میرا
(بدون سانسور)

کریستوفر فرانک
لیلی گلستان
تهیهی نسخهی اینترنتی و پیشگفتار از برگهی «نیچه شناس» در فیس بوک

میرا را بخوانید!
«میرا» داستانی ست از نویسنده ی فرانسوی «کریستوفر فرانکک» ککه «لیلکی گلسکتان» ،آن را
پیش از انقکب بکه فا رسکی برگردانکد و بکرای کا بکه انتشکاراک امیرکریکر سکارد پکس از
انقب  ،نسخه ی سانسور شده ی این کتا  ،توسط ناشری دیگر منتشر شکد امکا اکنکون آن
هم اجازه ی ا ندارد!
میرا را که می خوانیم ،گویی که زندگی تلخ و دردناک و اره ناپذیر امروزین خود را در
آن باز می یابیم داستان در فضایی بسته و سنگین و سیاه ،شکل می گیرد راوی ،دنیکایی را
به تصویر می کشد که سرتاسرش دشت است؛ بدون هیچ پستی و بلنکدی! بکه مککم وکانون،
همه یز باید در یک سطح باشد تا الگوی برابری را به نمایش بگذارد و همچنین هکیچ جکا
از تیررس مأموران پنهان نماند و رفتار شهروندان از دورترین نقطکه ی دشکت ،وابکل کنتکر
باشد ودرکِ ماکمه ،دشت را بتون کرده و روی بتون را ویراندود ساخته است تا پای مکرد
در الیه های ضخیم ویر فرو برود و به کُندی گا بردارند و هیچکس نتواند تندروی کند!
دشت را مثل نقشه های جغرافیایی ،به مربعهای هم اندازه ،تقسیم و شماره گذاری کردهاند
به فاصله ی هر پنج متر ،یک راغ افروخته اند تا مرکادا هکیچ گوشکه ای از دشکت ،تاریکک
بماند و در پناه تاریکی ،ککاری پوشکیده از شکم دولکت انشکا شکود ایکن راشهکا همیشکه
روشن اند نظارکِ مدا بر مرکاک مرد  ،مهمترین کار دولت است
دیوارها همه شفاف و از جنس شیشکه اسکت هکیچکس مکریم خصوصکی نکدارد مکرد در
خانههایشان همدیگر را می بینند و از نگاهِ مأموران نیز رهکایی نمکی یابنکد متکا وکرار اسکت
وانونی وضع کنند که شرها خاموش کردنِ راغ خانه ها ودشن شود تنها مما و دستشویی
برای خلوک گزینی ،باوی مانده است
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کسی مق ندارد به تنهایی در دشت ،ود بزند متا گردش دونفره هکم ممنکوا اسکت ،کرا
که می تواند نشانه ی عشق آن دو تن به یکدیگر باشکد و عشکق ،بزرگتکرین کُفکران اسکت!
مرد باید در دسته های ندنفره ،با هم از دشت عرور کنند تک بودن و تنها رفتن ،امنیکت
جامعه را به خطر می اندازد!
هر کسی به مکم وانون باید «وروه ی اسامی رفقا» داشته باشد و مداول نکا دوازده دوسکت
را در آن بنویسد تا دولت ،مطمئن شود که او انسانی اجتمکاعی و معمکولی اسکت و دوسکت
برایش ارزشی ویژه ندارد و برگزیده نیست؛ پس همه را به یک شم می بیند و خکودش را
تافته ی جدابافته نمی داند او به رامتی ،اسم هر کسی را ماضر است بکه لیسکت دوسکتانش
بیافزاید مهم ،تعداد رفقاست و نکه گکونگی رفاوتهکا بکه راسکتی ککه قکدر ایکن برگکه ی
فهرستِ رفقا به برگه های کاربران در فیس بوک می ماند در ککل ،د بسکتن بکه اعکداد از
همان اخبوی سر شمه می گیرد که با هر کسی کنار می آید و برای ند برابر کردنِ خود
به دنرا ِ صفرها می گردد تا از پایگاه اجتماعی محکمتری برخوردار شود و مگر نگفته انکد
که مق با جماعت است؟!
در میرا ،داستانهای خنده دار برای هم تعریف کردن و مزه پراندن و جوک گفتن  ،نشکانهی
سبمتِ جامعه است اگر کسی سخنی جدی بگوید که درنگ و اندیشه بطلرکد ،ایکن عمکل
او را اشتشاش و تشویش اذهان عمومی می نامند و در مقابلش می ایستند هر گونکه جکدیت
و واطعیککت و صککببت در کککب  ،سککرکو مککی شککود امککا دلقککک بککازی و یککاوه سککرایی و
سرکسری و لودگی ،امری مطلو است که مورد تشویق هکم وکرار مکی گیکرد قکدر ایکن
مزه پرانی های مورد اشاره در داستا ِن میرا ،بکه جوکهکای بیهکوده ی مکرد مکا مکی مانکد ککه
توسط دهها میلیون پیامک در سطح جامعه و بکا پرداخکتِ هزینکه ای گکزاف ،گسکترش مکی
یابد! دریغ از یک پیا جدی و راستین و فرهنگساز!
در جامعه ای که راوی به تصویر می کشد ،نوشتن ،گناه است و کیفری سنگین دارد! مگکر
اینکه نویسنده ،مرفهای سطحی بزند و داستانهای بامزه و اممقانه بگوید و یکا بطکور جکدی
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در نکوهش تنهایی و تکروی و خودباوری ،مطلب بنویسد و نهادِ ودرک را بستاید در شیکر
این صورک ،دست به ولم شدن برای ابراز عقیکده ی شخصکی و فکرا نهکادنِ ارزشکی فکردی،
گناهی نابخشودنی است در نین فضایی« ،فردیت» جکایی نکدارد و تنهکا «جمعیکت» معترکر
شمرده می شود جمعیت هم ککه جمعیتکی گلکه وار و سرسکارده و ازخودبیگانکه و شکم و
ک ماکمکه مکی سکتاند یکک سیسکتم دویکق و
گوش بسته است که باید و نرایدش را از وکدر ِ
مخوف از باال همه یز را کنتر می کند و بر گله ،مد می گذارد همه ی فکر و ذکر ایکن
سیستم ،مفظِ سلطه ی خویش بر فرودستان است
اگر فردی سرکشی کند و بخواهد برای خودش کسی باشد ،مغزش را جرامی می کننکد و
نقابی خندان بر هره اش مکی زننکد ککه رفتکه رفتکه جزئکی از پوسکت و گوشکتِ صکورتش
مکیشکود انسکانِ خودباختکه و بکی اراده ای ککه از زیکر تیکغ ایکن جرامکی بیکرون مکی آیکد،
«اصبحشده» نا می گیرد این نقا ِ همیشه خنکدان ،ایکن خنکده ی خشکک و بکی روح بکر
هره ی فردِ اصبح شده ،نمایانگر رضایتِ مطلکق او از وضکعیتِ موجکود اسکت خنکده ی
ابلهانه ی او می خواهد بگوید :همه یز رو به راه است و هر لحظه دارد خوش مکی گکذرد
در این سیستم سرکوبگر ،فرایند اخته گری و بیمارسازی انسانها را اصبماک می خوانند!
وانگهی ،نقابی که لرخندی ثابت را بر هره تحمیل مکی کنکد ،لرخنکدی متعلکق بکه همگکان
است که نشان می دهد دارنده ی این نقا  ،مخاطرش شخص خاصی نیست و به روی همکه
لرخندی یکسان می زند و با همه به یک اندازه مهربان است!
در میانه ی نین جهنمکی ،راوی سکر بکه عصکیان مکی نهکد و عشکق را سکرلومه ی خکویش
می سازد او از همان کودکی در مدرسکه ،برتکری خکود را بکر همکبسکی هکایش بکه اثرکاک
میرساند اما نظا ماکم که هکر گونکه مکس روابکت را ممنکوا ککرده اسکت ،او را از ابکراز
شایستگی ها و توانایی های فردی اش باز می دارد را که همه باید با هکم مسکاوی باشکند
در میانِ مرد  ،هیچکس مق ندارد یک پله فراتر از دیگران ،گکا بگکذارد متکا ورزشکهای
انفرادی را ودشن می کنند که یک تن نتواند به وهرمانی برسکد در ورزشکهای گروهکی نیکز
وانونی می گذرانند که هر تیم در ازای گُلی که از تکیم مریکف مکی خکورد ،یکک گُکل بکه
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مسابش منظور گردد تا تما مسابقاک با نتیشه ی مساوی به پایکان برسکد و جایگکاهِ برتکر از
آنِ هیچ تیمی نراشد
راوی و معشووه اش در بزرگترین گناه ،همدست می شوند را که عشق ،بزرگتکرین گنکاه
است آنها جسارک می ورزند و بین خودشان و دیگران ،فرق می گذارند آنها همکدیگر را
بر می گزینند و از میانِ همه ،جدا می کنند آنها مشخصاک و خصوصیاتی در خود یافتهاند
که در هیچکس دیگری نمی بینند عشق ،میدان نررد تنهایان با بکس بسکیاران اسکت عشکق،
اعب جنگِ کمینگان در برابر بیشینگان است
این دو دوست ،ناگزیر می شوند برای خلوک کردن و پنهان ماندن از شم اشیکار ،نخسکتین
هماشوشی خود را که برایشان مقدس است در جایگاهی کثیف که دیوارهای شفاف ندارد
_ یعنککی در مسککتراح مدرسککه _ بیازماینککد در ایککن فضککای مسککمو  ،هککر گونککه تندرسککتی و
نیرومندی را نشانه ی بیماری و تراهی می شمارند هر جا ککه «مکن» در میکان باشکد ،در پکی
ریشه های بیماری می گردند هم از این روست که راوی بر پایه ی باورهای فراگیکر ،خکود
را بیمار می خواند و می گوید:
اشلب او شخص مفرد را در مرف زدنم بسیار به کار می بکر جمبتکم را اینطکور شکروا
می کنم« :من معتقد که » یا «من تصور می کنم ککه » در صکورتی ککه یکک مکرد سکالم
میگوید« :اعتقاد بر این است که » یا «معموالً تصور می شود که »
در این جامعه ،فرد می تواند طغیان کند اما مغزش را جرامی می کنند و نقا بر هره اش
می زنند فردِ اصبح شده می تواند باز هم فردیتِ خود را پاس بدارد و دلیرانه نقابی را ککه
به پوستِ صورتش پیوند زده اند بشکند و تکه های آن را که دیگر جزئی از وجودش شده
اند با درد و خونریزی بکَند و هره ی راستین خود را باز یابد فرد می تواند بدون ماسک،
عشق بورزد و تنهایی را بهکره ی خکویش گزینکد و خکود باشکد مکی توانکد در میکان دشکتی
پوشیده از ویر داغ بدود و به فراسوی آن بشتابد
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آری می تواند ،می تواند امکا زنکدگی در دشکت ،راه گریکزی نکدارد مسلسکلچی هکا ایکن
دونده را نشانه خواهند گرفت و گلوله ها پیکرش را خواهنکد دریکد و از او پیشکی خواهنکد
گرفت به هر سو که می نگری دشت است گریزگاهی نیست! باید این دشت را دگرگکون
ساخت باید با بتون و ویر درافتاد باید دیوارهای شیشه ای را شکست باید سیسکتم توتکالیتر
را برانداخت باید فردیت ها را نشاک بخشید و «شور فاصله» را برپا داشت

نویسنده :گردانندهی برگه ی «نیچه شناس» در فیس بوک

www.facebook.com/nicheshenas
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در دشت به دنیا آمد و شیر از آن یزی نمیشناسم برایم تعریف کردهانکد ککه در مکدود
دو سالگی ،خود را نزدیک پنشره کشاند تا تماشا کنم آن فضکای سکاخته شکده از بتکون
سیاه که الیهی ضخیمی از ویر آن را پوشانده بود ،با آن همه روشکنیهکای ورمکزش ککه بکه
دیوار میافتاد ،ظاهراً در من اثر گذاشت با این همه ،میگویند که من بدون هکیچ واکنشکی
به آن نگاه کرد و بعد مثل یک خوابگرد از پنشره دور شد  :با شمهای بسته
ما در مربع 738ک333ک 4شرق زندگی میکنیم مربعها ،بکا مرزهکایی از خطکوط زرد ککه
زمین سیاهرنگ را تقسیم میکنند ،ده کیلومتر مربع مسامت دارند پس ما زیکر کراغهکایی
که به فاصله های پنج متری در زمین ورار دارند ،جکای ککافی بکرای گکردش ککردن داریکم

نورهای این راغها روی هم افتادهانکد تکا در مربکع 738کک333کک 4شکرق کو ککتکرین
گوشهای تاریک نماند ،زیرا نان که همه میدانند ،بدی در تاریکی خفته است
ما یک خانه ی معمولی داریم ،با دیوارهای شفاف ،تا هار نفر ساکنانِ آن هیچگکاه نتواننکد
خود را از شم دیگری پنهان کنند به این ترتیب تنهایی مغلو میشکود ،زیکرا نکان ککه
همه میدانند بدی در تنهایی خفته است

در آن خانه ،بوئنیه  Boegnerهست که بیست سا از من بیشتر دارد ،مردی است ووی و
باهوش که با دئیردر  ، Deirdreکه من از او زاده شدها  ،جفت شکده اسکت دئیکردر هکم
مسن است هنوز در شمهایش پرتویی از بکدبختی دارد ککه جزئیکاتش را فرامکوش ککرده
ولی سنگینی بارش را مفظ کرده است هارمی میرا  Mortelleاست؛ او هکم از دئیکردر
زاده شده است
اگر ورار شود از گذشته ا مرف بزنم ،ککه متمک ًا ایکن ککار را خکواهم ککرد ککک بکا ایکن ککه
اجازهی آن را به من ندادهاند کک بدون شک نخواهم توانست در هر جملها از او نا نرر بکا
این که هر دو از یک زن زاده شدها یکم فقکط از دور کمکی بکه هکم شکراهت داریکم از میکرا
میترسم ،نمیدانم را
برای امروز همین کافی است
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*
برای تهیهی کاشذ به «وزارک ترلیغاک» رفکتم آنهکا تنهکا کسکانی هسکتند ککه کاشکذ دارنکد
ساختمان بزرگی است که در آن کار فراوان میشود از پشت باجه ،دربان ،دلیل مبواتم را
پرسید گفتم که کاشذ و مداد با یک ولم میخواهم جوابم را روی کاشذی بکا سرنوشکتهی
«دلیل مبواک» نوشت بعد در آسانسور را نشانم داد و گفت به طرقهی سو برو
دیوارهای آسانسور ،شفاف نرود و همین باعث شد که عرق از بناگوشم سرازیر شود
کارمندی مرا پذیرفت مردی بود مؤد و خندان که مرا مقابل خودش نشاند از من پرسید
را کاشذ و مداد میخواهم
گفتم که میخواهم ترلیغاک بنویسم
توجهش به این وضیه جلب شد:
کک ه نوا ترلیغاتی؟
کک میخواهم از خطراک تنهایی بنویسم
کک آیا میدانید تنهایی یعنی ه؟
کک فکر میکنم بدانم
کک آیا خودتان آن را مس کردهاید؟
کک نه
کک بسیار خو
ده ورق کاشذ به من داد
برای بردن شان ،نه خواستم آنها را تا کنم و نه لوله کنم؛ همان طور صکاف آنهکا را روی دو
دستم نگاه داشتم و با وجود ویرهایی که به پا می سرند و مانع تند رفتن میشوند ،بکا عشلکه
رفتم آنها در اتاق بزرگتر منتظر بودنکد از دور آنهکا را از ورای دیوارهکا دیکده بکود  ،و
«میرا» بود که زودتر از دیگران مرا دید
اوراق را روی میز گذاشتم و همگکی در سککوک ،آنهکا را تماشکا کردنکد بوئنیکه زودتکر از
دیگران رو برگرداند و اتاق را ترک کرد دئیردر در شمانم نگاه کرد؛ میترسکید بعکد او
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هککم از اتککاق بیککرون رفککت میککرا از پشککت شککانههککایم اوراق را نگککاه مککیکککرد صککورتش را
نمیدید  ،ولی نفسش را مس می کرد باالخره جلو آمد و دستش ،مثل ایکن ککه اتفکاوی
باشد ،روی دست من جا گرفت
پرسید:
کک میخواهی کثیفشان کنی؟
کک آره
خم شکد و لرهکایش را روی ورق کاشکذ گذاشکت موهکای سکیاهش ،روی سکفیدی کاشکذ،
سیاهتر به نظر میآمد راست ایستاد ،شمهایش نزدیک شمهایم بکود بکوی موهکایش را
مس میکرد بعد برگشت و به آشازخانه رفت و مکرا بکا کاشکذهای سکفید تنهکا گذاشکت
سر را بلند کرد و او را دید که از دور ،از ورای دیوارها ،مراوب من است
*
ماال دیگر بیش از هفت ورق کاشکذ بکرایم بکاوی نمانکده اسکت شکبهکا ،ووتکی ککه آنهکا
خوابیدهاند و نمیتوانند مراورم باشند ،کار میکنم ولی فکر میکنم میرا خوا نراشد او را
میبینم که به پهلو دراز کشیده و به طرفم برگشته است شاید شمهایش باز باشد
امشب لخت شدن او را دید دلم میخواست پسکتانهایش را بریکنم ،بکا وجکود خطکری ککه
برایمان وجود داشت کک ون از خانههای دیگر میتوانستند از پشت دیوارها کمکین بکشکند
و ما را برینند کک مرا در همان مالت نگاه کرد مکیدانسکت ککه مکراورش هسکتم میکرا خیلکی
سفید است شمهایش سرز است و موهایش سیاه
مس کرد کسی تککان خکورد ،دراز کشکید از ورای سکقف ،آسکمان پیکدا شکد ،شکفاف
نیست
ماال آنها خوابیدهاند ،با این که ممکن است شم های میرا باز باشد ،گر ه اهمیتی ندارد،
تنها هستم میتوانم یزهایی را که دیدها تعریف کنم
در خانهای ،نزدیک خانهی ما ،مردی زندگی میکند که در زمکین اتکاوش سکوراخی کنکده
است شبها در آن میخوابد و هیچکس او را نمیبیند با انگشتانش سوراخ را مکیکنکد و
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هر روز آن را عمیقتر میکند بکا زنکی زنکدگی مکیکنکد ،امکا آن زن از ایکن جریکان یکزی
نمیداند ووتی با من از ظلمتی که شبها در آن مکیخوابکد مکرف مکیزنکد ،شکمهکایش
میدرخشد و عرق از پیشانیاش سرازیر میشود
بوئنیه را دید که دستش را روی دسکت دئیکردر گذاشکت و او بکا نکوعی انکدوه ،لرخنکد زد
معموالً بوئنیه به او دست نمیزند ون او پیر است
پسر کو کی را دید که در خانهای میدوید لُخت بود و دکتری دنرالش کرده بکود بچکه
میترسید ،در سر راهش به مرلها میخورد و آنها را مکیانکداخت بکاالخره ،خکودش را بکه
دیوار شیشهای رساند و از میانش رد شد دواندوان به «دشت سیاه» رفت ،ولی بدنش ورمکز
بود و میلنگید
زنی را دید که در اتاوی سفید ،به تنهایی عشقبازی میکرد
همهی این یزها و خیلی یزهای دیگر را دیدها  ،ون اطرافم را نگاه میکنم این اولکین
گناهِ تنهایی است
من رفیق ندار «وروهی اسامی رفقا» یم دستنخورده است اما مشرکوریم در وروکهمکان نکا
دوازده رفیق را داشته باشیم این وانون است
تنها در دشت راه میرو معموالً باید با ند رفیق همراه بود ،زیرا ووتی بتوانی همکراه نکد
نفر باشی ،تنها بودن خبف وانون است
اما هیچ کدا از اینها ،در مقایسه با کاری که در این لحظه شروا میککنم ،یکزی نیسکت:
من مینویسم و برای خود مینویسم
با همهی این اموا  ،من نمیترسم فقط یک ترس دار  :همکان ککه در مضکور میکرا مکس
میکنم
روز شده است باید دست نگه دار
*
بعضی اوواک این فکر به سر میزند که خانه را ترک کنم ،که از این جکا بکرو اگکر میکرا
میرفت من هم همان کار را می کرد اما یک یز باعث ترس است :که در آخکر دشکت،
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به علت ویرهایی که به پا می سرند ،دیگر نتوانم پیش برو یکا برگکرد و مثکل مترسکک بکر
جایم بمانم و شب ها و روزها بیایند و بروند بدون آن که بتوانم وکدمی بکه ایکن طکرف و آن
طرف بگذار
پس ،میمانم
یا بهتر بگویم ،منتظر میمانم تا بیشتر بدانم و بیشتر بنویسم به هر ما من منتظر میرا هستم
او ماال دیگر خوا نیست روی تختخوابش نشسته است و روبهرویش را نگاه مکیکنکد
طرح اندامش را میبینم ،نفسکشیدنش باعث میشود که شکمش فرو برود نمیدانکد ککه
نگاهش میکنم
او هم دوستان زیادی ندارد ولکی دارد ،کون زیراسکت پسکری را مکیشناسکد ککه ماشکینی
ساخته است یک روز مرا به خانهی او برد ماشین رنگارنگ وشنگی است و از کراغهکای
فراوان پوشیده شکده ککه بکه طکور مکداو روشکن و خکاموش مکیشکوند دکمکه و صکفحهی
درجاک هم دارد برای ساختنش سه سکا ووکت صکرف ککرده اسکت گنکاه بسکیار بزرگکی
است ،ون ماشین به درد هیچ کاری نمیخورد؛ روشن مکیشکود ،خکاموش مکیشکود ،و از
داخل به دور خودش می رخد ،همین نه تنها به درد او نمیخورد ،بلکه به درد جامعه هکم
نمیخورد ابداً کاری بکا آن نمکی شکود ککرد هرگکز یکزی بکه ایکن وشکنگی ندیکده بکود
سازندهاش دو هفته پیش به «خانهی اصبح» فرستاده شد
دیدها که سربازان در دشت میدوند پیراهنهای سفید به تن و کمههای الستیکی بکه پکا
دارند هیچ صدایی نمیکنند در صفوف به هم فشرده ،زیر تیرهای راغ میدونکد و دنرکا
آد ها میگردند سربازان زیادی در مربع ما هستند ،ولکی آنهکا را فقکط در شکب مکیشکود
دید
از برجهای نگهرانی متحرکی برایم مرف زدهاند که سکوی گردانشان از آسمان به پکایین
میآید گویا مسلسل یها به روی کسانی که میگریزند ،شلیک میکنند و گویا نمیشود
از دستشان فرار کرد الرته محتمل است که این داستان ،بیاساس باشد
راغها هرگز خاموش نمیشوند بعضی ووتها هوس میکنم که شب بیرون برو و ماننکد
سربازها تمامی طو خطوط زرد را بدو
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دیدها که زن برهنهای ،گریان ،سینهی مردی را میبوسید آن مرد ،هنگا شکب ،در مکالی
که زن خوابیده بود ،در کنار او مرده بود
*
امروز در دشت ،مردی مرا توویف کرد از من پرسید که هستم و در کشا زندگی میککنم
میخواست بداند را تنها راه میرو به او گفتم پیش یکی از دوستانم مکیرو تکا بکرایش
داستان خندهداری تعریف کنم گویا راضی شد ،و گذاشت برو
امشب ،هنگا شا  ،میرا زیاد نگاهم کرد تقریراً هیچ نخورد شاید میخواهد یزی بکه مکن
بگوید نمی دانم گویا از عمر بوئنیه یزی نمانده است امروز دو مرد به دیکدنش آمدنکد و
وروه ی سنش را خواستند ،و از این که عکس روی وروهاش ما

ندین سا ورل اسکت بکه

او ایراد گرفتند گفتند که او دیگر پیر شده است و به درد کار نمیخورد بوئنیه گفکت ککه
هنوز هم میتواند کار کند اما آنها گفتند که او به راستی دیگکر پیکر شکده اسکت دئیکردر
بدبخت است ،ون به زودی د ار همین سرنوشت خواهد شد تقریراً همسن بوئنیکه اسکت
امشب خوابشان نمیبرد از سمت تختخوا شان صدای زمزمههایشان را میشکنو

کون

دیگر آیندهای ندارند ،از گذشته مرف میزنند ووتکی خیلکی دویکده باشکیم و نفسکمان بنکد
آمده باشد ،برمیگردیم و راهی را که دویدهایم اندازه میگیریم
میرا هم نخوابیده است میبینمش که سرش را تکان میدهد ،انگار بخواهد به کسی بگوید
«نه» ماال نشسته است و دارد به من نگاه میکند اشاره کرد تا به اتاوش برو
*
رفتم در تخت خوابش برهنه بود نور ککم بکود ،ولکی دیکد ککه برهنکه اسکت لحظکهای در
سکوک ،همدیگر را نگاه کردیم و بعد با من مرف زد
کک مینویسی؟
کک آره
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در تاریکی دستش را به سویم دراز کرد دستش را گرفتم و دید داغ است به من گفت:
کک مواظب باش
جوا نداد خم شد و لرم را به نوک پسکتانش سکراند برخاسکتم ،دوبکاره یککدیگر را
نگاه کردیم ،بعد رفتم
از اتاوم او را میبینم و فکر میکنم خوا باشد یک یکز تغییکر ککرده اسکت :دیگکر از او
نمیترسم
زمزمه های بوئنیه و دئیردر را دیگر نمیشنو  ،شاید خوابیکدهانکد ،یکا فقکط از دلکداری دادن
یکدیگر خسته شدهاند و ساکت ماندهاند
به وروهی نهم رسیدها و با وجود ایکن خیلکی مانکده اسکت تکا تمکا ککنم فکردا بکه «وزارک
ترلیغاک» میرو و کاشذ مکی خکواهم یکزی بکه روز نمانکده اسکت و میکرا بکه زودی بیکدار
خواهد شد
*
این وروه ی دهمکی نگکرانم ککرده اسکت نکنکد آخکری باشکد؟ آن طکور ککه مکیخواسکتم،
نتوانستم امروز به وزارکخانکه بکرو فکردا خکواهم رفکت اگکر تقاضکایم را رد کننکد؟ بایکد
یکباره روی همین یک وروه تما مرفها را بزنم
مشکل این جا است که نمیخواهم از گذشته مرف بزنم بلکه میخواهم از مکا بگکویم،
یعنی از میرا
امروز ،دشت گر بود از ویرها ابر سیاهی برمیخاست که تا زانو میرسید فکر کرد اگکر
ب نامریی خکواهم شکد دو سکاعت بعکد زنکی را دیکد ککه روی زمکین
روی زمین بخز کام ً
خوابید و ناپدید شد آنها او را با آمروالنس بردند
دارند وانون تازهای وضع می کنند که مرد را مشرور کنند شبها کراغهکای خانکهشکان را
روشن بگذارند
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بوئنیه امروز را در تخت گذراند ،دارد ضعیف مکیشکود دئیکردر نکدین بکار رفکت و بکا او
مرف زد ،ولی او کمتکر جکوا داد هکیچ ترممکی نسکرت بکه او امسکاس نمکیککنم ،زیکرا
تحقیرش نمیکنم
ناگهان ،بدون آن که به درستی بدانم را ،کاشذ را پنهان کرد و دراز کشکید

شکمانم

را بستم و خود را به خوا زد بعد ،از میان مژههایم نگکاه ککرد سکربازی از آن طکرف
دیوار مراورم بود شمهایش را از من برنمیداشت و هرهاش که مثل نقا جرامکی بکود
از نفس کشیدنش فرو میرفت بیش از یک دویقه مراورم بود و بعد دوید و رفت
دهمین وروه هم پر شد فردا به وزارکخانه میرو
*
تازه امروز از وزارکخانه برگشتها آنها سه روز مرا نگاه داشتند
مثل بار او رفتم باال ولی کارمندِ آن روزی آن جا نرود این یکی جکوانتکر بکود و عینکک
دسته صدفی به شم داشت به او گفتم برای گرفتن کاشذ آمدها تکا ترلیغکاک بنویسکم او
یزی نگفت ،بیشتر خوش داشت که از پشت عینکش به من ز بزند بعد اسمم ،نشکانیا ،
سککنم ،و وروککهی نککا رفقککایم را خواسککت بککه او گفککتم کککه وروککهی رفقککایم را در خانککه جککا
گذاشته ا سرش را ندین بار پشت سر هم تکان داد به او گفتم متأسفم و متماً فردا وروه
را برایش خواهم برد و می تواند به وولم مطمئن باشد باز سرش را تکان داد بعد دسکتش را
به طرفم دراز کرد و وروه هایی را که نوشته بود  ،خواست به او جوا داد که هنوز ککار
مهمککی نکککردها و تککرجیح دادها کککه بیاندازمشککان دور سککرش را پککایین انککداخت و مککدتی
سکوک کرد :گویا در افکارش شرق شده بود ولی ناگهکان در بکاز شکد و مکردی آمکد تکو
فهمید که کارمند ،او را به وسیلهی دکمهای که متماً زیر پایش بوده امضار کرده است
کارمند برای مرد دیگر ،که پیراهن سفیدی پوشیده بود ،شرح داد که من وروهی رفقکایم را
در خانه جا گذاشتها و کاشذهایی را هم که آنها به من دادهاند دور ریختکها مکردِ دیگکر
سرش را درست مثل مرد اولی تکان داد ،اما به من نگاه نکرد اشاره کرد که دنرالش بکرو
ورل از خارج شدن ،به طکرف کارمنکد برگشکتم امکا او از پنشکره بکه دو بچکه ککه در دشکت
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میدویدند ،نگاه میکرد به علت ابر سیاهی که زمین را پوشانده بود ،فقط سرهای آنهکا را
میشد دید
در راهروی باریکی به دنرا سرباز راه افتاد بعد سوار آسانسور شدیم و تکا طرقکهی بیسکتم
رفتیم در آنشا به اتاق وسیعی رفتیم که پیرزنی انتظارمان را میکشید
پیرزن با دست به سرباز اشاره کرد که خارج شود و منتظکر شکد تکا در بسکته شکود و مکرا بکه
نشستن دعوک کند ،آن هم با صدایی تقریراً خفه و از ته ملقو نشستم جلویم ایستاده بکود
و با شمان آبی اش به من ز زده بود صورتش گرد و تالی بود ،اما پوستش را کینهکای
زیادِ نازکِ مومانند پوشانده بود از آن کبهگکیس ورمکز پکررنگش مکیشکد مکدس زد ککه
کچککل اسککت بککه دور و بککر نگککاه کککرد و ناگهککان متوجککه شککد کککه روی یککک صککندلی
دندانسازی نشستها در کنار آ بکنفشرنگکی در یکک دسکتشکویی کاشکی بکا صکدای
خفیفی می رخید
پیرزن دستش را روی زانویم گذاشت و پرسید:
کک وروههای کاشذ را ه کردی؟
کک دورشان انداختم
سرش را همراه با لرخندی پایین انداخت و زانویم را فشرد
کک آنها را مخفی کردهای؟
کک نه
کک میخواهی دردسر برای خودک درست کنی؟
کک نه
کک پس بگو آنها را کشا گذاشتهای؟
کک آنها را دور انداختها
کک خُب
لیوانی را که توی سینی لعابی سفیدرنگی بود برداشت و به من داد او تردیکد ککرد ولکی
بعد مایع بیرنگ را سکر کشکید هیچ مکزهای نداشکت پیکرزن مکرا بکا نکوعی مهربکانی نگکاه
می کرد لیوان را گرفت و توی سینی گذاشت بعد پیراهنش را درآورد یز دیگری به تن
نداشت پوستش زرد بود روی زانویم نشسکت و مکرا بوسکید سکر ناگهکان بکه شکدک درد
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گرفت زبانش توی دهانم بود و داشت خفها میکرد متماً مادهی مخدری نوشیده بکود ،
ون بیهوش شد
ووتی به هوش آمد  ،تنها بود و هنوز روی صکندلی دنکدانسکازی نشسکته بکود امکا لخکت
بود در آن مووع بود که فهمید مواسکم را ککامبً از دسکت نکدادها  ،مرککت ککردها و
مرف زده ا بدون آن که بکه مرککاک و رفتکار آگکاه بکوده باشکم سکربازها در دشکت راه
میرفتند یک دندانم درد میکرد به نظر میرسید که درها محککم بسکته شکدهانکد همکهی
درها از شیشه بود ولی نه از شیشههای معمکولی ،آئینکه بکود و مکیدانسکتم ککه از پشکت آن
میتوانند به رامتی مرا برینند لراسهایم در اتاق نرود
صرح ،زن با دو وروه کاشکذ و یکک مکداد آمکد آنهکا را بکه مکن داد و گفکت بنویسکم بکه او
فهماند که ممکن نیست ورل از آن که مواسم را از دست بدهم او را دید که لراسکش را
درآورد و روی کاناپهای از ر سفید که کنار دیوار بود ،دراز کشید
بیدار شد  ،با او درآمیخته بود  ،روی او بود  ،پستانش در دهکانم بکود و دهکانم خکونآلکود
بود ،ون یکی از دندانهایم را کشیده بودند درد داشتم او خوا نرکود دوبکاره از همکان
مایع به من نوشاند
این بار ووتکی بیکدار شکد لرکاس بکه تکن داشکتم در اتکاوی دیگکر بکود روز بکود سکربازی
روبهرویم نشسته بود اشاره کرد که به دنرالش برو با نارامتی پذیرفتم ،کون هنکوز سکر و
دندانم درد میکرد ووهی دید آشفته شده بود و به سختی میتوانستم تشخیص بکدهم ککه
به کشا دار میرو مکرد عینککصکدفی مکرا پکذیرفت وروکهی رفقکایم را بکه مکن داد ،بکه
اضافه ی یک بسته کاشذ لرخند میزد وروه را گکرفتم و دیکد دوازده نکا روی آن نوشکته
شده است خط میرا را شناختم مرد به من یادآوری کرد که همیشه باید وروها را به همراه
داشته باشم و خواهش کرد که اوراق را پس از نوشتن به او برگردانم بعد دستم را فشکرد و
مرا تا د در همراهی کرد
آهسته برگشتم در مالی که اوراق را با دستهای آویزانم گرفتکه بکود  ،بکه زممکت از میکان
ابرهای سیاهرنگ پیش میرفتم خون همچنان از دهانم میریخت و در یقهی پیکراهنم فکرو
میرفت هوا خیلی گر بود در نیمهی راه به یک زن برخورد موهای سفیدی داشت ،اما
جوان به نظر میرسید شمهایش مانند لبهایش با رنکگ آبکی آرایکش شکده بکود لرکاس
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ورمزی به تن داشت که تنگ به شکمش سریده بود سربازهایی را دیکد ککه از دور او را
دنرا میکردند؛ و با خود گفتم که آن زن البد بیمار است ایستاد و از من پرسید:
کک تو از آن جا میآیی؟
کک آره
نزدیک تر شد و خونِ صورتم را لیسید بعد با ود های کوتاه شروا کرد بکه دویکدن ،کون
لراسش خیلی سران بود سربازها هم ،بدون صدا بکا کمکههکای السکتیکیشکان ،دویدنکد
برگشتم تا لراش ورمزی را که در میان لراسهای سفید دور مکیشکد ،بریکنم دیگکر از دهکانم
خون نمیآمد
دئیردر انتظار را می کشید از دور او را دید  ،به دیوار تکیه داده بکود و دشکت را بکا دوکت
نگاه میکرد ووتی دسته ی کاشذ را در دستم دید لرخندش محو شد کاشذها را بی آن ککه
مرفی بزنم روی میز گذاشتم خواست یزی بگوید ،ولی ساکت ماند با شمهایم میرا را
جست وجو کرد آن جا نرود هوای خانه خیلی گر بود به اتاق ممکا رفکتم تکا خکود را
بشویم در مالی که وان از آ سرد پر میشد ،به آهسکتگی تمکا لرکاسهکایم را درآورد
ند زخکم کو کک روی پوسکت تکنم بکود آ سکرد زخکمهکا را زنکده ککرد و بخارهکای
ورمزرنگی از میان آ بیرون آمکد شکم هکایم را بسکتم از ایکن سکه روز شیرکت یکزی بکه
خاطر نمانده بود مثل رؤیایی بود که خاطرهاش با بیدار شدن محو شود شمهکایم را بکاز
کرد میرا ،با نگاهی افسرده و جدی برانداز میککرد طکرهای مکو روی پیشکانیاش افتکاده
بود
شیشههای پنشرهی مما شفاف نرود؛ دولت در این مورد شمپوشی کرده بود میرا لخکت
شد ،پیراهنش را ،شلوار کوتاهش را ،و جورا هایش را درآورد شبوش زده بودند جای
ضربهها روی بدنش پیدا بود خواستم در این باره مرفی بزنم ،ولی دید لرخنکد مکیزنکد ،و
فهمید که دیگر مرفی نمانده است و همه یز به خوبی جریان دارد من هم لرخنکد زد و
او دید که یک دندان ندار
با ود های بلند به طرف وان آمد و در کنار دراز کشید سنگین بود و خیس سکر را زیکر
آ برد و مرا بوسید آ  ،دهان هر دومان را پر ککرده بکود موهکای سکیاهش در اطرافمکان
شککناور بککود از لثککها هنککوز خککون مککیآمککد ،و آ سککرخرنککگ ،روی بککدنش ،پهلککویش،
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پستانهایش ،و شکم سفیدش را پوشانده بود دوبکاره بلنکد شکد و خکودش را آرا بکه رویکم
انداخت و دیگر تکان نخورد پستانهای سنگینش را آهسته روی صورتم مرککت مکیداد و
بعد با مالتی عصری خکودش را بکه زیکر کشکید در سکطح آ فقکط موهکایش پیکدا بکود و
رانهای خیس و دهان سیاه نیمهبازش
و ماال که دار مکی نویسکم ،میکرا کنکار دراز کشکیده اسکت بکدنش در سکیاهی شکب بکرق
میزند به نظر می رسد که خوابیده است ،اما مطمئن نیستم میرا بود که شبق خورده بود و
میرا بود که وروهی رفقایم را پر کرده بود
*
ورق های کاشذ را شمرد  ،پنشکاه ورق بکود اگکر ده ورق را بکرای ترلیغکاک مصکرف ککنم،
هل ورق دیگر برایم می ماند شاید کافی باشد به هر ما تا د مرگ خواهم نوشت ،امکا
فهمیدن این که دویقاً ه ووت و ه گونه مرگم فرا خواهد رسید ،شیرممکن است
در این جا فقط از یک یز مرفی به میان نخواهد آمد و آن هم جایی است که کاشکذهایم
را در آن پنهان می کنم و الرتکه ایکن هکم بکه خکاطر دالیکل امنیتکی اسکت و بکه همکین دلیکل
نمیتوانم روشی را افشا کنم که باالجرار وادار به این کار میکند اینها یزهایی هسکتند
که نمیشود نوشتشان
امروز بعد از ظهر با میرا به خانهی دوستش رفتیم ،همان که آن ماشکین بکیفایکده را اختکراا
کرده است سه روز است که از «خانهی اصبح» بیرون آمده اسکت نخواسکت مکا را برینکد
نقابی به هره داشت و در باالترین نقطهی خانهاش ایستاده بود و شکم بکه آسکمان دوختکه
بود او را صدا کردیم ،صدایمان را شنید و سرش را پایین آورد نقابش لرخند مکیزد ،ولکی
تنش به نظر شکسته میآمد سرش را پایین انداخت و به جکای دیگکری نگکاه ککرد اصکرار
نکردیم
ماال ،هر دو در دشت ود میزنیم این کار خیلی خطرناک است ،زیرا همان طور که همکه
میدانند ،بدی نزد جفتها بیشتر خفته است تا نزد مرد تنها
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اشلب در دشت ،گکروه هکای پکر سکر و صکدا و خنکدان و پرتحرککی را مکیبینکیم ککه بکرای
همدیگر تو پرتا میکنند یا روی شانهی همدیگر میزنند و از این وریل اگکر دوبکاره
آنها را نگاه کنیم ،متوجه می شو که در میکان گکروه ،ککه در پوششکی از رفاوکتِ آشککار
ووت میگذرانند ،یک جفتِ ساکت دستِ هم را گرفتهاند
امروز آن ها دوباره برای دیدن بوئنیه برگشتند هر کدامشان در یک سمت تخت نشسکتند و
مدک درازی براندازش کردند و او که از این نگاهها خسته شده بود ،شمهکایش را بسکت
آنها پیراهن سفید پوشیده بودند و نقا جرامی به هره داشتند دسکتکشهکای السکتیکی
ورمزرنگی هم به دست داشتند هر کدا از ما ،در اتکاوی جداگانکه ،ایکن صکحنه را از پشکت
دیوارها نگاه میکردیم بوئنیه ندین بار مرف زد ،ولی آنهکا جکوابی ندادنکد و بکاالخره
بدون آن که لب از لب باز کنند آن جا را ترک کردند
بعد ،به دیدن بوئنیه رفتم مالش خیلی بد بود در ایکن یکک هفتکه ،خیلکی پیکر شکده اسکت
پوستش روک خورده و یک شره ند دندانش افتاده است موهایش سفید است میدانکد
که دیگر کارش تما است ووتی مرا دید ،نتوانست لرخند بزند همدیگر را نگکاه ککردیم و
خشمی ناگهانی را در شمهایش خواند
کک تو مق نداری مرا تحقیر کنی
بدون جوا  ،آن جا را ترک کرد
و ماال که دار مینویسم ،صدایش را میشنو که با دئیردر مرف میزند صدای خفکهاش
از دیوارهککا مککیگککذرد ،ولککی مککرفهککایش را تشککخیص نمککیدهککم البککد دارنککد از اولککین
مبواکشان مرف میزنند ،و یا از اولین شبشان بدن شکک دارنکد از یکک اولکین مکرف
میزنند ،ون دارد به آخرینش نزدیک میشود
*
تصمیم داشتم از گذشتها مرف بزنم ،ولی ماال تردید دار متماً ووت نخواهم داشکت تکا
شرح بدهم که مقیقت ه گونه بر من آشکار شد؛ تنها میتوانم شکل مسئلهای بکدیهی بکه
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آن بدهم و سربسته به آن اشارهای بکنم وانگهی برایم مشکل است که بگکویم که طکور و
ه ووت همه یز شروا شد
در مدرسه ،از او میخواستم بهتر از دیگران کار کنم به روابت پناه میبرد که بزرگترین
گناه دنیاست ناآگاهانه به طرف نوعی ترعیض کشیده میشکد نسکرت بکه بعضکی امسکاس
تحسین می کرد و به بعضی امساس تحقیر در سا دو تحصیل به خاطر این ککه سکه بکار
پشت سر هم در یک ماده شاگرد او شده بود  ،تنریه شکد بکه «شکورای رفاوکت» امضکار
شد و از من خواستند که علت رفتار را توضیح بدهم گفتند که بهتر اسکت آرا بنشکینم،
زیرا اندازهی ود نیز تولید اشکا میکرد یعنی از مد متوسط بلندتر بود از من پرسکیدند
که آیا خود را از دیگر شاگردان وویتر مس می کنم و من جوا داد که نین فککری
نمیکنم ،ولی این امر بدیهی است زیرا نمراتم نشکان مکیدهکد ککه برتکر از دیگکران هسکتم
جوا من با واکنش بسیار بدی روبهرو شد برایم یک بار دیگر «مقرراک همشهریگکری»
را شرح دادند :بشر ،در خدمت بشر مالی که وابل تقسیم نراشکد ،مکا بکدی اسکت هکر که
کمتککر باشککیم ،کمتککر مککیخنککدیم امتیککاج یککک فککرد ،وظیفککهی فککرد دیگککر اسککت شککادی
تقسیمنشده ،اندوهی است بزک شده و شیکره و مکرا بکرای یکک سکا از رفکتن بکه ککبس
محرو کردند ،به اضافهی ورزش اجراری روزانه ،و انشا دادن تما بازیهای دستهجمعی
همان سا  ،ورزش های انفرادی نظیر شنا ،دو ،پرتا وزنه ،پرش ارتفاا ،پرش طو  ،اسکی
و شیره که روابت را دامن میزد ،ودشن شد در مقرراک بازیهای گروهی (نظیر فوترکا ،
بسکترا و شیره) نیز تغییراتی داده شد :منظکور ککردن یکک گکل بکرای هکر دسکتهای ککه از
دستهی مقابل ،گل میخورد به این ترتیب همهی مسابقاک با نتیشهی مساوی تما میشد

در همککین دوره بککود کککه تویککا  Toyaبککه خانککهی اصککبح فرسککتاده شککد دختککرک موبککور
کو کاندا متکرری بود با هیچکس مرف نمیزد مگر با من او مرا انتخا کرده بکود و
من هم او را پلهای میان خود و بقیهی دنیا را خرا کرده بود و در گناه تنهکایی دونفکره
با او شریک شکده بکود در ککبس کنکار یککدیگر مکینشسکتیم ،اشلکب بکه همکدیگر نگکاه
میکردیم تا مطمئن شویم که هر دومان وجود داریم
صرح ،با هم روی مرزهای زردرنگ میدویدیم ،من سکیزده سکا داشکتم و او دوازده سکا

نادانتر از آن بودیم که کینههایی را که در اطرافمان به وجود میآمد مس کنیم و بفهمکیم
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که گزارش اعما ما به وسیلهی دیگران کک «وظیفهی متعالی انسان اجتمکاعی» و فصکل سکو
از «مقرراک همشهریگری» کک در پروندهمان نوشته میشکود اولیکای امکور نکدان زود هکم
تصمیم شان را به مووع اجرا نگذاشکتند در آن زمکان دولکت در مکا تغییکر و ترکدیل بکود و
انضراط سست شده بود
تویا جرأک کرد برایم بنویسد:
«تو  ،فقط تو ،در کنار منی ،همه جا و همیشه ،در مکن ،و بعکد ،در عمکق مکن ،فقکط تکو و نکه
دیگری »
دو روز بعد بکرای اولکین بکار عشکقرازی ککردیم در مسکتراح طرقکهی هکار مدرسکه تنهکا
مخفیگاهی که دیوارهایش شفاف نرود ایستاده عشکق ورزیکدیم ،او بکه در تکیکه داده بکود،
موهای زردش روی شانههایش ریخته بود ،پاهایش از هم باز بود در مالی که به او دخکو
میکرد از من خواست که بدون ووفه ،با او مرف بزنم
کک برای آن که بدانم که فقط تو هستی و نه کس دیگری
یک نفر ما را دیده بود و خرر داده بود اما اتفاوی نیافتاد ووتی متوجه شد ککه نامکهی تویکا
را از من دزدیدهاند ،فهمید که دیگر کار تما است او نمکیخواسکت بکاور کنکد ،یکا بهتکر
بگویم ورو کند به همین بس کرد که زمزمهوار بگوید:
کک تو مرا پیدا خواهی کرد ،مگر نه؟ هر اتفاوی بیافتد تو مرا پیدا خواهی کرد
به او وو داد که پیدایش کنم ،ولی نمیدانستم دربارهی که صکحرت مکیکنکد و بعکد از
سا های بسیار بود که تازه متوجه منظورش شد
در سه ماههی تحصیلی بعد ،درسهای تولید مثل شروا شد برایمان ووانین بنیادی را شکرح
دادنکد« :دسکت رد بکه سکینه ی یکک نفکر زدن اشککتراهی اسکت ککه نسکرت بکه جمکع مرتکککب
میشویم»« ،بدون لذک تسلیم شدن تسلیم مقیقی است» و شیره
برای تشریح طرز کار اعضای تولید مثل ،آن ها تویا را مشرکور کردنکد تکا برهنکه شکود و بکر
روی تخت آزمایش های زنانگی ،درست مقابل شاگردها بنشیند شاگردها لرخند میزدند و
از متلکپرانی ابایی نداشتند
من می لرزید از این که او را آن نان در معرض دید همه گذاشته بودند رنج میبکرد  ،و
در همان ما  ،استاد به درس دادن ادامه میداد و وسمتهکای مختلکف آلکت تناسکلی را بکا
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خطکش نشان می داد بعد پسری را صکدا ککرد ککه پکیش بکرود گذاشکت ککه تویکا از سکر
جایش پایین بیاید او مرا نگاه میکرد و من او را و با نگاهمان بکه یککدیگر مکیگفتکیم ککه
هرگز هکیچ یکز مکا را از هکم جکدا نخواهکد ککرد امکا معلکم خواسکت آن شکاگرد بکا تویکا
همآشوش شود تویا مرفی نزد ،فقط در آخرین لحظه به صورک شاگرد تف انداخت
همان روز او را به خانهی اصبح فرستادند
معلم برایمان شرح داد که او بیمار بوده است در آن زمان بکه درسکتی نمکیدانسکتم اصکبح
یست ماال میدانم نوعی عمل جرامی است که مغز را دگرگون مکیکنکد ،یعنکی بکه آن
نظم و ترتیب و روش کار خاصی می دهد این جرامی را بکه کمکک بیمکار دیگکری انشکا
میدهند سلو ها را مخلوط میکنند ،نظم طریعی مواس را تغییر میدهند ،و شرایز را جرح
و تعدیل و افکار را مغشوش میکنند برای این منظکور ،اسکتفاده از یکک مغکز طریعکی بکرای
تکمیل کردن مغز دیگر در مین جرامی ،و برای معتد کردن خألیی که به وجود میآیکد
الز و واجب است
الرته امکان دارد که این مرفها ،جزء به جزء ،متمی و واوعی نراشند و یا خیلی ساده گفتکه
شده باشند به هر ما من آنها را از مردی که دولت در جستوجویش اسکت و در همکین
نزدیکی ما پنهان شده است شنید دو شب پشت سر هم این مرد را دید و از یزهایی که
انتظارش را میکشید بسیار برایم مرف زد
تویا یک ماه بعد بازگشت در مالی که نقا لرخند بر هره داشت برداشتن نقکا بکرایش
ناممکن بود ون جزیی از صورتش شده بود مثل این بود که به صکورتش جکوش خکورده
بود الستیک به مرور زمان در پوستش نان نفکوذ مکیککرد ککه بکه زودی پوسکت و نقکا
یکی میشدند این تغییکر و ترکدیل فقکط روی صکورک انشکا مکیشکد و کسکانی را ککه در
معرض آن ورار میگرفتند از روی لرخندِ خشکِ متحشری که همواره عرضه میکردند بکه
آسانی میشد تشخیص داد
بدنش تغییری نکرده بود راه رفتنش را ،نشستنش را ،پا روی پا انداختنش را ،به نوبت بوسکه
دادن به پسرها را ،با آنها خندیدنش را ،و با آنها بازی کردنش را نگکاه مکیککرد یکادی
که از بدنش داشتم به تدریج به این موجود نقا زدهای که در برابر می رخید پیوست تکا
جایی که تویایی که من می شناختم به کلکی ناپدیکد شکد تصکمیم گکرفتم مکن هکم بکازی را
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شروا کنم و مانند دیگران از یک لب به لب دیگر و از یک جنس به جنس دیگر بکرو ؛ و
مداکثر کوششم را میکرد تا امساس رضایتی را که رفتار در مدرسه برایم ایشاد ککرده
بود به دست فراموشی بساار به این ترتیب سا ها گذشتند و فکر کرد که بهرود یافتها و
طریعی شدها صرح که به مدرسه مکیآمکد دسکت شکاگردان را مکیفشکرد و از تشربیکاک
جنسی شب ورلم ،با تما جزئیاک ،برایشان مرف میزد و آنهکا هکم در عکوض تشربیکاک
خودشان را برایم تعریف میکردند معلمها بکه تکدریج بکه مکن امتکرا مکیگذاشکتند و مکن
دروازهبان تیم فوترا شد سر کبس نان رفتار میکرد که اممق جلوه کنم تکالیفم را
با عشله و سرسری انشا میداد و به دیگران کمک میکرد تا تکالیفشان را خو انشکا
دهند در گروه خود  ،پانزدهم شد همین امر باعکث شکد ککه از «شکورای رفاوکت» امتیکاز
افتخارآمیزی بگیر و ووتی سر ناهار شاگردی بشقابی پر از شذا را روی سکر خکالی ککرد،
فقط توانستم لرخندی بزنم و هیچکس نتوانست خشم پنهانی را که مرا میلرزاند و بکه عکرق
مینشاند مس کند من فردی از افراد اجتماا ،یکی از مهرههای دستگاه ،یک رفیکق ،یکک
سیاهی لشکر بود در آ ولر دوستی همگانی شنا میکرد و با نان رامتی خیالی ،ککه
خود را هم به تعشب وا میداشت
کار را به جایی رساند که با تویا هم خوابید تویا خودش را در یک شب زمسکتان تسکلیم
من کرد ،همان طور که تسلیم دیگکران ککرده بکود امکا بعکد ،ووتکی بکه خکوا رفکت ،بکد ِن
بیمرکتش را تماشا کرد و گریستم و در آن مووع بود که فهمید هرگکز بهرکود نخکواهم
یافت
الرته در این موردِ به خصوص تنها نرود  :عده ی زیادی از ما د ار این عارضه بودند به نظر
میرسید که با گذشت سا ها و با اجرای اصبماک ،ما را به کلی مذف خواهند کرد
هنگا فراشت از تحصیل و ترک مدرسکه نفکر ماورکل آخکر ککبس بکود  ،در مکالی ککه از
کمیتهی روابط شاگردان درجهی افتخار گرفته و دارای دیکالم «مسکن سکلوک» بکا نمکرهی
« » شده بود تصمیم گرفته بود کار کنم اما در همان مووع سندیکای کارگران ،بر علیه
ظلمی که نسرت به اعضا میشد ویا کرد آنها فقط هفتاد و پنج درصد از مزد عکادیشکان
را می گرفتند کک و باالخره موفق شدند که صددرصد آن را دریافت کننکد از طکرف دیگکر،
توانستند در کارخانه ها تساوی مقوق برورار کنند ،و مقوقشکان بکه نکوا کارشکان بسکتگی
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نداشت اما اگر کسی بیش از سه فرزند داشت و یا به بیماریای د ار میشد که نیازمند بکه
معالشه ی پرخرجی بود ،برایش اضافه دستمزد اختصاص میدادند ون دیگر دلیلکی بکرای
کار کردن نداشتم ،خود را کنار کشید
ووتی درس میخواند با میرا که دخترکی بود گریان و وهرو رابطهی کمکی داشکتم او مکرا
دوست نداشت و از هم دوری می کردیم اما یک روز او را بدون دلیل موجهی بکه خانکهی
اصبح فرستادند این اتفاق فراوان می افتاد اما دئیردر خیلی نارامت شد و بوئنیه به سکختی
میتوانست او را تسکین بدهد
ووتی میرا از آن جا برگشت ،دیگر میکرای همیشکگی نرکود طکرز راه رفکتن و مکرف زدن و
رفتارش عوض شده بود شمهای سرزش فرو رفته بود و پستانهایش ناگهکان بکزرگ شکده
بود و لب هایش مالتی شرورآمیز پیدا کرده بود همه را میترساند ،و مرا بکیش از دیگکران
مس میکرد که واوعهی بزرگی اتفاق افتاده اما از تشکریح آن عکاجز بکود تکازه امشکب،
ووتی پستان سفید و محکم میرا را میبوسید  ،متوجه آن یز شد
از او پرسید آیا عملش کردهاند و او جکوا مثرکت داد آنهکا بکرای اصکبح تویکا از میکرا
استفاده کرده بودند
ماال می فهمم که را تویا از من خواسته بود تا پیدایش کنم ،و همچنین ماال مکیدانکم ککه
دیگر کار از کار گذشته است
از پشت شیشهها ،سربازها را میبینم که میدوند ،پیکراهنهکای سفیدشکان در شکب ،بازتکا
پریدهرنگی دارند امشب باد می وزد تویا پیدا شکده اسکت بکا گکم ککردن او بکود ککه فککر
کرد درمان شدها و با بازیافتنش است ککه مکس مکیککنم دار بکه مکد نهکایی بیمکاریا
نزدیک میشو
میرا نوشتنم را تماشا میکند و بیتا است امشب خیلی کار کردها و ووکت کمکی بکرای
عشقبازی مانده است
*
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میرا را بیدار کرد تا ورل از برآمدن روز به اتکاوش برگکردد پکسپکس و بکا شکمانی پکر از
خوا  ،در مالی که یکک دسکتش را جلکو سکینهاش گرفتکه بکود و بکا دسکت دیگکرش زیکر
شکمش را میپوشاند ،به آهستگی خارج شد شاید لرخنکد مکیزد ،مطمکئن نیسکتم موهکای
سیاهش روی شانهاش ریخته بود ،رانهایش صرحگاه را به یاد میآورد او را دید که بدون
این که شم از من بردارد به آرامی دراز کشکید ،بعکد سکرش را روی بکالش گذاشکت و بکه
خوا رفت من میلی به خوابیدن نداشتم
گناهها افزون شدهاند و از مسا بیرون رفتهاند مس مکیککنم بکا شکمان بسکته بکه طکرف
درهای کشیده میشو میدانم که خواهم افتاد اما یزی مانع از افتادنم نمیشود
در دشت مرد راه میرونکد و بکا لرخنکد بکه یککدیگر برخکورد مکیکننکد تمامشکان اصکبح
شدهاند دستهجمعی راه میروند ،بازوهای هم را گرفتهاند فرد اصبحشده وادر نیست تنهکا
راه برود ،اگر بدون همراه باشد ،میترسد و تعادلش را از دسکت مکیدهکد گکاهی آنهکا را
می بینم که بدون مرکت ،در مالی که سرهایشان خندان به طرف آسمان اسکت و از تکرس
میلرزند ،روی ویرها دراز کشیدهاند منتظرند که کسی آنها را بلند کند و به خانه برسکاند
اگر کسی این کار را بکند دیگر رهایش نمیکنند و مثل بچهها تما راه را به او می سرند
بیماری به من آسیب فراوان زده ولی نیروهایم را افکزون ککرده اسکت مکیخکواهم سکاعتها،
تنها ،در دشت بدو
روز شده است باید کاشذهایم را پنهان کنم
*
امروز صرح مسافت زیادی را در دشت دوید تا به مربع 778ک333ک 4شرق ککه هنکوز در
ما ساختمان است رسید ابری سیاهرنگ ،روی محل ککار درسکت جکایی ککه کارگرهکا
ویرها را در آن میریختند ،سنگینی میکرد مکدتی طکوالنی نگاهشکان ککرد و بکه تمرککز
مواس شان شرطه خورد به هنگا ناهار ابزارهایشان را کنار گذاشتند و ساندویچهایشان را
خوردند مردی را دید که متوجه آژیر اخطار نشده بود یا شاید به روی خود نیکاورده بکود
سککرگر مسککطح کککردن مسککتطیلی از ویککر بککود ،در مککالی کککه در خمیکری داغ و در بخککاری
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سیاهرنگ زانو زده بود مرد خالهای بود ،با هرهای گرفته ،و مسکابی متوجکه ککارش بکود
همکارانش نگاهش میکردند به هم اشاراتی رد و بد میکردنکد ولکی هکیچ ککدا بکه او
تذکر ندادند از دور ،سرکارگر را دید که به طرف او میرفت ،وکدمی بکه طکرف ککارگر
برداشتم ،اما دیگران برخاستند و مانع از نزدیکشدنم به او شدند کارگر ،در مکالی ککه در
شرار سیاهرنگ زانو زده بود ،هنوز کار می ککرد فقکط ووتکی ککه سکرکارگر پکایش را میکان
ویرها گذاشت و جای پایش روی ویرها نقش بست ،کارگر سرش را بلنکد ککرد سکرکارگر
اسم و شمارهی او را یادداشت کرد و بدون یک کلمه مرف رفت دیگران ،در مکالی ککه
به جای دیگری نگاه می کردند ،با آرامی به خوردن مشغو بودند کارگر بکا نکارامتی و بکا
نگاهی مشوش از جا برخاست و ساندویچی از کیف کرباسکیاش بیکرون آورد دسکتهایش
میلرزید
به طرفش رفتم و شانهاش را لمس کرد
کک میآیید؟
مقصود را فوراً نفهمید ،اما دنرالم آمد و رفتیم ،در مالی که او ساندویچش را میخکورد و
من دستهایم را در جیرم ککرده بکود دیگکران ،بکا نگکاهی پرسکوءظن ،رفتنمکان را ورانکداز
می کردند در سکوک ،و به آهستگی ،پکیش مکیرفتکیم تکرس و بکیاطبعکی در هکرهاش
خوانده میشد اما اثری از تعشب را هم میشد مشاهده کرد و نیز ایمانی عمیکق داشکت بکه
این که کار درخور مبمتی نکرده است او هم بیمار بود
کمی بعد ،آمروالنس به ما رسکید و دو سکرباز ،ککارگر را سکوار کردنکد بکرای آخکرین بکار
برگشت و مرکتی کرد ،مثل این که میخواسکت دسکتهای مکرا بگیکرد امکا او را بکه داخکل
ماشینی هل دادند و ماشین خیلی زود به راه افتاد
در مالی که مرا تنها و بیمرکت در بخاری سیاهرنگ به جای گذاشتند
*
ما بوئنیه دارد بدتر میشود آنها امروز آمدند و وروهی سکبمتیاش را وارسکی کردنکد
فراموش کرده بود که درجهی مرارک بدن و فشار خکونش را در آن بنویسکد ،در صکورتی
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که این کار اجراری است آن ها هیچ نگفتند ولی نگاهشان در زیر نقکا جرامکیشکان یکخ
زده بود برایش یک جعره ورص گذاشتند تا هر ساعت یک عدد بخورد ،میخواهنکد ککار
را هر ه زودتر تما کنند
به دئیردر گفتم ورصها را به او ندهد ،ولی او این طور وانمود ککرد ککه مکرفم را نفهمیکده
است ،یا شاید واوعاً نفهمیده است ،نمیدانکم بکه هکر مکا وکرصهکا را طرکق تشکویز ،بکه او
میدهد شب که بوئنیه را بیدار میکند تا ورصش را بخورد ،در سیاهی شب ،آهسکته ،مثکل
دو نابینا که دستهای همدیگر را بگیرند ،با هم مرف میزنند
*
او امروز صرح مُرد من آن جا بود دو سرباز هم بودند که به او آماو زدند همین آماکو
کارش را ساخت دیگر نمیتوانست مرارزه کند ده دویقه ورل گفته بود:
کک تنهایی گناه است ،و با وجود این من تنها میمیر
آن دو مرد با انزجاری عمیق ،نگاهشان را به پایین دوخته بودند دستش را گرفتم و گفتم:
کک میدانم
به هم نگاه کردیم و او گفت:
کک برایم دلسوزی نکن
دستش را از دستم درآورد و سکرش را بکا شکروری عشیکب بکه عقکب بکرد نگکاه سکردی بکه
سربازها انداخت و گفت:
کک من هنوز کارهایی داشتم
و اضافه کرد:
کک کارهای شخصی
این ناسزا با سکوک مواجه شد دید که اشک به روی گونههای دئیکردر سکرازیر مکیشکود،
گفت:
کک گریه نکن ،ترمم اممقانه است
دئیردر با تعشب نگاهش کرد و او گفت:
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کک مرا بروس
اندکی بعد ،مُرد سربازها او را به آمروالنس بردند دئیکردر را وادار بکه امضکای نکد کاشکذ
کردند هنگا رفکتن ،یکک سکرباز مقابکل میکرا ایسکتاد و نگکاه سکردش را عمیقکاً بکه نگکاه او
دوخت میرا نگاهی آرا و پر از تحقیر به او کرد مرد بکیمرککت و مراوکب بکود بکاالخره
میرا رفت و داخل اتاوش شد ،در مالی که نگاه سرباز ،از ورای دیوارها ،دنرالش میکرد
بیصررانه انتظار شب را میکشید  ،دائم صورک بوئنیه را مد نظر داشتم ،با هکرهی گرفتکه
و مردمک های تارش هنگا شب ،میرا را به اتاوم خواند و برهنهاش کرد صکورتم را بکه
شکمش فشرد  ،به رانهای گرمش مرکتکی نککرد هنکوز متوجکه نشکده بکود و منتظکر بکود
پاهایش را باز کرد  ،برای مست شدن ،برای محو شدن آن ووت موهایم را گرفت و سکر
را از خودش دور کرد و زمزمهکنان گفت:
کک تو یک بزدلی
راست است که امکان دارد بدنی را که دوست میداریم با بدنی که مکا را بکه وجکود آورده
است عوضی بگیریم ساکت و آرا  ،در مکالی ککه لرخنکدکی بکه لکب داشکت ،بکا خیرگکی
نگاهم میکرد باالخره گفت:
کک من دئیردر نیستم
با شرور ،دور از من ،دو زانو نشست و در مقابل شمانم دورتر شد
کک من میرا هستم
ماال ورل از آن که خیلی دیر شود ،باید از میرا مرف بزنم
او بدون استفاده از نردهها ،با آرامکش از پلکههکا بکاال مکیرود در هکر وکد  ،زانوهکایش پیکدا
میشود
بدون کارد شذا میخورد
دستهایش رنگپریدهاند ،ککف دسکتهایش هکارگوش امکا انگشکتهکایش بلنکد هسکتند ،و
ناخنهایش را رنگ آبی میزند
با ویافهای جدی ،یزهایی را که مینویسم ،میخواند
ووتی سرش را خم میکند یک طرهی مو روی پیشانیاش میافتد ،طرهی مو را بکا مرکتکی
تند به جای اولش برمیگرداند
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شمهایش ،آن طور که اشلب میبیکنم ،سکرز ک وهکوهای نیسکتند ،بلککه سکرز ککمرنکگانکد
مردمک شمش تقریراً بیضی و خیلی ساده است
لبهایش رنگپریدهاند ،لب باالیی باریک اسکت ،لکب پکایینی پهکنتکر و تقریرکاً گوشکتالو
گونههایش فرورفتهاند و به طرف باال کشیده شدهاند
پستانهایش سنگین است اما باالایستاده در زیر بلکوزش یکزی نمکیپوشکد و بکه ایکن دلیکل،
ووتی نفس میکشد سر پستانهایش مشخصتر میشود
هرگز شمگین نیست و هرگز خوشحا نیسکت ککم لرخنکد مکیزنکد امکا گکاهی مکیخنکدد
صدایش محکم ولی صاف است کم و تند مرف میزند
ووتی شب خیلی تاریک باشکد و نتوان نکد مکا را بریننکد ،مثکل تویکا بکه دیکوار تکیکه مکیدهکد
لمررهایش را در دستهایم میگیر و او تا آن جا که میتواند به عقب خم میشود
ووتی مینوشد ،فنشان یا لیوانش را با هر دو دستش میگیرد
جای ضرباک شبق هنوز روی پشت صافش محو نشده است
*
شب ،گاهی ،میرا آهسته و با عشله با من مرف میزند رویم دراز میکشد ،به آرنجهکایش
تکیه میدهد و سرش را تا آن جا عقب میبرد که نوک موهایش به من بخورد
کک میدانی که از دستشان نمیتوانی فرار کنی؟
کک آره
کمی سکوک سرش را به طرف دیگر خم میکند
کک نقا را به صورتت خواهند گذاشت اصبح خواهی شد
میخندد و ادامه میدهد:
کک به تو یاد خواهند داد که هر ووت تنها شدی از ترس فریکاد بکشکی ،یکاد خواهنکد داد ککه
مثل بدبختها به دیوار بچسری ،یاد خواهند داد که به پای رفقایکت بیکافتی و کمکی گرمکای
بشری گدایی کنی یادک خواهند داد که بخواهی دوستت بدارند ،بخکواهی ورولکت داشکته
باشند ،بخواهی شریکت باشند مشرورک خواهند کرد که با دخترها بخوابی ،با کاقهکا ،بکا
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الشرها ،با جوان ها ،با پیرها همه یز را در سرک به هکم مکیریزنکد ،بکرای ایکن ککه مشکمئز
شوی ،مخصوصاً برای این که مشمئز شوی ،برای این که از امیا شخصیاک بترسی ،بکرای
این که از یزهای مورد عبوهاک استفراشت بگیرد و بعد با زنهای زشت خواهی رفکت و
از ترمم آنها بهرهمند خواهی شد و همچنین از لذک آنها ،برای آنها کار خواهی کرد و
در میانشان خکودک را وکوی مکس خکواهی ککرد ،و گلکهوار بکه دشکت خکواهی دویکد ،بکا
دوستانت ،با دوستان بیشمارک ،و ووتی مردی را برینید که تنهکا راه مکیرود ،کینکهای بکس
بزرگ در د گروهیتان به وجود خواهد آمد و با پای گروهیتکان آنوکدر بکه صکورک او
خواهید زد که یزی از صورتش باوی نماند و دیگر خندهاش را نرینید ،ون او میخندیده
است تو تما اینها را میدانی؟
کک میدانم
*
شب ،یک نفر در اطراف خانه ود میزند برای ندمین بار بود ککه او را مکیدیکد یکک
زن بود ،یک زنِ اصبحشده در مالی که زیر راغها میدود لرخنکد مکیزنکد و اشلکب بکه
سمت ما نگاه میکند لرخندش در زیر نور زردرنگ میدرخشد دیشب تا پای دیوار پکیش
آمد ولی ،تا ما نزدیک شدیم ،فرار کرد امشکب منتظکرش هسکتیم موبکور اسکت ،کو کک
است ،و برای این که گروه سربازها او را نرینند ،میان خانهها میدود لراس تیره میپوشد تکا
کمتر مشخص باشد ،ولی لرخندش را میشود از خیلی دور دید معمکوالً فکرد اصکبحشکده
جرأک ندارد شب خارج شود ،متا با گروه این که او ه طور این کار را میکند ،عشیکب
به نظر میرسد
میرا گفت او دارد میآید
*
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او آمد تا کنار شیشه پیش آمد و دستش را بکه آن تکیکه داد و نگاهمکان ککرد بکه او اشکاره
کردیم ،ولی جوا نداد بعکد دو سکرباز را دیکدیم ککه جلکو آمدنکد و دوبکاره بکه او اشکاره
کردیم تا خررش کنیم ،مرکت نکرد بعد لرخندش را دیدیم ککه مثکل مقکوا تکرک خکورد،
گونههایش گود افتاد ،شکم هکایش فکرو رفکت نقکا خکرد شکده بکود و او تککههکایش را
میکند ،در مالی که پوستش نیز با آنها کنده میشد پوشیده از خکون بکرای آخکرین بکار
نگاهمان کرد ،و ناگهان او را شناختم تویا صکورک ورمکز و بکراوش را بکه شیشکه سکراند و
کلماتی به من گفت که نفهمید سربازها هر کدا یک بازویش را گرفتند و او را بردند
*
مسلم است که به روی تویکا یکک جرامکی نکاوص انشکا شکده و جرثومکهای از بیمکاری در
مغزش به جای مانده و این جرثومه ،در پشت نقابش ،روز به روز ،رسیدهتر شده تا ایکن ککه
نقا را منفشر کرده است وربً از این جرامی های ناموفق یزهایی شنیده بود ولی هرگز
برایم پیش نیامده بود که نتیشهاش را برینم
یزی که در این اتفاق و در اتفاواک دیگری که برایم تعریف کردهانکد ،بکیش از هکر یکز
تکانم میدهد ،تعداد بیماران و شدک بیماری است فکر میکنم مکرد هنکوز بکه آن مقکدار
تکاملی که دولت آرزو دارد نرسیدهاند طریعتاً من از صحیح وضاوک ککردن دربکارهی ایکن
مشکل ناتوانم ،ون خود من هم کامبً مرتب شدها ولی محا است که صورکِ خونآلودِ
تویا را در پشت شیشهها هرگز از یاد برر میرا از این پکیشآمکد بسکیار صکدمه دیکده اسکت
سؤا های بیشماری دربارهی تویا از من پرسید سؤا های عشیری بود زیرا بکه نظکر رسکید
که او دربارهی خودش سؤا هایی میپرسد
*
روزها و ورقهای کاشذ زود تما میشوند در مالی که دیگکران گذشکت زمکان را بکا فکرا
رسیدن سا نو ثرت میکنند ،من ناگزیر از شمارش روزها هستم ولی مکیدانکم ککه طکولی
نخواهد کشید و بیماری ا خیلی زود علنی خواهد شد ولی با این همه نه از مرگ میترسم
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و نه از اصبح شدن فقط با نوعی اندوه یزهایی را ککه ممککن بکود اتفکاق بیافتکد و اتفکاق
نخواهد افتاد مسا می کنم در هر راهرو و سکر هکر پکیچ خطاهکایم ،راهروهکا و پکیچهکای
دیگری مییابم که هرگز فرصت نخواهم کرد کشفشان کنم
میرا به آماده کردن من برای مرگ ادامه میدهد و من به او اعتماد دار
از خیانتم هم مرف میزند ،خیانتی که یک روز نسرت بکه او مرتککب خکواهم شکد او از
من خواهش میکند که مقاومت نکنم ،و ساعتی بعد میگرید و از من میپرسد که آیکا بکه
او خیانت خواهم کرد این سؤالی نیست ککه بتکوانم بکه آن جکوا دهکم ،کون نمکیدانکم،
نمیتوانم بدانم پس صورتم را میان دو دستش مکیگیکرد و مکدتی طکوالنی در سککوک بکه
یکدیگر نگاه میکنیم و در خاطرمان کو کترین خط صورک دیگری را نقش میبندیم،
با امیدی واهی به این که شاید پس از جرامی در ذهنمان باوی بماند
*
امروز به مبواک مردی رفتم که در خانهاش گکودا مکیکنکد مسکابی پیشکرفت ککرده ،در
ما ماضر صامب یک زیرزمین واوعی شده است امشب تصمیم دارد برای آخرین بار به
درونِ آن بکرود و هرگککز بیکرون نیایککد مککیخواهکد یککک هفتککه تنهکایی را در سککیاهی مطلککق
بگذراند مقداری خکوراکی و آشکامیدنی فکراهم آورده و مکدک درازی اسکت ککه مشکغو
آماده کردن این جنایت است امشب زنش به عرث انتظکارش را خواهکد کشکید و بکینتیشکه
دنرالش خواهد گشت دیگر باال نخواهد آمد ،در سوراخش تنها خواهد ماند و برای اولکین
و آخرین بار ،در زندگیاش نامریی خواهد شد
ماال که دار مینویسم ،او را در نظر مشسم میکنم که ساکت روی خاک نمناک نشسته،
شاید در ما خوردن یک شیرینی خشک است شاید به پشت دراز کشکیده ،شکمهکایش
در سیاهی باز است ،شاید خوابیده و سرش را روی بازوی خمشدهاش گذاشته است
میرا نیمه خوا است منتظر بود تا نوشتنم را تمکا ککنم روی تخکتم نشسکته بکود و شکمدی
روی شانه هایش انداخته بود سکرش خکم شکده و مکاال خوابیکده اسکت پسکتانهایش در هکر
تنفسی باال می آید ،دست راستش روی پایم فشکرده شکده اسکت در آن دورهکا سکربازها را
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میبینم که زیر راغها میدوند صورک میرا ،زیر سایهی موهکایش ککه مثکل مرککب روی
مبفهی سفید ریختهاند ،ورار دارد
*
االن دئیردر خرر داد که به زودی جانشین بوئنیه خواهد آمد او از آن شکخص مرفکی نکزد
هنگا مرف زدن نگاهم نکرد پس از مرگ بوئنیه ،طرق رسم جاری ،خیلی لرخند میزنکد،
ولی شمهایش نمی خندد میرا به من گفت که او به وزارکِ روابط رفتکه و خواسکته اسکت
که کسی را به جای بوئنیه نفرستند ،ولی تقاضایش را رد ککردهانکد خرکر بکدی بکود ،کون
امکان دارد که با این مرکت ،توجه مقاماک رسمی به این خانه جلب شود میرا گفکت ککه
باید یک دختر انتخا کنم ،ولی من نمیخواهم و نمیخواهم ککه او هکم مکردی انتخکا
کند به هر ما  ،ووتی خیلی کم است
امشب ،سربازهای زیادی در دشت هستند آنها دنرا کسی مکیگردنکد ککه خکودش را در
زیرزمین مخفی کرده است زنش خرر ناپدیدشدنش را به وزارکِ انضکراط داده اسکت او را
به مووع پیدا نخواهند کرد صحرت بر سر این است که میر
نوشتنم را وطع کرد  ،ون صدای فریادی از سمت دشکت شکنید مکردی را دیکد ککه در
میان خانهها میدوید ،همان مردی بود که خودش را خاک کرده بود سربازها مخفیگاهش
را پیدا کرده بودند با بدن برهنه زیکر نکور کراغهکا مکیدویکد در مرککاتش نکوعی شکادی
امساس می شد گاهی اوواک در ما دویدن ،با نوعی شور و شوق ،مأیوسانه باال میپریکد
صککدایی زنککگدار دسککتور مککیداد و سککربازها مثککل یککک گککروه بالککه دسککتوراتش را اجککرا
میکردند همه جا پیراهن سفید دیده میشد مرد بکه زودی دوره شکد خکودش را در میکان
دایرهای از سربازها دید و آنها را با نفس بریده و دهان باز نگاه میکرد
خیلی راست ایستاده بود ،با شرور سرش را به عقب برده بود سربازی از دیگران جدا شد تکا
به طرف او برود دیگران مرکت نکردند مرد ،سرباز را به زمین انداخت و با تما وکدرتش
شستهایش را در رگ ملقومش فرو کرد سرباز بعد از مدتی تکان خکوردن ،بکیمرککت
ماند مرد ایستاد و با فریاد یزی گفت بعد سرباز را سر دست بلند ککرد ،و او را بکه طکرف
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گروه پرتا کرد صدای گلوله ای شنیده شد و صورک مرد به رنگ ورمز پررنگ درآمکد
ند ثانیه تلوتلوخوران ایستاد سربازها منتظر بودند مرد پیچوواپیچ مکیخکورد ،خکم شکد و
ورل از آن که برای آخرین بار آهسته روی زمین بغلتد ،صاف ایستاد
سربازها او را برداشتند و با نظم و ترتیری خکاص بردنکد مکاال ،دوبکاره دشکت خلکوک شکده
است
ما این را دیدیم و من همان طور که دید  ،نوشتم
*
برایم مشکل است که از بیماریا مرف بزنم به طور شیرمستقیم ظاهر میشود ،بکدون درد
و بدون نشانهای واضح آن را در خود مس میکنم ،مس میکنم ککه عمیقکاً در مکن جکا
گرفته است مثبً ،اشلب او شخص مفرد را در مکرفزدنکم بسکیار زیکاد بکه ککار مکیبکر
جمبتم را این طور شروا میکنم« :من معتقد که » یا «من تصور میکنم » در صکورتی
که یک مرد سالم میگوید« :اعتقاد بر این است که » یا «معموالً تصور میشود که »
از طرف دیگر دوست ندار که به من دست بزنند و ایکن نشکانهی بسکیار خطرنکاکی اسکت
دیگران بازوی هم را میگیرند یا دست هم را میفشارند ،شانه به شانهی هکم راه مکیرونکد،
مخصوصاً ووتی که تازه به هم مکیرسکند مکن نمکیتکوانم در ایکن مکورد دسکتخوش نکوعی
پریشانی شدها که بیماریا را به خوبی آشکار میکند برایم اتفاق افتکاده اسکت ککه فککر
میکنم با لرخند زدن به کسی او را انتخا کردها  ،او را جدا کردها  ،خواسکتها ککه فقکط
او شاهد محرت من باشد فرد سالم به همه لرخند میزند در دشت اشلب راههای خلکوکتکر
را انتخا میکنم ،راههای کم سکر و صکداتر را فکرد سکالم در جسکتوجکوی سروصکدا و
تحرک است ووتی عدهای یک نفر را در دشکت کتکک مکیزننکد ،شریکزها بکه مکن مککم
می کند که به کمک کسی برو که در وضکع ضکعیفتکری وکرار گرفتکه اسکت فکرد سکالم
همیشه به اکثریت می پیوندد برای این که بکه کسکی کمکک ککنم ،ککافی نیسکت ککه فقکط
محتاج کمک باشد ،بلکه باید من هم بخواهم که به او کمک کنم
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ووتی نمایندهی کمیتهی امسان برای برداشکت پکولی ککه هکر روز بایکد در جعرکهی امسکان
نزدیک در خانه بگذاریم می آید ،باید نگاهم را برگردانم تا استفراغ نکنم بعضی اوواک بکا
خروج کارگران از کارخانه روبهرو میشو میبینم که همه دستهجمعی بیکرون مکیآینکد،
مثل کرمی گر و متحکرک رؤسکا و دانشکمندان هکم همکراه ککارگران از کارخانکه خکارج
میشوند این مکم وانون است بنا به مقرراک آنهکا هکم اونیفکور بکه تکن مکیکننکد ،ولکی
میشود از دیگران تشخیصشان داد گر ه سرشان را پایین میاندازند و موهای سرشکان را
به طرف باال شانه کردهاند و روشن زدهاند ،ولی آنها را از همان نگاه او میشود شناخت
این را میدانند و از این موضوا خشالت میکشند سعی میکنند که بکا ککارگران شکوخی
کنند ،با آنها شرا مینوشند ،اما فقکط خودشکان از شکوخیهایشکان مکیخندنکد و شکرا
عمومی را هم دوست ندارند ووتی آنها را میبینم امساس شمکی بکزرگ و در عکین مکا
شادیای بزرگ میکنم
اینها نشانههای بیماری من هستند اما دلیل آن را بایکد در زمکانهکای گذشکته جسکتوجکو
کرد ،و این را مورخان نمیتوانند توضیح دهند زیرا همهی مورخان اصبح شدهاند و هکیچ
یز را به یاد ندارند
*
جانشین بوئنیه آمده است یک اصبحشده به طکور مکتم جرامکی روی او مکدکهکا پکیش
انشا گرفته است ،ون هیچ اثری از نقا دیده نمی شکود ،ولکی بکه هکر مکا دائکم لرخنکد
میزند و دیگر در وضعش نمیشود شک کرد مردی اسکت الشکر بکا مرککاتی آرا بکه او
دستور دادهاند که از دئیردر بچه ای بکه وجکود بیکاورد مقامکاک پزشککی ،دئیکردر را معاینکه
کرده اند و معتقدند که او ندان هم پیر نیست دئیکردر خسکته اسکت و ایکن ککار را خکوش
ندارد مقاماک پزشکی میدانند که دئیردر شانس کمی دارد تا از زایمان جکان سکالم بکه در
برد
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اسککم او رودک  Rodecاسککت و در یککک وزارکخانککه کککار مککیکنککد ،نمککیدانککیم کککدا
وزارکخانه امشب میرا پیش من نمیآید به پهلو دراز کشیدها و مینویسم باید هر دویقکه
سر را بلند کنم تا مراوب باشم رودک زاغسیاهم را و نزند
مووع شا خیلی مرف زد داستان های بامزه تعریف کرد و خیلی خندید خندهاش کوتاه و
پرصدا است ،مثل یک فریاد گاهی دستش را روی دست دئیردر میگذاشت و دئیکردر بکه
اجرار وهقهه میزد ،ولی هر بار دستش را پس میکشید بعد از شا صکدای تیکری از سکمت
دشت شنیدیم رودک از جا پرید ،لیوانش را آهسته زمین گذاشت و مشتهکایش را نکان
به هم فشرد که مفصلهایش سفید شد با صدای گرفتهای گفت که متماً سکربازها مشکغو
از بین بردن مردی هستند در شمان میرا پرتو نوری دید و خنده سر داد دئیکردر و میکرا
فور ًا این کار را تقلید کردند و همگی با هکم وهقهکه زدیکم ،در مکالی ککه صکورک خنکدان
رودک مراورمان بود ،متماً میخواسکته مکا را امتحکان کنکد ،امکا از ووامکتِ روشاش هنکوز
متعشرم
به میرا گفتم که بعداً ،ووتی که رودک خوابش برد ،نزدش خواهم رفت
*
او خوا است تا اتاوشان پیش رفتم و از پشت دیوار نگاه کرد بکه پشکت خوابیکده بکود و
سککرش را روی شککانهی دئیککردر تکیککه داده بککود ،دسککتهککایش صککلیبوار بککود و صککورکِ
خندانش ،از نور یکی از راغهای دشت ،روشن شده بود دئیردر بیدار مانده بود همدیگر
را نگاه کردیم بدنش در زیر مبفه ،خشکی عشیری داشت ،مثل این که تماس رودک با او
تما آرامشش را گرفته بود بعد از لحظهای اشاره کرد که برو اطاعت کرد
میرا در پهنکای تخکتش دراز کشکیده بکود ،موهکای سکیاهش روی زمکین ریختکه بکود و بکدن
سفیدش در تاریکی ،نر می درخشید مرکت نکرد ولی صدایش بکه هنگکا ورود از مکن
استقرا کرد سؤالی بود که از مدکها پیش انتظارش را میکشید و هرگکز نمکیخواسکتم
آن را بشنو :
کک تو بعداً مرا پیدا خواهی کرد ،مگر نه؟ پیدایم خواهی کرد؟
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*
امروز بسیار راه رفتیم
میککرا مککیخواسککت دختککری را برینککد کککه سککا هککا پککیش بککا او آشککنا شککده اسککت و درمربککع

857ک33ک 4شرق زندگی میکند که یک مربع وکدیمی اسکت و بکه زودی ویکران خواهکد
شد ویرهای آن جا خرا شده است و خانهها از کثافت کدرنکد تقریرکاً تمکا جمعیکت آن
جا اصبح شده و آمروالنسهکا شکب و روز در مرککتانکد بعکد از جسکتوجکوی فکراوان
دوست میرا را پیدا کردیم او اصبح شکده بکود و میکرا را نشکناخت آبسکتن بکود ،شککمش
برآمده بود و رنگ موهایش کدر بود جلوی در خانهاش نشسته بود ،خانهای ککه در آن بکا
دو اصبحشدهی دیگر شریک بود برایمان داستانهای بامزه تعریف کرد ،اما پایان داسکتان
را فراموش میکرد و یا در میانهی داستان مکث میکرد و بعد منمنکنکان داسکتان تکازهای
شروا می کرد ووتی خواستیم سؤاالتی بکنیم ،سکسکهای کرد و از مکرف زدن بکاز مانکد،
صورک جرامی شدهاش را به طکرف آسکمان گرفکت و بکا صکدایی مکزین شکروا ککرد بکه
خواندن «مقرراک همشهریگری» ،در مالی که با دسکتی رنکگپریکده شککم برآمکدهاش را
مالش میداد
او را خیلی زود ترک کردیم و با هکم ،دسکت بکه گکردن ،راه رفتکیم رهگکذران ک

ک

نگاهمان میکردنکد هرگکز زوجهکا در دشکت تنهکا نمکیرونکد گکاهی اووکاک گکروههکای
اصبحشده خیا میکردند که ما راهمان را گم کردهایم و بکه طرفمکان مکیآمدنکد و از مکا
میخواستند که با ایشان همآواز شویم
جانشین بوئنیه در خانه منتظرمان بود از دور او را دیدیم که پشت دیکوار مکیخندیکد از مکا
پرسید که کشا رفته بودیم میرا به سؤالش جوا داد ما را نگاه نمیکرد ،به نظکر مکیآمکد
که لرخندش برای تما گروههایی بود که در دشت گردش میکردند
کک یک رفیق ودیمی؟
کک ماال دیگر نه اصبح شده بود
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و بعد مسابی پشتش را به ما کرد به این ترتیب است که اصبحشدهها نشان مکیدهنکد ککه
لرخند نمیزنند
*
تما شب را با میرا مرف زد نمیخواهیم ووت کمی را که برایمکان بکاوی مانکده اسکت بکا
خوا هدر دهیم میرا تغییر کرده است دیگر مثل معمو مرا بغل نمیکنکد دسکتهکایش
در پشت من باز و بسته میشوند ،مثل این که بخواهد از من مواظرکت کنکد بکازوانش را بکه
دور سر ملقه میکند و مرا به شکمش فشار میدهد در سیاهی ،مس میککنم ککه ترکری
بر فراز سرمان ورار گرفته است تا دستهای او و سر مرا به یک ضربه جدا کند
هنگا روز ،وضع او خیلی تغییر میکند لراس نمکیپوشکد ،برهنگکیاش شکمافکزا اسکت بکه
دیوارها تکیه میدهد ،میلرزد ،و نگاه سرزش را به شمان رهگذران میدوزد دئیردر ککه
دیگر با ما مرف نمیزند از او میگریزد ولی میرا به کسکی ککاری نکدارد سکر میکز ،ووتکی
برای برداشتن بشقا ها خم می شود ،پستانهایش به میز و به دست مکن ککه روی میکز اسکت
میساید
دیگر به داستانهای بامزهی رودک نمیخندد در مقابل او ،بیمرکت میمانکد ،بکا نگکاهی
سخت ،با بازوانی خمشده به روی سینهاش ،انگار سردش باشد اما شبها مرا به خود فشکار
می دهد ،بدون این که مرفی بزند و به آرامی ،خود را به روی من میگشکاید دیگکر ووکت
زیادی نمانده است
*
با اندک کاشذی که بکرایم بکاوی مانکده اسکت مکیخکواهم از پشکیمانیهکا ،از یزهکایی ککه
ناممکن شدند ،از یزهایی که میتوانستند ساخته شوند ولی خکرا شکدند ،و از یزهکایی
که به سرب کمی ووت نتوانستم انشامشان دهم ،مرف بزنم
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برایم مشکل است که از ناممکنها مرف بزنم ناممکنها ،این سنگر مذا شدهای ککه در
وجود من است و گاهی بیهوده با آن درمیافتم ،مثل دیواری میماند ککه هرگکز نتکوانم آن
طرفش را برینم این دیوار عرارک است از راغهای دشکت ،دیکوارههکای شکفاف ،و شککم
میرا من در پای این دیوار آخری خواهم مرد در درونم وضعیت تازهای مکس مکیکنکم
هنوز آن را خو نشناختها و از فککر ککردن دربکارهاش مکیگریکز بعضکی اووکاک مکس
میکنم که میتوانم آن را از میان بردار  ،اما این خیکا تکرکم نمکیکنکد همیشکه بکه نظکر
رسیده است که میتوانم کاری بکنم ،ولی هرگز کاری نکردها گاهی تند و محککم روی
ویرها راه میرو  ،ولی هرگز به جایی نمیرسم و با این همه میدانم که در شکرایط دیگکر،
یا در دنیایی دیگر ،میتوانستم بدانم که کشا میخکواهم بکرو و بکا همکین وکد هکای تنکد و
مصمم به مقصد میرسید
فقط یک یز مرا نشاک میدهد :این شهادک ایکن بکزرگتکرین گنکاه مکن اسکت و دلیلکی
است مسلم بر بیماری من و بر شرور بزرگ من برای آن است ،فقط برای آن است که میرا
را دار و او هم مرا دارد ووتی دانست که مکیخکواهم آن را بنویسکم ،فهمیکد ککه کرا مکرا
برای خودش میخواهد ووتی دید که او فهمیده است که من کیستم ،فهمید ککه کرا او
را برای خود میخواهم ،ه ودر درست است که همان یزی هستیم که انشا مکیدهکیم
آن ه االن گفتم ،بدون شک بزرگترین اشتراهی است ککه تکا بکه مکا مرتککب شکدها
مطمئن هستم که با ایکن روش نوشکتن مشکا بیشکتری بکه رشکد بیمکاریا مکیدهکم ایکن را
میدانم و دیگر از آن رنج نمی بر مانند دسکت کسکی ککه بکه طکرفم دراز شکده باشکد ،امکا
امتیاجی به من نداشته باشد ،نمیتوانم در مقابلش مقاومت کنم
*
دئیردر آبستن است ،امشب با نگاهی به زیر افکنده بکه مکا گفکت مکا هکیچ جکوابی نکدادیم،
رودک مثل همیشه لرخند میزد

39

روی تختِ من دراز کشیدهایم میرا نوشتنم را نگاه میکند هرگکز بکه نظکر ایکن وکدر زیرکا
نیامده است اما الشر شده است صورتش فرورفته و شمانش تیکرهتکر شکده اسکت دسکت
ام را گرفته است و میان رانهایش میفشارد
در دشت ،گروهی اصبحشده به خانههایشان برمکیگردنکد ظکاهراً بکه هنگکا گکردش گکم
شککدهانککد و مککاال شککب ،آنهککا را مککیترسککاند بککه یکککدیگر سککریدهانککد و آواز همرسککتگی
میخوانند سربازی از دور آنها را دنرا میکند
هر بار که به باال نگاه میکنم ،نگاه میرا را میبینم امشکب شیکر از شکبهکای دیگکر بکه نظکر
میآید نمیدانم را اصبحشدگان رفتند ،دشت خالی است باد ،شرار سیاهرنگ را به هوا
میبرد و آن را در هوا میگرداند تما این ابرهای تیره ،مانند اشرامی هستند که از سایه بکه
روشن بخزند در تاریک و روشن دشت ،روشنایی خانههای اصبحشدگان دیده مکیشکود
ون شب را دوست ندارند ،موجودیتشان را بدین نحو نشکان مکیدهنکد ندیکدن برایشکان
نارامتکننده نیست ،بلکه دیده نشدن برایشان تحملناپذیر است گاهی اوواک جفکتهکای
اصبحشده تما شب روبهروی هم مینشینند و با نگاه ،به یکدیگر ووک ولب میدهند
میرا میخواهد با من مرف بزند این را مس میکنم ،اما بی آن که سر برگردانم به نوشکتن
ادامه میدهم دستم را گرفته است ناخنهایش را در آن فرو مکیکنکد بکه گوشکم صکدای
یک
رودک داخل شد و وسط اتاق ایستاد ماال دارد به ما نگاه میکند ،به نوشتنم نگاه میکند،
لرخندش در کنار در میدرخشد ،از گوشهی شمم او را میبینم میرا خود را گرفته است،
ولی مرکت نمیکند سرش را به عقب برده و لبهایش از هم باز و براق اسکت و نگکاهش
را از روی مداد برنمیدارد نوک پستانهایش ارشوانی است و مثل زخم ،جمعشده،
تما شد ماال آخرین کلماک را مینویسم ولی هیچ ارزشی نکدارد آنهکا را بکرای رودک
مینویسم ،برای آن که به او نشان دهم که اشتراه نکرده است یزهای بیمعنی مکینویسکم
تب عشیری میلرزاند اگر شیرممکن نرود ،میگفتم که از خوشبختی است میکرا نوشکتنم
را نگاه میکند و شمهایش برق میزند سکوک در اتاق سنگینی میکند و تنها مرککت،
از آنِ مداد من است ،مرکتی نا یز که نین مینمایاند ککه مکا سکه شکو هسکتیم ککه روی
پشه ای خم شده باشیم یزهایی را که از مغز میگذرند ،مینویسکم تنهکا ادامکه بکه راهکم
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اهمیت دارد ،برایم مهم این است که در میان این دیوانگی ،که با تهکوری توضکیحناپکذیر از
آن امساس شرور میکنم ،همه یز را تما کنم
رودک رفت میرا روی من خوابید هوا سنگین است ،باد گرمی در اطکراف خانکه مکیوزد
شرارهای سیاهی از ویرها برمیآیند ،سربازها ظاهر شدهاند؛ پیراهنهکای سفیدشکان همچکون
لکه هایی در شب هسکتند رودک برگشکت مرککت ورلکیاش را تککرار ککرد ،یعنکی روی
کلماتی که بر کاشذ نوشته میشد خم شد میکرا بکه آرامکی نفکس مکیکشکد ،در مکالی ککه
بازوانش را به دور ملقه کرده است سربازها به اطراف خانه هشو آوردهانکد میکرا از جکا
میپرد شمهایش را میبندد ،سرش به پایین میافتد گرمای تکنش پکایم را داغ مکیکنکد
سربازها وارد میشوند ،ولی من به نوشتن ادامه میدهم آنها لحظهای بیمرکت میایستند
و بعد بازوهای میرا را میگیرند و بلندش میکنند او ،در میان آنها ،راسکت مکیایسکتد ،بکا
لرانی لرزان سربازی دستش را روی او میگذارد ،او به صورتش تف میکند سکرباز یکک
ود به عقب برمیدارد و لگدی به شکمش میزند میرا خم میشکود ،مکیلغکزد و مکیافتکد
سرباز دومین ضربه را وارد میآورد میرا با فریادی از گلویش ،مثل کرمی به خود میپیچد
و روی زمین استفراغ میکند بعد سربازها
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2
گاهی اوواک ،ووتی میرا را میبوسید  ،شمهایش را پایین میانکداخت و صکورتش درهکم
میرفت و به نقابی سکرد ترکدیل مکیشکد ،نقکابی ککه در زیکر آن افککاری مکیگذشکت ککه
نمیتوانستم مدسشان بزنم بعد ،نگاهش میکرد و با موصله ،صرر مکیککرد تکا بکه مکن
بازگردد
آنها به من کاشذ دادند به نظر میرسد که امیدوارند به نوشتن ادامه دهکم نمکیدانکم کرا
گفتند که میخواهند پروندهای تشکیل دهند ابتدا نمیدانستم ه طور شروا کنم بکه نظکر
می آمد که وربً کاشذها مورد استفاده ورار گرفتهاند و بعد با مدادپاککن نوشتهها را پکاک
کردهاند نمیدانستم ه فایده دارد که بنویسم خاطرهی میرا و یا شاید میل به نوشتن نا او
بود که وادار کرد تا کار را شروا کنم روزها و یا شاید هفتهها است که من در این اتاق
سفید و تار هستم ،که همیشه روشن است ،با دیواری شیشکهای ککه از پشکت آن گکاهگکاهی
دکترها به تماشایم میآیند من یک تخت و یک صندلی دار
در «خانهی اصبح» هستم ،ولی به نظر میرسد که به این زودیها خیا ندارند عملم کننکد
تا ماال فقط با یک پرستار مرف زدها  ،که برایم شذا میآورد و از مکن پرسکید ککه آیکا بکه
کاشذ یا مداد امتیاج دار یا نه من هکیچ جکوابی نکداد

نکد دویقکه پکیش ،آنهکا را بکرایم

آوردهاند
بدون شک آنها از من انتظاراتی دارند ،ولی نمیدانم که انتظکاراتی تصکور مکیککنم ککه
منتظر هستند
*
یک دکتر آمده و خودش را به شیشه سرانده است نوشتنم را نگاه میکند مردی است بکا
صورک پهن و پیشانی بزرگ ،که عینک زردرنگی به شکم دارد شکمهکایش بکیمالکت
اسککت ووتککی سککر را بلنککد مککیکککنم ،بککه مککن لرخنککد مککیزنککد سکککوک عمیقککی در اطککرافم
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مکمفرماست صدای نفس کشیدن و گاهی صدای ولرم را میشنو خکود را بکیش از آن
ه در دشت زندانی مس میکرد  ،مس نمیکنم و تازه ،دیوارهای کدر را هکم دوسکت
دار
مدک کوتاهی است که امساس کنشکاوی زیادی میکنم و از این مس شمهکایم بیشکتر
بککاز شککدهانککد ایککن مککس میککل بلنککد مککرف زدن را در مککن ایشککاد کککرده اسککت بککه خککاطر
میکروفونها از این کار خودداری میکنم
هیچ لراسی به تن ندار ولی از این موضوا نارامت نیستم میتوانند تماشایم کنند
*
امروز پرستار با من مرف زد به من گفت مدود یک مکاه اسکت ککه ایکن جکا هسکتم هکیچ
جوابی نداد فکر میکرد دلم میخواهد بدانم ند ووت اسکت ککه در بیمارسکتان هسکتم
گفتم برایم بیتفاوک است و اصبً اهمیتی ندارد یز دیگری نگفت
او موبور است ،ود کوتاهی دارد ،با شکمانی سکیاه ،لکبهکایی ککمرنکگ ،و پیکراهن سکفید
سرانی به تن سینی شذا را در دست دارد که هنوز از او نگرفتها منتظر است ککه نوشکتنم
را تما کنم
روی زمین نشست و بی هیچ مرکتی خوردنم را تماشا کرد ماال که دوباره مشغو نوشتن
شدها  ،بلند شد و فکر میکنم میخواهد برود ولی نمکیرود ،کنکار در منتظکر اسکت یکک
دستش را به دستگیره گرفته و سرش را کمی به طرف من رخانده است نمیدانکم از مکن
ه میخواهد پشت پنشره ،دکتر با عینک زرد ما را زیر نظر دارد
او رفت دکتر هنوز به شیشه سریده است میشود مکدس زد بیمکاری مکن خیلکی پیچیکده
است که باعث شده ورل از جرامی این نین زیر نظر باشم دکتر در را باز میکند و داخل
میشود
*
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مداد را کنار گذاشتم ،اما سر را بلند نکرد دکتر روی تخت نشست و سکاکت تماشکایم
کرد منتظر بود مداد را بردار تا مرف بزند
کک نخواستید پرستار پهلویتان بماند؟
کک نه
کک به او دستور داده شده بود که اگر شما خواستید پهلویتان بماند
هیچ نگفتم بلند شد ،به طرف دیوار رفت و در مالی که کف دستهایش را آهسته به هکم
میمالید ،برگشت
کک دوست ندارید مرف بزنید؟
کک تا با کی باشد
جوا شیرمرسو من او را لرزاند و سکرش را پکایین انکداخت ووتکی دوبکاره سکرش را بلنکد
کرد ،مالت هرهاش جدیتر شده بود
کک اگر خو فهمیده باشم ،به نظر شما ارزش گفتوگو بستگی دارد بکه شخصکی ککه بکا او
گفتوگو میشود
کک بله
کک دوست دارید با میرا مرف بزنید؟
کک بله
کک تفاوک آن ودرها نیست یکی مومشکی است و دیگری
کک متفاوک
دستش را به دهانش برد و انگشتش را مثل این که گزیده شده باشد ،مکید زمزمه کرد:
کک ما مشغو بررسی این مسأله هستیم مسأله مسألهی رنگ است
دوباره رفت و روی تخت نشست ،با پیشانی ینخورده و مالتی مردد
کک ووتی باید مریضی به متفاوتی شکما را مکداوا بکنکیم ،نمکیشکود از امسکاس نکوعی نفکرک
خودداری کرد
با دوت نگاهم کرد و ورل از ادامه لحظهای مکث کرد:
کککک هرگککز بیمککاری مثککل شککما را مککداوا نکککردها شککما در نککوا خودتککان تککک هسککتید ایککن
نارامتتان نمیکند؟
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کک نه
دوباره انگشتش را مکید و متوجه شد که ناخنهایش رنگ شدهاند (به رنگ زرد)
کک مرفم را باور نمیکنید ،متماً فکر میکنید که میرا هم مثل شما است
مستقیم به شمهایم نگاه کرد
کک میرا به زودی مداوا خواهد شد
خود را مشرور کرد که به نگاهش خیره شو  ،و او فهمید که ه مس میکنم در مالی
که یک ود به عقب برمیداشت ،ناگهان گفت:
کک شما نمیتوانید
کک ی را؟
کک نمیتوانید
پشتش را به من کرد و مدک ند دویقه با خودش مرف زد:
کک من شما را دوست دار من باید شما را دوسکت بکدار  ،پکس شکما را دوسکت دار شکما
انسان هستید ،پس من شکما را دوسکت دار مکن همکهی انسکانهکا را ،هکر طکور ککه باشکند،
دوست دار من هرگز انتخا نمیکنم دانشمند و عمله هر دو برای من یکسانانکد کون
هر دو نفس میکشند پس با هم برابرند ون آد ها نفس میکشند پس بکه هکم شکریهانکد و
ون به هم شریهاند پس ارزش دارند انسان ارزشی ندارد مگر بکا عشکق بکه دیگکران انسکان
بدون عشق وجود ندارد من باید به شما کمک کنم ،پکس مکیخکواهم کمکتکان ککنم مکن
زاییدهی یک زن پیر هستم ،آخرین فرزندش بکود یکک روز مشرکور شکد انتخکا ککنم
یعنی یا نشاک این زن پیر یا نشاک مردی که نمیشناختمش من مرد را نشکاک داد بکدون
هیچ تردیدی ،ون نمی شناختمش ووتی شما میرا را انتخا کردید ،نسرت به زنکان دیگکر
مرتکب ظلم بزرگی شدید ،شما به آنها توهین کردید و با دور نگه داشکتن میکرا از مکردانِ
دیگر نسرت به همهی همنوعانتان ظلم کردید میفهمید؟
کک نه
برگشت و در شمهایش نوعی درخشش شاد دید
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کک نگران نراشید ،به زودی مداوا خواهید شد و دیگر درد نخواهید کشید شکما هکم مثکل مکا
خواهید شد یک نفر میان هزار نفر ،با ودرک هزار نفر ،و عشق هزار نفر شما نقکا انسکانی
میان انسانهای دیگر را خواهید داشت
به طرف در رفت و برای آخرین بار برگشت و ورل از خروج ،پاهایش را محکم به هکم زد
با صدایی ماکی از تسلیم تکرار کرد:
کک دوستتان دار
*
دیشب شذایم را به مواد مخدر آششته بودند ناگهان بیدار شد  ،به این امید که اتاق را طرکق
معمو روشن برینم ،اما در تاریکی بود خواسکتم بلنکد شکو  ،وکادر نرکود بکدنم از ارادها
فرمانبرداری نمیکرد ،فقط پلکهایم را میتوانستم تکان بدهم مدک ند دویقه به همکان
ما باوی ماند  ،و بعد متوجه صدای سوک ضعیفی شد که به نظر میآمد از روی زمین و
از زیر تخت به گوش میرسد
روی دیوارها که ماال به رنگ ورمز تیره درآمده بود ،سایههای سیاهی شروا بکه رخیکدن
کردند ،او آهسته و بعد تند ،مثل گردبادی که من در مرکزش باشم یزی ،مثکل لککهای
زردرنگ ،روی سقف ترکید ،لکهی تاندهای با دست و پاهایی آ گونه که از رخیدن به
دور من وا نمی ماند باالخره صدای پایی شنیده شد ،صدای پای مردی که بدون تووکف بکه
من نزدیک میشد اما هرگز به بالینم نمیرسید صدا از پایهی تخکتخکوا مکیآمکد ،ککه
بدون شک بلندگویی در آن کار گذاشته بودند
ووتی لکه ی زرد تما دیوارها را گرفت ،از مرکت باز ایستاد و جایش را لکهای سکرزرنگ
پر کرد که آن هم به نوبهی خود پژمرد و جایش را به رنگ تازهای داد هر رنگ بکا نکوعی
خشونت بیمد ،مثل این که زنده باشد ،به دور من می رخید ولی به زودی صکداهایی بکه
گوشم رسید ،صداهای آرامی که با زبانی بیگانه که من نمیدانستم ،مرف میزدند خیلکی
رامت می شد در لحن آن صداها بسیاری عقل سلیم بکا هکوش مسکلم و نکوعی خودخکواهی
عشیب را باز شناخت اما مثل این بود که کسی میخواهد مکانع از گکوش دادن مکن بکه آن
46

صداها بشود دستهایی روی گوشهایم را گرفتند ،دستهکایی گکر و نمنکاک خواسکتم
آنها را با مرکت تندی از خود دور کنم ،اما به تن زنی برخورد کرد که خودش را به مکن
سرانده بود در همان مووع ،لکهای سرخ روی دیوار ترکیکد ،و لککههکای دیگکری هکم بکه
دنرالش ترکیدند من خیس از زخمهای میرا بود
بعد دیوار به طور شریری سفید شد و دید دختری که با من جفت شده بکود ،نقکا خنکدانِ
یک اصبحشده را به هره دارد
*
مطمئنم که او میرا نرود امروز طو و عرض اتاق را میپیمایم و آرامکش گذشکته را نکدار
او میرا نرود ،ممکن نیست که میکرا بکوده باشکد جرامکی ،طکوالنی و مشککل اسکت و آنهکا
نمیتوانند به این زودی تمامش کنند
این سؤا نراید دیگکر مطکرح شکود بکه زودی نقکا را بکر هکره خکواهم داشکت و همکراه
گروهی در دشت راه خواهم رفکت در مکالی ککه سکر را بکه آسکمان بلنکد مکیککنم تکا از
درزهای صورک جدید کمی نور بگیر
فعبً مرا رامت گذاشتهاند پرستار متا سعی هم نکرد که با من مرف بزند بکرایم خکوردنی
آورد و فوراً رفت در آن طرف دیوار هم هیچکس نیست مرا با خاطراک شب گذشته و با
آن مافظهای که آنها برایم ساختهاند ،رامت گذاشتهاند
ووتم را با تشربههایشان هدر نمیدهم ،خاطراک دیگری هکم دار  ،خکاطراتی ککه در دوران
بیماریا روی هم جمع شدهاند و جرامی برای همیشه آنها را از بین خواهد برد
ووتی جوان بود  ،برایم بسیار اتفاق میافتاد که تما شب را در دشت بکدو جکوان بکود و
نمیدانستم که دویدن نشانهای از فرار است در آن زمان ،برای رسیدن به جایی میدویکد ،
ون مطمئن بود که جایی هست که همیشه می توان به آن رسکید هنکوز نمکیدانسکتم ککه
بیمار  ،فکر میکرد یک آد طریعی هستم فکر مکیککرد ککه بکین نامشکابه و شیرطریعکی
تفاوتی هست
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اشلب برایم اتفاق می افتاد ککه بکه دنرکا فضکایی بکاز بگکرد و در آن جکا مثکل یکک کراغ
پایهدار ،راست و صاف ،و بی مرکت و مراوب ،بایستم رهگکذرها بکه دور جمکع شکدند و
نگاهم کردند ،خودشان را به همدیگر میمالیدند تا به وجود یکدیگر دلگر شوند
همچنین برایم اتفاق میافتاد که دست در کمر تویا بیانداز و بیمقصکد بکه دوردسکتهکای
دشت بدو
او به من گفت:
کک آیا من تنها کسی هستم که به دشت آوردهای؟
و من میگفتم:
کک تو تنها کس هستی
کفر ،سینههایمان را پر میکرد و هر کدا از دهانِ دیگری خوشبختی انتخا شکدن را بکه
نگ میآورد
من همیشه بیمار بودها  ،شاید از همان ابتدا ،از دیگران یزی نمکیفهمکم و بکا تمکا ایکنهکا
بدیشان را هم نمیخواهم؛ اما آنها از من متنفرند ،مثکل ایکن ککه تهدیکد بزرگکی برایشکان
باشم
به خاطر دار که منتظر شب می ماند تا به خانه برگرد و همیشه راهِ ککمنکورتر را انتخکا
میکرد و همیشه کو ه های تنگ را ،شهرهایی را با نور شامگاهی ،و جادههای تاریک را
آرزو داشتم ،تا سایهای را به دنرالم مس نکنم
*
تما روز پرستار ترکم نکرد هنگا بیدار شدنم این جا بود ،روی صندلی نشسکته بکود و در
سکوک مراورم بود ووتی دید که دیگر خوا نیستم لرخند زد برگشکتم و خواسکتم دوبکاره
بخوابم ،اما بیهوده بود پس به پشت دراز کشید و هرها را به طرف سقف گرفتم ،جایی
که دیشب زخمهای میرا از آن می کید
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زنِ اصبحشده پیدایش نشد با لکههای ورمز و سیاهی که دائم در باالی سر پیکدا و پنهکان
میشدند ،تنها ماند لکه هایی مثل خکون روی ویکر ،میکرا هنکوز مکداوا نشکده اسکت ،ایکن را
میدانم
دیروز دکتر دیگری برای تماشای من آمد مردی بود بلند و الشر با شکمانی بکیروح و بکا
صورتی نزار که امتماالً نمیتوانست لرخند بزند
پرستار ،بدون مرکت ،نوشتنم را نگاه میکند شمانش را هرگز از من برنمیدارد به نظکر
میآید که صرری بیپایان دارد ووتی برای فکر کردن مکث میکنم بکا امیکدواری بکه جلکو
خم میشود لراس سفیدش از روی رانهای رنگپریدهاش پس میرود هر ووکت نگکاهم را
باال می آور  ،او آهسته پاهایش را از هم باز میکند ووت به کنکدی مکیگکذرد و گذشکت
زمان به روی من سنگینی میکند و آن هم به دلیل انتظار اوست که من نمیتکوانم امسکاس
ب باز شده است موهکایش بکه وکدری بکور اسکت ککه مکن
نکنم ماال دیگر درز لراسش کام ً
میتوانم لرهای نیمگشودهی آلتش را برینم بلند میشود و به طرفم میآید
*
دگمههای بلوزش را بست و ماال دارد میرود ،بکدون کلمکهای از همیشکه تنهکاتر هرگکز
زنی را ندیده بود که تا این مد خود را پست کند
لراسش را درآورد و در مالی که مرا نگاه میکرد مدک زیادی تکن خکود را نکوازش ککرد
بعد خودش را با دستهایش باز کرد ،به زانو نشست ،پشتش را به مکن ککرد تکا خکود را بهتکر
نشان دهد در آخر ،همین کار را از جلو کرد و لکذتی را ککه مکن بکه او نمکیداد بکا نکوعی
هیستری صامت به خود داد لبهایش بدون نالهای بکاز و بسکته مکیشکد از بکیاعتنکایی مکن
متعشب شد ،مثل این که فکر می ککرد اگکر مکس تحقیکر را در مکن ایشکاد کنکد ،تسکلیمش
میشو
نشانهی تازهای از بیماریا را کشف کردها  :یزی را که ستایش میککنم دوسکت دار و
ما آن که فرد سالم ،یزی را که تحقیر میکند دوست دارد یا بهتکر بگکویم :فکردِ سکالم
تحقیر نمیکند ،بلکه میتواند متوجه عیری بشود و همین عیب ،عشقش را باعکث مکیشکود
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برای فرد سالم ،دوست داشتن خوبیهای دیگری ،دلیل عشق نیسکت؛ بلککه دوسکت داشکتن
عیبهای دیگری ،بزرگترین دلیل عشق است
*
او برگشته است و این بار لراس سیاهی پوشیده که به روی سفیدی پوستش شم را میزند
مرا با لرخند نگاه میکند اما از خودش مطمئن نیست مینویسم و منتظر سه دکتر از پشت
دیوار مرا نگکاه مکیکننکد دختکر دیگکری وارد مکیشکود ،مومشککی و تقریرکاً بلنکد و الشکر
پستانهای نحیفاش زیر پیراهن نازکاش لقلق میخورد به طکرف گوشکهی دیگکر اتکاق
میرود و شم از من برنمیدارد دکترها بدون اینکه شکم از مکن بردارنکد ،بکا هکم مکرف
میزنند یکک زن اصکبحشکده ناگهکان ظکاهر مکیشکود برهنکه اسکت و دسکتهایش را روی
باسناش گذاشته است لرخندش نور بسیار سفید اتاق را شصب کرده و نقابش تکازه و بکراق
است او میرا نیست میدانم که میرا نیست سینهاش به نظر مرده میآید و شکماش ،در زیر
وفسهی سینهاش مثل گودالی تاریک است مینشیند و شم از من برنمیدارد میدانم ککه
این زنها از من ه می خواهند اما من بکه خصکوص متوجکه دکترهکا هسکتم ککه ویافکههکای
متفکری دارند همچنان به نوشتن روی کاشذی که به من دادهانکد و هکر شکب آن را از مکن
میگیرند ادامه میدهم
دو پیرزن وارد میشوند گیسهای سفید بافتکه و پوسکتی روکیکده دارنکد مدتهاسکت ککه
اصبح شده اند ،نقابشان تقریراً از میان رفته است فقط لرخندشان باوی مانده که متوجکه مکن
کردهاند ،در مالی که کنار دیگران مراتمه زدهاند ماال نوبت زنِ بسیار زیرایی اسکت ککه
وارد شود او لرخند نمیزند ،متا مالتی شمگین دارد ،نگاهم نمیکند تنها کسی است ککه
نگاهم نمیکند خکودش را از دیگکران کنکار مکیگیکرد و مکیخواهکد بکدنِ برهنکهاش را بکا
دستهایش باوشکاند پوسکتش تیکره ،شکم هکایش سکرز و موهکایش سکیاه اسکت مکرا نگکاه
نمیکند
*
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تما شد ،میتوانم باوی را تعریف کنم زنهای دیگری وارد شدند زنهکایی از هکر ومکاش
که یکی از آنها میشلید ،و همهشان به تماشای من نشستند شیر از همانی که االن مکرفش
را زد به نظر میرسید که میخواست یزی به من بگوید ،اما نتوانستم بفهمم که یکزی
پشت دیوار ،دکترها یادداشت برمیداشتند
خیلی زود اتاوم پر شد از زنهکایی ککه دورها کردنکد ،در مکالی ککه مکن مثکل بچکهای در
تختخوابم دراز کشیده بود دختری دستم را گرفت ،او را از خود رانکد و خواسکتم ککه
عقب برو اما مرا محکم از پشت گرفتند دو زن بازوهکایم را از پشکت گرفتنکد و دیگکران
هم از آن دو تقلید کردند تا پیرزن بتواند خودش را روی من بیاندازد با وجود این جمع ،و
بخار سوزانی که مانع از درست دیدن من میشد ،در گوشهای از اتاق ،همکان زن را دیکد ،
همان زنی که از ابتدا خودش را کنار نگه داشته بود و ماال داشت مرا نگاه میکرد
ناگهان مس کرد که مایع گرمی روی شکم ،بازوها و پاهایم سرازیر شد کراغ ککمنکور
شد لب سردی به روی لب هایم فشرده شد زبانی از میان دندانهایم بکه دهکانم فکرو رفکت
داشتم خفه میشد و در مالی که ندین دوجین دهان با لبهایی خیس ،لبهایی کر
و رنگپریده ،از هر طرف باز شده بودند مس کرد که در ما انفشار
باالخره زبان را میان دندان هایم گرفتم و با تما ووا آن را گاز گرفتم و تما خونی را که از
آن جاری شد نوشید فریاد بلندی در اتاق طنین انکداخت و گرمکای یکنکواختی روی تکنم
پخش شد
بیدار شد  ،با بدنی پر از زخمهای کو ک که خون با هر ضربان ولرم از آنها میجهیکد در
سایهروشن اتاق توانستم سایهی نشستهای را در گوشهای تشخیص دهم سایهای که بکه نظکر
میآمد دارد مرا نگاه میکند بلند شد همان زنِ سرز شکم بکود ککه دایکم خکودش را دور
نگاه می داشت دهانش را آهسته به طرفم پیش آورد سرش را میان دستهایم گکرفتم و او
را بوسید ناله ای کرد آماده بود تا با او مرف بکزنم ولکی متوجکه شکد ککه دیگکر نفکس
نمیکشد
*
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یککک دکتککر االن اتککاق را تککرک کککرد مککرد جککوانی بککود بککا دسککتهککای کشککیده و ظریککف
صحرتمان بسیار طوالنی شده بود پاهایش را روی هم انداخته بود و مقداری سؤا از مکن
پرسیده بود
کک میدانید را این جا هستید؟
کک ون بیمار
کک میدانید که تقصیر میراست؟
کک نه
کک میدانید که مثل دیگر بیماران نیستید؟
کک نه
کک میتوانید این را باذیرید؟
کک بله
کک شما را نارامت نمیکند؟
کک نه
کک آیا فکر میکنید ارزشتان بیش از دیگران است؟
کک بله ،بیش از بعضیها
کک ه کسانی؟
کک نمیدانم
بلند شد ند ود رفت ،دستهایش را در جیب روپوشش کرده بود:
کک آیا میدانید را هنوز اصبح نشدهاید؟
کک نه
کک به خاطر میرا ما باید از بیش از همه او را از مغزتان خارج کنیم؛ میرا را نمیگکویم ،بلککه
مقصود از بین بردن ارزشی است که او نزد شما دارد ریشهی بیماریتان همین است ،شما
دوست دارید تحسین کنید و این علت اصلی اختب مشاعر شماست دیگر نراید هکیچکس
را تحسین کنید فرد سالم هرگز یزی را ستایش نمیکنکد بلککه مکیخنکدد او شکعور طنکز
دارد همه یز برایش خندهآور است به زودی از میرا خندهتان خواهد گرفت
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به طرف در رفت و ورل از خارج شدن برگشت:
کک این را هم بگویم که میرا مامله است
*
این دکتر خیلی شعور دارد خیلی خو بیماری مرا شناخته است او که نه میتوانکد تصکور
کند و نه میتواند بفهمد که من ه مسی میتوانم در برابر میرا داشته باشکم ،او ککه شیکر از
عشق اجراری و همگانی یزی نمیشناسد ،میداند که من فقکط یکک نفکر را دوسکت دار
راستی ه طور این را میداند؟ او که در این باره یزی نمیداند ،ه طکور ایکن را فهمیکده
است؟
به نظر میرسد که این سؤا خیلی مهم است ،اما هنوز نمیدانم به که دلیکل آنهکا بکرای
شناختن من با اشکا کمتری روبهرو هستند ،با اشکالی کمتر از اشکا مکن بکرای شکناخت
آنها نراید این را فراموش کرد
من از مقاصد آنها هکیچ یکز نمکیدانکم گناهکان بکرمب شکدهانکد و دیگکر سکعی در پنهکان
کردنشان نمیکنم شاید آنها فکر میکنند که هنوز همهی گناهان مرا نشناختهاند بکه هکر
ما اشتراهاک من آن ودرها هم زیاد نیست
در مقابل شمان آنها برهنها در طو و عرض اتاق راه میرو  ،مکیخکور  ،مکینویسکم،
فکر میکنم ،هرگز لرخند نمیزنم کم میخوابم طاقباز میخکوابم و هکر شکب بکه سکقف
نگاه می کنم و منتظر خون کسی هستم که انتخابش کردها همیشه پرسیدها

ه یکز ککم

دارند؟ این هم بخشی از بیماریا است فرد سالم هرگز یزی نمیخواهکد ،هرگکز یکزی
از خود نمیپرسد
آنها با هم در دشت راه میروند و بکرای هکم ،طرکق مقکرراک ،داسکتانهکای بکامزه تعریکف
میکنند
*
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ند روزی میشود که یزی ننوشتها آن ها به دیدنم آمدند و نگران شدند دکتری آمد،
ضربان ولرم را ،فشار خونم را ،و درجهی مرارتم را اندازه گرفت و بی هکیچ مرفکی بیکرون
رفت
پرسککتار جلککوی مککن برهنککه شککد و دسککتم را گرفککت و روی بککدنش کشککید ،در مککالی کککه از
شمهایش اشک میریخت زنهای دیگری برای دیدنم پشت پنشره آمدند
شبها دیگر نمیخوابم ،راه میرو اینها را در شب مینویسم ،در زیکر نکور سکفیدی ککه
هرگز کم نمیشود دکترها آن جا هستند ،پرسکتار مشرکور شکد آنهکا را صکدا کنکد ،آنهکا
میبینند که دوباره دار مینویسم ،و به نظر بسیار نگران میآیند ووتی نگکاههایمکان بکا هکم
تبوی میکند ،دیگر لرخند نمیزنند در شمهایم به دنرا

یکزی مکیگردنکد ،امکا بیهکوده

است
دوباره مینویسم ،با خود مرف میزنم ،تا ووتی که آنها مغز را برای خارج کردنِ بکدی
باز نکنند ،خو نخواهم شد دیرووت است دکتری میآیکد در را بکاز مکیکنکد و بکه مکن
دستور میدهد بلند شو به طرفم آمد ورل از
*
بازگشتها نمیدانم ه مدک از این اتاق بیرون بودها هیچ یز در آن عوض نشده اسکت،
همان طور که ترکش کرده بود یافتمش
دکتر دستم را روی ک اشذ متووف کرد و بلند کرد به راهرو رفتیم که در آن جا دکترها و
پرستارها جمع شده بودند بعضیها برای لمس کردنم نزدیکک شکدند مکدتی طکوالنی بکین
دیوارههای شیشهای راه رفتیم هنوز مداد را به دست داشتم
مرا کنار دری نگه داشت و من داخل اتاق تاریک و ورمزرنگی شد که در آن طرح انکدا
اشخاص به شم میخورد و پیرمرد اوی ،که در طشتِ خمرهماننکدِ لعکا داری فکرو رفتکه
بود ،انتظار را میکشکید لولکههکای زردرنگکی بکه رگهکای بکازویش وصکل بکود ککه سکر
دیگرش به شیشههایی که از آنها تغذیه میکرد وصل میشکد ایکن شیشکههکا ،بکا نکخهکای
نامرئی به سقف آویزان بکود صکورک مکرد پکر بکود از کین و کروک ،پوسکتش از تعکداد
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زیککادی رگهککای کو ککک پوشککیده بککود ،دهککانش کککه لککبهککای کلفتککی داشککت بککاز بککود
شمهایش که در مفرههای عمیقی گم شده بود بسته بود
بلندگوهایی که در سالن نصکب شکده بودنکد ،ضکربان سکنگین و نکامنظم ولکرش را و تکنفس
مشکل همراه با خسخس و سرفهاش را پخش میکردند با نزدیک شدنِ من شکمهکایش
باز شد ،شمهای تقریراً سفیدی که از پردهای تکار ،ککدر شکده بودنکد صکدای دورگکهاش
تقریراً نامفهو بود
کک را از برادرانتان نفرک دارید؟
کک از آنها نفرک ندار برایم بیاهمیتاند ،به شیر از ندتایشان
کک شما از آنها متنفرید ،ون
از مرف زدن باز ایستاد تا به صدای ولرش گوش دهد ،ون ضربانش تندتر شده بود
کک

ون میخواهید آنها را بکُشید

کک اشتراه است ،من
کک ساکت شوید کسکانی ککه نخواهنکد بکه برادرانشکان کمکک کننکد ،مکیخواهنکد آنهکا را
بکُشند این بدیهی است
با سر و صدا نفس کشید ،با خسخس گلویش
کک آنها شما را دوست دارند ،را جوابگوی عبوهی آنها نیستید؟
کک من که آنها را نمیشناسم ،ه طور میتوانم دوستشان بدار ؟
کک کسی که واوعاً دوست بدارد ،این دوست داشتن را بدون هکیچ ترعیضکی انشکا مکیدهکد
دوست داشتن کسی که آد بشناسدش ،هیچ مزیتی ندارد ،هیچ :شما را کسکی را دوسکت
دارید؟
کک برای این که ازش خوشم میآید
کک شما را شیفته میکند؟
کک نه ،خوشم میآید ،همان طور که هست
شمانش را بست
کک نمیفهمم
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کک او کاری میکند که من آن کار را تحسین میکنم و من کسی را ککه ککار تحسکینآمیکز
میکند دوست دار
ولرش شروا کرد به تندتر شدن و تنفساش پر سر و صداتر شد
بعد ،ضربان به کلی از مرکت ایستاد ،صدای یک سکوک متکوالی بکه گکوش رسکید و ولکب
دوباره با ضرباتی مرتب به مرکت درآمد ،در شمان مرد درخششکی ناگهکانی دیکده شکد،
درخششی برا که خیلی زود برطرف شد
کک شما دارید بدترین و کریهترین کفر موجود را اظهار میکنید گفتید که باید الیکق عشکق
شما باشند
باریکهای آ از گوشهی لبهایش سرازیر شد به من اشاره کرد که خکارج شکو از دری
که به آن اشاره کرده بود خارج شد  ،راهرویی را طی کرد و خود را در اتکاق درازی بکا
دیوارهای شفاف یافتم
از این دویقه ،ووایع درهم و برهم شدند و من شیر از مقداری خاطرهی مرهم ،یکزی بکه یکاد
نمی آور به نظر رسید که تما اتاق منفشر شد ،دود شلیظی از کف اتاق به هکوا خاسکت،
موسیقی خشنی گوش هایم را پر کرد ،در مکالی ککه آ کثیفکی زمکین را مکیشسکت و تکا
زانوی من باال می آمد در تاریکی مطلق بود که ند ود در آ پیش رفتم ،در مکالی ککه
دست هایم را به جلو گرفته بود بعد آ شروا کرد به باال آمدن و به جایی رسید که مکن
در مالی که سر به سقف میرسید در آن شنا میکرد فقط با سراندن هرها به سکقف
توانستم به نفس کشیدن ادامه دهم ،ون آ در دو سانتیمتری دیوار سقف متووکف شکده
بود سرانشا  ،دریچهای باز شد و دستی از آن بیرون آمد که من
گرفتمش خود را به مالت خوابیده روی زمین سیمانی یک اتکاق کو کک خکالی یکافتم
یک دکتر وارد شد ،سوزنی به من زد و مولهای داد تا خود را خشک کنم
در تختخوابی بیدار شد  ،در کنار پیرزنی که بازوانش سکر را بکه سکینهی الشکر و داشکش
سرانده بود با صدایی لرزان شروا به دلشویی ککرد جکوابش را داد  ،امکا نمکیدانکم که
گفتم در مافظها فقط ند تکه از جملههایم مانده است« :نفکرک از همکه ،کُشکتن بکرای
کمک کردن ،دوست داشتن برای کشتن نشکان دادن نمکیتکوان بکدون کشکتن دوسکت
داشت » و شیره
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سوزن های زیادی به من زدند و من زیاده از مد مرف زد هر بار ،خود را در بغکل یکک
زن یا مرد مییافتم و هر بار به طور تما نشدنی مرف میزد
از مرفهایی که به من میزدند ،یزی به یاد ندار فقط میدانم در اشکهای کسانی که
نمیخواستم دوستشان بدار داشتم شرق میشد این تنها یزی بود که آنها بکه مکن خرکر
دادند
از گوشهای از افق ،مردی به طرفم میدوید ،در مکالی ککه دسکتهکایش را بکه سکویم دراز
کرده بود تلوتلو میخورد ،به نظر میرسید که به سرمد مقاومتش رسیده است ،اما هر ودر
که او نزدیکتر میشد من عقبتر میرفتم و کاردی در دست داشتم مرد دسکتش را روی
شانه ا گذاشت و شروا کرد به تعریف کردن یک وصهی خوشمزه ککارد را در شککمش
فرو کرد
در راهروهایی که میدوید باد یکخزدهی بکورانماننکدی مکیوزیکد در پشکت دیکوارههکای
یخزده ،دکترها در صف درازی ،مثل مشسمههایی سفید ،ایستاده بودند خود را کشکاند ،
افتاد  ،دندان هایم را فشرد و از بینکی نفکس کشکید تکا یکخزدگکی هکوا کمتکر در ریکه اثکر
بگذارد ناگهان ایستاد نیمدوری زد و نزدیک جسد ایسکتاد

کاوو را بکه طکرف سکینها

گرفتم ،اما فوراً دستم را پایین انداختم در پشت شیشهها ،یأس دکترهکا را دیکد در مکالی
که کنار جسد مراتمه زده بود  ،شروا کرد به تعریف کردن یک وصهی خوشمزه
این ها تنها یزهایی است که من از این سفر خارج از اتاوم بکا خکود آوردها شکاید ایکنهکا
آشاز راه اصبح شدن است دیگری یزی نمانده است
*
ند روزی میشود که کسی را نمیبینم ،نمینویسم ،منتظر گمکان مکیککنم خسکتها بکه
راستی که برایم یز کمی باوی مانده ،و با این همکه خکوش نکدار آنهکا را از دسکت بکدهم
خیلی خو میدانم که بوی شرو و سحرگاه را دوباره خکواهم یافکت ،امکا یکادی از آنهکا
برایم نمانده است پیرتر از آنم که دوباره بتوانم متولد شو
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*
شاید ماه ها گذشته باشد به زودی دکترها ،برای اصکبح ککردنم بکه سکراشم خواهنکد آمکد
انتظار به پایان رسیده است ،من آمادها
دو روز پیش ،پرستاری مرا به اتاوی پر از نور نئونهای بکنفش بکرد ککه در آن جکا لحظکهای
تنها ماند خسته بود  ،کنشکاو نرود از دور زنی را دید که بچهای به بغکل داشکت ابتکدا
فقط سایهاش را از پشت شیشه های سفید دید نزدیک شد و من موهکای سکیاه و بکدنش را
با سفیدی درخشانش شناختم میرا در ما راه رفتن بچهای را میبوسید و بکا عشکق او را در
آشوش گرفته بود هنوز مانند گذشته زیرا بود لحظهای به هم نگاه کردیم و مکن وکدمی بکه
طرفش برداشتم من هم ،برهنه و سفید بود از لحظهی ورود به این جا ،ایکن اولکین بکاری
بود که ترسید
او در مالی که شم از بچه برنمیداشت به طرفم آمد بعد سکرش را بلنکد ککرد و نگکاهش
با من تبوی کرد بیمرکت ایستادیم به نظر میآمد ککه منتظکر دسکتوری هسکتیم بکاالخره
بچه را باال برد و به زمین پرتا کرد مغز بچه متبشی شد به طرف هم دویدیم
*
ماال دار میلرز و به زممت میتکوانم بنویسکم یکزی را ککه هرگکز نمکیبایسکت بکدانم
میدانم ماال میرا برای اصبح شکدن مکی رود مکن هکم اصکبح خکواهم شکد همکه یکز را
می دانم و منتظر تا دکتر بیاید و برایش بگویم وارد شد ،سوزن را آماده کرد مکن منتظکر
و مینویسم سکوک سنگینتر میشود :آماده میشو تکا سککوک را بشککنم بکازویم را بکه
طرفش میگیر سوزن را نزدیک میآورد آنگاه من مرف میزنم:
کک من مریض نیستم
او عقب میکشد و میرود تا خارج شکود در مکالی ککه نگکاهش مکیککنم ،از نوشکتن بکاز
نمیایستم او شفلتاً تغییررأی میدهد و سوزن را در بازویم فرو میکند ماال رفته است بکه
همین زودی بدنم سنگین شده است مثل بچه شدها  ،دار گریه میکنم من مریض نیستم
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3
در مربع شمارهی 288ک555ک 38شمالی زندگی میکنم نمیدانم را ایکن را مکینویسکم
شاید به خاطر انشا دادن خدمتی است به دوستانم و برای مفید بودن بکه مالشکان بکه نظکر
می رسد که با نقل این ند فکر و ذکر تعدادی از داستانهای بامزهای که از بر ککردها  ،بکا
دادن نمونهای از یک ذهن بدون شرض و یک ذهن شیراجتماعی ،شاید این کاشذ که مکاال
دار در سیاهی شب و به طور پنهانی مینویسمش ،بتواند فایدهی عا داشکته باشکد و بکرایم
شهرتی از نوا خو فراهم کند
من یک اصبحشده هستم و لرخندِ همگانیا را با خلوص نیکت آشککار مکیککنم پکیش از
این ،جرثومهای از یک نوا بیماری را با خود ممل میکرد  ،نوعی اخکتب مشکاعر عمیکق
را و «دولکت» ککه نمکیخواهکد هکیچ یککک از رعایکای خکود را بکیپنکاه بگکذارد ،در کمککا
بخشندگی و فتوک آن را همراه با مخ و هرها تغییر شکل داد و از نو ساخت تا من بتکوانم
بدون هیچ ویدی از ثمراک زندگی دستهجمعی بهرهمنکد شکو امسکاس سکااس مکن از ایکن
مسئله بسیار عمیق است ولی به نظر می رسد ککه ایکن امسکاس مکن بکا سااسکی ککه درخکور
دلسوزی خستگیناپذیر «دولت» باشد ،هیچ وابل ویاس نیست
از این رو با نوشتن این گزارش میخواهم سعی ککنم ککه در ایکن عکد تناسکب ،موازنکهای
برورار کنم و به کسانی که نشاتم دادهاند نشان دهم که این مرکت جوانمردانهشان بیهکوده
نروده است
*
ما در این خانه هار نفریم همه اصبح شدهاند نورس  Norseو مید  Midelleهستند
که به زودی خواهند مُرد ،ون پیر شدهاند و دیگر به آنها امتیاجی نکداریم آنهکا از ایکن
که فهمیدهاند کارشان به نتیشه رسیده ،خوشمالند و بکا آرامکش خکاطر خودشکان را بکرای
ترک ما آماده می کنند یک زن دیگر هم هست که «دولت» به من ارزانکی داشکته :اسکمش
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گلیز  Glaiseاست و خو است ،ون هرگز به خکودش فککر نمکیکنکد و همیشکه تمکا
نیرویش را برای دیگران صرف میکند به همین دلیل بود که ووتی روزی با بیامتیکاطی از
او پرسید که تا به ما

ند نفر ورل از من نرمی انکدامهای او را لمکس ککردهانکد ،یککی از

دوستانش را با خود آورد و در مقابل شمهای من خودش را به او تسلیم کرد تا بتواند مکرا
از فکرهای سوء رهایی دهد
داستانهای بامزهی فراوانی بلد است و اشلب آنها را تکرار میکنکد ،آن وکدر خکو اسکت
که هرگز گفتوگوهایمان تمامی ندارند و همیشه در خانه شادی وجود دارد
اگر من شبها در نهان مینویسم ،به خاطر این است که بتوانم بعداً خوشحالش کنم ،کون
بین ما رازی وجود ندارد ماال در کنار خوابیده و راغ ،شکعااهکای آبکیرنگکی بکه روی
لرخندِ ابدیاش میپراکند
ند دویقه پیش با هم خوابیدیم ،و از همان او  ،او شروا کرد بکه توصکیف داسکتان ،بکرای
این که هیچ یز نتواند لذک مکا را از شکادی همگکانی و تشکنج بکدنهکای مکا را از وهقهکهی
عمومی که خوشبختی ما وابسته بدان است متمایز و مشزا کند
من در وزارک آموزش ککار مکیککنم ،در وسکمت تهیکهی کتکا هکای درسکی ککار بسکیار
سادهای است و عرارک است از مراورت مرملهی اتما کار هر کتکا ورکل از آن ککه بکرای
پخش برود این کار امکانِ این را به من میدهکد ککه اوراق کا شکده را ورق بکزنم ایکن
مرف درست است که مکی گوینکد همیشکه یکزی بکرای فکرا گکرفتن وجکود دارد و اشلکب
یزهایی را که فکر میکنیم فرا گرفتهایم و به یادمان مانده ،فراموش کردهایکم در آن روز
جملهای انتخا کرد که خو میتواند نشان بدهد که تا که انکدازه «دولکت» عبوکهمنکد
است که درستی بنیان سیاستش را ثابت کند:
« در هر لحظه و در هر ووت ،برای هر فکردی از افکراد ملکت امککان ایکن هسکت ککه درسکتی
موضع اجتماعیاش را بررسی کند ،برای این کار فقط کافی است ککه مووعیکت خکود را بکا
مووعیت همسایگانش بسنشد ووتی این دو مووعیت دیگر همسان نرودنکد ،آن ووکت متوجکه
میشود که توازن اجتماعی به هم خورده و بیعدالتی برورار شکده اسکت امکا که در زمکان
بدبختی و ه در زمان نیکبختی ،اگر مووعیتها یکسان باشند ،این فکرد متوجکه سرنوشکت
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کامل اجتماعش خواهد شد و در آن ناگزیر شکرکت خواهکد ککرد زیکرا نکابرابری همیشکه
برابر است با بیعدالتی »
*
امشب ،سومین شری است که مینویسم روزها به تندی میگذرند و جمبک هم به آسکانی
دنرا هم میآیند از زمانی که شروا کردها  ،مس میکنم کمی تغییکر ککردها و گکاهی
اوواک ،به هنگا کار ،به همکارانم مینگکر و فککر مکیککنم ککه که گونکه باعکث شکادی
تعشبآمیز آنها خواهم شد ه لذک بزرگکی مکیتکوان از ایکن راز بکه دسکت آورد ،زیکرا
بدیهی است که این راز به زودی برمب خواهد شد
شب ،ووتی از کارگاه خارج میشویم ،همگی با هم در دشت راه مکیرویکم ،در مکالی ککه
محکم همدیگر را سریدهایم و با صدای بلند داستانهای بامزه برای هم تعریف مکیکنکیم
گاهی اوواک ود هایمان را با هم برمی داریم ،ون دید ِن پاهکایی ککه بکا هکم بکه جلکو وکد
میگذارند و امساس این که این مرکت مشترک ما را یکی میکند ،وشنگ است
گاهی یک زنِ اصبحشده دستم را میکشد و مرا به خانهاش میبرد و بدون تمایکل واوعکی
برهنه میشود و بدون لذک و با تما معیارهای یک ایثار اصیل ،تسلیم من میشود میدانیم
که این عشق ،تنها عشق واوعی است
یزی نگرانم میکند :برای این که بتوانم به نوشتن این گزارشنامه ادامه دهم ،مشرور شد
که ند ورق کاشذ از وزارکخانهای که در آن کار میککنم ،ککش بکرو الرتکه ،ووتکی بکه
وجود این نوشته پی بررند ،این عمل مرا خواهند بخشید امکا فعکبً کمکی امسکاس نکارامتی
می کنم و از طرف دیگر برای کار کردن در شب مشرور به ترسی ککه معمکو ِ افکرادی در
شرایط من است ،یره شو
در مقیقککت بککرای ایککن کککار دلیککل مککوجهی دار  :بککرای توانککایی شککهادک دادن و افشککای
گوشهای از نظراک موافقم و همچنین ابراز سکااس ،مشرکور ککه بکرای نوشکتن ایکن ووکایع،
نوعی فاصله از دیگران بگیر اما فاصله نمی گیر مگر برای بیشتر مفید بودن به ما آنهکا
و بعداً ملحق شدن به جمع آنها به هر مکا  ،مکی شکود بکا نزدیکک نگکاه ککردن بکه یکزی
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دربارهاش مرف زد ،اما هیأک مشموا را فقط از دور میشود دید بنابراین ،اگر بخواهم بکه
آن ها امترامی درخورشان بگذار  ،مشرور به ترک گرمای جمعمان هستم رهررانِ «دولت»
مشرورند برای تما عمرشان به یک فداکاری دست بزنند و من هم سعی مکیککنم از آنهکا
تقلید کنم الرته بعد از آن که بتوانم این کاری را که بر خود مقرر کردها به پایان برسانم
فردا ،ادامه خواهم داد
*
آن ها آمدند و یکی از همکارانم را ،یک اصبحشدهی کممرف را ککه کمکی دور از مکن
کار میکرد ،توویف کردند

دوست من زس  Zessبه هنگا ناهار شنیده بود که او داستان شمناکی تعریف میککرده و
خیلی هم خو معلو است که او را لو داده است همه به زس ترریک گفتنکد و دسکتش را
فشردند ،اما باید اعتراف کرد که خیلیها مسودیشان شد که را نتوانسته بودند ورکل از او
متوجه وجود این گناهکار شوند اما من هنگا فشردن دست زس ،نتوانستم از فککر ککردن
دربارهی کارهای شرانها خودداری کنم ،ون اگر خرردار میشد متماً مرا هم لکو مکیداد
و این است تناوض ذاتی مووعیت من :برای خدمت به جمکع ،بایکد خکود را دور از آن نگکاه
دار و متا خشمش را ندیده بگیر  ،با این همه ،باید ووکایع را بکا دسکت بسکنشم ،و الرتکه پکر
واضح است که این کار من یک فداکاری است و ون فکداکاری زیربنکای اخکبق اسکت،
محا است که من در اشتراه باشم
شب عشیری است گلیز به طرفم برگشته ،و در مالی که خوابیده ،به نظر مکیآیکد ککه دارد
نگاهم می کند سربازهای دوان ،در دشت بسیارند به نظکر مکیرسکد کسکی را جسکتوجکو
میکنند فکر میکنم فعبً دست از نوشتن بردار
*
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باید دست بردار تا ما ورقکاشذهای فراوانی را سکیاه ککردها  ،امکا فقکط دالیلکی را ککه
باعث شدند به نوشتن روی بیاور بیان کردها شاید دالیل واوعی نراشند ،اما به هکر مکا از
همین است که میترسم و برای همین است که تصمیم گرفتها دیگر ننویسم
ند روز است که خود را متفاوک مس می کنم شاید این فداکاری خیلی بکرایم سکنگین
بوده است ،باید دوباره سرنخ زندگی پیشینم را به دست بگیکر  ،خکود را در جمکع رفقکایم
شرق کنم تا یزی را که به نظر میرسد از دست دادها دوباره بکاز یکابم دیگکر از خکود
سؤا نمیکنم ،ون جوا هایی را که باعث میشوند از رفقایم دور بیافتم دوسکت نکدار
شاید بعدها ،ووتی که آماده شد  ،دوباره این کار را از سر بگیر در ما ماضر ،فقط باید
ساکت باشم
*
بیش از یک سا است ککه یکزی ننوشکته ا بکیش از یکک سکا اسکت ککه وسکمت اعظکم
شبهایم را بیدار ماندها  ،به دشت نگاه کردها و انتظار یزی را که نمیدانستها

یسکت

کشیدها
نورس و مید با هم مردهاند ،ند ماه میشود آنها را در مالت بسیار مضحکِ عشکقی در
آشوش یکدیگر یافتند گلیز میگوید که مرگشان کامل بوده ،ون خندهآور بوده
نمیدانم را دوباره شروا به نوشتن کردها و یا اصبً ترجیح میدهم که خیلی هم فکرش
را نکنم ولی یزهایی را که خواهم نوشت از شم دیگران پنهکان خواهکد مانکد مکیدانکم
این کار معرف یست ،ارزش آن ه را که نوشتم میدانم میدانم که مریضم
متا مقاصد و نیاک معمولی من مورد سوءظن بود ،ون مرا از دیگران متمایز میکرد لغتی
برای تشریح بدبختیا نمییابم متی برای خود هم خیلی کم وکادر بکه تشکریحش هسکتم
نمی دانم ه ودر ووت الز است تا دیگران دردی را که در زیکر نقکا خنکدان مکن وجکود
دارد ،کشف کنند
*
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گلیز یزی مس کرده است :ورل از خوابیدن مدتی طوالنی نگاهم میکنکد امشکب پشکت
سر هم برایم شش داستان خوشمزه تعریف کرد ورل از این که شروا به نوشکتن ککنم ادای
خوابیدن را به مدک بیش از نیم سکاعت درآورد بکا وجکود ایکن دیگکر از ایکن ککار لکذتی
نمیبر ووتی عقاید شلطم را میبینم که به روی کاشذ متراکم میشوند به بیمکاریا بیشکتر
پی میبر اما نمیتوانم از ادامهاش شمپوشی کنم
یزی برای تعریکف ککردن دار یکک زنِ اصکبحشکدهی جدیکد در وزارکخانکه هسکت
موهای سیاه بلندی دارد و از میان شکاف نقابش شمانِ سخت سرزرنگش دیده مکیشکود
هر ووت به اتاوی وارد میشود یا اتاوی را که من در آن هستم ترک میکند ،متا اگر پشکتم
به او باشد مسش میکنم تا جایی که بتوانم نگاهش مکیککنم الرتکه ووتکی ککه زس در آن
موالی نراشد گمان میکنم که او هم مرا نگاه میکند همه با او مرف میزنند به جز مکن
او با همه مرف میزند به جز با من
میخواهم سعی کنم تا دیر نشده او را توصکیف ککنم او بکدون اسکتفاده از نکرده ،آهسکته از
پلهها باال میرود زانوهایش در هر ود نمایان میشوند دستهایش رنگپریدهانکد ،ککف
دستهایش هارگوش و انگشتانش باریک و بلندند
ووتی سرش را خم میکند یک طره مو روی پیشانیاش مکیافتکد او آن را بکا مرککت تنکدِ
سرش واپس میزند در ناهارخوری بدون کارد شذا میخورد و ووتی مینوشکد لیکوانش را
با هر دو دست می گیرد ،در مالی که هکار انگشکتش را بکه جلکد کتکا مکی سکراند و بکا
شستش وسط کتا را نگکاه مکیدارد ،کتکا را بکاز مکیکنکد روی هکر صکفحهای ،مکدتی
طوالنی مکث میکند ،مثل این که خواندن نداند یا نخواهد نوشته را از بر کند
فردا ،با او مرف خواهم زد
*
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در مقابل پیشخوانِ در خروجی به هم برخوردیم نگاه نکرد کتابش را گذاشکت و فکیش را
امضاء کرد و بعد خارج شد در راهرو منتظر بود یکدیگر را ساکت نگکاه ککردیم خیلکی
تند گفتم:
کک میخواهم با شما مرف بزنم
کک بله
صدایش آهسته است در طو راهرو راه میرفتیم
کک میخواهم با شما مرف بزنم ،نه با کس دیگری
کک منتظر شما بود  ،نه کس دیگری
بعد به دیگران ملحق شدیم اما تما بعد از ظهر ،که اشلب با نگاهم دنرکالش مکیککرد  ،بکه
طرفی که من بود نگاه نکرد
نمیتوانم بخوابم گلیز در کنار خوابیده ،دستش خیلی رامت روی شکمم ورار گرفته هر
از گاهی ،به نظر میآید که نقابش آهسته میجهد در طرف دیگر پنشکره ،دشکت گسکترده
است ،خلوک ،با هارگوشههایی از سایه و نور منتظر
*
در ناهارخوری کنارش نشسکتم بکرایش نکدین داسکتان بکامزه تعریکف ککرد  ،کون زس
نگاهمان میکرد پایش را به پایم سراند
روی نقا  ،در دو طرف لرش ،روکهای کو کی دید  ،مثل این که بخواهد دهانش را
به طرف دیگری کج کند و آن لرخند دائمی اصبحشدگان را وارونه کند
شب ،هنگا برگشتن به خانه ،در نقا خود هم نشانههایی مشابه دید
پنهان از دیگران ،که مواظبمان بودند ،روی دشت راه رفتیم
کک شبها مینویسم
نگاهم کرد ،بعد دستش را به طرف نقابش برد ووتکی دسکتش را برداشکت روی پیشکانیاش
ترکهای کو کی دید  ،ترکهایی دور و بر شکافها
کک ه مینویسید؟
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کک همه یز ،دربارهی شما هم نوشتها
بار دیگر ،با شمان سرزش ،که در سایهی شکافها برق میزد ،نگاهم کرد
کک ووتی مینویسید
مکث کرد ،مثل این که بخواهد فکر کند
کک روی تختخوابتان مینشینید و کاشذ را روی زانوهایتان میگذارید؟
کک این را از کشا میدانید؟
کک نمیدانم
از هم جدا شدیم و او به دیگران پیوسکت شکروا ککرد بکه تنهکایی روی دشکت راه رفکتن،
بدون آن که به تعشری که رهگذران از دیدن تنها راه رفتن یک اصبحشده در دشت ابکراز
می کردند ،اهمیتی بدهم دست زنی ناگهان کمر مرا گرفت با مالتی ومشکیانه مشکتهکایم
را باال برد و خود را از دستش خبص کرد  ،مرکتم مثل این بود که بخواهم او را بزنم
متعشب از واکنشم ،مکدتی بکه همکین مالکت مانکد  ،وکادر بکه درک ایکن مالکت نرکود ز ِن
اصبحشده پسپس دور شد ،در مالی که شمانش به نقابم خیره مانکده بکود دسکتم را بکه
پیشانیا برد و مس کرد که ترکِ عمیقی به شقیقها شیار انداخته است
ماال که دار مینویسم روی تختم هستم ،در همان وضعی که او شکرح داده بکود آرامکش
عشیری در درونم مس می کنم ،نوعی آسودگی گلیز خوابیده ،دشکت خکالی اسکت و مکن
شیر از صدای نقابم که در تاریکی ترک میخورد یز دیگری نمیشنو
*
راهرو را با هم طی کردیم شانههایمان به هم میخورد در گوشهای ایستادیم ،در مالی که
به یکدیگر تکیه داده بودیم دستهایش نقابم را آهسته لمس کرد
بعداً خواستم با او مرف بزنم در جستوجویش کارگاه را پیمود  ،همکارانم برمیگشکتند
و رفتنم را نگاه میکردند ،ون راه رفتنم تغییر کرده است مکن ایکن را مکس ککردها  ،امکا
کاری از دستم برنمیآید از او خواستم که همان شب در دشکت بکه مکن بایونکدد او ورکو
کرد
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شاید دار برای آخرین بار مینویسم ون ند دویقهی دیگر از این جکا خکواهم رفکت بکه
هر ما  ،نقابهایمان دارند ما را لو میدهند روک خوردهاند ،ترک خکوردهانکد ،در نکد
جا شکاف برداشتهاند
دشت خالی است ،پوشیده است از ابرهای سیاهی ککه آهسکته در روشکنایی رنکگپریکده از
زمین بلند میشوند نقابم میسوزاند و جزجز میکند گلیز بد خوابیده ،تکان میخکورد و
از این رو به آن رو میشود تندبادی ومشیانه خانه را میلرزاند
او آمد سایهاش روی زمین ابری میلغزد و از هم اکنون مس میککنم ککه صکدایش را بکه
همراه باد میشنو به سویش میرو
*
در یکی از آن اتاقهای سفیدی هستم که هرگز نورش خاموش نمکیشکود دکترهکا دورها
کردهاند ،من در ما امتضار هستم گلولهای به شکمم ،شانها و به ریها شلیک شکدهانکد
ووتی نفس میکشم ،سینها میخواهد بترکد و خون از دهانم جاری شود
ک ورمکز و
ووتی به هوش آمد  ،آنها سؤا هایی طرکی از مکن کردنکد بعکد ،مکردی بکا عینک ِ
پیراهن گلگون به رویم خم شد
کک او بود که به شما خیانت کرد ،میدانستید؟
با مالتی دردناک نگاهم کرد ،بعد وروی کاشذ و یک مداد به من داد
کک بنویسید
آن زن مرده است تما شد
در دشت و در تاریکی شب به طرفش به راه افتاد  ،بی آن ککه بفهمکم که مکیککنم کون
مشرور به این کار بود به هم پیوستیم و یکدیگر را مدتی طوالنی نگاه کردیم
او گفت:
کک بیا
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با هم دویدیم ،بدون تووف ،ساعتها موهایش در اطراف نقکابش مکوج مکیزد مربکعهکای
بسیاری را پیمودیم ،نان تند میدویدیم که راغها در شکمانمکان در هکم مکیآمیخکت
ابرهای سیاه از جلو شمانمان به کنار میرفتند و بعد از گذر ما ،دوباره به هم میپیوستند
خیلی زود ،از مربع های دیگری ککه در مکا سکاختمان و ککمنکور بودنکد ،عرکور ککردیم و
ندین بار زمین خوردیم شب ما را در بر گرفته بکود و مشرکور بکودیم همکدیگر را محککم
بگیریم تکا یککدیگر را گکم نکنکیم او خنکده سکر داد همکدیگر را رهکا ککردیم و هکر یکک
دستهایمان را روی نقا دیگری گذاشتیم
نقا هایمان را تکه تکه کندیم بدون گفتهای خون از گونکههکا و پیشکانی برهنکهشکدهمکان
میریخت با وجود دردی که نفکسمکان را بریکده بکود و نالکهمکان را درآورده بکود ،لرخنکد
همیشگیمان عاورت ناپدید شد و پس از ند ساعت ،هرهی پیشینمان ظاهر گشت آنگکاه
لبهایمان به هم پیوستند
لراس هایمان را درآوردیم و به روی مقداری سنگریزه پهن کردیم در میان ابرهکای سکیاهی
که باد از شهر به سکوی مکا مکی آورد برهنکه خوابیکدیم نکور سکفیدی از دور نمایکان شکد ،بکا
سرعت نزدیک شد برخاستیم ،بدون مرکتی که نشکانهای از فکرار داشکته باشکد نکور بیشکتر
شد ،بعد به روی ما متووف شد
روی پشتهی سنگریزه به همدیگر سریده بودیم
نوعی سکوی متحرک بود که در تاریکی شب پیش میآمد ،روی آن سکو یک نکورافکن
و یک مسلسل سنگین ،کار گذاشته شده بود یک اصبحشده با لرخندی پهن به طرفی ککه
ما ایستاده بودیم نشانه میرفت
آن زن با عشله خودش را مقابل من گرفت و اولین گلولهها پشت او را سکوراخ کردنکد بکه
دو نیم شد و کنار افتاد بازوانم روی شکم سوراخشدها خم شد و بدون آن که از لرخنکدِ
شلیککنندهای که بر فراز سرمان بود ،شم بردار  ،من هم کنارش افتاد
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