت یبـرد و بـ    ی گـوارا مـ    یه مـرا در خواـا     کـ وار مـسجد    يد

 یردن چـشمها کـ در موقـع دعـا   . شـد  میره يم خکرد میدا ي خودم پی برا یزيگر
 یه بـرا کـ  ین شـب يـ درا. رفتمگ میف دستم را جلو صورمت کبستم و   یودم را م  خ

رار کـ  درخـواب ت یرکـ ت فيه بدون مسئولک یرده بودم مثل لغات   کجاد  يخودم ا 
لمـات از تـه دل نبـود، چـون مـن      کن يـ  تلفـظ ا یولـ . دمخوان می من دعا    کنند  می

 بـا قـادر   �اا آشنا حـرف بـزمن تـا بـا خـد     ينفر دوست     يک با   آمد   می شتر خوشم يب
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 رختخــواب گــرم و  يــکدر  کــه یزمــان. اد بــوديــچــون خــدا ازســر مــن ز  ! متعــال

 ارزش نداشـت؛ و  ی جـو ۀانـداز  م بـه ين مـسائل بـرا  ي اۀده بودم مه ي خواب کمننا
ه فقـط  کـ نيا ايـ  وجـود دارد  یقتـا خـدائ  يه حقکـ م بـدامن  خواسـت   ین موقع منـ   يدرا

ت و يـــ ام الوهام مقـــ ک اســـتح یه بـــرا کـــ ن اســـت  ي زمـــ یان رويـــ روا فرمـــان مظهـــر 
س کآمسـان مـنع   ن را بـه ي زمـ یر روياند، تصو ردهک خود تصور    یايدن رعا يچاپ

ا نـه؟ حـس   يـ امن رسـ  مـی ه شـب را بـه صـبح    کـ م بـدامن    خواسـت   مـی فقـط   ! انـد   ردهک
مـان و اعتقــاد چقــدر ســست و بچگانــه و  يم در مقابــل مــرگ، مــذهب و اکــرد مـی 
در مقابــل !  اشــخاص تندرســت و خوشــبخت بــود  یح بــرايجــور تفــر يکبــا يتقر
م آنچـه را جـع   کـرد  مـی  یه طـ کـ  ی مـرگ و حـاالت جانگـداز     کقت وحشتنا يحق
ب يــ فريــکرده بودنــد کــن يمــن تلقــ  ز بــهيفــر و پــاداش روح و روز رســتاخ  کيبــه 
اد داده بودنـد در مقابـل تـرس از مـرگ     يـ من  ه بهک ی شده بود، و دعاهائ  مزه  بی

  . نداشتیريچ تأثيه
انـد   دهيشکـ ه درد ن کـ  یسانکـ . کـرد   یبان مرا ول منـ    ينه، ترس از مرگ گر    

ه کــاد شــده بــود  يــ درمــن زی حــس زنــدگ یقــدر بــه. نــدفهم یلمــات را منــ کن يــا
ــ ــيترکوچکــ ــۀن حلظــ ــاعتها ی خوشــ ــربان ســ ــطراب را    درازی جــ ــان و اضــ خفقــ

 از هرگونــه مفهــوم و  ی خــالیه درد و رنــج وجــود دارد ولــ کــم ديــد مــی. کــرد مــی
 ی ناشـناس شـده بـودم، بطـور     نـژاد جمهـول و   يکها    ان رجاله يمن م .  بود یمعن

ه کــ یزيــچ. ام  آــا بــودهیايــن جــزو دنيه ســابق بــرا کــرده بــودم کــه فرامــوش کــ
 مــرده؛ فقــط ۀ زنــده هــستم و نــه مــردۀه نــه زنــدکــم کــرد مــی بــود حــس کوحــشتنا

 یها داشـتم و نـه از فراموشـ     زندهیايه نه رابطه با دن   ک بودم   ک متحر ۀ مرد يک
  .مکرد میش مرگ استفاده يو آسا

..........................................................  
رون نگاه ي اطاقم به بۀچيه بلند شدم از درک کاي منقل تریسرِ شب ازپا

دا يـ رده بودنـد پ کـ ه ختتـه  ک یان قصابکاه با در دي سک درخت خشيکردم؛  ک
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ز يـ چ ه مهـه کـ م کـرد  مـی حـس  .  درهم خملوط شـده بودنـد     يک تار یها  هيسا. بود

سـ . وقت است و می ه کـ  بـود  یاهي سـ ۀهنـ کچـادر   انـدود ماننـد   ريـ اه و قيآمسان
ن وقـت  يدرمهـ . شمار درخشانْ سوارخ سوراخ شـده باشـد       ي ب یها   ستاره ۀليوس  به

 �اتــهکد آن ليشــا� یا زنــيــموقــع بــود؛ گو ی اذان بــيــک اذان بلنــد شــد؛ یصــدا
ان  اذی از البــالی ســگۀ نالــیصــدا. دن بــود، ســرِ خــشت رفتــه بــود يــمــشغول زائ

 یسکـ ه هرکـ اگـر راسـت اسـت    «: ردمکـ ر کـ مـن بـا خـودم ف   . شـد  مـی ده يصـبح شـن  
!  باشـد یمعنـ  ی و بـ يـک د دور، تاريـ  مـن با ۀ آمسـان دارد، سـتار  یرو  ستارهيک

  .»!ام د اصال من ستاره نداشتهيشا
ه کـــوچـــه بلنـــد شـــد ک ی مـــست ازتـــوۀدســـته گزمـــيک یوقـــت صـــدا نيـــا در

ر يـ  زدنـد ز مجعـی  دسـته بعـد  . نـد کرد مـی  هـرزه بـا هـم    یهـا  یذشـتند و شـوخ  گ  می
  :آواز و خواندند

 کـــیم يم، حـــاال خنـــوري خـــوری رکم، شـــراب ملـــيخـــور مـــیم تـــا يابريــ ب«
  ؟»ميخور

 یدم، آواز آــا درهــوا بطــور خمــصوص   يشکــنــار کمــن هراســان خــودم را   
 نداشــتند، یارکــنــه، آــا بـا مــن  . شان دور و خفــه شـد يــم صداکـ  مکــد، يــچيپ یمـ 

  …. نددانست یآا من
ســوز اطــاقم را   هيــمــن پ. جــا را فــرا گرفــت   مهــهيکیوت و تــارک ســدوبــاره

ظ ي غلــۀن مــاديــ، ايکیتــار. نمي بنــشيکیه در تــارکــردم؛ خوشــم آمــد کــروشــن ن
. آن خـو گرفتـه بـودم    ، مـن بـه  کنـد  مـی ز تـراوش  يـ مهه جا و در مهـه چ  ه درکال يس

ــار ــبود يکیدرتـ ــه افکـ ــمکـ ــها  ار گـ ــده، ترسـ ــوشیشـ ــده، اف  فرامـ ــشـ ــار مهکـ ب يـ
 مغزم پنهان شده بود، مهه از سر نو ۀدام گوشکم در دانست یه منک یردنکباورن
نج اطـاق، پــشت  کــ. کـرد  مــی یجـ کمـن دهــن   افتـاد و بــه  یرفـت، راه مــ گ مــیجـان  

آجنـا  . ننـده بـود  کديل و دکشـ  ی بـ یلهايکار و هکن افيا نار در، پر ازکپرده، 
 بـود و  کد، نه غمناخور یان منک نشسته بود، تکل ترسنايک هيکنار پرده   ک
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با صـورت  . کرد می ختم چشمم نگاه یشتم توگ میه برکنه خوشحال، هردفعه  

 روز يـک . ده بودمين صورت را دي مهیه در بچگکن بود  ياو آشنا بودم، مثل ا    
م، کــرد مــی ی بــازکهــا ســرمام نــار ــر ســورن، مــن بــا بچــه  کدر بــود،  زده بــهيســ
وتـاه و  که قـد  کـ گـر  ي دی معمـول یه بـا صـورا  کـ نظرم آمـده بـود     ن صورت به  يمه

ن مـرد  يه مهـ يمـن ظـاهر شـده بـود، صـورتش شـب       داشـتند، بـه   خطر ی و بکمضح
 مــن دخالــت ین شــخص در زنــدگيــا ايــگو.  اطــاقم بــودۀچــي دریقــصاب روبــرو
 ۀريـ  مهـزاد مـن بـود و در دا   يۀن سـا يـ ا ايـ گو! ده بـودم يـ د اديز او را داشته است و
  … .  من واقع شده بودیحمدود زندگ

ل هم خودخبـود حمـو و   يکنم آن هکسوز را روشن ب    هيدم پ ه بلند ش  کنيمه
ه نقـش  کـ  یريق شـدم، تـصو  يـ صـورت خـودم دق      نه به ي آ یرفتم جلو . د شد يناپد

از تـر   یس مـن قـو   کـ ع.  بـود  ک و ترسـنا   یردنکباورن. گانه آمد ينظرم ب   بست به 
 تـوامن  ینظـرم آمـد منـ    بـه . نه شـده بـودم   ي آ یر رو يخودم شده بود و من مثل تصو      

نـد،  کنم او دنبـامل  کـ دم اگـر فـرار ب  يترسـ  مـی .  اطـاق مبـامن  يـک ودم در   تنها بـا خـ    
ردم، جلــو کــامــا دســتم را بلنــد . ندشــو مــی مبــارزه روبــرو یه بــراکــمثــل دو گربــه 

اغلـــب . نمکـــد بيـــ را تولیف دســـتم شـــب جـــاودانکـــ ۀچـــشمم گـــرفتم تـــا در چالـــ
ج يه ســرم گــکــ ی داشــت بطــوری خمــصوصیف و مــستکيــم يحالــت وحــشت بــرا

ناگهان ملتفت شـدم  . نمک بیم قخواست می و شد  میم سست   يانوها وز رفت  می
چطـور  . ب بـود، معجـز بـود   يم غرين مسئله برا  يا. ستاده بودم يم ا ي پاها یه رو ک

م را ي از پاهـا يکـی نظـرم آمـد اگـر     بـه  ستاده باشم؟يم اي پاهایستم روتوان میمن 
دا شده يم پيجه براينوع حالت سرگيک، رفت میم تعادمل ازدست داد میان کت

 یطــور مبــهم   بــه . انــدازه ازمــن دور شــده بودنــد    ین و موجــوداتش بــ  يزمــ . بــود
ه بتـوامن جمـددا   کـ ني ایم بـرا کـرد  مـی  ی آمسـان  ۀ صـاعق  يـک ا  يلرزه    ني زم یآرزو

  .ميايا بيدن  بهی آرام و روشنیايدر دن
… مـرگ  «: ه خواستم در رختخوامب بروم چند بار با خودم گفتم          ک یوقت
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اصال جرات سابق . دمي خودم ترسی از صدای بود، ولم بستهيلبها. …»مرگ 

ــسها    ــل مگـ ــود، مثـ ــه بـ ــن رفتـ ــودم  يیاز مـ ــده بـ ــ شـ ــائکـ ــهيه اول پـ ــوم   ز بـ ــاق هجـ اطـ
 وِزوِزِ بـــال خودشـــان یه از صـــداکـــجـــان يده و بکي خـــشيیدنـــد، مگـــسهاآور مـــی
برنـد   ی مـ یه پـ کـ ني، مهکننـد  مـی ز کـ وار يـ  گلـه د يکت کحري بیمدت. ندترس  می

 آــا در ۀنــد و مــرد زن مــیوار يــدر و د حمابــا بــه  یان را بــه زنــده هــستند خودشــ  کــ
  .افتد یاطراف اطاق م

بـست؛   ی حمو جلوم نقش مـ یاي دنيک آمد  مینييه پا ک چشمم   یهاکپل
ار و مـشاهدامت وفـق   کـ رده بودم و با افکجاد ياش را خودم ا     ه مهه ک يیاي دن يک

م بـود؛ مثـل   يرداي بیايتر از دن یعيتر و طب    یقي حق یلي؛ در هرصورت خ   داد  می
ان کـ ر و تـصورم وجـود نداشـت؛ زمـان و م    کـ  در جلـو ف    یقيچ مانع و عـا    يه ه کنيا

 ۀدييه خواب زاکشده  شتهکن حس شهوت يا. ندداد میر خود را از دست يتأث
 ی ولـ یردنکال و اتفاقـات بـاورن  ک من بود، اشـ يیاجات اي احتۀدييآن بود زا 

قــه يم در مهــان دقشـد  مــیار ديــه بکـ ؛ و بعــد از آنکـرد  مــی جلــو مـن جمــسم  یعـ يطب
ا يــخــرب بــودم؛ گويان خــودم بکــ داشــتم، از زمــان و مکوجــود خــودم شــ هنــوز بــه

 یقــير حقيــرده بــودم و تعبکــاش را خــودم درســت   م مهــهديــد مــیه کــ يیخواــا
  .ام هدانست میرا  آن

 یهــا وچــهکدم در يــناگهــان د. ه خــوامب بــردکــ گذشــته بــود یلــياز شــب خ
، منـــشور، یال هندســـکاشـــ ب بـــهيـــب و غريـــعج یهـــا ه خانـــهکـــ یشـــهر ناشناســـ

 ۀوار آا بتـ يدر و د  داشت و بهيکوتاه و تارک یها  چهيعب با در  ک، م یخمروط
 یول. دميکش می نفس یراحت م و بهکرد میده بود، آزادانه گردش يچيلوفر پين

 شده ک خودشان خش یمهه سرجا .  مرده بودند  یبيمرگ غر   ن شهر به  يمردم ا 
 یسکـ  هر بـه . ن آمده بـود يي لباسشان پایز دهنشان تا روه خون ا  کبودند، دو چ  

  .افتاد ی مشد مینده کم سرش زد میدست 
 یرمـرد خنزرپنــزر يه پي شـب یدم مـرد يـ دم، دي رســیان قـصاب کـ  ديـک جلـو  
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 ی دردستش بود و با چـشمها يک گزليکمان شال گردن بسته بود و       جلو خانه 

خواسـتم  . کـرد  مـی  نگـاه  رهيـ مـن خ  ده بودنـد بـه  ي آا را برکه پلکنيسرخ مثل ا  
من از شدت تـرس  . ن افتاديزم نده شد بهکرم، سرش ي را از دستش بگ   يکگزل

 یم ســـرجاديـــد مـــی را یسکـــم؛ هردويـــد مـــیهـــا  وچـــهکدر . پـــا گذاشـــتم بـــه فـــرار
جلــو خانــه  . نمکــدم پــشت ســرم را نگــاه ب يترســ مــی.  شــده بــود کخــودش خــش 

و نشسته بود؛ ک س ی رو �اتهک آن ل  کوچکبرادرِ  � دم برادرِزمن يه رس کپدرِزمن  
ــا يـــردم از جکـــدســـت   یدســـتش بـــدهم ولـــ لوچـــه درآوردم، خواســـتم بـــهکبم دوتـ

دم و يشکــاد يــمــن فر. ن افتــاديزمــ نــده شــد بــه کردم ســرش کــه او را ملــس کــنيمه
  .دار شدميب

ه سـقف  کنظرم آمد  روشن بود، خفقان قلب داشتم، به    يکهوا هنوز تار  
ام  نهيم شـــده بـــود و ســـيدازه ضـــخانـــ یوارهـــا بــ ي، دکـــرد مـــی یني ســرم ســـنگ یرو

زده  حــال وحــشت    بــهیمــدت . در شــده بــود کــ د چــشمم  يــد. دکــ  بترخواســت  مــی
شمردم و دوبــاره از ســرِ نــو شــروع  يــره شــده بــودم، آــا را م يــ اطــاق خیرهــايت بــه

جــون آمــده  ننــه.  درآمــديیهــم فــشار دادم صــدا ه چــشمم را بــهکــنيمه. مکــرد مــی
گذاشـته بـود در اطـاق باالخانـه، مـن رفـتم        بود اطاقم را جارو بزند، چاشت مرا        

دا يــ  جلــو اطــاقم پ  یرمــرد خنزرپنــزر ي نشــستم، ازآن بــاال پ یباالخانــه جلــو ارســ  
ه از کـــات او کـــ حریم، ولـــديـــد مـــینبـــود، فقـــط از ضـــلع چـــپ، مـــرد قـــصاب را  

 کن بـاال مـضح  ي از اآمد   می نظرم  ده به ين، سنج ي، سنگ ک اطاقم ترسنا  ۀچيدر
 بوده باشد یارش قصابکد ين مرد نبايه اک یزي چ، مثلکرد میچاره جلوه يو ب

ه دوطرفـشان دوتـا لـشِ گوسـفند       کـ اه الغـر را     ي سـ  یابوهـا ي.  درآورده بود  یو باز 
مـرد قـصاب دسـت    . نـد آوردنـد  کرد میق  ي و عم  ک خش یها  زان بود و سرفه   يآو

 بـه گوسـفندها انـداخت و دوتـا از      یداريـ د، نگـاه خر   يشکلش  يچربش را به سب   
 ران گوســفندها را یرو. خــتيانش آوکــ دک بــرد و بــه چنگــ آــا را بــه زمحــت 

اد گوسـفندها  يـ د يـ مال مـی تن زنـش   ه دست بهکشب هم يالبد د. کرد مینوازش  
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  !شد میدش يت چقدر پول عاکش میه اگر زنش را ک کرد میر کافتاد و ف یم

ــارو  ــجـ ــه کـ ــد بـ ــام شـ ــشتم و  ه متـ ــاقم برگـ ــرفتمي تـــصميـــکاطـ م يتـــصم� م گـ
ه داشــتم از کــ را یاســتخوان  دســتهيــک اطــاقم گزلیرفــتم در پــستو : کوحــشتنا

ــو ــریتـ ــا  ی مجـ ــن قبـ ــا دامـ ــيم تي درآوردم، بـ ــا ۀغـ ــرا پـ ــ ک آنـ ــردم و زکـ ــر متيـ م ياکـ
ات کـ م چـه درحر دانـست  ی منـ یولـ . م گرفته بـودم يم را از قد  ين تصم يا. گذاشتم

، کـرد  مـی دند، وزن يبر میه که تکه ران گوسفندها را ت  ک یمرد قصاب بود وقت   
م خواسـت  مـی ه کـ ردم کـ ار حـس  يـ اخت یه من هم ب   ک کرد  میز  يآم  نيبعد نگاه حتس  

ــاز او تقل ان يــ اطــاقم مۀچــياز در. نمکــف را بکيــن يــه اکــالزم داشــتم . نمکــد بي
 ینظـرم آمـد بـرا    بـه . دا بـود يـ  آمسـان پ   یق رو يـ  عم یامال آبـ  کـ  سـوراخ    يکابرها  

 یرو.  بلنــد بــاال بــروم  یلــي نردبــان خيــکد از يــآجنــا برســم با  ه بتــوامن بــه کــنيا
 ۀ مهـ یه روکـ  یطور آلود گرفته بود، به ظ مرگي زرد غلی آمسان را ابرها   ۀرانک

 چـرا  دامن یمنـ . ف بـود کي و پر از   ک وحشتنا ی هوا يک. کرد  می ینيشهر سنگ 
 یول. افتادم یر مرگ مکف ن هوا بهيشه در ايمه! مشد مین خم  يطرف زم   من به 
م را گرفتــه يوخ گلــي بــی اســتخوانین و دســتهايه مــرگ بــا صــورت خــون  کــحــاال 

اته را هم بـا خـودم بـربم تـا بعـد از      کن ليه اکم گرفته بودم يبود، حاال فقط تصم 
  »!امرزدش، راحت شديخدا ب«د يمن نگو

ش را يــه روکــبردنــد  ی تــابوت مــيــک اطــاقم ۀچــين وقــت از جلــو دريــدر ا
 یصــدا. رده بودنــدکــ تــابوت مشــع روشــن  یده بودنــد و بــاال يشکــاه ي ســۀپارچــ

ارهــا و رهگــذران از راه خودشــان  ک اســبک ۀمهــ. ردکــمــرا متوجــه » الالــه االاهللا«
 مــرد قــصاب هــم آمــد  یحتــ. نــدرفت مــیشتند و هفــت قــدم دنبــال تــابوت  گــ مــیبر

رمـرد  ي پیولـ . انش برگـشت کـ  ثواب هفت قـدم دنبـال تـابوت رفـت و بـه د       یبرا
ــفر یبــــساط ــرِ ســ ــورد ۀ از ســ ــم خنــ ــودش جــ ــ.  خــ ــد  ۀمهــ ــورت جــ ــه صــ ــردم چــ  ی مــ

! ا افتـــاده بودنـــديـــ مـــرگ و آن دنۀاد فلـــسفيـــد يشـــا! دنـــدخودشـــان گرفتـــه بو بـــه
ح ي تــسب یهــا  دم امخــش درهــم بــود، دانــه   يــ م جوشــانده آورد د يه بــرا کــ ام  هيــدا
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بعـد، منـازش را   . کـرد  مـی ر کـ انداخت و بـا خـودش ذ   یه دستش بود م ک یبزرگ

اللـهم، اللـهم    «کـرد  مـی مـرش زد و بلندبلنـد تـالوت    کآمد پشت در اطاق من بـه      
«….  

هـا  ين مـسخره باز ي متام ا  یول! ها بودم   ه من مأمور آمرزش زنده    کنيمثل ا 
هـا هـم اگرچـه     ه رجالـه کـ م کـرد  مـی ف کيـ س کبـرع .  نداشـت یريچ تاث يدر من ه  

 يـک ا اطـاق مـن   يآ. ندکرد می یه عوامل مرا طي اما اقال چندثانی و دروغ  یموقت
ه کـــ یاز گـــور نبـــود؟ رختخـــواب تـــر  يـــکتـــابوت نبـــود؟ رختخـــوامب ســـردتر و تار 

م ير بـرا کن فين بار ايچند. کرد میدن يشه افتاده بود و مرا دعوت به خواب    يمه
 و مـرا فـشار   شـد  مـی  کوچـ کنظـم اطـاقم    شـبها بـه  . ه در تـابوت هـستم    کآمده بود   

 ازاحـــساسات بعـــد یسکـــا يـــ؟ آکننـــد ین احـــساس را منـــيا درگـــور مهـــيـــآ. دايـــم
  ازمرگ خرب دارد؟

 ی از اعضایروز بعض نه شبايکستد و بعد از يا  یاگرچه خون در بدن م    
 سـرو نـاخن   یمـرگ مـو    بعـد از ی تـا مـدت  ی ولـ  کنند  میشدن    هيبدن شروع به حتز   

ا يــنــد و رو مــین يستادن قلــب ازبــ يــر هــم بعــد از ا کــا احــساسات و يــآ. ديــرو مــی
 را ی مبــهم ی هــست زنــدگ  کوچــ که در عــروق  کــ  ی خــون ۀمانــد ي از باقیتامــدت
ه حــس کـ برسـد بـه آن   اسـت چــه  ک؟ حـس مــرگ خـودش ترسـنا   کننـد  مـی دنبـال  

ــ هـــستند یرهـــائيپ! انـــد ه مـــردهکـــننـــد کب ــنينـــد، مثـــل امير مـــیه بـــا لبخنـــد کـ ه کـ
 ینفر جوان قـو  يکاما . دشو میه خاموش ک یسوز هيا پ يند، و   رو  میخواب    به
نگــد چــه  ميج برضــد مــرگ  ی بــدنش تــا مــدت  ی قــواۀد و مهــميــر مــیه ناگهــام کــ

   خواهد داشت؟یاحساس
ر کـ ن فيه اک یطور رات تنم افتاده بودم، به  ذ يۀر مرگ و جتز   کف  بارها به 

. ست و نـابود بـشوم  يـ ه نکـ م کـرد  مـی  یقـ ي حقیس آرزوکد، برعيانترس  یمرا من 
. ها برود ذرات تن رجاله ه ذرات تنم درکن بود يدم ايترس میه  ک یزيچ ازتنها

 ی بعـد ازمـرگ دسـتها   خواسـت  می دمل یگاه. ر بود يناپذ  م حتمل ير برا کن ف يا
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ــتم تـــا مهـــ ین بلنـــد حـــساسدراز بـــا انگـــشتا ــه دقـــت  ۀ داشـ  ذرات تـــن خـــودم را بـ

ه مــال مــن کــم تــا ذرات تــن مــن  داشــت مــی نگــاه یم و دودســتکــرد مــی یآور مجــع
م، ديــد  مــیه کــم آنچــه را  کــرد مــیر کــ  فیگــاه. هــا نرونــد  هــستند در تــنِ رجالــه  

ل يـ هـراس و م  اضـطراب و هـول و  . نـد ديد مـی ه دم مرگ هستند آا هم   يکسانک
ن شـده  يه به من تلقـ ک یديخنت عقايرده بود؛ از دور ر  کش  کن فرو م  در یزندگ

 یمن دجلوئ ه ازک یزيتنها چ. مکرد میخودم حس   دریبود آرامش خمصوص
د و يانترسـ  مـی  دوبـاره مـرا   یر زنـدگ کـ ف.  پـس از مـرگ بـود     یستيـ د ن ي ام کرد  می

م انس نگرفتـه  کرد می یه در آن زندگ  ک یائين دن يا  من هنوز به  . کرد  میخسته  
 یا بـرا يـ ن دنيـ ه اکـ م کرد مید؟ حس خور میگر به چه درد من ي د یايبودم، دن 

فــروش،  ا، پــررو، گــدامنش، معلومــاتيــحي بیدســته آدمهــايک یمــن نبــود، بــرا
 دهيــا آفريــه بــه فراخــور دنکــ یسانکــ یچــاروادار و چــشم و دل گرســنه بــود؛ بــرا

 ی قـصاب انکـ  جلـو د ۀن و آمسـان مثـل سـگ گرسـن    يشده بودند و از زورمندان زم   
 رکـ ف. فتنـد گ مـی ند و متلـق  کرد می ینباند، گدائميجه لثه دم ک تيک یبراکه 

دن يــ بــه دیاجيــنــه، مــن احت. کــرد مــید و خــسته يانترســ مــی دوبــاره مــرا یزنــدگ
مگر خدا آنقـدر  . بار نداشتم بتک ن یها  افهينهمه ق يآور و ا    ی ق یاهاينهمه دن يا

ف يــمــن تعر شد؟ امــاکــن ب خــودش را بچــشم مــ یاهــايه دنکــده بــود يــبد دهيــند
رد، کــ ید طــيــ را بایديــ جدیايــه دنکــ ینم و در صــورتکــ بتــوامن ی منــیدروغــ

م؛ بدون زمحت داشت میندشده کرخت و   کر و احساسات    که ف کآرزومند بودم   
 يۀستم در ســـاتوانـــ مـــینم، کـــ یه احـــساس خـــستگکـــآن یدم؛ و بـــيکـــش مـــینفـــس 

م زد مــیپرســه . ربمســر بــ  را بــهی خــودم زنــدگینگم بــرايــ معبــد ليــک یســتوا
 گوشــم را ی زنــدگی، حــرف مــردم و صــدا زد یه آفتــاب چــشمم را منــ کــ یبطــور

  .دياشخر می
..........................................................  

 يـک ه زمـستان در  کـ  یم، مثـل جـانوران  رفـت  میشتر در خودم فرو  يهر چه ب  
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 خـودم  یدم و صـدا ينشيـ گـران را بـا گوشـم م   ي دیند، صـدا شـو  میسوراخ پنهان  

ه پـشت سـرم پنـهان شـده بـود ماننـد          کـ  ی و انزوائـ   يیتنـها . دميشنيم م يرا در گلو  
ظ و ي چـــسبنده، غلـــيکیه تـــارکـــ یم بـــود، شـــبهائکظ و متـــراي غلـــی ازلـــیشـــبها

 شـهوت و  یه پـر از خواـا  کـ  خلـوت  ی سر شهرهایمنتظرند رو  دارند ویمسر
 خــودم بــودم یه بــراکــ یوئن گلــيــ مــن در مقابــل ایولــ. نــدياينــه اســت فــرود بکي

ه در موقـع  کـ  یفـشار .  نبـودم یگريز د ينوع اثبات مطلق و جمنون چ     يکش از   يب
 ۀن جنبـ ي مهـ ۀجـ يباند در نتچـس  مـی  بـه هـم      يی دفع تنـها   یدمثلْ دونفر را برا   يتول

ه آهـسته  کـ ختـه اسـت   يآم یس وجود دارد و با تأسفکه در هرکز است يآم جنون
  ….دشو میل ي عمق مرگ متمایبه سو

 موهومــات را ۀحــضور مــرگ مهــ  ! ديــوگ یه دروغ منــکــنــها مــرگ اســت   ت
 یبـها يه مـا را از فر کـ م و مـرگ اسـت    ي مرگ هست  ۀما بچ . کند  میست و نابود    ين

 ید و بـه سـو  زنـ  مـی ه ما را صـدا  ک اوست ید، و درته زندگده میجنات  یزندگ
 یم اگـر گـاه  يفهمـ  یه ما هنوز زبان مردم را منـ      ک یدر سنهائ . دخوان  میخودش  

و . مي مـرگ را بـشنو  یه صـدا کـ ن اسـت  يـ  ایم، بـرا کنـي  مـی ث  کـ  م یان باز يدر م 
 اتفـاق  یسکـ  یا برايآ. کند میه به ما اشاره   ک مرگ است    یدرمتام مدت زندگ  

ور  ر غوطــهکـ  در فیقـدر  ر فروبـرود و بـه  کـ ل بــه فيـ ناگهـان و بـدون دل   هکـ فتـاده  ين
ز را يـــه چر چــ کــ ه فکــ خـــرب بــشود و ندانــد   يان خــودش ب کــ ه از زمــان و م کــ بــشود  

 یايــت و دنيه بــه وضــع کــني اینــد بــرا کب وشــشکد يــ؟ آنوقــت بعــد با کنــد مــی
  . مرگ استین صدايا.  خودش دوباره آگاه و آشنا بشودیظاهر

 یهــاکپل کــه ی عــرق گرفتــه بــود وقتــ یبــو کــه کین رختخــوابِ مننــايــدرا
نم کب یوشب جاودان یستيم نيرا تسل م خودمخواست می و شد  مین  يچشمم سنگ 

 �رفـت گ مـی ام ازسـرِ نـو جـان       شـده    فرامـوش  ی گمـشده و ترسـها     یدهـا ادبوي ۀمه
انـدازه بـزرگ بـه     یام بـ  سـتره  ۀ خنجـر بـشود؛ دگمـ   ۀغيا تک متیه پرهاکنيترس ا

افتـد مثـل    ین مـ يزمـ  ه بـه ک ینان لواش هکه تکنيا بشود؛ ترس ا   ي سنگ آس  ۀانداز
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زد و يـ رن بيزمـ  سـوز بـه   هيـ ه اگر خوامب بربد روغـن پ      کني ا یند؛ دلواپس کشه بش يش

ســم   مثــلیان قــصابکــ ســگ جلــو د یه پاهــاکــنيرد؛ وســواس ايــشــهر آتــش بگ 
 فتديخنده ب  جلو بساطش به   یرمرد خنزرپنزر يه پ کني ا ۀاسب صدا بدهد؛ دهلر   

رم کــه کــني؛ تــرس ا�رديــ خــودش را نتونــد بگ یه جلــو صــدا کــآنقــدر خبنــدد  �
ه رختخـوامب سـنگ   کـ ني بـشود؛ تـرس ا  یمـان مـار هنـد     حوض خانـه يۀ پاشو یتو

 مرمـر  ینـد و دنـداا  ک لوال دور خودش بلغـزد مـرا مـدفون ب      ۀليوس  رب بشود و به   ق
 یسکــاد بــزمن يــم بــربد و هرچــه فريه صــداکــنيهــم قفــل بــشود؛ هــول و هــراس ا بــه
  …. دادم نرسد به

 آمـد   مـی هکـ  یاورم، امـا وقتـ  ياد بي خودم را بیه بچگ کم  کرد  می من آرزو   
ه کــ یهــائ ســرفه!  بــودکردنــاام ســخت و ديــم مثــل مهــان اکــرد مــیو آنــرا حــس 

، اجبـار انـداخنت   داد مـی  را یان قـصاب کاه الغر جلو دي سیابوهاي ۀ سرف یصدا
ال ولرم ي سۀن مادي خون ا�دا بشودي خون درآن پکۀه مبادا ل کنيخلط و ترس ا   

 ید قـ يـ  اسـت و ناچـار با  ی زنـدگ ۀريه شـ کـ د يـ آ یرون مـ يـ ه از ته بدن بکو شورمزه  
د برگــشت لگــدمال يــار او را بــدون امکــ افۀ مهــهکــ  مــرگید دائمــيــرد؛ و دکــ

  . م و هراس نبوديذرد بدون بگ می و کند می
خودش ظـاهر    را بهیسک هرک صورتیاعتنائ  ی و ب  ی با خونسرد  یزندگ

 از يکـی ها فقط يبعض! ن صورت با خودش دارد    ي چند یسکا هر يزد؛ گو سا  می
ن و يد و چــوشــ مــی کعتــا چـر يه طبکــ کننــد مـی ها را دائمــا اســتعمال کصــورتايـن  

ــرو ــی کچـ ــور مـ ــا. دخـ ــرفه  نيـ ــته صـ ــستند  دسـ ــو هـ ــت. جـ ــورت ي دۀدسـ ــر صـ  یهاکگـ
وســته يگــر پي دینــد؛ و بعــضدار مــی زاد و رود خودشــان نگــه یخودشــان را بــرا
ن يـ ه اکـ نـد  فهم مـی سـن گذاشـتند    ه پا بـه کني مهیند ولده میر ييصورتشان را تغ  

آنوقـــت د؛ شـــو مـــی مـــستعمل و خـــراب ی آـــا بـــوده و بـــه زودکن صـــورتيآخـــر
  .ديآ یرون مي بی آخرک آا ازپشت صورتیقيصورت حق

ه کــ بــا خــودش داشــت   یر زهرآلــودي اطــاقم چــه تــأث  یوارهــاي ددامن یمنــ
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 ۀوانــينفــر ديکش از مــرگ يه پــکــمــن حــتم داشــتم  ! کــرد مــیار مــرا مــسموم  کــاف

مرد  رون، آني بۀه منظرک اطاقم بلیوارهايتنها د ن اطاق بوده؛ نهي درا یريزجن
م و ديـد  مـی ه کـ  یسانکـ  ۀاتـه، و مهـ  کام، آن ل هيـ ، دایرمـرد خنزرپنـزر   يقصاب، پ 

ه تــنم بــود، کــ یدم، و لباســهائخــور مــیش آشِ جــو يه تــوکــ ی آشــۀاســکن يمهچنــ
  .نندکد بيار را درمن تولکن افي ایرده بودند براک يکی نها دست بهي اۀمه

ارم کــنــدم افکم را ين محــام لباســها يه در شاهنــشکــنيش مهيچنــد شــب پــ 
ار کـ ه افکـ ن بـود  يـ مثـل ا  خـت يري سـرم م یه آب روکـ  یاسـتاد محـام  . عـوض شـد  

. دميـ رده دکـ  سِ عـرق يوار خـ يـ  خـودم را برد يۀدر محام سا. شد  میاهم شسته   يس
ه بچـه بـودم،   کـ  یه دهـسال قبـل وقتـ   کـ ننده بـودم  ک و شکدم من مهانقدر ناز  يد

ه تن ب. افتاد ی محام مۀردک وارِ عرقي دینطور روي تنم مهيۀادم بود سايدرست 
د يـ ناام زيـ انگ  حالـت شـهوت  يـک ان تـنم  يـ ردم؛ ران، سـاق پـا و م  کـ خـودم دقـت   

حـس  . ه بچـه بـودم  کـ  ی مثـل وقتـ    �ش بـود  ي آا هم مثـل دهـسال پـ        يۀسا. داشت
 ی لـرزان رو یهـا  هي سـرگردان، سـا  يۀ سـا يـک اش مثـل     مـن مهـه    یه زندگ کردم  ک
م و کـ ن، حميگـران سـنگ  ي دیمقصد گذشته اسـت؛ ولـ   ی و ب یمعنيوارِ محام ب  يد

تــر و    محــام پررنــگ  ۀردکــ  وار عــرق يــ د  آــا بــه يۀالبــد ســا  . لفــت بودنــد  ک گــردن
ه کـ  یدرصـورت . ذاشـت گ مـی  ی اثـر خـودش را بـاق   یافتـاد و تـا مـدت    یمـ تـر    بزرگ

  .شد می ک زود پایلي من خيۀسا
ارم دوبــاره عــوض  کــافــه و افيات قکــدم، حريه لباســم را پوشــ کــنــه يســر ب

ه در کــني داخـل شــده بـودم، مثـل ا   یديـ  جدیايـ ط و دنيه در حمــکـ نيمثـل ا . شـد 
در هرصـــورت . ا آمـــده بـــودميه از آن متنفـــر بـــودم دوبـــاره بـــدنکـــ یائيـــمهـــان دن

 محـام  ۀه در خزانـ کـ م معجز بـود   يچون برا .  دوباره به دست آورده بودم     یزندگ
  . آب نشده بودمکه منک تيکمثل 

☼  ☼  ☼  



  

  
 
 

 آمـد   مـی یردنـ کن، نامعلوم و باور  یعير طب ي من بنظرم مهانقدر غ    یزندگ
نفـــر نقـــاش يکا يـــه بـــا آن مـــشغول نوشـــنت هـــستم گو کـــ ی قلمـــدانیه نقـــش روکـــ

ه نگاه کن نقش يا اغلب به. دهيشکن قلمدان را ي جلد ای رویجمنون، وسواس
. ن نقـش اسـت  ي مهـ ید بـرا يشـا . ديـ آ یه بنظـرم آشـنا مـ   کن است ي مثل ا  کنم  می
ده يشکــت ســرو  درخــيــک. کنــد مــین نقــش مــرا وادار بــه نوشــنت  يد مهــيشــا… 

ان هندوسـتان بامتـه زده، عبـا     کيـ ه جو يرده شـب  ک قوز یرمرديرش پ يه ز کشده  
 ۀحالــت تعجــب انگــشت ســباب   ده و دور ســرش شــامله بــسته بــه  يــچيخــودش پ بــه

اه بلنـد و بـا   ي با لباس سی او دختریرو دهنش گذاشته؛ رو به دست چپش را به  
 گـل  يـک د، رقـص  مـی  اسـت، جلـو او   یداسـ   بوگاميکد ي، شا یعيرطبيحالت غ 

  . آب فاصله استی جويکان آا يلوفر هم به دستش گرفته و مين
☼  ☼  ☼  



  

  
 
 

 یف آمســــانيــــان دود لطيــــم را ميکار تــــارکــــ افۀ مهــــکايــــ بــــساط تریپــــا
، ديــد مــی، جــسمم خــواب  کــرد مــیر کــن وقــت جــسمم ف يــدر ا. ردمکــنــده کپرا

ه پـر  کـ  یجمهـول  یايـ ثافـت هـوا آزاد شـده در دن   که از ثقـل و  کنيد و مثل ا   يلغزيم
، روح ی روح نبــاتکايــتر. کــرد مــی جمهــول بــود پــرواز  یرهاياز رنگهــا و تــصو 

ــءاحلریبط ــاتکـ ــن دم ک را در یت نبـ ــد مـ ــالبـ ــوديـ ــات  . ده بـ ــامل نبـ ــن در عـ ــیمـ ر ي سـ
 چـرت  ی چرمـ ۀه جلـو منقـل و سـفر   کـ نطـور  ي مهیم، نبات شده بودم؛ ولـ   کرد  می
او !  افتــادمیخنزرپنــزررمـرد  ياد پيــ چـرا  دامن یومل بــود منــکـ  یم و عبــا روزد مـی 

ن يـ ا. ستنشـ  مـی ن حالـت مـن   ي و بـه مهـ  کـرد   مـی نطور جلـو بـساطش قـوز        يهم مه 
نـه؛  يبلند شـدم عبـا را دور انـداختم، رفـتم جلـو آ       . ردکد وحشت   يم تول ير برا کف

 يـک  یشم نامرتب ولـ ي بود؛ ریم برافروخته، رنگ گوشت جلو قصاب  يها  گونه
مــارم حالــت خــسته،   ي بیشمهارده بــودم؛ چــ کــدا يــ شنده پکــ و یحالــت روحــان 

 ی و مردمـ ینـ يرزميل زيـ  ثقیزهـا ي چۀه مهـ  کـ نيمثـل ا  . ده و پچگانه داشـت    يرجن
 از یف شــهوتکيــجــور يکاز صــورت خــودم خوشــم آمــد،  ! درمــن آب شــده بــود 

ه تـه  کـ ق اسـت  يـ درد تو آنقدر عم  «: فتمگ  میخودم    نه به يجلو آ . دمبر  میخودم  
ا يـ د يـ آ یاز پـشت چـشمت درمـ    کا اشـ يـ  ینـ که ب يـ و اگـر گر   … رده،  کـ ر  يچشم گ 

چرا زودتـر شـر   ! یتو امحق «: فتمگ  میبعد دوباره   …» !دآي  ی درمن کاصال اش 
 ی؟ مگــر بغلــ ی داری؟ هنــوز چــه تــوقع ی؟ منتظــر چــه هــست کنــی یخــودت را منــ 

! امحق! یه رفتک جرعه بنوش و دبرو يکست؟ ي اطاقت نی پستویشراب تو
  »!یتو امحق

. هـم مربـوط نبـود     بـه آمـد   مـی ميه بـرا  ک یارکاف! مزد  میمن با هوا حرف     
درسـرم  . دميـ فهم یلمـات را منـ  ک ی معنـ یدم وليشنيم مي خودم را در گلو یصدا



  ۷۹  
ه تـــب داشـــتم کـــ ی؛ مثـــل وقتـــشـــد مـــیگـــر خملـــوط ي دین صـــداها بـــا صـــداهايـــا

 یني چـشمم سـنگ  یهـا ک، پلآمـد   مـی نظـر  از معمول بهتر     دستم بزرگ  یانگشتها
 چـارچوب  یام تـو  هيـ دم دايه برگشتم دکنيمه. لفت شده بود  کم  ي، لبها کرد  می

 یت بــود؛ چــشمها کــحري بیا هيــصــورت دا. دميــمــن قهقهــه خند . ستادهيــدر ا
عمومـا  .  بـود یا خـشم و افـسردگ  يـ  بـدون تعجـب   یره شـد ولـ   يـ مـن خ    نورش به   یب

ن يــا. ازآن بــودتــر  قيــ مــن عمۀ خنــدیانــدازد، ولــ یخنــده مــ ت امحقانــه بــهکــحر
انـد و فهمـش     نـربده یا بـه آن پـ  يه در دنکگر ي دیزهاي بزرگ با آمه چ یامحق

 يـک  شـبها گـم شـده اسـت       يکیه در تـه تـار     کآنچه  . دشوار است ارتباط داشت   
 مشــرده یام منقــل را برداشــت و باگامهــا  هيــدا. ت مــافوق بــشر مــرگ بــود  کــحر

ــب ــرق رو  يـ ــن عـ ــت، مـ ــ پیرون رفـ ــا یشانيـ ــودم را پـ ــ ک خـ ــردم؛ کـ ــتهاکـ م يف دسـ
وار يــوار دادم؛ ســرِ خــودم را بــه جــرز د يــبــه ده کيــد افتــاده بــود؛ تي ســفیهــا هکــل

ده يجـا شـن  کن ترانـه را از  يـ  ا دامن  یه حامل تر شد؛ بعـد منـ       کنيدم مثل ا  يچسپان
م، ي خـور ی رکم، شراب ملـ  ي خور یم تا م  يا بر يب«ردم  کبا خودم زمزمه    ! بودم

  »م؟ي خورکیم يحاال خنور
  دریوص و اضـطراب خمـص  کرد میدمل اثر  شه قبل از ظهور حبران بهيمه

 یه روکـ  یا  بـود؛ مثـل عقـده   یزيـ انگ اضـطراب و حالـت غـم   . شـد   مـی د  يـ من تول 
 از مـن  یقـ ي حقیايـ ش از طوفـان؛ آنوقـت دن    ي پـ  یدمل مجع شده باشد؛ مثل هوا     

ه بــــــه مــــــسافت کــــــم کـــــرد  مــــــی ی زنــــــدگی درخـــــشان یايــــــ و در دنشــــــد مـــــی دور 
ن وقــــت از خــــودم يــــدر ا.  فاصــــله داشـــت ینــــي زمیايـــ  بــــا دنیريناپــــذ ســـنجش 

.  بودین حالت مربوط به ناخوشيا ايدم، گويترس میس کدم، از مهه   يستر  می
 و یرمرد خنزرپنزري اطاقم پۀدمِ درچ. ف شده بوديرم ضعکه فکن بود ي ا یبرا

ز يــ  آــا چــه چ  ۀافــ يات و قکــ  در حردامن یمنــ . دميدم ترســ يــ ه دکــ قــصاب را هــم   
غمــرب يپر و يــقــسم بــه پ. م گفــتي بــراکز ترســنايــ چيــکام  هيــدا!  بــودکیترســنا

د در اطـاق زمن؛ و از  يـ آ یرمـرد خنزرپنـزر شـبها مـ    يه پکـ  ده اسـت يـ ه دکـ د خور می



  ۸۰  
  »!نکشال گردنتو وا«فته گ میاو  اته بهکه لکده بود يپشت در شن

اد يـ ه فرکـ  یروز بـود وقتـ  يـ ا پس پريروز يپر! ردکد شو یرش را من کچ ف يه
 یه جــاکــم ديــچــشم خـودم د  دم، بــهيــ در اطــاقم خـودم د یزدم و زمن آمـده بــود ال 

 رونيــ بیات عربــيــش آيــه از الکــرمــرد ي پۀخــورد رمکــ، زرد و ک چــریدنــداا
ام جلـو   ه مـن زن گرفتـه  کـ  ین مـرد از وقتـ  يـ اصـال چـرا ا  .  لپ زمن بود  ی رو آمد  می

اتــه شــده  کن ليــنِ ايسترنــشکن بــود؟ خايسترنــشکا خايــداش شــد؟ آيــ مــا پۀخانــ
. دمياش را پرسـ  وزهکـ مـت  يرمـرد ق يروز رفتم سـر بـساط پ       ادم هست مهان  يبود؟  

رون آمـــد، يـــش بيرک لـــبِ شـــیخـــورده از ال رمکـــان شـــال گـــردن دو دنـــدان يـــاز م
: ؛ و گفتشد میتن آدم راست  ه مو به  کرد  ک ک خش ۀ زنند ۀ خند يکد،  يخند

. »ینـ يرشـو بب يجوون برب، خ.  نداره هانیوزه قابلکن ي؟ ایخر میده  يا ند يآ«
ردم کـــمـــن دســـت . »ینـــيرشـــو ببي نــداره خ یقـــابل«:  گفـــتیبــا حلـــن خمـــصوص 

 يــک د، يــاش، بــازهم خند  ســفرهۀز گذاشــتم گوشــ يبم، دودرهــم و چهارپــش يــج
مـن از روز خجالـت   . شـد  مـی تـن آدم راسـت     ه مـو بـه    ک یطور  رد به ک زننده   ۀخند

 ۀاز مهـ . با دستها جلو صورمت را گرفتم و برگشتم. ن فروبروم يزم  م به خواست  می
 آــا را جــواب یه زنــدگکــده واز ک چــریزهــاي چۀزد  زنــگیبــساط جلــو او بــو

 را بـه رخِ  ی زندگۀ وازدیزهاي چخواست مید يشا. دشو  میداده بود استشمام    
 یاير و وازده نبـــود؟ اشـــيـــا خـــودش پيـــآ! بـــه مـــردم نـــشان بدهـــد ! شدکـــمـــردم ب

 مســج و چــه  ی چــه زنــدگ یارافتــاده بــود؛ ولــ  کف و ازيــثکبــساطش مهــه مــرده،   
ر خودشــان را درمــن ي تــأثیقــدر  مــرده بــهیاين اشــيــا!  داشــتی پرمعنــیلهاکشــ

  .نندکر بيستند درمن آنقدر تأثتوان ی زنده منیه آدمهاکگذاشتند 
 ی گدايکبا «مهه گفته بود  را آورده بود، به م خربشيجون برا  ننهیول

زمن شپش گذاشته بود و خودش هم به محام  ام گفت رختخواب هيدا» !فيثک
  .رفته

 يۀ ســايــکور بــوده اســت؟ البــد جــ  محــام چــهۀردکــ وار عــرقيــد  او بــهيۀســا



  ۸۱  
 زمن ۀقيدفعـه ازسـل   نيـ رفتـه ا  هـم  ی رویول!  بودهیدواريخودش ام ه به ک یشهوت
ن يـ  مثـل ا مـزه  بی لوس و    ی آدمِ معمول  يک یرمرد خنزرپنزر يامد؛ چون پ  يبدم ن 

ن دردهـا،  يـ ا.  نبـود کننـد  مـی  و امحق را جلب ی حشر یه زا ک ی ختم یمردها
ه از کــ یبتــکبــسته بــود و ن  نــهيرمــرد پي پیروســرو ه بــهکــ ی بــدخبتین قــشرهايــا

ــ ــايـــبار یاطـــراف او مـ ــد  او را ی ولـــدانـــست ید هـــم خـــودش منـــ يد، شـ  يـــکماننـ
نـده و مظهـر   يه جلـو او بـود منا  کـ  یفيثک ۀ و با آن سفر  داد  میش  يخدا منا   مچهين

  .نش بوديآفر
 رونيـ  بی عربـ یهـا  هيش آيه از الکخورده  رمک دوتا دندان زرد  ی جا یآر

 داد یه مـرا بـه خـودش راه منـ    کـ ن زن   يمهـ . ده بـودم  يـ  صـورت زمن د    ی رو آمد  می
با متام وجود . دوست داشتم او را نهاي اۀ با وجود مهی ولکرد میر يه مرا حتق  ک
  ! لبش را ببوسمیبار رويکنون نگذاشته بود که تا کنيا

ــاره بلنـــد شـــد، صـــدا ک ســـوزنای بـــود، صـــدایآفتـــاب زرد ــز و ی نقـ  عجـ
حــال . کــرد مــیدار يــ را بيکی و تــرس از تــار یوروث خرافــات مــ ۀه مهــکــ یا البــه

حـــرارت . رده بـــود و منتظــرش بـــودم آمــد  کــ دمل اثـــر  ه قـــبال بــه کــ  یحبــران، حـــال 
م؛ رفـــتم دررختخـــواب شـــد مــی م را گرفتـــه بــود؛ داشـــتم خفـــه  ي ســـرتاپایســوزان 

زهـا بــزرگ  ي چۀه مهـ کـ ن بــود يـ ازشــدت تـب مثـل ا  . م را بـستم يافتـادم و چـشمها  
د بــاال يــاين بيه پــائکــنيســقف عــوض ا. رده بــودکــدا يــ پهيشــده و حاشــه برحاشــ 

 بلنــد شــدم در رختخــوامب   جهــت بــی. داد مــیم تــنم را فــشار  يلباســها. رفتــه بــود 
ر يناپـذ  حتمـل … ستيـ ن نکـ ن مميش از ايب«: مکرد میبا خودم زمزمه   . نشستم

ز يبعد بـا حالـت مشـرده و بلنـد بـا حلـن متـسخرآم             . ت شدم کناگهان سا … است
 یمـن بـه معنـ   » !مـن امحقـم  «: مکـرد  مـی ؛ بعـد اضـافه    …»ني از شيب«: فتمگ  می

 خــودم در هــوا یفقــط از ارتعــاش صــدا . م متوجــه نبــودمکــرد مــیه ادا کــ یلغــات
ن يـ در ا! مزد مـی  خودم حـرف  يۀ با سا  ی رفع تنهائ  ید برا يشا. مکرد  میح  يتفر

د شـو  مـی معلـوم  . اتـه آمـد  کدر باز شـد و آن ل  . دمي د یردنکز باورن ي چ يکوقت  
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ــ ــاکـ ــهیهه گـ ــف  بـ ــن مـــ کـ ــد یر مـ ــا  . افتـ ــم جـ ــاز هـ ــیبـ ــاقک شـ ــم !  اســـتیرش بـ اوهـ

ش يجــا. م و آهــسته خــواهم مــرد کــش مــیه مــن زنــده هــستم و زنــج  کــ دانــست مــی
 خــاطر او یه بــراکــ دانـست  مــیا يــم بـدامن آ خواســت مــیفقـط  .  بــودیرش بــاقکشـ 

. ممــرد مــیوقــت آســوده و خوشــبخت   آندانــست مــیاگــر ! ممــرد مــیه مــن کــبـود  
ه وارد اطـاقم  کـ اته کن ليا. ن بودمي زمین مردمام رويتر ختوقت من خوشب  آن

 اتشکــ از وجــودش، از حریا  چــه اشــعه دامن یمنــ. ردکــار بــدم فــرار  کــشــد اف
دفعــه حــالش تــر بــود؛ فربــه و   نيــا! داد مــین کيمــن تــس ه بــهکــ کــرد مــیتــراوش 

ــق سنبوســـ    ــود؛ ارخلـ ــده بـ ــاده شـ ــۀجاافتـ ــی طوسـ ــود؛ زي پوشـ ــده بـ ــرويـ ش را ير ابـ
دآب و يده بــود، ســرخاب و ســف  يشکــد، خــال گذاشــته بــود، ومســه    برداشــته بــو 

مثـل  . ش وارد اطاق مـن شـد  يقلم آرا خمتصر با هفت . رده بود کسرمه استعمال   
 دسـت  ۀار انگـشت سـباب  يـ اخت ی اسـت و بـ  ی خـودش راضـ   یه از زنـدگ   کن بود   يا

ف يــ ف، مهــان دختــر ظر يــن مهــان زن لطيــ ا ايــآ. دهــنش گذاشــت  چــپش را بــه 
نـــار ـــر ســـورن بـــا هـــم کد و يپوشـــ یخـــورده مـــ نياه چـــيس ســـه لبـــاکـــ بـــود یريـــاث

ه حالــت آزاد و بچگانــه و موقــت  کــ یم؟ مهــان دختــريکــرد مــی ی بــازکســرمام
ه کــدا بــود؟ تــا حــاال يــر دامــن لباســش پيــزش اززيــانگ  شــهوتیداشــت و مــچ پــا

 یا ه پـرده کـ نين وقـت مثـل ا  يـ درا. مشـد  یم درست ملتفـت منـ  کرد میاو نگاه     به
!  افتـادم یان قـصاب  کـ  دمِ د  یاد گوسـفندها  يـ  چـرا    دامن  یمنـ ! دازجلو چشمم افتا  

 یربــائ ت دليرده بــود و خاصــ کــدا يــه گوشــت خلــم را پ کــ تيــکم کــم حياو بــرا
ن شده بود ين و رنگي سنگۀ زن جاافتاديک.  ازدست داده بودیلک سابق را به

ه کـ دم يـ بـا تـرس و وحـشت د   ! زن من! اريع  زن متاميک بود؛ یر زندگ کف  ه به ک
 مانــده یحالـت بچگــ  ه خــودم بــهکـ  یرس شـده بــود؛ درصــورت  من بـزرگ و عقــل ز

ه بــه کــ یزنــ. دميکــش مــیش خجالــت يراســتش از صــورت او، از چــشمها. بــودم
 یادبود موهـوم بچگـ  يـ مـن فقـط خـودم را بـه      من؛ و  اال بهداد میس تن درکمهه 

 حالـت حمـو   يـک  بچگانـه،    ۀ صـورت سـاد    يـک ه  کـ  یآنـوقت . مداد  میت  ياو تسل 
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 صــورتش ی ســرِ گــذر رو یرمــرد خنــزر ي دنــدان پیه داشــت و هنــوز جــا  گذرنــد

  .س نبودکن مهانينه، ا. شد یده منيد
ا تـو آزاد   يـ آ«: مـن جـوابش دادم    » حالت چطوره؟ «ه  کد  ياو به طعنه پرس   

او » ؟یاردارکـ  مـن چ ی؟ بـه سـالمت  کنـی  یخـواد منـ   ي دلـت م   یا هرچـ  يـ ؟ آ یستين
ا مـن طـرز حـرف    يـ گو. نـد کاه بمـن نگـ   اصال برنگشت به. در را به هم زد و رفت   

ه کـ  یاو مهان زنـ ! رده بودمک زنده را فراموش     یا، با آدمها  ي دن یزدن با آدمها  
. ديـ ت مـن رجن کـ ن حريـ ا  از هرگونـه احـساسات اسـت از   یم عـار کـرد  مـی گمان 
نم کـــه بيـــفـــتم گريش بي دســـت و پـــاین بـــار خواســـتم بلنـــد شـــوم بـــروم رو يچنـــد

ه يـ ستم گرتوانـ   مـی م اگـر    کـرد   مـی  نم، چـون گمـان    کـ ه ب يـ  گر یآر. پوزش خبواهم 
ا چنـــدقرن گذشــــت؟  يـــ قـــه، چنـــد ســـاعت،    يچنـــد دق . مشـــد  مـــی نم راحـــت  کـــ ب

ف کيـ  يـک م، کـرد  مـی ف کيها شده بودم و از درد خودم  وانهيمثل د! دامن  یمن
نم و خــداها هــم اگــر وجــود    کــستم بتوانــ مــیه فقــط مــن  کــ یفــکي، ی بــشریورا

 خـودم  یوقـت بـه برتـر    درآن. نـد نکف بکيـ ن انـدازه    يستند تا ا  توان  یداشتند من 
ردم؛ کـــعـــت، بـــه خـــداها حـــس  يهـــا، بـــه طب  خـــودم بـــه رجالـــهی بـــردم؛ برتـــریپـــ

 خــدا شــده بــودم، از خــدا هــم    يــک.  شــهوت بــشر هــستند ۀديــه زائکــ یخــداهائ
 درخــودم حــس  یتنــاهي و الیان جــاودانيــ جريــکچــون . شــده بــودم تــر  بــزرگ

م کــــرد مــــی تــــصور هکـــ قــــدرها هــــم  آن.  او دوبـــاره برگــــشت یولــــ… . مکــــرد مـــی 
ش يو سـرفه بپـا   هيـ دم و در حالـت گر يبلند شدم دامـنش را بوسـ  . دل نبود سنگ

صــدا  او را شيدم و چنــدبار بــه اســم اصــل  يــ او مالیافتــادم، صــورمت را بــساق پــا  
 یامـا تـو  !  داشـت یش صـدا و زنـگ خمـصوص       يه اسم اصـل   کن بود   يمثل ا . زدم

ه طعـم  کـ ش را ي پـا یهـا   چـه يماه. »!اتـه کل… اتـه   کل«فـتم   گ  مـی قلبم، در ته قلبم     
ه يـ ردم، گرکـ ه يـ آنقـدر گر . م و گس بـود بغـل زدم  ي، تلخ و مالداد میار  ي خ ۀگون

دم او رفتــه يــخــودم آمــدم د  ه بــهکــنيمه!  چقــدر وقــت گذشــت  دامن یردم، منــکــ
 بــشر را یفهــا و نوازشــها و دردهــا  کي ۀه مهــکــد يشکــ حلظــه نيــکد يشــا. اســت
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ــودم حـــس   ــدرخـ ــل وقتـــ    کـ ــان حالـــت مثـ ــ یردم و بـــه مهـ ــساط تریه پـــاکـ  کايـــ بـ

ند، جلــو ينــش مــیه جلــو بــساط خــودم   کــ یرمــرد خنزرپنــزر يستم، مثــل پنشــ مــی
دم، مهـانطور  خـور  یان منـ کـ م تياز سر جـا   .  مانده بودم  زد  میه دود   ک یسوز  هيپ

 دسـت و  یاه رويها مثـل بـرف سـ    م، دودهکرد میره نگاه   يسوز خ   هي پ ۀه به دود  ک
م ي آش جــو و ترپلــو جوجــه بــراۀاســک يــکام  هيــه داکــ یوقتــ. ستنشــ مــیصــورمت 

.  شام از دستش افتادینياد زد، عقب رفت و سيآورد از زور ترس و وحشت فر
ر يله را با گلگيبعد بلند شدم سر فت . ه اقال باعث ترس او شدم     کمن خوشم آمد    

افــــه  يچــــه ق . دميــــ هــــا را بــــه صــــورت خــــودم مال    نــــه دوده ي آیزدم و رفــــتم جلــــو 
ــا ! کیترســــنا ــا انگــــشت پــ ــرد مــــیدم ول يکــــش مــــی  چــــشمم رایبــ ــنم را کــ م، دهــ

رفتم و گــ مــیش خــود را بــاال يــر ريــم، زکــرد مــی لــپ خــودم بــاد یدم، تــويـ درانيم
 چـــه یصـــورت مـــن اســـتعداد بـــرا. دمآور مـــیم، ادا درداد مـــیازدوطـــرف تـــاب 

 یختــهاي رۀلها، مهــک شــۀا مهــيــگو!  را داشــتکی و ترســناک مــضحیهــا افــهيق
 ۀله مهـ يوسـ  نيـ  من پنهان بود بـه ا    ه در اد  ک یردنک و باورن  ک، ترسنا کمضح

م و کـرد  مـی ختم و حـس  شنا مین حاالت را درخودم    يا. مديد  میار  کآا را آش  
هــا درمــن و مــال مــن   افــهين قيــ اۀمهــ. نــدآمد  مــیکنظــرم مــضح ن حــال بــهيدرعــ

ــد ــورت. بودنــ ــنایهاکصــ ــتي و جناک ترســ ــدهکــ ــآور  ار و خنــ ــهکــ ــک ه بــ ــاريــ  ۀ اشــ
ل زمن، کل قـصاب، شـ  ک، شـ یاررمـرد قـ   يل پ کشـ . ندشـد   مـی سرانگشت عوض   

هـا   افـه ين قيـ  اۀمهـ ! اس آا درمن بـوده  ک انع یدم؛ گوئ ينها را درخودم د   ي ا ۀمه
ره و حالـت صـورت مـن    يـ ا مخيـ آ. دام ازآا مال من نبودکچي هیدرمن بوده ول  

 ی مـوروث یهايديـ  جمهـول، دراثـر وسواسـها، مجاعهـا و ناام     يک حتر يکدراثر  
 حـس  يـک  ۀلي بودم بـه وسـ  یبار موروث ني اه ناگهانکدورست نشده بود؟ و من      

ام  افـه ين حاالت را در قيه اکرم متوجه نبود کآور، بالاراده ف ز و خندهيآم  جنون
 و شـد  مـی ن وسـواس آزاد  يد ايام از ق افهيد فقط در موقع مرگ ق ينگه دارد؟ شا  

ا درحالــت يــ آیولــ! رفــتگ مــیخــودش  د داشــته باشــد بــه يــه باکــ یعــيحالــت طب
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رده بود، ک ک صورمت حیز من روي متسخرآمۀه دائما ارادک ی هم حاالت  یآخر

دم يـ هرحـال فهم  ذاشـت؟ بـه  گ ی منـ یبـاق تـر   قيـ تر و عم عالمت خودش را سخت   
ــه کـــ .  بـــردمی خـــودم پـــیتـــهايبـــه قابل!  ازدســـت مـــن ســـاخته بـــود یارهـــائکه چـ

 یطـور  بـه !  بـود کی زننـده و ترسـنا     ۀدي خراشـ  ۀر خنده، چه خند   يمرتبه زدم ز  يک
 يــک مثــل  . ختمشــنا  ی خــودم را منــ  یچــون صــدا  .  راســت شــد   تــنم یه موهــا کــ 

خ گوشـم  يده بـود، بـ   يـ چيم پ يخِ گلـو  يه اغلـب بـ    کـ  یا   خنده يک،  ی خارج یصدا
ه خلـط  کـ  تيـک ن وقـت بـه سـرفه افتـادم و        يمهـ . ردکـ ده بودم درگوشم صدا     يشن

ــه ي آیرا رو بـــا سرانگـــشتم آن. نـــه افتـــادي آیه از جگـــرم روکـــ تيـــکن، يخـــون نـ
 ی و موهــای مهتــابۀديــجــون بــا رنــگ پر  دم ننــهيــشتم دبرگــ هکــن يمهــ. دميشکــ

ه کــ یاسـه آش جــو از مهـان آشــ  ک يــکزده  فــروغ وحـشت  ی بـ یده و چــشمهايـ ژول
م را يمـن دسـتها  . کـرد  مـی مـن مـات نگـاه      دستش بـود و بـه     یم آورده بود رو   يبرا

  .ردمک پستو خودم را پنهان ۀجلو صورمت گرفتم و رفتم پشت پرد
. داد مــین فــشار ي آتــشۀ حلقــيــکر ســرم را ه خواســتم خبــوامب دوکــ یوقتــ

ختــه بودنــد در دمــاغم  يســوز ر هيــه در پکــز روغــن صــندل  يــانگ  تنــد شــهوت یبــو
 یار بـا تلخـ  يـ  خۀونـ ک و طعـم  داد مـی  زمن را ی پـا یهـا  چـه ي ماه یبـو . ده بـود  يچيپ

  بـدمن را یرم اعـضا کـ دم و درفيـ مال مـی  تـنم  یدسـتم را رو  .  دردهنم بـود   یميمال
خـط  . مکـرد  مـی سه يـ  تـن زمن مقا ی بـا اعـضا    � آـا را   ۀو مه ران، ساق پا، بازو     �

 یلــياز جتــسم خ. نــها دوبــاره جلــوم جمــسم شــد ي تــن زمن، این، گرمــايران و ســر
م خواسـت  مـی ه کـ ردم کـ حـس  . اج را داشـت يـ  احت يکبود، چون صورت    تر    یقو

 ۀن وسوســيــ دفــع ایم بــراي تــصميــکت، کــ حريــک.  مــن باشــديــکتــنِ او نزد
 تنـــگ و یقــدر  ن دور ســرم بـــه ي آتـــشۀن حلقــ يــ  ای ولـــ. بــود یافکـــز يــ انگ شــهوت 

 ک ترســنایلــهايک مبــهم و خملــوط بــا ه یايــ دريــک در یلــک ه بــهکــســوزان شــد  
  .ور شدم غوطه

ه از کـ دار شدم ي مست بۀ دسته گزم  يک یازصدا.  بود يکهوا هنوز تار  
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ــو ــه ک یتـ ــشها گ مـــیوچـ ــتند، فحـ ــم  یذشـ ــه هـ ــرزه بـ ــی هـ ــته داد مـ ــد و دسـ ــ نـ  یمجعـ
م يم، حـاال خنـور  ي خـور ی رکم، شراب ملـ ي خور یم تا م  يا بر يب«: دندخوان  می
  . »م؟ي خورکی

 ی شـراب در پـستو  ی بغليکه کمن اهلام شد  مرتبه بهيکادم افتاد، نه،   ي
 آن ۀ جرعـ يـک ه زهر دندان ناگ درآن حل شده بود و بـا  ک یاطاقم دارم، شراب 

ا لمه مرکن ي؟ ا…اته ک آن لیول. شد میست و نابود ي ن ی زندگ یابوسهاک ۀمه
شتر او را ســـرزنده و پرحــرارت بـــه مـــن جلـــوه  يـــ، بکـــرد مــی ص ياو حـــر شتر بـــهيــ ب

الـه ازآن شـراب بـه او    ي پيـک نم؟ کـ ستم تـصور ب توان می از اين  چه تر . داد  می
 تشنج با هم يکان يوقت درم آن. دميکش میاله هم خودم سر ي پيکم و داد می
  .ميمرد می

 ی مـوقت یولنگـار  يـک ، ی هرزگـ يـک هـا    رجالـه  ۀ مهـ  یست؟ برا يعشق چ 
 هـــرزه و فحـــشا و اصـــطالحات   یفهايد در تـــصنيـــ هـــا را با عـــشق رجالـــه . اســـت

دسـت خـر   «مثل . ردکدا ي پ کنند  میرار  ک ت یاري و هش  یه در عاملِ مست   ک کيکر
ز يــ مــن چی عــشق نــسبت بــه او بــرا   یولــ. »ردنکــ توســر کتــو جلــن زدن، و خــا  

 مـورت  یمهاچـش : ختمشـنا  مـی م ياز قـد  او را  ه مـن  کـ راست اسـت    .  بود یگريد
 مــن پــر از ینــها بــراي اۀ خفــه و آرام، مهــیبــاز، صــدا مــهيب، دهــن تنــگ نيــعج

ه ازآن حمــروم  کــ نــها آنچــه را   ي اۀ بــود؛ و مــن درمهــ   ک دور و دردنــا یادگارهــاي
ز مربــوط بــه خــودم بــود و از مــن گرفتــه بودنــد جــستجو  يــ چيــکه کــمانــده بــودم 

  .مکرد می
ه حـــس کــ ن بــود  ي مهــ یرده بودنــد؟ بــرا  کــ شه مــرا حمــروم   يــ  مهیا بــرا يــ آ

د يـ  جـربان عـشق ناام  یه بـرا کـ  یگـر يلـذت د . شـده بـود   دايـ  درمن پیترکترسنا
اد يــ چــرا دامن یمنــ. نــوع وســواس شــده بـود يکم يم، بـرا کــرد مــیخـودم احــساس  

، بـسم  زد مـی نش را بـاال  يه آسـت کـ  اطاقم افتاده بودم  ۀچي در یمرد قصاب روبرو  
. شه جلـو چـشمم بـود   يـ ع او مهحالـت و وضـ  . ديـ بر  مـی فـت و گوشـتها را       گ  میاهللا  
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 رختخـوامب بلنـد   یاز تـو . کم ترسـنا ي تصميکم گرفتم، يباألخره من هم تصم  

م گذاشـته  ياکـ ر متيـ ه زکـ  را یاسـتخوان   دستهيکنم را باال زدم و گزليشدم، آست 
 دوشـــم انـــداختم، بعـــد  ی زرد هـــم روی عبـــايـــکردم و کـــقـــوز . بـــودم برداشـــتم

 حالــت يــکن حــال يه درعــکــردم کــدم، حــس يــچيم را بــا شــال گــردن پ يســرورو
ــزر يــــۀخملــــوط از روح ــ در مــــن پی قــــصاب و مــــرد خنزرپنــ ــوديــ بعــــد . دا شــــده بــ

ردم؛ کـ  بود، در را آهسته باز يکاطاقش تار. طرف اطاق زمن رفتم ن به يپاورچ
شـال گردنتـو   «: فـت گ مـی ؛ بلندبلنـد بـا خـودش    ديـد   میه خواب   کن بود   يمثل ا 

چــه . م او گــرفتميــفــس گــرم و مال رفــتم دم رختخــواب، ســرم را جلــو ن   . »نکــوا
 ین حـرارت را مـدت  يـ به نظرم آمد اگـر 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 مثـل نفـس خـودم داغ و سـوزان باشـد      يـ م نفسِ مهه با   کرد  می

 آجنـا  یسکـ  او ی از فاسـقها یعنـ يهـم هـست؟    یگـر يا در اطـاق او مـرد د    ينم آ يبب
م افتـرا و تـان   داد مـی او نـسبت     دم هرچـه بـه    يـ فهم.  او تنـها بـود     یولـ ! ا نـه  يبود  

االت موهوم نسبت به يازمتام خ! ره نبود کجا هنوز اودختر با   کاز. حمض بوده 
ــا. او شـــــرمنده شـــــدم د، چـــــون در يشکـــــش طـــــول ني بـــــیا قـــــهين احـــــساس دقيـــ

ه کـ ز يـ آم مـسخره   خفـه و ۀ خنـد يـک  عطـسه آمـد و   یارون در صديوقت از ب نيمه
اگـر  . ديشکـ  تنم را ین صدا متام رگهايا. دمي شنکرد میتن آدم راست    مو را به  

ه کـــ یامـــده بـــود مهـــان طـــوريده بـــودم، اگـــر صـــرب نين عطـــسه و خنـــده را نـــشنيـــا
م بـه قـصاب   داد مـی م کـرد  مـی ه کـ ت هکت او را    گوشت تن  ۀم گرفته بودم مه   يتصم

ه ازگوشـت رانـش را  بعنـون    کـ  تيـک مـردم بفروشـد، خـودم       تـا بـه    مان  جلو خانه 
 او یندو می: فتمگ میاو  م به رفت  میش  ي، و فردا  یرمرد قار يم به پ  داد  می ینذر

 یسيبايار را مکن يد ايخند ی بود؟ اگر او منکی مال یروز خورد يه د ک یگوشت
ــام   ــب اجنـ ــیشـ ــم داد مـ ــشم ل کـ ــشمم در چـ ــه منـــ که چـ ــت    یاتـ ــون ازحالـ ــاد؛ چـ افتـ

نـــار کبـــاالخره از . داد مـــیمـــن ســـرزنش  بـــه. دميکـــش مـــی او خجالـــت یشمهاچـــ
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م را گرفتــه بــود برداشــتم و هراســان   يه جلــو پــا کــه پارچــه کــ تيــکرختخــوابش 

ز را يـ آم تيـ ار جناکـ  افۀردم چون مهـ ک بام سوت    ی را رو  يکگزل. دميرون دو يب
 مـــرد يـــکه گزليه شــب کـــ را يـــکن گزليــ ا. رده بـــودکـــد يــ م تولي بـــرايـــکن گزليــ ا

ه کــدم يــســوز د هيــه برگــشتم جلــو پ کــدر اطــاقم . ردمکــصاب بــود ازخــودم دور  قــ
ــتهيـــپ ــ گوشـــت تـــنِ او بـــود؛ پ یه روکـــ کـــیرهن چريـــام؛ پ رهن او را برداشـ رهن يـ

ت کــ، و ازحرداد مــی عطــر مــوگرا ی تــنِ او، بــویه بــوکــار هنــد کــ نــرم یشميــابر
م گذاشـتم  يهـا ان پايدم، ميآنرا بوئ. رهن مانده بودين پي او درا یتنش، از هست  

 داد یصـبح زود ازصـدا  . ده بـودم يـ  خنوابین راحتـ ي به ایچ شب يه. دميو خواب 
رار کـ راهن دعـوا راه انداختـه بـود و ت   يـ شـدن پ  ه سـر گـم  کدار شدم يداد زمن بيو ب 
 اگـر  یولـ . نش پـاره بـود  يدرصـورت سرآسـت  . »!…رهن نـو نـالون    يـ ه پ يـ  «کرد  می

 يـک ا مـن حـق   يـ آ. نمکـ را رد رهن يـ ه پکـ افتـاد مـن حاضـر نبـودم      یخون هم راه م  
   زمن را نداشتم؟ۀهنکراهن يپ

 يـــک م آورد، ياالغ و عـــسل و نـــان تـــافتون بـــرا     ر ماچـــه يه شـــ کـــ جـــون   ننـــه 
آن :  گذاشته بود و گفـت یني چاشت من در س ی هم پا  یاستخوان   دسته يکگزل

ش را بـــاال يبعـــد ابـــرو. ده اســـتيـــده و خريـــ دیرمـــرد خنزرپنـــزريرا در بـــساط پ
 را برداشـتم  کمـن گزلـش  . »!دسـت بـدرد خبـوره    بـرا دم گـاس  «: د و گفـت يشکـ 

ده يــ و رجنکیحــال شــا جـون بــه  بعــد ننــه.  خـودم بــود يــکردم؛ مهــان گزلکــنگـاه  
شب يـ رهن منـو د يـ ه پگ  می ی صبح سحر  �اتهک آن ل  یعني� دخترم! آره«: گفت

ده يـ  دکروز زنـت لـ  يـ امـا د !  مشـا باشـم  ۀخوام مشغول ذميه من کمن. یديتو دزد 
فت تـو محـوم آبـسنت شـده، شـب      گ میخودش … ه بچه کم  ينستدو  میما  … بود
مـن   بـه . بـود بـود  کگـل   دم رو بـازوش گـل  يـ مرش رو مشت و مـال بـدم د  کم  رفت  می

. ».شگومن گرفتنــديــن، ازمــا تــرون ويرزميــ رفــتم تــو زیوقتيــنــشان داد گفــت ب
دم يـ مـن خند »  وقت زنت آبـسنت بـوده؟  یلي خینستدو می چيه«: دوباره گفت

» !دهيـ  اون جنبیه، البـد بـه رو  يـ  یرمـرد قـار  يپ لکل بچـه شـ  کالبـد شـ  «: و گفـتم 
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ن جــواب يــه منتظــر اکــنيمثــل ا. ر ازدر خــارج شــد يــحالــت متغ جــون بــه  بعــد ننــه 

 را با دست لرزان بردم در یاستخوان  دستهيکمن فورا بلند شدم، گزلش    . نبود
  .را بستم  گذاشتم و درِ آنی جمری اطاقم تویپستو

 یرو حتمــا بــه. ده باشــديــ مــن جنبی بــرروه بچــهکــن نبــود کــنــه، هرگــز مم
  !ده بودي جنبیرمرد خنزرپنزريپ

ــد ازظهـــر در اطـــاقم بـــاز شـــد؛ بـــرادر        آن کوچـــکبـــرادر � شکوچکـــبعـ
 ديــد مــیه آــا را کــس کهــر. د وارد شــديــجو مــیه نــاخنش را يکــ در حال�اتــهکل

 تنـگ،  کوچـ کدهـنِ  ! شـباهت  آنقـدر هـم   . ه خـواهر برادرنـد    کـ د  يـ فهم  مـی فورا  
 مــورب و ی مخــار، چــشمهاۀديــ مخیهــاک، پلی تــر و شــهوتیآلــو وشــت گیلبــها

گـون   ب و صـورت گنـدم  يـ ترت ی بـ ی خرمـائ ی برجـسته، موهـا    یها  متعجب، گونه 
از . داشـت  او را یطانيه از روح شک تيکاته بود و که آن ليدرست شب . داشت

ه بــه فراخــور زد و خــورد بــا  کــروح يــ بــدون احــساسات بیمنــک ترین صــورايــا
ز ي جــای زنــدگۀ ادامــی را بــرایارکــه هرکــ یا افــهيق. ت شــده بــود  درســیزنــدگ

ه اجـداد  کـ نيرده بـود، مثـل ا  کـ  ینـ يب شيعـت قـبال پـ   يه طبکـ ني؛ مثـل ا   دانست  می
ده بودنـد و  يـ عـت جنگ يرده بودند و بـا طب   ک یر آفتاب و باران زندگ    ياد ز يآا ز 

ه از کــ بــه آــا داده بودنــد بل  یراتــييل خودشــان را بــا تغ يــل و مشاکنــه تنــها شــ  
. ده بودنــدي خودشــان بــه آــا خبــش  یاســتقامت، از شــهوت و حــرص و گرســنگ 

وارد اطـاق  . م بـود يـ ار تلـخ و مال يـ  خۀونـ کم، مثـل طعـم      دانـست   مـی طعم دهنش را    
جــون  شــاه«: رد و گفــتکــمــن نگــاه  ش بــهيمنک متعجــب تــریه شــد بــا چــشمها کــ

ر مگـه آدم چطـو  . ميشيـ  ازشـرت خـالص م    یميـر   می گفته تو    یم باش کيه ح گ  می
  .»ام ه من مردهک  وقتهیليش بگو خ«: من گفتم» ه؟مير می

  .»شد می خونه مال ما ۀفتاده بود مهيام ن اگه بچه: شاه جون گفت«
ه مــو را کــ زننــده بــود ک خــشۀ خنــديــکر خنــده؛ يــار زدم زيــاخت یمــن بــ

بچــه از . ختمشــنا ی خــودم را منــیصــدا کــه ی بــه طــورکــرد مــیآدم راســت  تــنِ بــه



  ۹۰  
ف کيـ  یه چـرا مـرد قـصاب ازرو    کـ دم  يـ فهم  مـی ن وقـت    يـ درا. ديـ رون دو ياطاق ب 

دن يــف برکيــ! کــرد مــی ک ران گوســفندها پــای را رویاســتخوان  دســتهيــکگزل
 آن خون مرده، خون خلته شده مثل جلـن مجـع شـده بـود       یه ازتو کگوشت خلم   

ســگ زرد جلــو . دکيــچين ميقطــره خونانــه بــه زمــ   گوســفندها قطــرهۀو از خرخــر
 تـارش  یان افتـاده بـود بـا چـشمها    کـ نِ دي زمـ یه روکـ  ی گـاو ۀديـ  برۀلک و  یقصاب

ه غبـار مـرگ   ک ی گوسفندها، با چشمهائ ۀن سر مه  ين و مهچن  کرد  می نگاه   کر
  !نددانست میده بودند، آا هم يش نشسته بود آا هم ديرو

اجــات ي احتۀ مهــیخــدا شــده بــودم، مــاورا   مچــهيه نکــم فهمــ مــیبــاالخره 
ــست و  ــکپـ ــودم، جر کوچـ ــردم بـ ــ مـ ــديـ ــاودانيان ابـ ــودم حـــس  یت و جـ  را درخـ

  .مکرد می
نـار ـر سـورن    که کـ ن بود   يت عبارت از ا   ي من ابد  یست؟ برا يت چ يابد

را ببنـدم و سـرم    مي حلظـه چـشمها  يـک نم و فقـط  ک بی بازکاته سرمامکبا آن ل
  .نمکرا در دامن او پنهان ب

. یبـ يهـم بطـور غر   م، آنزد مـی ه با خودم حرف    کد  ينظرم رس   باره به   يک
ه حاضـر  کـ ن شـده بـود   ي سـنگ یقـدر   م بـه  ي لبـها  یخواستم با خودم حرف بزمن ول     

 خـودم  یا صـدا يـ ان خبـورد  کـ م تيه لبـها کـ آن یاما بـ  . ت نبود کن حر يمترک یبرا
  .مزد میه با خودم حرف کردم کرا بشنوم حس 

، شـب بـا   شـد  تـر مـی   يـک و تارتـر   ه مثـل قـرب هرحلظـه تنـگ        کـ ن اطـاق    يدرا
 بـا  زد مـی ه دود کـ  یسـوز  هيـ جلـو پ  . رده بـود  کـ اطـه   ش مـرا اح   ک وحـشتنا  یها  هيسا

ــت ــائيپوسـ ــ ین و عبـ ــه خـــودم پکـ ــچيه بـ ــاليـ ــ ده بـــودم و شـ ــ یگردنـ ــودم  کـ ه بـــسته بـ
و تــر   پررنــگیلــي مــن خيۀســا. وار افتــاده بــود يــام بــه د هيزده ســا پکــحالــت  بــه
تـر از وجـودم    یقـ يام حق هيسـا . وار افتـاده بـود  يـ  مـن بـه د  یقـ يازجسم حقتر    قيدق

ام مهـه   اتـه کجـون و زن ل  ، مـرد قـصاب، ننـه     یرمـرد خنزرپنـزر   يا پ يـ گو. شده بـود  
ه ين وقـت شـب  يـ درا. ان آا حمبوس بودم  يه م ک یهائ  هي من بودند؛ سا   یها  هيسا



  ۹۱  
ل کشــ رده بــود، و بــه کــر يــم گي مــن در گلــو یهــا  نالــهی جغــد شــده بــودم ولــ  يــک

ه مثــل مــن کــ دارد ید جغــد هــم مرضــيشــا. مکــرد مــی خــونْ آــا را تــف یهــا هکــل
ده يـ ه جغـد شـده بـود و بـا حالـت مخ       يوار درسـت شـب    يـ ام بـه د     هيسـا ! کند  میر  کف

د، فقــــط او يــــفهم مــــیحتمــــا او خــــوب . دخوانــــ مــــیدقــــت   مــــرا بــــهیهــــا نوشــــته
م کــــرد مــــی خــــودم نگــــاه يۀه بــــه ســــاکــــ چــــشمم ۀازگوشــــ. ست بفهمــــدتوانــــ مــــی
  .دميترس می

 مـرا فراگرفتـه   یه سرتاسـر زنـدگ    کـ  یت مثـل شـب    ک و سـا   يـک  شب تار  يک
 یجـ کمـن دهـن    وار، از پـشت پـرده، بـه       يـ ه از درو د   ک ک ترسنا یلهايکبا ه . بود
ده يـ ه در تـابوت خواب کـ ني مثـل ا شـد  مـی  ننـگ    یقدر   اطاقم به  یگاه. ندکرد  می

. ت حاضـر نبودنـد  کـ ن حريمتـر ک یخت، اعصامب بـرا سو میم  يها  قهيشق. بودم
 یوابيـ  ۀ گُـرد یه روکـ  یهائ ، مثل وزن لشداد می مرا فشار  ۀني س ی وزن رو  يک

  .ندده میل ياندازند و به قصاا حتو یاه الغر ميس
لمـه  که هرکـ نفـر الل  يکمثـل  . کـرد  مـی مرگ آهسته آواز خودش را زمزمه     

اند دوبـاره  رس میآخر   فرد شعر را به  يکه  کنيند و مه  کرار ب کرا جمبور است ت   
 اره درگوشـــت تـــن رخنـــه ۀآوازش مثـــل ارتعـــاش نالـــ. کنـــد مـــیازســـرِ نـــو شـــروع 

  .شد مید و ناگهان خفه يکش میاد ي؛ فرکرد می
مـست از پـشت اطـاقم     ۀدسـته گزمـ  يکه کـ هم نرفتـه بـود    م بهيهنوز چشمها

م، شــراب ي خــوریم تــا مــ يا بــريــب«: دنــدخوان مــی یند و دســته مجعــ شــد مــیرد 
ه کـ  یدر صـورت  : بـا خـودم گفـتم     » م؟ي خـور  کـی م  يم، حاال خنـور   ي خور ی ر کمل

 مـافوق بـشر در خـودم    ۀ قـو يـک  ناگهـان . دسـت داروغـه خـواهم افتـاد        آخرش به 
 دوشـم  یه داشـتم رو کـ  ی زردی شد، بلند شدم عبـا     کم خن يشانيردم، پ کحس  

 يـک ردم، رفـتم گزل کـ دم، قـوز  يـ چيدور سرم پ انداختم، شال گردمن را دوسه بار
ن ين پـاورچ يرده بودم درآوردم و پـاورچ کم ي قایه در جمرک را  یاستخوان  دسته

 غـرق  یظـ ي غليکیدم اطـاق در تـار  يه رسـ کر دم د . اته رفتم کطرف اطاق آن ل     به



  ۹۲  
  :فتگ میه کدم يش را شنيدقت گوش دادم؛ صدا به. شده بود
  . »!نک؟ شال گردنتو وایاومد«

ش شده بـود، مثـل   ي بچگی زنگ گوارا داشت؛ مثل صدا   يکش  يصدا
ــه ــ یا زمزمـ ــدون مـــسئول کـ ــواب يه بـ ــیت درخـ ــد مـ ــمـــن ا. کننـ ــدا را ســـابق  يـ ن صـ

لفــت ک او خفــه و ی؟ صــداديــد مــیا خــواب يــآ. ده بــودمي شــنیقــيدرخــواب عم
 ی بــازکنــار ــر ســورن بــا مــن ســرمام که کــ شــده بــود یا  دختربچــهیمثــل صــدا

ا تـو، شـال گردنتـو    يب« :ه گفتکدم يردم؛ دوباره شنکست ي ایمکمن . کرد می
  »!نکوا 

 وارد اطــاق شــدم، عبــا و شــال گــردمن را برداشــتم،   يکیمــن آهــسته درتــار
 دردسـتم  یاسـتخوان   دسـته يـک ه گزلکـ نطـور  يرا مه چـ دامن  ی من یخلت شدم، ول  

 یا ه جــان تــازهکــن بــود يــبـود در رختخــواب رفــتم؟ حــرارت رختخــوابش مثـل ا  
اد مهـان  يـ  بـه  او را حـرارتش   و خـوش کبعـد تـنِ گـوارا، مننـا      . ديـ البد مـن دم   ک به

 داشــت و یمنـ کگنــاه تري درشـت و ب یه چـشمها کــ ی الغـر ۀديــپر  رنـگ کدختـر 
نــه، مثــل . دميشکــم در آغــوش يکــرد مــی ی بــازکمامنـار ــر ســورن بــا هــم ســر ک

. راه داشــتمکــردم و در تــه دمل از او اکــ جــانور درنــده و گرســنه بــه او محلــه   يــک
 او، ک و خنـ یتـنِ مهتـاب  . نـه بـا هـم تـوام بـود     کيه حس عشق و ک آمد  مینظرم  به

ان يـــد ازهـــم بـــاز شـــد و مـــرا ميـــچيپ یار خـــودش مـــکه دور شـــکـــتـــن زمن مارنـــاگ 
ه دور کش يگوشت بازو . ننده بود ک اش مست   نهيعطر س . ردکخودش حمبوس   

 یه زنــدگکــم کــرد مــین حلظــه آرزو يــدرا.  داشــتیفــي لطید گرمــايــچيگــردمن پ
ن يه نـسبت بـه او داشـتم ازبـ    ک ینه و بغض  کي ۀقه مه ين دق يقطع بشود؛ چون درا   

ه ملتفت باشم مثـل  کآن یب. رمي خودم را بگيۀه جلو گر کم  کرد  می یرفت و سع  
مـن  . ديش پـشت گـردمن چـسپ   يم قفل شـد و دسـتها  يش پشت پاها يه پاها ايمهرگ

م؛ متام ذرات تـن سـوزامن   کرد مین گوشت تروتازه را حس    ي ا یحرارت گوارا 
ه مـرا مثـل طعمـه در درون خــودش    کـ م کـرد  مـی حـس  . دندينوشـ ين حـرارا را م يـ ا



  ۹۳  
 ۀونــکدهــنش طعــم . ختــه شــده بــود يهــم آم ف بــهکيــاحــساس تــرس و. ديکــش مــی

ختم و ازخــود يريـ ن فـشار گــوارا عـرق م  يـ ان ايــدرم. مـزه بـود    و گــسادد مـی ار يـ خ
ه بــــه مـــــن  کــــ  ذرات وجــــودم بودنـــــد  یچـــــون تــــنم، متــــام  . خــــود شــــده بــــودم   يب

دنـد؛ مـن   خوان مـی آواز بلنـد    خـود را بـه  یروزيـ نـد؛ فـتح و پ  کرد مـی  یئروا  فرمان
م يان درمقابل امواج هوا و هـوس سـرِ تـسل      يپا  ی ب یاين دن يچاره درا يوم و ب  کحم

ده بود ي به صورمت چسپداد می عطر موگرا یه بوک او یموها. فرود آورده بودم 
ه کردم کناگهان حس . آمد  میروني ازته وجودمان بیاد اضطراب و شاديو فر

ا انگـشت خـودش   يـ آ. ده شديان دريه از مک یطور د بهي گز یاو لب مرا به سخت    
ــور يرا هـــم مه ــد يـــجو مـــینطـ ــنيا ايـ ــه فهمکـ ــرد لـــبيد مـــن پيـ ــ رمـ ــ نیرکشـ ستم؟ يـ

. ن بــود کرمميــ م غيت بــرا کــ ن حريمتــر ک یخواســتم خــودم را جنــات بــدهم ولــ    
. رده بودنــدکــم يگوشــت تــن مــا را بــه هــم حلــ. هــوده بــوديردم بکــوشــش کهرچــه 
ان کــار تيــاخت یش دســتم را بــ کشمکــان يــدرم. وانــه شــده اســت يردم دکــگمــان 

ع يمـا .  تـن او فرورفـت   ی جـا  يک ه دردستم بود به   ک يکیردم گزل کدادم و حس    
ه کـــ یع گرمـــيمـــا. ردکــ د و مـــرا رهـــا يشکـــاد يــ او فر. خـــتي صـــورمت ری رویگرمــ 

دسـتم  .  را دور انـداختم يکنطور نگه داشتم و گزليدرمشت من پر شده بود مه   
  .او مرده بود. امال سرد شده بودکدم، يتن او مال آزاد شد؛ به

 و ک خـــشین ســـرفه نبـــود؛ صـــدا يـــ ایســـرفه افتـــادم؛ ولـــ  ن بـــهين بـــيـــدر ا
 یم را رويمــن هراســان عبــا . کــرد مــیتــنِ آدم راســت  ه مــو را بــهکــ بــود یا هزننــد

ردم، کــســوز مـشتم را بـاز    هيـ  نـور پ یجلــو. ومل انـداختم و بـه اطــاق خـودم رفـتم    کـ 
  .شده بود ان دستم بود و متام تنم غرق خونيدم چشم او ميد

. م را جلــو صــورمت گــرفتم ي از شــدت تــرس دســتها ینــه ولــ ي آیرفــتم جلــو 
شم مثــل يــ ســر وریموهــا.  شــده بــودم یرمــرد خنــزر ي پ�نــه اصــال � هيدم شــبيــد

 مارنـاگ  يـک ه کـ د يايرون بي بیه زنده از اطاقک بود یسک سر و صورت  یموها
م يده بـود؛ چـشمها  يـ رمـرد در يلبم مثل لـب پ . د شده بوديدر آجنا بوده؛ مهه سف   



  ۹۴  
 در یا رون زده بود و روح تازهيام ب نهيد از سي سفیمشت مويکبدون مژه بود؛ 
گــر حــس  يم؛ طــور دکــرد مــیر کــگــر فياصــال طــور د . رده بــودکــتــن مــن حلــول   

دار يــه درمــن بکــ یويــستم خــودم را ازدســت او، ازدســت دتوانــ یم و منــکــرد مــی
 صـــورمت گرفتـــه بـــودم    یه دســـتم را جلـــو  کـــ نطوريمه.  شـــده بـــود جنـــات بـــدهم    

وجــود مــرا بــه لــرزه   هکــتــر از اول   ســختۀ خنــديــکر خنــده، يــار زدم زيــاخت یبــ
ــ بـــدمن بۀ گمـــشدۀدام چالـــکـــه معلـــوم نبـــود ازکـــ یقـــي عمۀخنـــد. داختانـــ  رونيـ

مـن  . آمـد ي درمیِ ـ  انيـ د و از ميـ چيپ یم مـ يه فقـط در گلـو  کـ  ی ـ ۀخنـد ! آمـد   می
  . شده بودمیرمرد خنزريپ
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دار شـده  يـ  بیق و طوالنيه ازخواب عمکن بود يازشدت اضطراب مثل ا 
روشـن    يـک تار.  اطـاقِ سـابق خـودم بـودم        در مهان . م را ماالندم  يچشمها! باشم

ــر و م  ــود و ابـ ــبـ ــ شیغ رويـ ــود   شهيـ ــه بـ ــا را گرفتـ ــن  . هـ ــروس ازدور شـ ــگ خـ ده يبانـ
سترِ ســرد شــده بــود و   کــل بــه خاي آتــش تبــد یم گلــهايدر منقــل روبــرو . شــد مــی

ستر کـ  و خاک آتش پـو یارم مثل گلهاکه افکردم کحس .  فوت بند بود   يک به
  . فوت بند بوديک شده بود و به

رمـرد  يه در قربستان از پکردم گلدان راغه بود که جستجو ک یزين چ يولا
دم دم در يردم دکنگاه .  من نبودی گلدانْ روبرو  ی گرفته بودم؛ ول   یچ  هکالسک

ســرو  هکــ بودیرمــرد قــوز ي پيــکن شــخص يــ، نــه، ا…ده يــ مخيۀنفــر بــا ســا يک
 کیچروزه از دستمال کل کش  را بهیزيده بود و چيچيش را با شال گردن پ  يرو

تـن آدم   ه مـو بـه  کـ  کـرد  مـی  یا  و زننـده  کخنده خـش  . ر بغلش گرفته بود   يبسته ز 
رون يــ م بلنــد شــوم از در اطــاق ب   يه خواســتم از جــا  کــ ن يمهــ . ستاديــ ا یراســت مــ 

وزه، آن دسـتمال بـسته را   کدنبالش بدوم و آن  من بلند شدم، خواستم به    . رفت
مــن برگــشتم  . بــود دور شــده ی خمــصوصکیرمــرد بــا چــاال  ي پیرم؛ ولــيــاز او بگ

ه کـ دم يوچه دکرمرد را دري پۀديل مخيکردم؛ هک اطاقم راباز   ۀوچک  روبه ۀپنجر
ر بغلــش گرفتــه يــد و آن دســتمال بــسته را زيــلرز مــیخنــده  ش ازشــدتيهــا شــانه

مـن برگـشتم   . د شـد ي پشت مه ناپدیلک ه بهکني تا ارفت  میزان  يبود، افتان و خ   
شـده بـود؛    م آلوده بـه خـون دملـه   يسرتاپادم لباسم پاره،  يد. ردمکخودم نگاه     به

 ی روکوچــکد ي ســفیرمهــاکنــد و کرد مــی دورم پــرواز یدو مگــس زنبــور طالئــ
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