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مردهها حرف نمیزنن

فصل اول

*چیــزی بــه اســم داســتان حزنانگیــز وجــود نــداره .و همینطــور
داســتانی خنــدهآور؛ داســتان خــودش هیچــی نیســت.
شــاید بــرای یــه دلفیــن شــیرینی دانماركــی تلــخ باشــه ،بــرای طوطــی
شــاید كبــاب شیشــلیك ســم باشــه .شــیرینی در دنیــای خــارج نیســت؛
شــیرینی محصــول ذهــن ماســت ،پاداشــیه كــه ذهنمــون بــه مــا مـیده
تــا بــاز شــیرینی بخوریــم .تــا چیــزیرو خــورده باشــیم كــه بیشــترین
انــرژیرو داره؛ بــرای بقــا ،بــرای تكامــل .همــهی اینهــا در مــورد
حــزن هــم صادقــه .امــا چــرا گاهــی انســان دوســت داره موســیقی
غمانگیــز گــوش بــده؟ میدونیــد ،بســیاری از بــزرگان موســیقی
همچــون شــوبرت از افســردگی شــدید رنــج میبــردن .چــه بســیار
شــعرها ،نقاشــیها و داســتانهایی كــه درســت زمانــی خلــق شــدن
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كــه خالقشــون از ناراحتــی روحــی شــدید ،از تنهــا بــودن ،از تنهــا
گذاشــته شــدن ،از غــم از دســت دادن عشــق و بســیاری چیــزای دیگــه
رنــج میبــرده .ایــن خالقیــت ناگهانــی ،ایــن كشــش شــدید بــه هنــر
در چنیــن مواقعــی مثــل تــب عمــل میكنــه؛ ظاهــرا ســوزناكه ولــی
در حقیقــت نشــانهی مبــارزهی بــدن بــا عامــل بیماریــه .از ایــن نظــر
داســتان حزنانگیــز سرشــار از امیــده ،ســپر بالئیــه بــرای نویســندهای
كــه بــا غــر زدن خودشــو خالــی میكنــه و بــه واســطهی تخلیــه
روانــی ،نوعــی خــو ْد رواندرمانــی انجــام م ـیده .در مقابــل طنــز در
بطــن شــادیآورش حــاوی نوعــی ناامیــدی ،حالــت خاصــی از پوچــی
و خــود را وانهــادن ،و در عمیقتریــن وجهــش سیســتمی دفاعــی
بــرای نابــود نشــدن تحــت فشــار اســت .همیشــه بــه یــاد دارم وقتــی
اوضــاع سیاســی و یــا اجتماعــی خیلــی خــراب میشــد ،تــا جایــی
كــه مــردم بــه تنــگ میومــدن ،آثــار طنــز ،جوكهــای كوچهبــازاری
و بامزهبــازی مــردم هــم بــه همــون انــدازه زیــاد میشــد؛ البتــه نــه
همیشــه ،و نــه بــرای همــه.
شــكل شــادیآور و كمــدی هنــر مثــل قــرص تببــر عمــل میكنــه.
معلــوم نیســت فقــط عالئــم بیماریــو از بیــن میبــره و یــا بــا از بیــن
بــردن عامــل بیمــاری ،خــود بــه خــود عالئــم بیمــاری هــم از بیــن
مـیره .ایــن كمدیهــا هــر چقــدر لودهوارتــر و خندهدارتــر باشــن بــه
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شــكل بهتــری عمــل میكنــن .اونهــا عوامــل برهــم زننــدهی آرامــش
زندگــی و خطــرزای بقــارو شناســایی و مثــل یــه ذرهبیــن دربارهشــون
غلــو میكنــن ،تحقیرشــون میكنــن و بــا قــرار دادنشــون در شــرایطی
متناقضنمــا ،حقیــر و غیــر عــادی ،ســعی میكنــن تــا بــا دمپایــی بــه
جــون ایــن سوس ـكهای درون اجتمــاع بیفتــن .در واقــع طنزپــردازی
نوعــی اشــكالزدائیه و مثــل پیــف پــاف بــه جــان عوامــل برهــم زننــده
میفتــه .همیــن عاملــه كــه گاه باعــث شــادیآور بودنشــونه؛ پــاداش
ذهــن بــه اشــكالزدایی ،حــس خوشــایند درك طنــز و یــا لــذت
بــردن از خنــدهی كمــدی.
در مقابــل طنــزی كــه در عیــن اشــكالزدایی و دســتانداختن
موضوعــات جــدی و گاه حتــی غمانگیــز ،نوعــی تلخــی عمیــق
بــه همــراه داره عمــا ناشــی از وانهــادن زندگــی و تســلیم شــدنه.
كشــش مــرگ و نوعــی بیخیالیــه در مقابــل امیــد و مقاومــت ادبیــات
غمانگیــز .در عــوض ایــن نــوع ســیاه از طنــز انســانرو قــادر میكنــه
تــا بــا بیخیالــی و قبــول واقعیــات و تلخیهــا بهتــر رنــج زندگ ـیرو
تحمــل كنــه و عــذاب كمتــری بكشــه.
غــم گاه میتونــه نوعــی سیســتم دفاعــی فــردی باشــه و طنــز نوعــی
اشــكالزدایی و دفــاع جمعــی .قــرار گرفتــن ایــن دو در مقابــل هــم
كشــمكش بزرگــی در روان انســانه .هــدف هــر دوی اینهــا باالخــره
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بقــا و تكاملــه و راستشــو بخوایــد بهرغــم تــاش فــرد بــرای بقــا ،در
آخــر ایــن جمــع و انســان بــه معنــای عــام اونــه كــه پیــروزه .زندگــی
انســان از ایــن نظــر خــودش یــه تراژدیــه بزرگــه؛ تــاش بیــش از
انــدازهی فــرد بــرای بقــا و تكامــل قربانــی هدفــی واالتــر بــرای نــژاد
انســان میشــه .همیــن هــدف جمعــی و ناخــودآگاه باعــث میشــه
فــرد ایــن شكســت محتــومرو فرامــوش كنــه و خیــال كنــه تمــام
تالشهــاش بــرای پیشــرفت ،فــردی و جلــو زدن از بقیــهاس .و ایــن
درســت نقط ـهی طنــز زندگــی انســانه*...
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*كارم ایــن شــده بــود كــه شــبا بشــینم كنــار صندلیهــای چوبــی،
بــه صــدای خــورده شــدن چــوب توســط موریانههــا گــوش كنــم
و خزعبــات داســتانی بخونــم .احســاس خوبــی داشــتم چــون مــا
همدیگــرو درك میكردیــم .میدونســتیم از نوشــتن و خونــدن چــی
میخوایــم .مثــل دو تــا آدم نئشــه كــه قــدر علــف و مــاری جوآنــارو
میدونســتن ،هرچنــد از نظــر باقــی مــردم دو تــا انــگل تــو جامعــه
بــودن.
موریانههــا ازون جونورایــی هســتن كــه هیچوقــت ســیرمونی نــدارن.
صــدای ملــچ مولوچشــون یــه لحظــه هــم قطــع نمیشــه .دقیقــا پونــزده
ســاله كــه هــر وقــت میــام اینجــا ایــن صــدارو میشــنوم؛ یعنــی
درســت از روزی كــه اینــارو خریدیــم .تــوی خیالــم باالخــره یــه
روزی ننهبــزرگ میشــینه روی ایــن صندلــی و بــا كــون محكــم
روی زمیــن میخــوره و چــون اون زمونــا بــه دنیــا اومــده كــه شــیرارو
آبكــی درســت میكــردن ،پوكــی اســتخون داره و خــب طبعــا مــا
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هــم حلواشــو بــا بربــری میزنیــم.
ایــن خیــال دیــروز بــه وجــود اومــد؛ وقتــی كــه در اتــاقرو بــاز كــردم
و دیــدم یــه ســوراخ گنــده روی دســتهی یكــی از صندلیهــا كنــده
شــده و روی فــرش هــم كوهــی از خــرده چــوب ریختــه بــود .ایــن
خیلــی هیجانانگیــزه كــه موریانههــا چــوب میخــورن و خــرده
چــوب میرینــن .حتــم دارم كــه اگــه مــا هــم یــه تیكــه گوشــت
كبــاب شــدهی بــزرگ میخوردیــم و تكههــای گوشــت سرخشــده
میریدیــم ،االن تــو دنیــای خیلــی بهتــری زندگــی میكردیــم.
اِلــی درو بــاز كــرد و گفــت چنــد نفــرو تــو فــان جــا تركونــدن .گفتم
چقــدر بــد .درو بســت .الــی عــادت داره وقتــی یــه خبــر هیجانانگیــز
میشــنوه فــوری اونــو بــه اولیــن كســی كــه دم دستشــه اطــاع بــده،
حتــی اگــه اون آدم ننهبــزرگ پیرمــون باشــه:
 ننــه جــون! تــو عــراق بمــب تركیــده! بیســت و ســه نفــر پــودر شــدن!وحشــتناكه! خیلــی بایــد ســخت باشــه كــه آدم تــا همیــن یــه دیق ـهی
پیــش تــوی خیابــون راه بــره و یدفــه تبدیــل بشــه بــه یــه ســری پــودر
و خاكســتر كــه روی بســتنی یــه بچ ـهی پنــج شــیش ســاله میشــینه و
بچههــه تنــد تنــد آدمــو لیــس میزنــه.
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 ببینــم ننــه ،تــو دختــر اصغــر كفتــر بــازی؟ ماشــاال! چــه بــزرگشــدی.
 نه ننه جون .من نوه تونم ،الی ،دختر جعفر ،پسر بزرگتون. عــه! ننــه .تــو الـیای .همــون كــه بابــاش خودشــو حلقآویــز كــرد؟قربــون اون قــد رعنــات بــرم ،الهــی یــه زن خــوب بگیــری ،الهــی
دســت بــه هــر چــی میزنــی طــا شــه ،منــو روی لگــن میگیــری؟
شاشــم داره میریــزه.
بــاز بهشــون گــوش دادم .انــگار كــه تــوی چوبــا دور نشســته باشــن و
تخمــه بشــكونن .پونــزده ســاله موریانههــا دارن ایــن چوبــارو میجــون
ولــی مــن حتــی یــه موریانــه هــم ندیــدهام .موریانههــا موجــودات
عجیبــی هســتن .تمــام عمرشــون تــو یــه تیكــه چــوب میگــذره .نــه
ایفــلرو میبینــن و نــه محلههــای زاغهنشــین ســومالیرو .نــه بــرج
ِ
آزادی ســرزمین بــردهداریرو و نــه برفهــای كــوه فوج ـیرو .جیــم
همیشــه میگفــت بهشــت اونجاســت كــه آدم هــر موقــع دهنشــو بــاز
میكنــه یــه پــرس جوجــه كبــاب و پشــتبندش یــه نــخ ســیگارو
قلیــون بیــاد تــو دهــن آدم .بــا ایــن اوصــاف ایــن موریانههــا تــو بهشــت
زندگــی میكنــن .ولــی مــن همیشــه فكــر میكــردم تــو بهشــت خیلــی
بایــد كســالتآور باشــه چــون بــه هــر حــال هــر ب ـ ه دســت آوردنــی
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فقــط در صورتــی لذتبخشــه كــه چیزایــی وجــود داشــته باشــن كــه
قابــل دســتیابی نباشــن و مهمتــر از اون منــم نــه ایف ـلرو دیــدم و نــه
هیچكــدوم از اون جاهایــی كــه گفتــم.
الــی درو زد و گفــت بپــرم ســوار ماشــین شــم بریــم بــار مثــل دیشــب
مســت كنیــم.
فكر كنم ما نویسندهها از موریانهها بهتریم.
ما الكل میخوریم و كلمه میرینیم*.
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*یه جایی خوندم نوستالژی یعنی رنج بازگشت.
حــاال بعــد از ســه ســال برگشــتم و حــس میكنــم شــبحی شــدهام كــه
بــرای همــه خیلــی وقتــه مــرده و اونــا بــا دیدنــش فقــط از یــه روانــكاو
وقــت میگیــرن تــا تهتــوی ایــن روح دیدنهاشــونو دربیــاره.
دســتمو پشــت كمــرم گرفتــم و راه افتــادم طــرف چاههای خودكشــی
روح .همونجاهایــی كــه خاطــرات بــا یــه ســری تبــر بــزرگ و تیــز
ســالها منتظــر بــودن تــا بــه محــض ورود گــردن روحتونــو بزنــن.
بــه چنــد تایــی كافــه ســر زدم .قهوههایــیرو كــه دوســت نداشــتم
خــوردم .دریوری نوشــتم و براشــون یــادگاری گذاشــتم تــا بعــدا
بگــن ،هــی! فالنــی یــه بــار اومــد كافــهی مــا و برامــون یــه چیــزی
نوشــت و هــی پیــش بقیــه پــز بــدن.
بعــد رفتــم ســمت همــون پاركــی كــه ماریــارو آخریــن بــار اونجــا
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دیــده بــودم و هنــوز هــم بعــد ســه ســال حســرت اینــو میخــورم كــه
چــرا بــه جــای لبهــاش پیشونیشــو بوســیدم؛ شــاید ایــن یــه جــور
بــار معنــوی داشــت ولــی بــه هــر حــال اگــه بتونــم حتمــا یــه روزی بــه
خاطــر ایــن كار دهــن خودمــو ســرویس میكنــم.
الزمهی این كار برداشتن یكی دو تا از دندههام بود.
ســرمو انداختــم پائیــن و رفتــم ســمت نوســتالژیكترین مــكان پــارك.
بــوی گــه و پیتــزای مخلــوط انــواع و اقســام گوزهــا و عطــر بینظیــر
آمونیــاك روانمــو مدهــوش كــرده بــود .ایــن بــوی گــه بــا هم ـهی
بوهــای گــه دیگــه فــرق داشــت .ایــن عاشــقانهترین بــوی گــه دنیــا
بــود .انــگار همیــن دیــروز بــود كــه نشســتم اینجــا و منتظــرش مونــدم
تــا بــره و جیــش كنــه .اون خیلــی شاشــو بــود و بــه نظــرم ایــن یكــی
از چیزایــی بــود كــه اونــو بــرای مــن جــذاب كــرده بــود .یــه جایــی
خونــدم بعضــی آدمهــا بــه بــوی ان و گــه خودشــون و یــا حتــی بــوی
عــرق و گوزشــون عالقــه دارن .شــاید منــم دچــار یــه همچیــن وضعــی
شــده بــودم منتهــا از نــوع عشــقیش.
اینجــا كلیســای مــن بــود .یــه كلیســای بوگنــدو .جایــی كــه مــن دردها
و زخمهامــو التیــام مـیدادم.
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وقتــی زخمــی بــزرگ و بــاز داریــد بهتریــن راه گذاشــتن یــه ســیخ داغ
روی زخمه!
اینقــدر پشــت در بوگنــدوی دستشــویی روی نیمكــت نشســتم تــا
شاشــم بگیــره .بعــد رفتــم داخــل دستشــویی .زیپــو كشــیدم .شــلوارم
دكمــهای نبــود و همیــن كارو راحــت میكــرد .بــوی عاشــقانه و
نوســتالژیك چــاه فاضــاب دستشــویی داشــت حالمــو بــه هــم مـیزد.
مثــل تهــوع زنهایــی كــه آلــت مــردو تــا تــه حلقشــون فــرو میكنــن
و مــدام عــق میزنــن؛ ولــی بــا ایــن حــال عاشــقانه بــود .روی شاشــیدنم
تمركــز كــردم .بعــد یكهــو دوبــاره عشــق از اعمــاق وجــودم مثــل یــه
آتشفشــان فــوران كــرد .از دستشــویی بیــرون اومــدم .بهــش زنــگ
زدم .بــاز هــم بزرگتریــن اشــتباه زندگیمــو دوبــاره تكــرار كــردم.
مثــل همیشــه ســامش ســكوت بــود و اون ســامی كــه بعــد از چنــد
ثانیــه ســقوط آزاد درون تاریكیهــای عــدم وجــود صــوت بــه زور و
آهســته بــه زبــون رونــد ،بــا یــه ســكوت دیگــه همــراه شــد .انــگار كــه
تــو اون ســقوط آزاد پــاش بــه یــه شــاخهی درخــت گیــر كــرده باشــه.
ســا ِم مــن امــا یــه برخــورد ســاده بیــن ســكوت بــا یــه تیكــه وســواس
ذهنــی كــه ســر راه ســقوطم بــود ،نبــود! میترســیدم امــا سرشــار از
هیجــان و عشــق بــودم .بــه كســی شــبیه بــودم كــه قــرار بــود تیربــارون
بشــه و هــر روز بهــش میگفتــن امــروز تیربارونــش میكنــن ولــی
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مــدام ایــن كارو بــه عقــب مینداختــن تــا جایــی كــه اون آدم ازشــون
خواهــش میكــرد تــا زودتــر خالصــش كنــن .البتــه جــرم اون
خیانــت بــه قــدرت خیانتــكار حاكــم بــود .و جــرم مــن هــم عاشــقی.
خیانتــی كــه بــه كســی روا داشــته شــده بــود كــه خودخواهانــه هیــچ
دلــش نمیخواســت كســی عاشــقش بشــه و روحــشرو كودكانــه
متعلــق بــه یــه آدم مفنگــی میدونســت كــه قابــل بازیابــی نبــود .شــاید
میخواســت همــه چیــز در كنتــرل خــودش باشــه .مثــل نویســندههایی
كــه زندگــی پــر بــار و سرشــار از غرورشــون رو بــا شــلیك یــه گلولــه
بــه مغزشــون تمــوم میكنــن ،چــون دلشــون نمیخــواد ســالها
بــا اضطــراب اومــدن یــا نیومــدن مــرگ دســت و پنجــه نــرم كنــن.
هرچنــد بیشــتر از بقیــه از مــرگ میترســن ولــی ترجیــح مــیدن
كنتــرلرو خودشــون بــه دســت بگیــرن و كارو تمــوم كنــن ،قبــل از
اینكــه مــرگ كار اونهــارو.
ازش پرسیدم دلش میخواد منو ببینه یا نه.
گفــت نمیدونــم .گفــت بعــد ســه ســال اومــدی و زنــگ زدی كــه
چــی بشــه.
گفتم هنوز ازم متنفری .جواب داد نمیدونم.
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 دوستم داری؟ نمیدونم. پس چرا هنوزم باهام حرف میزنی؟ نمیدونم. ولی من همیشه به خودم مطمئنم. پــس چــرا ایــن همــه مــدت خبــری ازت نبــود؟ حــاال اومــدی منــوبــه گا بــدی و بــری؟
 *تــو بالتكلیفــی؛ هــم میخــوای و هــم نمیخــوای .یــه بخشــه تــوازم متنفــره و بخشــه دیگـهات عاشــقانه منــو دوســت داره .تــو میون این
بالتكلیفــی فقــط ایســتادی و تماشــا كــردی .امــا مــن همیشــه عاشــقت
بــودم و هنــوزم هســتم .اینكــه بهــت زنــگ نمـیزدم بــه این خاطــر بود
كــه بازیگــر روی صحنـهی تئاتــر حتــی اگــه خــودشرو بــه آتیــش هم
بكشــه ،تماشــاچی جــز نشســتن و نگریســتن كار دیگ ـهای نمیکنــه.
نهایــت واكنشــش جیــغ ،آه ،خنــده و یــا گریهســت .تماشــاگرها
اینطــوری بالتكلیفــن .مثــل مردههــا روی صندلــی میشــینن و چــون
حــروف نقــش بســته روی ســنگ قبرهــا زل میزنــن بــه هرچــی كــه
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جلــوی چشمشــون باشــه .مردههایــی كــه بــه شــدت هرچــه تمامتــر
مــردهان*.
 ببیــن .روح مــن متعلــق بــه كســه دیگهایــه .مــن دوســتت نــدارم.دلمــم نمیخــواد ببینمــت .همیــن.
و مــن حتــی اون * هــارو نگفتــم .چــون بــه هــر حــال مردههــا حــرف
نمیزنــن.
دیگــه گریـهم نمیگرفــت .درســت مثل كســی كه اونقــدر صحنههای
اعــدام دیــده كــه دیــدن اعــدام چنــد نفــر دیگــه بــه كونشــم نیســت .بــه
خــودم كــه اومــدم ســیگاری نیمهتمــوم دســتم بــود كــه انداختمــش
زیــر پــا .ســمت راســتم ماریــا بــود و ســمت چپــم هیچچیــز .ازم آب
میچكیــد .بــارون شــدیدی اومــده بــود .زیــر كپلهــام خیــس بــود.
ده ســانتی اونطرفتــر جــای كــون یــه نفــر خشــك و آمــادهی كــون
مــن بــود .جابهجــا كــه شــدم اون دختــره ســمته راســت ،دیگــه ماریــا
ـاس قرمــز فقــط وقتــی ماریــا میشــد كــه اونجــا
نبــود .اون دختــره لبـ ْ
روی اون ســنگهای خیــس نشســته بــودم .ایــن خیلــی ســخت بــود
كــه از هــر چنــد نفــری كــه تــو خیابــون میدیــدم یــه نفــر ماریــا بــود.
دقیقــا از هــر ده نفــر یكــی ،در یــك جــا ،در یــك زمــان خــاص و
از یــك فاصل ـهی معیــن ماریــا بــود .اون همهجــا بــود ولــی هیچجــا
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نبــود؛ تصویــری متحــرك شــده بــود كــه از ایــن صــورت بــه صورتــی
دیگــه میپریــد .آدمهــارو كنــار زدم و ســمت بلیــت فروشــی رفتــم.
گفتــم یــه بلیــت بدیــد .خندیــد و پرســید چــه نمایشــی ،فكــر كنــم
بــه نظــرش اومــد مــن بــا پدیــدهی تئاتــر مثــل نــون بربــری برخــورد
كــردم .مگــه روزی چنــد نفــر تنهایــی میرفتــن اونجــا و فقــط یــه
بلیــت تئاتــر میخواســتن .گفتــم هركــدوم كــه هنــوز جــای خالــی
داره .گفــت همــهی نمایشهــا جــا دارن* .جــای خالــی بــرای یــه
خالــی؟* نگاهــی بــه لیســت نمایشهــا انداختــم .مركبخوانــی
اركســتر مــردگان .گفتــم اینــو میخــوام* .مــرگ ازون چیزائیــه كــه
آدم ندیــده عاشــقش میشــه .همیشــه ســایهی مــرگ بــودم .هرجــا اون
میرفــت دنبالــش میكــردم بــدون اینكــه بخــوام و هرجــا میایســتاد
منــم توقــف میكــردم بــدون اینكــه تالشــی بــرای حركــت كنــم.
مــن نمیتونســتم انتخــاب كنــم و در عیــن حــال تالشــی هــم بــرای
انتخــاب كــردن نمیكــردم*.
*همیشــه دنبالــهروی مــرگ بــودم ولــی بهــش نمیرســیدم .خــوب
میدونســتم جایــی تــو تاریكــی ،زمانــی كــه دیگــه هیــچ نــوری بــه
مــرگ نتابــه ،مــن دیگــه مجبــور نیســتم ســایهای كاغــذی بــرای مــرگ
باشــم*.
اینهــارو گفتــم ،پولــو دادم و بلیــت مرگــو گرفتــم .امــا حتــی اون
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*هــارو هــم نگفتــم.
مثــل همیشــه ،شــدم خــأ بیــن ســتارهها؛ اون هیــچ ،كــه بــه ســتارهها
درخشــش مـیداد .اون نبــودن كــه بــا اینكــه نبــود ،بــودن ســتارههارو
تــو آســمون موجــب میشــد و بــه همیــن ترتیــب خــودش بیــش از
هــر زمــان دیگ ـهای بــود .امــا مــن رفتــم داخــل ســالن .چــون بــه هــر
حــال ،مردههــا حــرف نمیزنــن.
شــعرهارو نمیفهمیــدم .امــا اونهــا بــرای فهمیــدن نبــودن و منــم بــرای
گریــه كــردن نیــازی بــه فهمیــدن نداشــتم .درســت مثــل زمانــی كــه
بــه چش ـمهای ماریــا نــگاه میكــردم ،لبخنــد م ـیزدم و جریانهــای
جــزر و مــدرو تــو قلبــم حــس میكــردم .در اون چشــمها ،چیــزی
بــرای فهمیــدن نبــود.
مــرگ در اون نمایــش مثــل ماریــا بــود .از صورتــی بــه صــورت دیگــه
و از رقصــی بــه رقصــی دیگــه میجهیــد و انــگار مثــل یــه پتــو تمــام
نمایـشرو پوشــونده بــود.
بازیگرهــا شــعر میخونــدن و انــگار هنــوز تســلیم مــرگ نشــده بــودن.
گاه میشــد در بحبوح ـهی شــعرخوانی حماســی و پــر شــور ،بازیگــر
توپــوق م ـیزد ،یــك كلم ـهرو نمیتونســت ادا كنــه ،سرشــو تكــون
28

به زودی یک نفر خودش را در اینجا حلقآویز خواهد کرد

محمد جابری

م ـیداد و بــاز همــون قــدر پرشــور ادامــه م ـیداد ،جــوری كــه انــگار
هیــچ اتفاقــی نیفتــاده.
سرشــو كــرده بــود پشــت یه پارچـهی ســفید ،دیوانـهوار مــارو مخاطب
قــرار مــیداد ،میپرســید چــرا بهــش زل زدیــم .میپرســید چــرا
چیــزی نمیگیــم .جملههــا ،كلمــات .اینهــا پشــت ســد لبهــام
جمــع شــده بــودن.
ِ
ســاكت نشســته
*گفتــم مــن نمــردم .مــن یــه تماشــاچی مــرده و
در تاریكــی نیســتم .مــن بــه تــو زل نــزدم .بلنــد میشــم و فریــاد
میكشــم و داســتان خودمــو تعریــف میكنــم و نقــش مــردهای
ســخنگو رو ایفــا خواهــم كــرد .كســی كــه میگــه پیــش از اونكــه
بمیــرم ســوزناكترین ضجههــارو خواهــم زد و كلماتــم گلولههــای
مرگــن كــه بــر دهانهــای بســتهی شــما شــلیك میشــن*.
ایــن *هــارو میگفتــم و خــودمرو كفــن میكــردم .ولــی مــن همیــن
*هــارو هــم نگفتــم .ســاكت نشســته بــودم .میترســیدم حرفــی بزنــم.
میترســیدم نمایشــو بــه هــم بزنــم ،میترســیدم نگاههــای متعجــب
دیگــران ســرمو بــه كفشهــام نزدیــك كنــه .و میترســیدم بازیگرهــا
خســته و ناامیــد از ایــن گســتاخی و خودنمایــی مــن ،رشــتهی امــور
رو از دســت بــدن .بــرای همیــن بــا اینكــه حــرف داشــتم ،بــا اینكــه
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میتونســتم ســخن بگــم ،خامــوش مونــدم.
نشســته در تاریكــی ،یــه تماشــاچی مرده ،كســی كــه از او میخواســتن
ســخن بگــه ولــی اون نبایــد و نمیتونســت حرفــی بزنــه .درســت مثــل
زمانــی كــه بــا اینكــه عاشــقش بــودم ،بــا اینكــه بینهایــت باهــاش
حــرف داشــتم چیــزی بهــش نگفتــم .حتــی نفهمیــد كــه مــن برگشــتم.
حتــی از خیابونهایــی كــه فكــر میكــردم شــاید اونجــا باشــه رد
نشــدم چــون بــه هــر حــال مــن میترســیدم و پیــش از اون ســایهی
مــرگ بــودم؛ یــه تماشــاچی بیانتخــاب و ســاكت كــه بایــد فقــط
نــگاه میكــرد .چــون بــه هــر حــال ،مردههــا حــرف نمیزنــن.
خــأ ســینهامرو میفشــرد .ســیگارمرو زیــر طــاق ســالن نمایــش
روشــن كــردم .دودشرو اونقــدر تــو ســینهام نگــه داشــتم تــا آســمون
تاریــك بیســتارهرو بــاالی ســرم دیــدم .دلــم نمیخواســت دود
ســیگارم تــو ســالنهای نمایــش بــرای همیشــه گیــر بیفتــه .دلــم
نمیخواســت پوچــی قلبــم كــه ســوار دودهــا بــود شــبح ســرگردان
تمــام نمایشهایــی باشــه كــه قــرار بــود در اونجــا اجــرا شــه.
ســرمو پائیــن انداختــم و تــوی خیابــون راه افتــادم .میــون مــردم راه
میرفتــم و حــس میكــردم دارم بــه اونهــا زندگــی مــیدم .مــن
اون مــردهای بــودم كــه بــا تمــام نبودنهــاش ،بودنــش میــون اون
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آدمهــا هــر چــه بیشــتر بــه اونهــا زندگــی مـیداد .فضــای خالــی بیــن
ســتارهها...
تــو یــه كافــه نشســتم .قهــوهای ســفارش دادم بیشــیر و شــكر.
تنهاییهــام بــرای قهــوهام كافــی بــود .ایــن قهــوه بایــد تلــخ میبــود،
درســت مثــل حزنانگیــز بــودن یــه تــراژدی كالســیك.
منوی كافهرو برگردوندم .آخرش جملهای نوشته بود.
«عمــر انســان زمانــی آغــاز میشــود كــه سرنوشــت خویــش را در
دســت میگیــرد»
اینو روی تكه كاغذی نوشتم و زیرش اضافه كردم:
و مــن همــان زمــان بــود كــه فهمیــدم انــگار یــك عمــر اســت كــه
مــردهام.
كاغــذو اونجــا گذاشــتم .ســیگاری دیگــه روشــن كــردم و بــه قلــب
خیابــون زدم*.
مــن هیــچ كــدوم ازون *هــارو بــه هیچكــس نگفتــم ،چــون بــه هــر
حــال،
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ِزد :ظهور یك تاریكی

۱

مــادرم همیشــه میگفــت عجیبتریــن اشــتباه خدایانــی* .امــا اون شــبا
كــه مــن بــه دنیــا اومــدم نمیشــد اســم بچهتونــو بذاریــد عجیبتریــن
اشــتباه خدایــان ،چــون احتمــاال شــمارو دو بــار دار م ـیزدن؛ یــه بــار
بــرای اینكــه بــرای خــدا یــه ســری ســهامدار جدیــد پیــدا كردیــد و
دیگــه اینكــه ادعــا كردیــد خــدا اشــتباه میكنــه .بــرای همیــن اســم
منــو گذاشــتن ضــد جاذبـهی خیابــون باركلــی.
آره درســته؛ خونــوادهی مــن مهاجــر بــودن .غربتــی مهاجــر .یــه ســری
ِ
اخــاق
ســیبیلوی غربتــی مهاجــر .ســیبیلوی شــكمگندهی َگنده
بیســوا ِد غربتــی مهاجــر .عشــق مــن بــه خونوادهــم همیشــه در حــد
همیــن اتحــاد ناریاضــی شــاعرانه خالصــه میشــد.
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اون روزا از همــهی اون ســیبیل كلفتــا فقــط روبیــن كار میكــرد.
باقــی عالفهــای بیــكاری بــودن كــه بــرای هیــچ چیــزی جــز الــكل و
جندههــای خیابونــی پولــی نداشــتن .مارتــا هــم هــی ،یــه بســاطی بــرای
خــودش داشــت و پنیــر میفروخــت .اولــی میشــد عمــوی ناتنــی
مــن و دومــی یــه چیزایــی تــو مایههــای دخترعمــوی مــادرم؛ هرچنــد
پدربزرگــم هیــچ وقــت بــرادری نداشــت ولــی خــب چــه اشــكال داره
یــه بــارم كــه شــده خدایــان تصمیــم بگیــرن نســخهی مونــث مســیحرو
بــرای هدایــت مــردم بــه زمیــن بفرســتن:
 خــب مارتــا بگــو ببینــم معجــزهات چیــه؟ بلــدی روی آب راه بــری؟مــارو زیرزیركــی از در بهشــت رد میكنــی؟
 مــن براتــون پنیــر درســت میكنــم؛ پنیــرای مقدســی كــه از پســتونایگاو مقدســی كــه شاشــش نابینــارو بینــا میكنــه بهدســت اومــده .روزی
یــه دونــه بخریــد تا رســتگار بشــید.
و مارتیــن (هیــچ كــدوم ایــن اســما واقعــی نبــود ،همــش یــه ســری
غربتــی بــازی و ندیــد بدیــد بازیشــون بــود كــه میخواســتن اســم
خارجــی داشــته باشــن) كــه مثــل اینكــه میشــد پــدرم ،یــه روز داشــته
تــوی خیابــون باركلــی از فــرط آبجویــی كــه از دماغــش بیــرون
میریختــه تلــو تلــو میخــورده و دورو اطرافــو نــگاه میكــرده كــه
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یهــو چشــمش میخــوره بــه آگهــی بزرگــی كــه پشــت در كازینــوی
ضــد جاذبــه** چســبونده بــودن:
«بــه اولیــن خونــوادهای كــه اســم ایــن كازینــو رو روی بچـهش بــذاره
پونــزده هــزار تــا میدیــم»
و خــب فــك میكنیــد یــه الكلــی بیپــول غربتــی بــا دیــدن ایــن
آگهــی چــه فكــری بــه ســرش میزنــه؟ درســته ،بــه ســمت خونــه
میدوئــه تــا بــا زن چاقالــو و ایكبیــری خــودش بعــد از ده ســال نــوری
بخوابــه تــا بتونــه پونــزده هــزار تــا بــه جیــب بزنــه .ولــی اینكــه خیلــی
طــول میكشــه!
 از كــی تاحــاال منــو بــه جندههــای تــرگل ورگل منطقـهی كیلــدایمقــدس ترجیــح مـیدی؟
 از وقتــی كــه اگــه یــه تولــه ســگ پــس بنــدازی پونــزده هــزار تــاگیرمــون میــاد.
 اینو جدی میگی مارتین؟ تــا حــاال دیــدی مــن شــوخی شــوخی باهــات بخوابــم؟ لعنتــینمیشــه دو ماهــه بزائیــش؟
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 ولی مارتین ...نمیشه. چرا؟ چون من االن چهار ماهه كه حاملهام؟ جنــدهی كثافــت! كار اون بــرادر زادهی دیــوث دائمالحشـ ِر رابرتــه؟اســمش چی بــود ...مــو...
 چطــور بــه خــودت اجــازه م ـیدی در مــورد مــن همچیــن فكــریكنــی!
 مــن شــاید یــه الكلــی آس و پــاس حــواس پــرت باشــم ولــی خــوبیادمــه بــا كــی ِكــی و كجــا خوابیــدم و بــذار بهــت بگــم ،از آخریــن
بــاری كــه بــا تــو خوابیــدم شــیش ماهــه میگــذره! خــب البتــه ...هــوم،
گفتــی چهــار مــاه؟ خــب بــذار ببینــم .یعنــی فقــط پنــج مــاه مونــده.
فــك كنــم ایــن یــه هدیــه اســت ،حداقــل اینطــوری منــم مجبــور
نیســتم بیــن الیههــای چربــی شــیكم بزرگــت ،دنبــال اون یــه ســوراخ
كوچیــك بگــردم...
** خــب اســم اون كازینــو ضــد جاذبــه بــود .بــرای همیــن اون تــو
بــه مــردم ماریجوآنــا میفروختــن و وقتــی میرفتــی داخــل اون
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كازینــوی لعنتــی ،كــه مــن در تمــام زندگیــم شــده بــودم تیــزر تبلیغاتی
متحركــش ،احســاس میكــردی رفتــی روی مــاه ،چــون همــه تــوی
فضــا بــودن و خــدا میدونــه تــو اون حالــت چقــدر راحــت پــای هــر
بــازی مســخرهای پولهاشــونو بــه بــاد م ـیدادن.
پیــش مــادر بزرگــم بــزرگ شــدم؛ میگــن وقتــی بــه دنیــا اومــدم
مــادرم نمیخواســت منــو ببینــه و پــدرم هــم مســتقیم رفــت تــا پونــزده
هزارتاشــو بگیــره .وقتــی بعــد از چهــار ســال مــادرم باالخــره بــرای
اولیــن بــار حاضــر شــد منــو ببینــه و پــدرم قبــول كــرد منــو دور میــز
پیــش بقیــه قبــول كنــه ،مــادرم اون * رو بــرای اولیــن بــار خیلــی بلنــد
فریــاد زد .مــادر بزرگــم در جوابــش گفــت ایــن همــه آدم روی دو پــا
راه رفتــن ،چــه ُگلــی زدن بــه ســر ِگلــی مــا… و مــن همونطــور روی
دو دســتم كنــار دامــن مامــان بــزرگ ایســتاده بــودم و داشــتم یــه مامان
چاقالــوی برعكســو میدیــدم كــه بعــد از چهــار ســال اومــده بــود تــا
بچهشــو ببــره میــون اونهمــه الیههــای چربــی كــه مثــل خطهــای
تن ـهی درخــت ،هــر ســال یكــی بهشــون اضافــه میشــد...
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۲

مــن راه م ـیرم ،اونــا میخنــدن .مــن بهشــون زل میزنــم ،میخنــدن،
میگــوزم ،میخنــدن ،ازشــون میخــوام ســاكت باشــن ،میخنــدن،
حتــی وقتــی دارم بــه بیلــی اشــاره میكنــم تــا موســیقیرو راه بنــدازه،
میخنــدن .مسخرهشــون میكنــم ،نگاهشــون میكنــم و قــاه قــاه
میخنــدم ،اونائــم میخنــدن ،ضجــه میزنــم ،صداهــای ناجــور
از خــودم در میــارم ،خندههاشــون كــم میشــه .مــیرم ســمت
صندوقچ ـهی پشــت ســرم ،یــه بطــری ازش میــارم بیــرون ،میشــینم
روی زمیــن و چنــد قلــپ میخــورم و بعــد قرقرهشــون میكنــم
تــا حبابهــای صابــون از دهنــم بیــرون بیــاد و اونــا بخنــدن .لعنتــی
مــزهی گــه مــیده .تــف تــف میكنــم و خندههــام تبدیــل میشــه
بــه نالــه تــا خندههــا بیشــتر شــه .بــر میگــردم ســمت صنــدوق .بــه
بیلــی اشــاره میكنــم پنــج دیقــهی دیگــه راه میفتیــم .یــه لولــه و
یــه كیــك كوچیــك پــر از خامــه بــر مــیدارم .از مــزهی شــیرینی
متنفــرم .كیــكرو روی لولــه مــیذارم و لولــهرو روی پــای راســتم
و همونطــور روی دســتهام راه مــیرم .اگــه بهــم میگفتــن ده
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ســال همونطــور نگهــش دارم میتونســتم ،امــا پامــو تكــون دادم و
كیــك روی كالهگیــس نارنجــی رنگــم افتــاد .خندیــدن .خندههــای
ضجهآمیزمــو دوبــاره شــروع كــردم .داشــتم بهشــون میخندیدمــو
مسخرهشــون میكــردم ولــی نمیفهمیــدن .رفتــم ســمت صنــدوق و
یــه كیــك بزرگتــر برداشــتم و همونطــور كــه داشــتم بــا دســت
چپــم راه میرفتــم بــا دســت راســتم كیـكرو تــوی صورتــم كوبیــدم.
حــاال بعضــی تماشــاچیا از شــدت خنــده بــه تنفــس دهــان بــه دهــان
احتیــاج دارن .برگشــتم و یــه كیــك بزرگتــر برداشــتم .گذاشــتمش
روی زمیــن .از نردبــون بــاال رفتــم و شــروع كــردم نمایــش اســتثنایی و
معــروف خــودمرو اجــرا كــردن.
ـای روی دسـ ِ
« ...بــه همــراه نمایــش اســتثنایی راه رفتنهـ ِ
ـت زد جاذبــه
در آســمان»
روی طنــاب كــه رفتــم مدتــی روی دسـتهام ایســتادم و نگاهی كردم
بــه جمعیتــی كــه تــوی تاریكــی داشــت منــو نــگاه میكــرد .از اینكــه
داشــتم برعكــس نگاهشــون میكــردم خندهشــون میگرفــت .هیــچ
كــدوم بــاور نمیكــردن كــه مــن اونــارو اصــا برعكــس نمیدیــدم.
مدتــی روی طنــاب راه رفتــم .خندههــا قطــع شــد .میتونســتم
ســاعتها روی اون طنــاب روی دســتهام راه بــرم ولــی جیغــی
زدم و خــودمرو پائیــن انداختــم تــا بــا صــورت روی كیــك بیفتــم.
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خندههــا بلنــد شــد .چیــزی كــه اونــا دوســت داشــتن ایــن بــود كــه
از بــه گا رفتــن كســی لــذت ببــرن .اونــا بــه جــای قایقســواری تــو
ســاحل یــا پیكنیكهــای دســتهجمعی ،ســیركرو ترجیــح داده
بــودن تــا بیــان و ببینــن كــه مــن چطــور خــودمرو بــه گا م ـیدم تــا
هــار هــار بخنــدن .رفتــم و یــه كیــك بزرگتــر آوردم .گذاشــتمش
روی زمیــن و بــاال پریــدم و دوبــاره بــا صــورت روی كیــك افتــادم.
مــزهی شــیرینش كالفــهام كــرده بــود .زجههــای خنــده مــیزدم و
بــاز كیكــی بزرگتــر .كیكهــارو محكــم تــوی صورتــم مــیزدم
و مــردم لــذت میبــردن .بــه دو ســاعت بعــد فكــر میكــردم .جایــی
كــه وارد یــه مــوزهی نقاشــی مشــهور میشــیم و مــن از داخــل یكــی
از كیكهــای خام ـهای بزرگــم یــه اســلحهی كمــری برتــای نــود و
دو بیــرون میكشــیدم و فریــاد مــیزدم همــه بخوابــن روی زمیــن.
و میدونیــد در اون لحظــه هیــچ كــس بــه اینكــه دلقكــی روی یــه
دســتش داره راه م ـیره و بــا دســت دیگ ـهاش اســلحهی خام ـهایرو
بــه اونــا نشــونه گرفتــه نمیخنــده .فریــاد میزنــم چــرا دیگــه
نمیخندیــد .براشــون دلقكبــازی در میــارم ،پشــتمرو میكنــم
بهشــون و میگــوزم ،كیــكرو تــوی صورتــم میزنــم ولــی هیــچ
كــس نمیخنــده .اینــا ماشــینهای احمقــی هســتن كــه نــه بــه كارای
مــن میخنــدن و نــه بــه صورتــك دلقــك؛ اونــا میخنــدن چــون تــو
ســیرك بایــد بخنــدن و نمیخنــدن چــون در حیــن یــه دزدی بــزرگ
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از یــه مــوزهی نقاشــی نبایــد خندیــد ،حتــی اگــه چارلــی چاپلیــن بــا یــه
َمشــینگان اِم شــصت روبهروشــون ایســتاده باشــه.
نــه مــن یــه دلقــك نیســتم .نــه مــن یــه دزد نیســتم .اینــا چیزایــی نیســت
كــه مــن هســتم .ولــی بــه هــر حــال مــن هــم دلقــك هســتم و هــم دزد.
مــادر بــزرگ مارتــا هــم یــه قابلــه بــود و هــم یــه پنیــر فــروش .ولــی
هیــچ كــس بهــش نمیگفــت قابلــه .اینــا انــگار نســل انــدر نســل پنیــر
فــروش بــودن؛ پیامبــرای پنیــر .میگــن منــو هــم اون بــه دنیــا آورده،
البتــه شــاید بهتــر بــود تــو همــون كار پنیــر فروشــی باقــی میمونــد
چــون اصــا قابلــهی قابلــی نبــود و تنهــا چیــزی كــه از بچــه بهدنیــا
آوردن ســرش میشــد ایــن بــود كــه هــر وقــت ســر بچــه بیشــتر بیــرون
نیومــد بایــد ســرو بچرخونــه .ایــن بــود كــه بهدنیــا اومــدن مــن یــه
خــوردهای طــول كشــید؛ ســرم بیــرون بــود و بدنــم تــو و داشــتم بیــن
الیههــای چربــی مامــان كــه قابلــه نیــم ســاعتیو بینشــون گشــته بــود تــا
ســوراخ مــورد نظــر رو پیــدا كنــه ،لــه میشــدم .فــك كنــم تــا بعــد
از ظهــر داشــت ســعی میكــرد منــو بیــرون بكشــه و اینطــوری شــد
كــه گردنــم اینقــدر دراز شــد و همیشــه هــم ایــن حســو دارم كــه
ســرم بــوی مزخــرف پنیــر م ـیده .وقتــی هــم كــه منــو بیــرون كشــید
نافــم دور گردنــم پیچیــده بــود و داشــتم خفــه میشــدم .نمیدونــم
دقیقــا بــا چــه جــور اره و وســایل چوببــری كارگاه رابــرت تونســتن
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منــو نجــات بــدن .مــادرم حتــی نخواســت بدونــه پســرم یــا دختــر.
خــب یــه همچیــن هیوالهایــی كــه تونــل تنــگ دنیــا اونــارو بــه زور
تونســته زیرزیركــی تــف كنــه روی زمیــن ،چــه كارایــی میتونــن
بكنــن؟ نــه مــن هیــچ وقــت عالقــهای بــه دلقــك شــدن نداشــتم و
هنــوز هــم یكــی از اونــا نیســتم .اوایــل دلــم میخواســت پلیــس بشــم.
نــه بــرای اینكــه بــه مــردم كمــك كنــم یــا دزدهــارو دســتگیر كنــم.
پلیسهــا اســلحه داشــتن ،میتونســتن تــو بزرگراههــا هرچقــدر
میخــوان تنــد بــرن ،میتونســتن یــه نفــرو بــه قصــد كشــت بزنــن،
میتونســتن بهــش فحــش بــدن ،میتونســتن بعضــی وقتــا دســت بــه
اســلحه ببــرن و هیــچ كــس هــم نمیتونســت جلوشــون وایســه .ولــی
اونــا كســیرو كــه نمیتونســت حتــی روی پاهــاش وایســته بــرای
ایــن كار قبــول نمیكــردن .حتــی اگــه اون آدم بتونــه فقــط بــا دســت
چپــش روی طنــاب راه بــره یــا بتونــه بــا انگشــتای پــاش بــا اســلحه
شــلیك كنــه ،حتــی اگــه تیــرش هیــچ وقــت بــه هــدف نخــوره.
بعــد بــه ســرم زد قهرمــان باشــم .یــه قهرمــان نقابــدار مثــل زُرو .چــون
همــه منــو زد صــدا مــیزدن .دلــم میخواســت مثــل زُرو میرفتــم
امــوال شــكمگندههارو میدزدیــدم و روی شكمشــون حــرف ِزد
رو بــا شمشــیرم حــك میكــردم .ولــی مشــكل اینجــا بــود كــه «ز» مــا
بــا « ِزد» اونــا یــه فــرق كوچولــو داشــت! و اونــم یــه نقطـهی مضحــك
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بــود بــاالی یــه منحنــی و مــن هیــچ ایــدهای نداشــتم كــه چطــور
میشــه روی شــكم كســی بــا یــه شمشــیر یــه نقطــه حــك كــرد .بلــه،
تــو زبــون مــا پــره از ایــن نقطههــای مضحــك و مســخره كــه مثــل
ریدمــان كفترهــا بــاال و پائیــن حرفهــا ریختــه شــده و حكاكــی
روی شــكم آدمهــارو عمــا بــرای یــه ِزدی كــه میخواســت زُرو
بشــه ولــی نمیخواســت یــه زُروی خارجــی بشــه ،ناممكــن میكــرد.
یــه زمانــی هــم بــه ســرم زده بــود كشــیش شــم .عاشــق شــنیدن
اعترافهــای مــردم بــودم:
 خب فرزندم به گناهانت اعتراف كن ،من میشنوم. پــدر روحانــی مــن هفتـهی پیــش بــرای خیریـهی مدرسـهی پســرم یهپنكیــك بــا شــمایل مســیح درســت كــردم ولــی حواســم پــرت شــد و
روی ماهیتابــه ســوخت ،بــه خاطــر ایــن كارم مـیرم جهنــم؟
 معلومــه! تنهــا مــورد تاییــد شــده توســط كلیســا بــرای چپونــدنمســیح داخــل دســتورهای غذایــی اینــه كــه بــه طــور كامــا اتفاقــی
شــمایل مســیحرو روی نــون تســت صبحونهتــون بندازیــد و باهــاش
یــه ســاندویچ پنیــر درســت كنیــد و بعــد اونــو تــو  ebayبــه قیمــت
پونصــد تــا بفروشــید و پولـشرو تــو صنــدوق اعانـهی كلیســا بندازید.
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ولــی حــاال وایســتادم داخــل یــه مــوزهی نقاشــی بــزرگ كــه تــا بــه
صــدا درومــدن آژیــراش فقــط ســه دیقــه وقــت داریــم .هم ـهی مــا
تــوی ســیرك بــا هــم آشــنا شــدیم .كار اونــا هیــچ وقــت دلقكبــازی
تــو ســیرك نبــوده .هنــوزم نمیدونــم چــرا مــا اونجــا هفتـهای یــه بــار
برنامــه اجــرا میكنیــم .اولیــن بــاری كــه كوئیرینــو رو دیــدم چــپ
چــپ زل زد بــه قــد و قــوارهام؛ یــه ایتالیایــی الغــر انــدام بــا ســیبیالی
نــازك و مجعــد.
 میدونی ما اینجا چی كار میكنیم؟ هــركاری كــه میكنیــد تــوی ســیرك كار نمیكنیــد .دیــدم كــههمهتــون اســلحه داریــد.
 میدونــی زبــون اونایــی كــه جاسوســی میكننــو میكنیــم ومیدیــم حیوونــای ســیرك بخــورن!
 من جاسوس نیستم .میخوام بهتون ملحق شم. چی كار بلدی بكنی؟ اصلن میدونی ما چی كار میكنیم؟ مــن میتونــم خــراب كنــم! هــر چیزیــرو كــه بدیــد دســت مــننابــودش میكنــم.
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 ما خراب میكنیم تا از نو ساخته شه. بــرای مــن مهــم نیســت .مــن فقــط بایــد خــراب كنــم .ایــن وظیفـهیمنه .
 كی بهت گفته باید خراب كنی؟ من برگزیده شدهام! برای چه كاری؟ بــرای اینكــه خــراب كنــم .طــراح منــو بــرای ایــن كار انتخــابكــرده.
 پســر گرفتــی مــارو؟ فقــط یــه خــل و چــل زنجیــری تــو گروهمــونكــم داشــتیم.
 خــب مــن بــرای ایــن برگزیــده نشــدهام تــا شــماهارو قانــع كنــم.ولــی میتونــم تــوی هــر كاری بهتــون كمــك كنــم.
 اگه كارمون این بود كه یه پیرزنو از خیابون رد كنیم چی؟ در اون صــورت اولیــن كســی میشــم كــه مــیره و از خیابــون45
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 این چه جور خراب كردنیه آخه؟ -خیالتون راحت در بین راه حتما كیف پولشو میزنم.
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۳

هــر روز قبــل از اینكــه پســتچی نامههــای نداشــتهی یــه خونــوادهی
غربتــی پرجمعیتــو داخــل صنــدوق بنــدازه خانــم مارپل پشــت در خونه
ظاهــر میشــد و شــروع میكــرد در زدن .پــدرم مثــل همیشــه عصبــی
میشــد و مــادرم ســرش داد مـیزد .مولــی مثــل همیشــه بهــش لبخنــد
مــیزد و میگفــت كــه اون زنیكــه هیــچ غلطــی نمیتونــه بكنــه.
وقتــی باالخــره یــه روز خانــوم مارپــل بــا پلیــس جلــوی خونهمــون
ظاهــر شــد ،تصمیــم گرفتــم اسمشــو وارد لیســت ســیاهم كنــم.
اون روزا چنــد ســالی از وقتــی كــه مــن دنیــارو برعكــس میدیــدم
میگذشــت .نمیدونــم دقیقــا كــی و چــه جــوری شــد ولــی از یــه
جایــی بــه بعــد دیگــه خاطرههــام برعكــس نبــودن و مــن همونطــور
برعكــس روی دس ـتهام دنیــارو مثــل آدمیــزاد میدیــدم .امــا امــان
از وقتهایــی كــه مجبــور بــودم مثــل بقیــه روی صندلــی بشــینم؛ همــه
چــی برعكــس بــود .ســر درد میگرفتــم و حالــت تهــوع بهــم دســت
م ـیداد .تــوی مدرســه مجبــورم میكــردن ســاعتها مثــل بقیــه روی
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صندلــی بشــینم .هیچــی از اون چرندیاتــی كــه میدیــدم نمیفهمیــدم.
دفترمــو بــه ناچــار برعكــس میگرفتــم تــا بتونــم بنویســم ولــی هــر
بــار معلمــی كــه عینــك تــه اســتكانیش حتــی بــه مــوش كــور هــم
ایدههایــی دربــارهی بینایــی مــیداد ،دفترمــو از دســتم میگرفــت،
اونــو بــه بقیــه كالس نشــون مـیداد و در حالــی كــه همــه مـیزدن زیر
خنــده اونــو میچرخونــد و جلــوم میذاشــت تــا مجبــورم كنــه مــث
بقیــه بنویســم .خیلــی وقتهــا هــم مجبــورم میكــردن روی پاهــام
وایســتم و وقتــی زمیــن میخــوردم شــروع میكــردن بــه خندیــدن.
فكــر میكنــم ایــدهی رفتــن بــه ســیرك از همــون زمانهــا بــه ذهنــم
رســید چــون مــن تخصــص ویــژهای تــو خندونــدن بقیــه داشــتم.
تــو مدرســه دوســتی نداشــتم .وقتــی از خونــه بیــرون میرفتــم ،بــه
خیابــون باركلــی كــه میرســیدم خودمــو از جمعیــت جــدا میكــردم
و از منتهاالیــه ســمت راســت خیابــون ،جایــی زیــر شــاخههای آویــزون
درختهــای پیــر ،بــه ســمت مدرســه میرفتــم .و وقتــی میرســیدم
هم ـهی مســخره كردنهــا ،ســوالهای احمقانــه و خندیدنهــا شــروع
میشــد.
 هی زد ببینم تو چه جوری برعكس میشاشی؟ هــی پســر انــگار زیــپ كیفــت بــاز بــوده ،كتــاب دفتــرات پاشــیده48
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تــوی خیابــون.
 زد راســته كــه میگــن تــو از كونــت غــذا میخــوری و از دهنــتمیرینــی؟
 ببینــم تــو دقیقــا بــا پاهــات چــی كار میكنــی؟ چــرا همیشــه تــویآســمون آویزونــن؟
و بعــد از مدرســه بــود كــه خانــم مارپــل پیــداش میشــد .اونــارو
شــماتت میكــرد و منــو بــا ماشــین قراض ـهاش بــه خونــه میرســوند.
بعــد شــروع میكــرد بحــث كــردن بــا مامــان.
 پسر شما نیاز به مراقبت ویژه داره. اون معلول نیست خانم. هــر كســی كــه نتونــه راه بــره از نظــر ســازمان مــا معلــول محســوبمیشــه.
 ولی اون راه میره! ایــن بــه خاطــر اینــه كــه شــما حداقــل امكانــاترو كــه حــق اونبچــه اســت ازش گرفتیــد و حتــی یــه ویلچــر هــم بــراش نخریدیــد.
49

به زودی یک نفر خودش را در اینجا حلقآویز خواهد کرد

محمد جابری

 خانم چرا مارو به حال خودمون نمیذارید! مســئولیت مــن حمایــت از ایــن بچههاســت و مــن اجــازه نم ـیدمخونوادههایــی كــه توانایــی سرپرســتی ایــن بچههــای اســتثناییرو
نــدارن بــه اونــا ظلــم كنــن.
 چه استثنایی؟! مــن مــدارك تحصیلــی زد رو مــرور كــردم .اون دو ســاله كــهتــو كالس دوم راهنمایــی باقــی مونــده .نمرههــاش از تنبلتریــن
شــاگردهای كالس هــم پائینتــره و نمیتونــه فعالیتهــای درسیشــو
بــه درســتی انجــام بــده.
 اینا دلیل بر این نیست كه اون منگل باشه! بهتــره بگیــم متفــاوت .خانــم ایــن آخریــن اخطــار مــن بــه شماســت.شــما تنهــا بــا پرداخــت نیمــی از هزینـهی نگهــداری زد میتونیــد اونــو
بــه مــا بســپارید .در غیــر ایــن صــورت مــن شــخصا بــرای بــردن زد از
ایــن خونــه و حمایــت كامــل ازش فــردا بــا پلیــس بــه اینجــا میــام.
 بــرو بــا هركــی میخــوای بیــا! زد شــاید یــه بچـهی پخمـهی حــواسپــرت باشــه ولــی خونــهاش اینجاســت و از اینجــا هیچجــا نمــیره،
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اینــو تــو گوشــت فــرو كــن.
حتمــا داریــد بــرام دلســوزی میكنیــد؛ میگیــد چــه بچ ـهی بدبختــی
كــه همــه بهــش ظلــم میكنــن .بایــد بگــم ســخت در اشــتباهید؛ روی
ســر اولیشــون از بــاالی دیــوار مدرســه طــوری شاشــیدم كــه اگــه زیــر
آبشــار نیــاگارا میایســتاد اونقــدر خیــس نمیشــد .بــا دومــی خیلــی
كاری نداشــتم ،یــه دختــر لــوس نونــور بــود ،فكــر میكنــم همــون یــه
بــاری كــه موهاشــو از پشــت بــه دســتهی صندلــی پشــت ســرش گــره
زدم باعــث شــد تــا آخــر عمرش موهاشــو پســرونه بزنــه و برای ســومی
آنچنــان جفتدســتی گرفتــم كــه یكــی از دندونهــاش شكســت و
یــه مــاه پاشــو از خونــه بیــرون نذاشــت .چهارمــی امــا ســوال جالبــی
پرســیده بــود و جوابــش حســابی منــو بــه خــودم مشــغول كــرده بــود و
خــودم هــم دلــم میخواســت جوابشــو بدونــم.
مولــی تنهــا كســی بــود كــه تــوی اون خونــه میشــد باهــاش دو كلمــه
حــرف زد .باقــی یــا مســت بــودن یــا خــواب و یــا در حــال خــوردن
و خوابیــدن .موهــای مولــی قرمــز بــود .نمیدونــم ،كــس دیگ ـهایرو
تــوی خونــواده نمیشناســم كــه موهــاش قرمــز باشــه و هیــچ بعیــد
نیســت خال ـهی مــن هــم یــه تول ـهی حــرومزاده پــس انداختــه باشــه
ِ
دختــری بــا موهــای قرمــز و چشــمهای
ولــی هــر چــی هســت اون
قهــوهای و كمــری باریــك و لبهایــی برجســته كــه حســابی از
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چونــهی كوچیكــش برآمدهتــر بــه نظــر میرســه ،و آخ از پاهــاش،
پاهایــی كــه مــن بیشــتر بــا اونهــا آشــنام .همیشــه عــادت داشــت بــه
اونهــا الكهــای مشــكی بزنــه و بعــد بــا الك ســفید روشــون نقاشــی
میكــرد .همیشــه از پاهــاش بــوی وانیــل میومــد .تمــام طــول هفتــه
منتظــر بــودم تــا وقتــی مولــی یكشــنبه صبحهــا ،كــه مــن خونــه بــودم،
حمــوم میرفــت ،بــرم و از اون یــه ذره فضــای زیــر در حمــوم لخــت
شدنشــو تماشــا كنــم .همیشــه پشــت بــه مــن لخــت میشــد و بــرای
همیــن حــس میكــردم میدونــه دارم نــگاش میكنــم .و بعــد داخــل
وان میرفــت .امــا یــه بــار كــه مامــان صــداش زد برگشــت و مــن
نمیدونــم چــرا اولیــن چیــزی كــه بــا دیــدن مولــی تــو اون وضعیــت
بــه نظــرم رســید مــاه بــود .نــه بــه خاطــر زیباییــش بلكــه یــاد تصاویــر
مــاه افتــادم كــه روش پــر بــود از دهانههــا و پســتی بلندیهــا .بــدن
مولــی هــم پــر بــود از پســتیها و بلندیهایــی كــه دیدنشــون قلبمــو بــه
لــرزه انداختــه بــود .دیــده بــودم عكسهایـیرو كــه بچههــا بــه مدرســه
مـیآوردن و تــوی اونهــا زنهــا هیــچ وقــت لباس نداشــتن مگــه روی
پاهاشــون؛ امــا دیــدن مولــی یــه حــس دیگـهای داشــت .همیشــه وقــت
شــام كــه میشــد و مــادر بــزرگ هــم بــه دیدنمــون میومــد ،میرفتــم
و مثــل بچگیهــام زیــر دامنــش میشســتم و یواشــكی از زیــر میــز
بــه پاهــای مولــی نزدیــك میشــدم و بوشــون میكــردم .امــا مــادر
بــزرگ خیلــی وقتــه خونـهی مــا نیومــده .موقــع شــام تنهــا كاری كــه
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ازم بــر میــاد اینــه كــه روی دس ـتهام وایســتم و پاهــای جــوزفرو
ببینــم كــه آروم آروم داخــل اون جورابهــای بوگنــدوش بــاال
مییــاد و آهســته زیــر دامــن مولــی مــیره و شــروع میكنــه بــه
مالیــدن جنــس چنــدشآور جورابهــای ارزون قیمتــش بــه پاهــای
مولــی و بعــد اونهــارو بیــش از انــدازه بــه ســمت وســط پاهــای مولــی
میبــره طــوری كــه بعــد از یــه مــدت پاهــاش محــو میشــن و مولــی
هــم مــدام بیخــود میخنــده و لبهاشــو گاز میگیــره .اونجــا بــود
كــه تصمیــم گرفتــم هیــچ وقــت جــوراب نپوشــم چــون از اون روز
حتــی بــا دیــدن جــوراب هــم چندشــم میشــد و پاهــای مولــی هــم
دیگــه هیــچ وقــت اون بــوی وانیــل دلنشــینرو نم ـیداد.
و امــا خانــوم مارپــل عزیــز كــه هــر وقــت منــو میدیــد بغلــم میكــرد
و منــو بــا بوس ـههاش كــه بــوی ســیر رو مثــل اســپری تــوی صورتــم
میپاشــید ،منزجــر میكــرد؛ حــاال نوبــت اون بــود .از روبیــن پرســیدم
«هــی ،بــا دو ســه لیتــر بنزیــن و یــه ماشــین قراضــه چقــدر میشــه
رفــت؟» جــواب داد «نهایتــش ده بیســت كیلومتر ».میدونســتم همیشــه
بعــد از اینكــه منــو بــه خونــه میرســونه و بعــد از بحثهــای همیشــگی
بــا مامــان و فحــش خــوردن ســوار ماشــینش میشــه و از جــادهای كــه
شــاید روزی دو تــا ماشــینم ازش رد نمیشــد راهشــو میگرفــت و
میرفــت بــه ســمت اون دهــات دور از شــهر كــه خونــهاش اونجــا
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بــود.
صبــح رفتــم و بنزینشــو خالــی كــردم و بعــد ســه لیتــر بنزیــن تــوش
ریختــم .بــه بهونــهی دسشــویی از كالس بیــرون رفتــم و بعــد از
دیــوار مدرســه بــاال رفتــم و فــرار كــردم .جــادهرو پیــش گرفتــم و بــا
محاســباتم بــاالی یــه تپــه منتظــر خانــم مارپــل مونــدم .وقتــی ماشــین
قراضهشــو دیــدم كــه از دور ،بــا ســرعت ُچسهــای مارتیــن كــه دو
روز طــول میكشــه تــا بوشــون از اتــاق بیــرون بــره ،داشــت بــه ســمتم
میومــد ،دوربیــن فیلمبــرداری قدیمیمــو بیــرون آوردم« .زود بــاش
خانــم مارپــل ،نزدیكتــر بیــا!» ماشــینش بــه تتــه پتــه افتــاده بــود و
یــه جــا بــود كــه دیگــه پــاك بنزیــن تمــوم كــرد و اونجــا بــود كــه
مثــل یــه شــكارچی از تپــه پائیــن رفتــم تــا شــكارمو ضبــط كنــم .از
ماشــینش پیــاده شــد .مدتــی چرخیــد .كالفــه شــده بــود .منتظــر یــه
ماشــین مونــد .میدونســتم حــاال حاالهــا هیــچ ماشــینی رد نمیشــه.
چــاق نبــود ولــی بعیــد میدونســتم بتونــه ده دوازده كیلومتــر پیــاده
بــره .از تــوی جنــگل دنبالــش میكــردم .یــه مــدت كــه گذشــت
دیــدم بــه خــودش میپیچــه .كارای عجیــب غریــب میكــرد و
پاهاشــو بــه هــم میچســبوند .فهمیــدم شاشــش گرفتــه! وای خــدای
مــن ایــن یــه فرصــت اســتثنایی بــود .یــه نیگایــی بــه اطرافــش كــرد .بــه
ســمت جنــگل كــه اومــد پشــت یــه درخــت مخفــی شــدم .شلوارشــو
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پائیــن كشــید و در حالــی كــه دوربیــن مــن از بهتریــن زاویـهی ممكــن
و از پائینتریــن نقطــه داشــت اولیــن مســتند شاشــیدن خانــم مارپــل
تــو جنگلهــای ســیاهرو ضبــط میكــرد ،ســی ثانیــه مــداوم شاشــید.
حتــی خودشــو پــاك هــم نكــرد و ایــن فیلمــه منــو هیجانانگیزتــر
میكــرد .وقتــی اولیــن ماشــین از اونجــا رد شــد بــه ســمت خونــه راه
افتــادم و چــون دیــر رســیده بــودم مارتیــن كــه مثــا میشــد بابــام،
جلــوی در وایســتاده بــود و چــون حــال نداشــت خــم شــه و بزنــه تــو
ســرم كمربندشــو كشــید و شــروع كــرد ضربــه زدن بــه كــف پاهــام.
كتــك خوردنــم كــه تمــوم شــد خندیــدم و داخــل اتاقــم رفتــم تــا
فــردا اون فیلمــو بــه نصــف بچههــای مدرســه نشــون بــدم و حتــی
اونــو بــرای روزنامــهی محلیمــون بفرســتم و فكــر میكنــم بــا ایــن
اوصــاف خانــم مارپــل دیگــه حــاال حاالهــا پاشــو از اون دهــات بیرون
نمـیذاره و همیشــه یــادش میمونــه تــا وقتــی شاشــید خودشــو پــاك
كنــه.
راســتی! بــا كتكــی كــه از مارتیــن خــوردم فهمیــدم پاهام به چــه دردی
میخــورن! فكــر میكنــم حــاال كــه دیگــه جــواب ایــن ســوالرو
هــم فهمیــدم بایــد بــه ایــن فكــر كنــم كــه چــه بالیــی ســر نفــر چهــارم
بیــارم.
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۴

چشـمهامو كــه بــاز كــردم یــه ســری تابلــوی نقاشــی دیــدم كــه روی
دیــوار بــودن .كــی اینــارو برعكــس آویــزون كــرده بــود؟ روی زمیــن
خوابیــده بــودم و یــه پــام روی مبــل بــود و كنــارم یــه شیشــه ودكای
خالــی .فهمیــدم هنــوز مســتم .فهمیــدم بایــد بــرم حمــوم .بلنــد شــدم و
لباسهامــو درآوردم.
زیــر دوش ،روی دسـتهام ایســتادم و بــه ســرم شــامپو زدم .چشـمهام
میســوخت .ســعی كــردم بــا كــف چشــمهامو تمیــز كنــم .و بــاز
صدایــی شــنیدم كــه ازم میخواســت چشــمهامو بــاز كنــم .بــاز
كــردم .حبابهــای كــف شــامپو جلــوی دیدمــو گرفتــه بــود .تــاش
كــردم بــا تمــام سوزشــی كــه حــس میكــردم خــوب نــگاه كنــم.
یــه پلیســو دیــدم كــه داشــت از یــه بلنــدی پائیــن میفتــاد و یــه تابلــوی
نقاشــی دیگــه كــه تــوی یــه بــار آویــزون بــود.
بیــرون كــه اومــدم تلفنــم زنــگ زد .میخوایــد بدونیــد كــی بــود؟
خــب شــاید باورتــون نشــه ولــی مــن اســم بهتریــن دوســتمو نمیدونــم.
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رنــگ پوســتش زیــادی سبزهســت و شــاید بهتــر باشــه صــداش كنــم
نا ِورهــاژ .بهــم گفــت داره بــا یــه تاكســی میــاد دنبالــم .بهــش گفتــم
كجــا میریــم؟ گفــت همــون جایــی كــه شــاید تــو دلــت بخــواد
بریــم .بــراش از چیــزی كــه تــو حمــوم دیــده بــودم تعریــف كــردم.
ناورهــاژ تنهــا و بهتریــن دوســتمه .ایــن اولیــن باریــه كــه اونــو جایــی
غیــر از نیمكــت پــارك میبینــم .اولیــن بــاری كــه دیدمــش ســاكت
و آروم اونجــا نشســته بــود و داشــت بــه كفترهــا دونــه مــیداد .اون
موقعهــا عــادت داشــتم راه بیفتــم و بــا ســنگ شیشــهی تیــر چــراغ
برقــای خیابونــو بشــكنم و فــرار كنــم .چنــد تــا پلیــس دنبالــم بــودن
و پیــدا كــردن كســی كــه روی دســتهاش میدوئــه حتــی تــوی
شــلوغی بــازار مــكاره هــم ســخت نیســت .خســته كــه شــدم نشســتم
روی نیمكــت كنــار یــه مــرد بلنــد قــد و ســبزه كــه لباسهــای ســفیدش
بدجــوری پوستشــو تیــره نشــون مـیداد .نفــس نفــس مـیزدم .نگاهــم
كــرد و لبخنــد زد .بعــد پلیورشــو داد تــا تنــم كنــم و گفــت تــا عینــك
آفتابیشــو بــه چشــم بزنــم و بــه كفتــرا دونــه بــدم .پلیسهــا كــه رد
شــدن ازش پرســیدم «چــرا بهــم كمــك كــردی؟» جــواب داد «چــون
ارزششــو داشــتی ».پرســیدم «مــن یــه خرابــكار فراریــم ،ارزشــم
كجاســت؟» جــواب داد:
«ارزش تو ،در تاریكی توئه».
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بهــش گفتــم تــوی اون بــار پــر بــود از تابلوهــای نقاشــی .گفــت پیــدا
كردنــش نبایــد خیلــی ســخت باشــه و یكـیرو میشناســه كــه میتونــه
بهمــون بگــه اون بــار كجاســت .از شــهر بیــرون رفتیــم .رســیدیم بــه یــه
كلب ـهی بــزرگ كــه یــه چــراغ گنــدهی قرمــز بــه شــكل پســتونهای
خیلــی گندهتــر روش روشــن خامــوش میشــد .رفتیــم داخــل.
همــه چیــز قرمــز بــود .میزهــا ،صندلیهــا ،كــون فاحشــهها ،شــراب
داخــل لیوانهــا ،كاندومهــا و حتــی فرنگــی داخــل دسشــویی هــم
قرمــز بــود .اونجــا ســكس حكومــت میكــرد و همــه چیــز سكســی
بــود .حجرههــای بزرگــی وجــود داشــت كــه مردهــا و زنهــا پشــت
شیشــهی اون مثــل مجســمه نشســته بــودن و لبخنــد مــیزدن .دو تــا
مــرد در حالــی كــه بــه مــدل پشــت شیشــه نــگاه میكــردن همدیگــرو
میبوســیدن و اون طرفتــر زنــی از ســقف آویــزون شــده بــود و بــا
فشــار دادن مخزنــی بــه شــكل پســتون داخــل لیــوان مــردم آبجوهــای
قرمــز میریخــت .از داخــل حجرههــا صــدای آه و اوه بلنــد بــود و
انــگار اینجــا همــه روی هــم خوابیــده بــودن .حتــی پش ـههای داخــل
فاحشــهخونه هــم روی هــم بــودن و هیــچ چیــزی نبــود كــه داخــل
یــه چیــز دیگــه فــرو نرفتــه باشــه .دســتمو كشــید و داخــل یكــی از
حجرههــا رفتیــم .یــه زن قــد بلنــد و الغــر جلومــون ظاهــر شــد و بهــم
لبخنــد زد .ناورهــاژ رفــت پشــت حجــره .ماتــم بــرده بــود و چیــزی
نگفتــم .زن لبخنــدی زد و لباسشــو از هــم بــاز كــرد .بــا تعجــب بــه بدن
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لختــش نــگاه كــردم .دوســتم كــه برگشــت از اونجــا رفتیــم .وقتــی از
در خــارج شــدیم دیــدم زنــی بــا داد و فریــاد دنبالمون میكنه .لباسشــو
محكــم گرفتــه بــود و پشــت ســرمون میدوئیــد .برگشــتم و بــا تعجــب
نــگاش كــردم .دستشــو مشــت كــرده بــود و ازم خواســت پولشــو بــدم.
یــه پنجــاه تائــی درآوردم و كــف دســتش گذاشــتم .خوشــحال شــد
و در حالــی كــه از اونجــا دور میشــدیم برامــون دســت تكــون داد.
وقتــی وارد بــار شــدیم همـهی نگاهـا برگشــت .یــه نفــر بــه یــه زبونــی
بلنــد چیــزی گفــت و جمعیــت شــروع بــه خندیــدن كــرد .ایــن اولیــن
بــاری بــود كــه صورتــك دلقــك روی صورتــم نبــود و مــردم اونقدر
بلنــد بلنــد میخندیــدن .رفتیــم و نشســتیم ســر میــز .از مــزهی ودكا
خســته بــودم و بــرای همیــن آبجــو ســفارش دادم .از اینكــه پشــت میــز
نشســته بــودم ،احســاس خوبــی و حالت تهــوع ،نداشــتم و داشــتم .ولی
بایــد میتونســتم اون تابلــو رو بــرای مدتــی هــم كــه شــده برعكــس
ببینــم .بــرای همیــن رفتــم و كنــار دیــوار دراز كشــیدم .همــه چــی
تنــگ بــود .پاهــامرو روی دیــوار دراز كــردم و ســر و گردنــم روی
زمیــن بــود .ســرمرو كــج كــردم و در حالــی كــه آبجــو میخــوردم
بــاز هــم تابلــو رو نــگاه كــردم .چیــزی تــوش نبــود .فكــر میكنــم
تنهــا چیــزی كــه میخواســت بهــم بگــه ایــن بــود كــه بایــد نســخهی
اصــل نقاش ـیرو پیــدا میكــردم .جرع ـهی بعــدیرو كــه اومــدم ســر
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بكشــم لگــد كســی بــه لیوانــم خــورد و آبجــو روی زمیــن ریخــت .بــا
عصبانیــت یقهمــو گرفــت و از روی زمیــن بلنــدم كــرد و شــروع كــرد
بــه فحــش دادن .بقیــه هــم قــاه قــاه بــه كتــك خوردنــم میخندیــدن.
روی زمیــن پرتــم كــرد و یــه لیــوان آبجــوی بــزرگرو روی ســرم
خالــی كــرد و لگــدی بــه شــكمم زد .خودمــو جمــع و جــور كــردم
و از بــار بیــرون رفتیــم .زیــر چشــمم گــود شــده بــود و كمــرم درد
میكــرد .وســط خیابــون یــه جرثقیــل بــود كــه كنــار یــه ســاختمون
خرابــه داشــت اســتراحت میكــرد .ناورهــاژ اون پائیــن ایســتاد و مــن
از جرثقیــل بــاال رفتــم و روی اون نشســتم .زانوهامــو جمــع كــردم و
حــس كــردم از بــودن در اون پائیــن خســته شــدم .و مثــل همیشــه ســر
و كلـهی یــه پلیــس پیــدا شــد .همیشــه بایــد یكــی باشــه كــه بگــه چــی
درســته و چــی نیســت .از ناورهــاژ پرســید چــی شــده .اونــم گفــت
دوســتم رفتــه بــاالی جرثقیــل نشســته .شــروع كــرد بــه ســخنرانی .كــه
منــو از اینكــه خودمــو بنــدازم پائیــن منصــرف كنــه .ولــی مــن بــرای
انداختــن خــودم اون بــاال نرفتــه بــودم .جوابشــو نــدادم .یــه مــدت كــه
گذشــت زنــگ زد بــه آتشنشــانی .دیــر كــه شــد تصمیــم گرفــت
خــودش بــاال بیــاد .پاهــاش میلرزیــد و عــرق میریخــت .بــه آســمون
نــگاه كــردم .چشـمهامو بســتم .مولــی ســوار یــه دوچرخــه از آســمون
پائیــن اومــد .بــا اینكــه ده ســالی بــود از زیــر گرفتــه شــدنش تــوی
خیابــون میگذشــت ولــی هنــوز همونقــدر جــوون و زیبــا بــود .دو
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تــا بــال هــم درآورده بــود و بــرای خــودش تیكـهای شــده بــود .وقتــی
بهــم رســید اشــارهای كــرد و نشســتم تــرك دوچرخ ـهاش .از اونجــا
دور شــد .تــوی آســمون چرخــی زد و منــو بــاالی یــه ســاختمون بــرد.
اونجــا اجــازه داد بدنشــو لمــس كنــم .دامنشــو بــاال زدم و خواســتم
پاهاشــو مثــل همیشــه بــو كنــم .امــا زیــر اون دامــن چیــزی نبــود .بهــم
لبخنــد زد و از جیــب لبــاس بلنــد و یهســرهاش یــه دســت پاســور بیرون
آورد .بهــش گفتــم «هــی! مگــه بــازی دو نفــره هــم داریــم؟» جــواب
داد «میتونیــم ِش ـلِم بــازی كنیــم ».گفتــم «ایــن منصفانــه نیســت .تــو
همیشــه منــو تــوی شــلم میبــری ».جــواب داد «بــازی مــا قــرار نیســت
برنــدهای داشــته باشــه».
وقتــی ازش خداحافظــی كــردم و منــو روی جرثقیــل پیــاده كــرد،
پائینــو نــگاه كــردم و پلیســو دیــدم كــه تعادلشــو از دســت داد و پائیــن
افتــاد و شــروع كــرد بــه نالــه كــردن .از جرثقیــل پائیــن رفتــم و ناورهاژ
بهــم لبخنــد زد .راهمونــو گرفتیــم و رفتیــم ســمت خونــه.
از خــواب كــه بیــدار شــدم میدونســتم بایــد چــی كار كنــم؛ پیــدا
كــردن مــوزهای كــه اصــل اون نقاشــی اونجــا بــود خیلــی هــم ســخت
نبــود .ایــن آخریــن نقاش ـیای بــود كــه مــن بایــد بــرای طــراح پیــدا
كنــم .طــراح میتونــه بــا اون نقاشــیها یــه طرحــه جدیــد بكشــه و
بعــد ،بَنــگ! یــه نابــودی بــزرگ .و البتــه شــاید اون روز بتونــم ببینمــش
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و شــاید ازش یــه ســوال بپرســم.
تلفونــو برداشــتم و بــه كوئیرینــو زنــگ زدم .بهــش گفتــم تابلویــی
كــه بایــد بــدزدم آخــر هفتــه تــو نمایشــگاه بــزرگ نقاشــی شــهر بــه
نمایــش گذاشــته میشــه .گفــت بــا نقاشــیهایی كــه تــا بــه حــال
از موزههــا دزدیــدم كل پلیســای شــهر ریختــن اونجــا و تــازه مگــه
قــرار نبــود آخــر ایــن هفتــه بــرن و بانــك خیابــون باركل ـیرو بزنــن!
گفتــم چــرا مــن همیشــه عاشــق زدن بانكهــا بــودم ولــی ایــن
آخریــن تابلوییئــه كــه مــن بایــد بــرای طــراح بــدزدم .جــواب داد
نمیتونیــم هــر دو كارو انجــام بدیــم .بهــش گفتــم مــن و هارلــی و
پوشــكار میریــم ســراغ بانــك و ســر و صــدا راه میندازیــم .وقتــی
همــهی پلیســای شــهرو كشــوندیم اونجــا ،شــما میتونیــد اون تابلــو
رو بــرای مــن بدزدیــد و البتــه یــه نمایشــگاه مســخرهی بــورژوازیرو
هــم بــه گنــد بكشــید .گفــت چــرا مــا بایــد كارای همدیگــرو بكنیــم،
هــدف مــا زدن اون بانكــه .بهــش گفتــم هــی كوئیرینــو تــو آدم خوبــی
هســتی ،چــرا بایــد وقتــی بیعدالتــی میشــه قانــون ،شــورش بشــه یــه
وظیفــه...
خندید و گفت چون ما این كارا رو انجام میدیم...
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۵

الـ ِ
ـف ســر بــه پائیـنرو بــه زور از زیــر تخت بیــرون كشــیدم .خودشرو
مچالــه كــرده بــود و پشــت كارتنهــای پُســتی گــرد و خــاك گرفتــه
و قدیمــی قایــم شــده بــود .نــونرو داخــل فریــزر پشــت یــه بســته مــرغ
یــخ زده پیــدا كــردم .بــه صرافــت افتــاد تــا بــره و خــودشرو وســط
باقالیــا گــم و گــور كنــه .ولــی نقطهشــو گرفتــم و كشــون كشــون
كشــیدمش بیــرون .جــارو برق ـیرو برداشــتم و بــاز كــردم .كیس ـهی
پــر از آشــغالشرو داخــل حمــوم خالــی كــردم و باالخــره موفــق شــدم
ز رو از میــون اون همــه كثافــت پیــدا كنــم .و الــف ســر بــه بــاال رو
وقتــی پیــدا كــردم كــه دســت زیــر چونــه ،بــه گوشـههای اتــاق نــگاه
میكــردم و یهــو دیدمــش كــه تــوی تــار عنكبــوت گیــر افتــاده بــود.
مــن حتــی بــا خودمــم بیگانـهام و تكــه پارههــای ا.ن.ز.و.ا م هــر كــدوم
گوشــهای از اتــاق سرشــونرو میــون زانوهاشــون قایــم كــردن .واو
كجــا بــود؟ خــب باالخــره یكــی از حرفهــا بایــد آســتینی بــاال مـیزد
و یــه بــار دیگــه بــرای بیــرون رفتــن از خونــه ایــن پــازل متحــركرو
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جمــع و جــور میكــرد.
...
مــن نقاشــی بــودم كــه دســتی بــرای نقاشــی نداشــت ،و یــا بیشــتر
خلبانــی كــه هیــچ وقــت نمیتونســت یــه هواپیمــا داشــته باشــه.
لباســش قرمــز مخملــی بــود .نــه نمیخــوام ســعی كنــم توصیفــش
كنــم .امــا بــه هــر حــال موهــای پركالغــی و بلنــدش مثــل دســتی
گــرم و محبتآمیــز بــه ســه دســته تقســیم شــده بــود كــه كمــر و
هــر كــدوم از ســینههای بــزرگ و گــردشرو بــه آرومــی گرفتــه
بــود .هرچقــدر ابروهــاش شــیطانی و كشــیده و تنــد زاویــه و بلنــد
و زیبــا بــود ،ناخنهــاش صورتــی و بــد رنــگ و یغــور و زیــاده از
حــد بلنــد و سوهانكشــیده و زشــت بــود .همیشــه قــوز میكــرد و
ســعی میكــرد بــا اون قیافـهی معصومانـهی مزخرفــی كــه میگرفــت
چهــرهی شــیطانی و دلنشینشــو از دیگــران مخفــی كنــه .بــرای منــی
كــه از ایــن پائیــن بهــش نــگاه میكنــم ،پاهــاش بیــش از انــدازه درازه.
درســت مثــل ماشــینهای شاســیبلندی كــه میتونــن تــو كویــر و
كــوه و رودخونــه و بــرف از هــر ســختیای عبــور كنــن ،اونــم تونســته
بــود بــا بیپــدری و فقــر خونــوادهاش و تیكههــای پســرای همســایه و
گوزیدنهــای بیوقف ـهی مــادر بــزرگ پیــرش كــه بــا اون چندســالی
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تــو یــه اتــاق میخوابیــد مبــارزه كنــه .نــه اون اینجــا نیســت و مــن
بــرای آبرنگبازیهــای داخــل ذهنــم نیــازی بــه حضــورش نــدارم.
یــه ســیگار روشــن كــردم و روی زمیــن خوابیــدم و بــه ســقف چشــم
دوختــم .ایــن تنهــا راه بــرای كشــیدن ســیگار بــود تــا دود چشـمهامو
نســوزونه .چشــمهامو بســتم و خیــاالت كــردم .بــوی پاهــاش كــه
بــه مشــامم رســید نگاهــی بــه بــاال انداختــم و دیــدم مثــل مجســمهی
غولپیكــر مرلیــن مونــرو تــو شــیكاگو پاهاشــو از هــم بــاز كــرده و
داره از اون بــاال بهــم نــگاه میكنــه و میخنــده .و مــن شــده بــودم
ِ
توریســت هیچیندیــده كــه اولیــن چیــزی كــه از ایــن صحنــه
یــه
میدیــد شــورت ســفید و گلمنگلــی اون بــود كــه بــا یــه تــاش بیهوده
بــرای پنهــان كردنــش بــا جلــوی دامــن ،داشــت ســعی میكــرد خیلــی
دخترونــه رفتــار كنــه .راستشــو بخوایــد مــن هیــچ وقــت درك نكــردم
اون فســیل چــه جــوری میتونــه قشــنگترین زن دنیــا باشــه ،ولــی
مــن امیلــی خودمــو همیشــه بــه اون عفریتـهی نونــور كــه بلــد بــود چــه
جــوری بــا رفتــار فــرا دخترون ـهاش ،نظــر مــردای خســته و تنوعطلبــو
بــه خــودش جلــب كنــه ،ترجیــح دادم.
 اومدی؟ ها ها ،آره.65
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 چرا ما نمیتونیم با هم بریم بیرون؟ من توی خونه بودنو ترجیح میدم. معلومــه كــه هیشــكی دوســت نــداره بــا یــه كســی كــه رویدس ـتهاش راه م ـیره و پاهــای الغــر و آویزونــش تــوی هــوا بغــل
كلــهاش تكــون میخــوره راه بــره.
 باز شروع كردی؟ مــن همیشــه از اونجایــی شــروع میكنــم كــه همــه چیــزش بــه انتهــارسیده.
 كاش میشد یه روزی با هم میمردیم. من ترجیح میدم با هم زندگی كنیم. زد! چیه؟ هیچی.66
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مــن دلــم نمیخواســت بمیــرم .ولــی اون مــدام حــرف از مــردن مـیزد
و بــا ایــن كار تحریكــم میكــرد .همیشــه دلــم میخواســت بغلــش
كنــم و اینقــدر فشــارش بــدم تــا بمیــره و یــا بهــش بگــم دو ِســت دارم
و بعــد از بــاالی بــرج درخــت آســمون توكیــو پرتــش كنــم پائیــن .این
عشــق بــه تجرب ـهی كشــتن آدمــا همیشــه همراهــم بــوده .ولــی دلمــم
نمیخواســت قاتــل باشــم .دوســت داشــتم بشــم قاتــل آدمایــی كــه
میخــوان خودكشــی كنــن ولــی جرأتشــو نــدارن .در ایــن صــورت
میشــم یــه دیگر ُكــش:

 الو سالم اونجا مركز دیگركشیه زد جاذبه است؟ بله .چه كمكی از دستم بر میاد؟ مــن میخــوام روز جمعــه بعــد از اینكــه بــازی گندهبــكای نیویوركبــا كابویهــای داالسرو دیدم از پشــت غافلگیرانه كشــته بشــم.
 دوست دارید با چی كشته بشید؟ یــه چیــزی كــه درد نداشــته باشــه و خونریــزی هــم نكنــم و زودكارو تمــوم كنــه و هیــچ كــس هــم نفهمــه كــه كشــته شــدم ،حتــی
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خــودم.

بعــد دربــارهی یــه ســری چیــزای مزخــرف حــرف زد و ســعی كــرد
باهــام یــه فیلــم ببینــه تــا بیشــتر از ایــن مجبــور بــه حــرف زدن نشــه.
وقتــی هــم فیلــم تمــوم شــد بلنــد شــد تــا بــرام غــذا درســت كنــه و بــاز
دربــارهی اینكــه میخــواد خــودشرو تــوی دریــا غــرق كنــه حــرف
زد.

 عجب غذای خوشمزهایه .یه بوی خاصی میده. باید مال ادویهاش باشه. ولی یه خورده شورهها ...نگفتی اسم ادویهاش چیه؟ -خود رو تو دریا غرق كردن.

و بعــد رفــت ،مثــل همیشــه .از پنجره بیرونرو نــگاه كردم .یــه نفر اومد
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طرفــش و بــا هم حرف زدن .از امیلی خواســت ســوار ماشــین شــه ولی
اون قبــول نكــرد .از ماشــین پیــاده شــد و دنبالــش رفــت .رفتــم پائیــن.
دیــدم تــه خیابــون یــه دســتشرو گذاشــته روی دیــوار و راه امیلـیرو
بســته و داره ســرش داد میزنــه .چاقومــو از جیبــم كشــیدم بیــرون و هر
چهــار چــرخ ماشینشــو پنچــر كــردم .وقتــی امیلــی از دســش خــاص
شــد و یــارو بــه ســمت ماشــین برگشــت داد و ب ـیداد راه انداخــت و
میخواســت بدونــه كــی ایــن بــارو ســرش آورده .رفتــم جلــو گفتــم
دیــدم كار كــی بــوده ،میدونــم كجــا رفتــه .دنبالــم دوئیــد .رفتــم تــو
یــه كوچــه خلــوت .بعــد چرخیــدم پشــتش و پاشــو گرفتــم تــا زمیــن
بخــوره .چاقومــو گذاشــتم دم گلــوش .نالــه كــرد ،گفتــم بــه نظــرت
چــه جــوری میتونــم حالتــو بگیــرم .گفــت منــو نكــش .گفتــم خیلــی
خــوب كفشــاتو در بیــار .در آورد .گفتــم حــاال لباسهاتــو در بیــار.
گفــت هــوا ســرده رحــم كــن .گفتــم اگــه درشــون نیــاری خــودم
جرشــون مـیدم .وقتــی لخــت شــد پرتــش كــردم تــوی ســطل زبالـهی
شــهری و درشــو محكــم بســتم و بــه ســمت خیابــون دوئیــدم .امیلـیرو
گــم كــرده بــودم .میدونســتم خونــهاش كجاســت .وارد خیابونــش
كــه شــدم دیــدم بــاز چنــد نفــر دورهاش كــردن و دارن داخــل كیفشــو
میگــردن .یــه چیــزی برداشــتن و بعــد یــه ســیلی بــه صــورت امیلــی
زدن ،ســوار ماشــین شــدن و رفتــن .نمیخواســتم امیلــی منــو ببینــه،
نمیدونســتم چطــور میشــه یــه ماشــینو تعقیــب كــرد .ســعی كــردم
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شمارهشــو حفــظ كنــم .وقتــی رســیدم ســر خیابــون دیــدم اون ماشــین
دم یــه فســت فــود ایســتاده .رفتــم تــوی آت و آشــغالهارو گشــتم و
یــه چــوب بــزرگ پیــدا كــردم كــه روش میــخ داشــت .رفتــم داخــل
فســت فــود .مــردم ترســیده بــودن ولــی اون چهارتــا غــول بیشــاخ و
دم منــو ندیــدن .فكــر كنــم یكــی از میخهــارو داخــل پــای اولــی جــا
گذاشــتم چــون داد زدنــش از نــوع «یــه میــخ تــا تــه رفتــه تــو ســاق
پــام» بــود .بعــد روی میــز پریــدم و چــوبرو بــه صــورت نفــر دومــی
كوبیــدم كــه چاقــوشرو از مــادر بــزرگ مــن هــم دیرتــر از جیبــش
بیــرون كشــیده بــود و وقتــی نفر ســوم خــودشرو روی زمیــن انداخت
تــا فــرار كنــه ،بــا دسـتهام روی كمــرش پریــدم و بــا چــوب طــوری
بــه ســرش ضربــه زدم تــا ازیــن بــه بعــد در جــواب شــمارهی تلفنــت
چنــده ،جــواب بــده دوســت داره همبرگــرشرو بــا پیــاز زیــاد تــوی
دروازهی مریخیهــا شــوت كنــه.
چــون خونــی و مالــی از روی زمیــن بلنــد شــدم ،بیــش از انــدازه بــه
نفــر چهــارم امــون داده بــودم و حســابی وقــت داشــت تــا بــرای چنــد
تــا مشــت و لگــد بــه ســر و صورتــم برنامهریــزی كنــه و تــا مــن بیــام
از جــام بلنــد شــم فلنگــو ببنــده.
كاپشــنمو درآوردم و ســعی كــردم بادمجونــای خونــی زیــر چشــممو
كمــی بــه آرامــش دعــوت كنــم .داشــتم تصــور میكــردم كــه امیلــی
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بــا دیــدن ایــن وضــع چــی كار میكنــه .شــاید اول داد م ـیزد ،بعــد
دستهاشــو روی دهنــش میگرفــت و شــاید میپریــد بغلــم و یــا
حداقــل دسـتهامو میگرفــت و فشــار مـیداد و یــا الاقــل میگفــت
پدرســگ چــرا خونــی مالــی شــدی ،نگفتــی مــن بیتــو چــه گهــی
بخــورم و بعــد بــاز میپــره تــو بغلــم .ولــی هیــچ كــدوم ایــن اتفاقــا
نیفتــاد ،چــون وقتــی نزدیــك خون ـهاش رســیدم ،یــه مــرد كــه حتــی
دســتهی عینكــش هــم مثــل تمــام لباسهــاش قهوهــای بــود ،زنــگ
خونهشــو زد و رفــت بــاال .بهــش نمییومــد بــرای اذیــت كردنــش
اونجــا باشــه .از پلههــای اضطــراری ســاختمون روبهرو بــاال رفتم ،روی
كنــارهی پنجــرهی یــه خونــه پریــدم و بعــد بــا یــه جهــش خــودمرو بــه
بالكنــی رســوندم كــه فكــر میكــردم از اونجــا میشــه اتــاق امیلـیرو
دیــد .روی صندلــی نشســته بــود ،گریــه میكــرد و داشــت از روی
میــز مــواد میكشــید .مــردی كــه وارد شــد كتــك نخــورده بــود ،زیــر
چشــمش مزرعــهی بادمجونهــای پیونــدی بــا انــار درنیومــده بــود،
ولــی امیلــی پریــد و بغلــش كــرد .بعــد بوســیدش ،و بعــد بوســیدش و
بعــد بــازم بوســیدش و بعــد همونطــور كــه میبوســیدش لباسهاشــو
درآورد ،لخــت شــد و مــن تونســتم مجســمهی مرلیــن مونــرو رو ببینــم
كــه تمــام لباسهاشــو درآورده بــود و اومــده بــود جلــوی پنجــره تــا
پــردهرو بكشــه.
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شــب بــود كــه رســیدم خونــه .ســاعتها پیــادهروی كــرده بــودم و
دسـتهام تــاول زده بــود .وایســتاده بــود دم در خونـهام و ناخنهاشــو
میجوئیــد .وقتــی منــو دیــد بغلــم كــرد ،خــدای مــن گفــت ،دســتمو
گرفــت و بــاال بــرد و بــاز بــرام غــذا درســت كــرد كــه ایــن بــار مــزهی
شــوری اشكهاشــو مـیداد .بهــش گفتــم فهمیــدم چــرا با یكــی دیگه
میخوابــه ،بــا یكــی دیگــه بیــرون مـیره .شــوكه شــد .گفــت «زد دلــم
نمیخــواد راجــع بــه ایــن چیــزا حــرف بزنــم ».گفتــم «چــون بــا مــن
بیــرون نمـیری ،چــون بــا مــن تــا بـه حــال نخوابیــدی ».گفــت «زد مــا
نمیتونیــم ».گفتــم «مــن همیشــه دلــم میخواســت یــه بــار گرمــای
بدنتــو لمــس كنــم ».گفــت «زد تــو تــا بـه حــال بــا كســی نخوابیــدی؟»
گفتــم «آخریــن تجرب ـهی سكس ـیم بــه زمانــی بــر میگــرده كــه ده
ســالم بــود و یــه پیرمــرد ازم پرســید دلــم میخــواد تــو مغــازهاش كار
كنــم یــا نــه .بهــش گفتــم مدرســه مـیرم و مامانــم نمـیذاره كار كنــم.
بلنــدم كــرد ،روی میــز گذاشــت ،بعــد خــم شــد و لبهامــو محكــم
بوســید و مــن بیحركــت ایســتاده بــودم ،شــاید حتــی تــا امــروز».
امیلــی بــاز گریــه كــرد ،دوبــاره منــو گرفــت تــو آغوشــش .گفتــم
«اگــه دوســم نــداری ،اگــه نمیخــوای باهــام بخوابــی ،چــرا میــای
اینجــا ،چــرا اینقــدر بهــم توجــه میكنــی ،چــرا بغلــم میكنــی؟»
جواب داد:
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۶

شــما میتونیــد تصــور كنیــد ایــن یــه رویائــه یــا حتی فكــر كنیــد چیزیه
كــه داریــد از رادیــو میشــنوید و یــا حتــی زمزمههــای مــردی دیوانــه
تــو گــوش روانكاوشــه .نمیدونــم دقیقــا چــه چیزایــی میخواســتم
براتــون تعریــف كنــم .یــه چیزهای ـیرو گفتــم و یــه چیزهای ـیرو نــه.
بعضــی وقتهــا چیزهــای مهمــی بــود كــه میخواســتم بگــم ولــی
یكهــو كســی زنــگ مــیزد و بعــد از اون چیــز دیگــهای میگفتــم.
فكــر كــه كــردم دیــدم بهتــره پایــان داســتانمو قبــل از هر چیــز دیگهای
تعریــف كنــم ،تــا نكنــه یــه وقــت مثــل تمــام چیــزای دیگــه از یــادم
بــره:
خســته بــودم .اون لباسهــای كلفــت و ضدگلولــهرو خیلــی وقــت
بــود درآورده بــودم ولــی هنــوز عــرق مثــل كــف صابــون چشـمهامو
میســوزوند .از دكـهی روزنامــه فروشــی یــه روزنامـهی صبــح خریدم
و باهــاش عرقمــو پــاك كــردم .احســاس خوابآلودگــی شــدیدی
داشــتم و دســتهام درد میكــرد ولــی بــا ایــن حــال داشــتم قــدم
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م ـیزدم .رســیدم بــه خیابــون باركلــی .كازینــوی ضــد جاذبــه خیلــی
وقــت بــود ورشكســته شــده بــود و درشرو تختــه كــرده بــودن .از دور
مدرســهی قدیمــیرو دیــدم .مــردم وارد خیابــون میشــدن .تــرس
قدیمــی تمــام وجودمــو فراگرفــت .بــه درختــای كنــار خیابــون نــگاه
كــردم و بــه اون مســیری كــه همیشــه قبــل از رســیدن بــه مدرســه از
تــرس آدمهــا بــه ســمتش میرفتــم تــا از گوشــه كنارهــای خیابــون بــه
ســمت مدرســه بــرم .امــا ایــن بــار مســیرمرو كــج نكــردم .خــودمرو
آخریــن ســامورایی دیــدم كــه زخمــی و خســته بــرای آخریــن بــار بــه
ســمت ارتــش بیشــمار امپراتــور یــورش میبــره .شــلیك نگاههاشــون
خســته و خســتهترم میكــرد و هــر آدمــی كــه از كنــارش رد میشــدم
زخــم عمیقــی روی بدنــم میشــد .چشـمهام كــه ســیاهی رفــت حــس
كــردم زمیــن خــوردم .یــه نفــر بــه ســمتم اومــد و نگاهــم كــرد و ازم
پرســید حالــم خوبــه یــا نــه .یــه نفــر دیگــه هــم اضافــه شــد و بعــد
نفــر بعــدی و بعــد نفــر بعــدی و هــر چــی آدمهــا بیشــتر دورم جمــع
میشــدن خــودمرو میدیــدم كــه از اون جمعیــت بیشــتر و بیشــتر دور
میشــم .چنــد نفــری ســعی كــردن از بــاالی شــونهی بقیــه بــاال بــرن
تــا منــو ببینــن .بعــد تعــادل جمعیــت بــه هــم خــورد و همــه روی هــم
افتــادن .خــودمرو میدیــدم كــه زیــر اون جمعیــت خســته و زخمــی
افتــاده بــودم و اون آدمهــا شــروع كــردن بــه كنــدن لباسهــام ،شــروع
كــردن بــه خــوردن دســت و پــام و مكیــدن خونهــای داخــل قلبــم.
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مــن اینهــارو از جایــی دور میدیــدم و شــاید بپرســید چــه جــوری
میشــه آدم خودشــو از جایــی خــارج از خــودش ببینــه .ولــی بــاور
كنیــد هیــچ دلیلــی وجــود نــداره تــا نتونیــد خودتــونرو بــرای یــه بــار
هــم كــه شــده از جایــی فــرای خودتــون ببینیــد...
پایان

ك :كوئیرینو
* :من
ب :بیلی ،هارلی ،پوشكار

ك -آره ،همینه .من به راهی كه داریم...
ب -ولــی اینــا زیادهرویــه كوئیــر ،مــردم وقتــی اســلحهرو میبینــن
میترســن ،چطــور انتظــار داری طرفــدار آدمایــی مثــل مــا بشــن.
ك -ما دنبال طرفدار نیستیم.
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ب -به هر حال باید طرفدار داشته باشیم تا بتونیم كاری كنیم.
ك -چی كار كنیم؟
ب -نمیدونــم مثــا بتونیــم دولـترو بــه زیــر بكشــونیم .كاری كنیــم
مــردم نــذارن بهشــون اینطــوری حكومــت بشــه ،نــذارن حقشــون
بــره تــو جیــب یــه ســری خرپــول خودخــواه.
ك -مــا نبایــد بخوایــم مــردم بــه ســمت مــا متمایــل بشــن .رویــای مــن
اینــه كــه مــردم یــه روزی خودشــون بتونــن مراقــب خودشــون باشــن.
* -بیلــی تمــام خشــابهارو پــر كــردی؟ مــن دلــم نمیخــواد وقتــی
داد میزنــم و میخــوام شــلیك كنــم اســلحهام جــای گلولــه بــرام
بگــوزه.
ب -مــن همــه دیشــبو داشــتم ایــن لعنتیهــارو پــر میكــردم .بــا ایــن
تعــداد گلولــه تــو میتونــی یــه شــبه جمعیــت زمیـنرو نصــف كنــی.
ب -میدونســتید ده درصــد كل آدمایــی كــه تــا بــ ه حــال از زمــان
میمونایــی كــه دمشــونو بریــدن و پشماشــون ریخــت و شــدن آدم ،االن
زنــدهان؟
77

به زودی یک نفر خودش را در اینجا حلقآویز خواهد کرد

محمد جابری

* -هارلــی مــن همیشــه فكــر میكــردم تــو تــوی كلـهات یــه معــدهی
اضافــی داری تــا بتونــی اون همبرگــرارو یــه جــوری تــوی بدنــت جــا
كنــی ولــی االن مطمئــن شــدم حتــی گــه هــم داخــل اون كلــهات
وجــود نــداره.
ب -هارلی این امكان نداره!
ك -یــه روزی ایــن عوضیهــا از قــدرت پائیــن مییــان و مــردم
آزاد میشــن.
ب -ولــی مــا داریــم تــو یــه كشــور آزاد زندگــی میكنیــم كوئیــر،
حداقــل بــه نســبت كشــورای بدبختــی كــه حتــی بــرای گوزیــدن هــم
بایــد از رهبرشــون اجــازه بگیــرن.
ب -ولــی هارلــی یــه میلیــون ســال از بــه وجــود اومــدن آدم میگذره،
ایــن اصــا منطقی نیســت!
ك -ایــن آدمــا نیســتن كــه اینجــا آزادن ،ایــن پــول و ســرمایه و كاالها
هســتن كــه اینجــا آزادن ،اینــا همــش توهمه.
ب -فكــر میكنــی دویســت ســال پیــش جمعیــت دنیــا چقــدر بــود؟
االن هفــت هشــت میلیــارد آدم ریختــه تــو ایــن گهدونــی.
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ب -ولــی حتــی اگــه روزی هــزار نفــر فقــط بهدنیــا اومــده باشــن تــو
ایــن یــه میلیــون ســال چــی؟
ب -ولــی بیــا صــادق باشــیم اگــه حكومــت نباشــه بینظمــی میشــه،
كــی میخــواد بیــاد آدمایــی مثــل مــارو بگیــره؟ آدمــا خودخواهــن
اگــه زور بــاال سرشــون نباشــه همدیگــرو جــر مـیدن.
ب -خب بازم میگم كه ده درصد آدما همین االن زندهان.
* -هارلــی تــو حتــی یــه ضــرب دو رقم ـیرو هــم نمیتونــی انجــام
بــدی چطــور انتظــار داری مــا حرفتــو بــاور كنیــم.
ك -مــا دنبــال نظــم طبیعــی و هماهنگــی اجتماعــی ذاتیایــم .آدمــا
اجتماعیــن .حكومتــا ایــن نظـمرو درســت نكــردن بلكــه اتفاقــا علــت
ایــن بینظمیهــای امــروز خــود حكومتــان .آدمــا خودشــون بــه
صــورت جمعــی از پــس بینظمــی و هــرج و مــرج بــر مییــان.
ب -زد من اینو یه جایی خوندم .به نظرم منطقی اومد.
* -هــر گه ـیرو كــه هــر جایــی میخونــی نبایــد بــه نظــرت منطقــی
بیــاد .شــاید اصــا جمعیــت دنیــا ده هــزار ســال پیــش پنجــاه میلیــارد
بــوده و یــه ســری موجــود فضایــی اومــدن و اكثــر آدمــارو كشــتن،
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فقــط یــه ســری ترســوی بــزدل كــه زیــر زمیــن قایــم شــده بــودن زنــده
مونــدن كــه شــدن آدمــای امــروز ،اون پخمــه كجــا بــوده كــه بدونــه
قبلنــا جمعیــت چقــدر بــوده.
ب -واقعــا نمیدونــم كوئیــر ،مــن بــا بیشــتر كارامــون موافقــم،
دوســت دارم بانــكارو بزنــم ،دوســت دارم ادارههاشــونو آتیــش بزنــم
ولــی مطمئــن نیســتم اینــا كار درســتیئه یــا نــه.
ب -به هر حال تحقیق كرده ،حتما از تو بیشتر سرش میشده.
ك -مــا قــرار نیســت كار درســتی بكنیــم .اینــا همــش یــه نامعادلــه
اســت.
* -كوئیــر در ایــن صــورت میتونــی نظــر هارلـیرو بدونــی .اون یــه
ریاضیــدان اســطورهایه.
ك -یــه طــرف نامعادلــه اونــا هســتن ،دولــت و حكومــت ،اون
دو درصــدی كــه نصــف ثــروت دنیــارو در اختیــار دارن ،پلیســا،
ســرمایهدارا ،سیاســتمدارا .طــرف دیگ ـهی معادلــه مردمــن ،بدبختــان،
كارگــران ،همــهی اون نــود و هشــت درصــدی كــه دارن رنــج
میكشــن و حقشــونو داخــل صندوقــای رأی ،مفــت میفروشــن .مــا
فقــط میخوایــم یــه بــه اضاف ـهی پنــج باشــیم تــو طــرف راســت ایــن
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نامعادلــه ،همیــن.
ب -میدونید داشتم به چی فكر میكردم؟
* -بــه پســتونای بــزرگ دوســت دختــرت كــه االن تــو دســت یــه
مرتیكــهی خیكــی داره ورز داده میشــه ...هــا هــا.
ب -زد یــه روزی بــا یكــی ازیــن كالشــا اون دهــن گندهتــو ســوالخ
ســوالخ میكنــم.
ب -ولــی مــا چطــور میتونیــم خوبـیرو بــرای دنیــا بخوایــم در حالــی
كــه خودمــون هیــچ كار خوبــی نمیكنیــم ،بیا روراســت باشــیم.
ب -خب حاال بگو به چی فكر میكردی هارلی؟
ك -مــا كار درســتی نمیكنیــم بیلــی .ایــن دنیــا پــر شــده از خشــونت،
وحشــت .هرجــارو كــه نــگاه میكنــی بــدی داره هجــوم مییــاره.
مــن ترجیــح م ـیدم بــه جــای اینكــه خــوب باشــم یــه قــدم تــو بــدی
پیــش بــرم .ایــن خــوب بــودن بــدون خــوب بودنــه .چــون وقتــی
خــوب باشــی بایــد بــه بــدی هجــوم ببــری ،و اگــه وایســتی اون بهــت
حملــه میكنــه .در عــوض مــن یــه قــدم تــو بــدی پیــش م ـیرم و یــه
قــدم تــو خوبــی عقــب مییــام و مخالفتــی هــم نمیكنــم .اینطــوری
81

به زودی یک نفر خودش را در اینجا حلقآویز خواهد کرد

محمد جابری

حریفــم فرصتــشرو بــرای پیــروزی از دســت مــیده ،چــون دیگــه
حریفــی نــداره!
ب -مــن همیشــه بــه ایــن اعتقــاد داشــتم كــه مــا نابــود میكنیــم تــا
دوبــاره از نــو ســاخته بشــه ،ولــی ترســم ازینــه كــه یــه چیــز بدتــری
ســاخته بشــه.
ب -داشــتم فكــر میكــردم بــا اون پــوال چــه كارایــی میشــه كــرد.
مــن میتونــم یــه باشــگاه اسبســواری بــزرگ بزنــم و یــه مزرعــه
بخــرم كــه تــوش اس ـبهارو پــرورش م ـیدن.
ك -خب هارلی باید بگم من بهت حسودیم میشه.
* -آخــه خیكــی تــو اگــه ســوار اســب بشــی كــه اســب زیــر كــون
گنــدهت میتركــه.
ب -هــا هــا ...اونوقــت هارلــی تــو چطــوری میخــوای بــه مــردم بــا
بــاز كــردن باشــگاه اسبســواری كمــك كنــی؟
ب -خــب مــن مــردمرو تشــویق میكنــم از اســب بــه جــای ماشــین
اســتفاده كنــن ،میدونــی چنــد نفــر در ســال دارن تــو تصادفــا
میمیــرن ،یــا از دود ماشــینا.
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* -مرتیك ـهی قــرون وســطایی ،انتظــار داری مــردم فاصل ـهی ســیدنی
تــا ملبــورنرو بــا اســب هــر روز طــی كنــن؟
ك -فكر كنم یكی داره تعقیبمون میكنه.
* -بیلی یكی از اون كالشارو وردار آبكشش كن.
ك -نــه ،اون نمیتونــه تنهــا باشــه .از ســیرك تــا اینجــا تعقیبمــون
كــرده .میدونســتم دفع ـهی قبــل كــه راحــت از بازداشــت آزادمــون
كــردن ولمــون نمیكنــن.
ب -ولــی مــا فقــط یــه ســری دلقــك و شــعبدهباز و بندبــاز محتــرم
هســتیم! هــا هــا.
ك -زد ،ایســتگاه قطــار بعــدی پیــاده شــو .هــر كدومتــون بایــد از یــه
مســیر تنهایــی بریــد ســر قــرار .نبایــد اجــازه بدیــد كســی تعقیبتــون
كنــه.
* -خیلی خب ،قراره ما ساعت هفت و نیم.
ب -بیلــی چــرا خــودت كمریهــارو ورداشــتی ،هرچــی كالشــینكوفه
دادی دســت مــا؟ تــازه مــن دارم تــو ایــن لباسهــا خفــه میشــم.
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* -احمــق اونــا قــرار نیســت بانــك بزنــن ،مــا بایــد ایــن كارو بكنیــم.
اونــی كــه قــراره گلولــه بخــوره مائیــم نــه اونــا ،اونــی كــه قــراره بانكــو
ســوراخ ســوراخ كنــه مائیــم نــه اونــا ،شــرط میبنــدم نفهمیــدی چــی
گفتم .
ب -ولــی مــن گشــنمه ،چــه جــوری بــا ایــن لباسهــا غــذا بخــورم،
مــردم مســخرهمون میكنــن.
ك -یــه مكدونالــد نگــه م ـیدارم بــرو هرچقــدر میخــوای كوفــت
كــن هارلــی .آخــه االن موقــع غــذا خوردنــه؟!
* -خب هارلی فكر میكنی چی بخوری؟
ب -مــن یــه بیــگ مــك میخــورم بــا یــه بیــگ تیســتی بیكــن و دو
تــا نوشــابه و اگــه ســیر نشــدم چنــد تــا ســیب زمینــی اضافــه .باالخــره
یــه روز ســخت داریــم .بایــد خودمــو آمــاده كنــم.
...
گفــت بلیتمــو نشــون بــدم .گفتــم «بــرو بــه جهنــم!» گفــت «نبایــد اینجا
بشــینید ،اینجــا درجــه یكــه ».گفتــم «گائیدمــت رفیــق ،ایــن صندلیــا
بــا اون پشــتیا هیــچ فرقــی نــداره؟» جــواب داد «صندلیهــای درجــه
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یــك راحتتــره ،اونــا پــول بیشــتری دادن ،حــق دارن از فضــای
بیشــتری اســتفاده كنــن ،امیــدوارم متوجــه باشــید ،متشــكرم ».گفتــم
«صندلیهــاش ده ســانت بزرگتــره؟ مســافرای درجــهی یــك
میتونــن كونشــونو بلنــد كنــن و راحتتــر بگــوزن؟»
جوابمــو نــداد و رفــت ،چــون مــن همـهی اون حرفــارو تــوی دلــم زده
بــودم .نــه نترســیدم .نــه الل نبــودم .مــن فقــط نمیتونســتم در حالــی
كــه یــه برتــای  ۹۲و یــه  AK۴۷رومانیایــی بــا خشــابای درام هفتــاد
و پنــج تایــی تــو كیفمــه و روی صندلــی برعكــس نشســتم و تمــام
قطــار داره برعكــس حركــت میكنــه و دارم مســافرا ،صندلیهــا و
مســئول قطــار رو برعكــس میبینــم ،جــوری كــه هــر لحظــه ممكنــه
بــا كلــه روی زمیــن ســقوط كنــن ،دهنمــو بــاز كنــم و جــر و بحــث راه
بنــدازم .نمیتونیــد تصــور كنیــد وقتــی ســوار قطــاری میشــید كــه
صندلیهــاش روی ســقفه و بایــد دو ســاعت و چهــل و پنــج دقیقــه
آویــزون باشــید چــه حســی داریــد .كافــی بــود دهنمــو بــاز كنــم تــا
همــه غــذای دیش ـبرو ســه بــار بــاال بیــارم.
 بلیت لطفا! عوووووو...ق.85
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 این دیگه چی بود؟ این گوجه فرنگی با سس هلندی بود ...عوووووووووو...ق. این چی؟ ایــن ماهــی ســالمون دودی بــا پیــاز تفــت داده شــده بــود...عــووووووووووووووووووووو...ق.
 لعنت خدا بر شیطون ،این یكی چی بود؟ اینــم اســپاگتیهای خمیــر شــده بــود ،مــن همیشــه غذامــو خــوبمیجوئــم.
...
ســاعت پنــج و پنجــاه و هشــت دقیقــه اســت .فكــر میكنــم شــاید
بایــد قطــار قبلــیرو میگرفتــم .شــما نمیتونیــد ســر برنامــهای كــه
خودتــون ردیــف كردیــد دیــر برســید.

 آقا ،چرا این قطار حركت نمیكنه ،من عجله دارم.86
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 ساعت شیشه دیگه جانم ،یه ربع توقف داریم. برای چی آخه؟ همیشــه ســاعت شــیش یكــی خودشــو مینــدازه جلــوی قطــار .بــرایهمیــن یــه ربــع نگــه میداریــم.
 یــه ربــع نگــه میداریــد كــه كســی نتونــه خودشــو بنــدازه زیــرقطــار؟
 نــه ،نگــه میداریــم چــون مــردم دوســت دارن كسـیرو كه خودشــومینــدازه زیــر قطــار ببینن.
ساعت شیش و خود را زیر قطار انداختن.

شــما همیشــه میتونیــد ســر برنام ـهای كــه خودتــون ردیــف كردیــد
دیــر برســید.
...
از قطــار كــه پیــاده شــدم صــدای گــروم گــروم پوچگرایــی ســال
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 ۲۰۱۲داشــت ســعی میكــرد مثــل یــه پتــو تمــوم اون پوچــی و خــأ
رو بپوشــونه تــا مــردم خیــال كنــن چیــزی زیــر پتــو وجــود داره.
صــدای پوچگرایــی امســالرو بیشــتر دوســت دارم .مــال  ۲۰۱۱رو
بگیــر و بــرو تــا ۲۰۰۰؛ یــه موســیقی سرســامآور و شــلوغ بــود كــه تنهــا
ســازی كــه تــوش زده نمیشــد صــدای تنبــك زدن پشــت قابلم ـهی
حلبــی بــود و از ثانیــه اول تــا آخــر یــه زن مــو آشــفته داشــت بلنــد
بلنــد میخونــد ،اونــم در حالــی كــه دستهاشــو روی ســرش نگــه
داشــته بــود و جیــغ و داد عاشــقانه م ـیزد ،جــوری كــه انــگار دارن
نــوك پستونهاشــو بــا انبــر میكشــن.
خــب چــرا امســال موســیقی بهتــر شــده؟ چــرا گــروم گرومهــاش
دلنشــینتره؟ خــب بذاریــد تقویــم مایائیــمرو چــك كنــم؛ بینگــو!
روزای آخــر دنیاســت!
خــب آدمــا خیلــی دوســت نــدارن روزای آخــر زندگیشــون یــه زنــی
كــه دارن نــوك پستوناشــو بــا انبــر میكشــن و لباسهایـیرو پوشــیده
كــه اگــه یــه كپســول اكســیژن هــم بهــش اضافــه بشــه میتونــه باهــاش
بــرای تعطیــات بــه مریــخ ســفر كنــه ،از آمریــكا براشــون جیــغ و داد
كنــه .در عــوض اونــا میخــوان مثــل حــاال یــه زن غمگینانــه روی یــه
آهنــگ الكترونیــك توهـمزا و دیســكوئی بخونــه تــا بتونــن بدنهــای
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ســرد و توخالــی شــونو بــا پتــوی الــكل و ماریجوآنــا گــرم كنــن.
خــب دنیــا داره تمــوم میشــه ...ایــن خوبــه؟ ایــن بــده؟ فرقــش چیــه؟
یــه نقط ـهی خیالــی دیگــه اضافــه میشــه بــه تاریــخ مســخرهی آدمــا.
ماقبــل تاریــخ و بعــد از تاریــخ ،قبــل از مســیح و بعــد از مســیح .قبــل از
آخــر دنیــا و بعــد از آخــر دنیــا.

 خب آخر دنیا خوش گذشت؟ آره خیلــی خــوب بــود ،واقعــا جــات خالــی ،بــا مارتیــن نشســتیمتــوی بالكــن و تصمیــم گرفتیــم تمــام شــب آخــر دنیــارو بــا هــم عشــق
بــازی كنیــم.
 خب امروز برنامهات چیه؟ امــروز قــراره بریــم هاوایــی موجســواری كنیــم .نمیدونــی از وقتــیدنیــا تمــوم شــده تــو ســاحل هاوایــی النــگ بوردهــارو نصــف قیمــت
اجــاره م ـیدن! حتــی بــرای ســال نــو هــم یــه همچیــن تخفیفهایــی
نمیزنــن!
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موســیقی ســال بعــد چیــه؟ یــه موســیقی بــرای آدمهایــی كــه مــردن
ولــی مثــل ارواح ســرگردون هنــوز تــوی خیابونــا راه م ـیرن.
آره نمیشــه اســم هــر چیــزیرو كــه حــرف میزنــه ،راه مــیره و
میتونــه روزی یــه لیتــر بگــوزه ،زنــده گذاشــت.
...
ســعی كــردم راهمــو از الی جمعیــت بــاز كنــم .آدمایــی كــه مســت
بــودن ،و همــهرو شــبیه یــه ســوراخ انعطافپذیــر یــا یــه دیلــدوی
برقــی میدیــدن ،ســمت راســت بــودن و اونایــی كــه چــون هنــوز
پاهاشــون روی زمیــن میــخ شــده بــود تــازه اومــده بــودن ،ســمت چپ.
از ســمت راســت مــدام بهــم پیشــنهاد میشــد براشــون برقصــم .خــب
هم ـهی اونــا دوســت داشــتن ببینــن یــه آدمــی كــه روی دس ـتهاش
راه مــیره چطــور میرقصــه.
بایــد منــو ببخشــید ،بایــد زودتــر در مــورد كلیســای بــزرگ و قدیمــی
كــه مثــل آدامــس روی زمیــن چســبیده بهتــون میگفتــم .اوه ،خــدا،
ببیــن ایــن كلیســا بــه كجــا رســیده! یــه زمانــی آدامــس محبــوب خــدا
بــود ،تمــام اعصابخوردیهــا و اســترسهای خــدارو بیــن دندونــاش
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بــه جــون میخریــد ولــی یــه روز كــه خــدا فكــش خســته شــد ،درش
آورد و پرتــش كــرد روی زمیــن .نشــونهگیری خــدا همیشــه خــوب
بــوده .انداختــن یــه آدامــس كوچیــك از فاصلــهی صــد و پنجــاه
هــزار ســال نــوری روی یــه تیكــه ُچسفیــل كــه داره دو ِر كــو ِن قرمــز
و آتشــین یــه بوزینــه بــه اســم منظومــهی شمســی میچرخــه ،كــه
خــودش وســط جنــگل بیصاحــاب راه شــیری رقــص باســن میكنــه،
بایــد كار خیلــی ســختی باشــه .امــا خــب اون آدامــس روی زمیــن
چســبید كــه خــودش معجــزهای بــود و مردمــو بــه ســمت خــودش
هدایــت كــرد تــا بــرن و پولهاشــونو تــوی حســاب پسانــداز بانــك
فــدرال الهــی پسانــداز كنــن .اوه ،ایــن خیلــی تیــزه! خیلــی تیــزه! مــن
بــه كل تاریــخ معمــاری حتــی بــه انــدازهی ُگــه هــم اهمیــت نم ـیدم
و نمیدونــم اســم ایــن چیزایــی كــه مثــل انگشــت وســط مســیحرو
بــه آســمون ســیخ شــدن و بــه تمــام تاریــخ ،آلــت تناســلی نشــون
م ـیدن چیــه ،ولــی حتــم دارم اگــه یــه روزی شــیطان بخــواد بــرای
تعطیــات پاشــو روی زمیــن بــذاره تیزیهــای ایــن كلیســای قدیمــی
گوتیــك یــا ُگهتیــك یــا گهتیكــه یــا یــه تیكهگــه ،دونــه دونــه
داخــل ماتحتــش م ـیرن و پــاره پــورهاش میكنــن .و فكــر میكنــم
جــدای تمــام اون بحثهــای مســخرهی اســتاتیك و پخــش نیروهــا و
پایــداری بنــا تــو علــم ُگهشناســی معمــاری ،هــدف ســازندهها فقــط
همیــن بــوده .چــه جنگجوهایــی بــودن ایــن كشــیشها در گذشــته! امــا
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حــاال چــی؟ كشیشــا مثــل ســربازای آلمــان شكســت خــوردهی بعــد از
جنــگ جهانــی یــه لبخنــد ملیــح روی لــب دارن و كاس ـهی گدایــی
خیریــه بــه گردنشــون آویزونــه و ش ـبها مثــل خــون آشــامها داخــل
تاریكیهــای كلیســا قایــم میشــن در حالــی كــه دورتــادور كلیســا
دیســكو و بــار وجــود داره و بــه جــای صــدای ناقــوس و گروههــای
ُكــر ،صــدای گــروم گــروم پوچــی  ۲۰۱۲میــاد .خــب بــه هــر حــال
مــردم بــه پتــو احتیــاج دارن؛ مســیح یــا لیــدی گاگا ،الــكل یــا دعــای
پــدر آگوســتین.
...
هارلــی ســر قــرار ایســتاده بود و عــرق میریخــت و پوشــكار پاهاشرو
بــه طــرز اســترسآمیزی تكــون تكــون م ـیداد .روی زمیــن نشســتم.
یــه كلــت كمــری بیــرون كشــیدم و اونــو بــه پــای راســتم چســب زدم
تــا ســفت بشــه.
* -هارلی غذاتو خوردی؟
ب -آره زد ،وقتی استرس دارم اشتهام خیلی زیاد میشه.
* -برای چی استرس داری؟ چرا عرق كردی اینقدر؟
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ب -نمیدونم زد ،كار خیلی سختیه .من میترسم.
* -خونسرد باش پسر ،این فقط چند دیقه از زندگیته.
یــه جــوراب ســیاه روی ســرم كشــیدم و پوشــكار ماســك معــروف
لبخنــدی انونیمــسرو كــه تازگیــا از  ebayخریــده بــود روی
صورتــش زد و هارلــی هــم یــه كاله ســیاه زمســتونیرو كــه جلــوی
چشـمها و دهنشــو ســوراخ كــرده بــود تــا پائیــن روی ســرش كشــید،
كالشــینكوفهارو درآوردیــم و بــه ســمت در بانــك رفتیــم.
ب -زد یه سوالی ازت بپرسم ناراحت نمیشی؟
* -بپرس پوشكار.
ب -چرا سر و ته راه میری؟ دنیا برعكسش چه شكلیه؟
ب -ایــن یــه دزدیــه مســلحانه اســت! همــه بخوابـنرو زمیــن! بــا تــوام
اســتخون ،نمیخــوای آبكــش بشــی كــه!
* -ولــی پوشــكار مــن وقتــی روی دســتهام راه مــیرم دنیــارو
برعكــس نمیبینــم ،درســت همونطــوری میبینــم كــه تــوام
میبینــی .
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ب -گفتــم همــه روی زمیــن! انــگار كــری! هــی تــو اُزگل ،دســتتو از
زیــر اون میــز بكــش بیــرون طــوری كــه ببینمــش!
ب -ولــی زد مــن یــه بــار روی دســتهام كنــار دیــوار ایســتادم و
همــه چیــزو برعكــس دیــدم! حــس بــدی بــود.
* -هــا هــا ،منــم وقتــی بچــه بــودم همــه چیــزو برعكــس میدیــدم.
ولــی بعــد از یــه مدتــی همــه چــی انــگار چرخیــد ،طــوری میدیــدم
كــه انــگار اصــا روی دس ـتهام نیســتم.
ب -تــا ســه میشــمرم و رئیــس شــعبه مییــاد اینجــا جلــوی چشــمای
من !
ب -ولــی چطــور یــه همچیــن چیــزی ممكنــه ،شــاید یــادت رفتــه بــود
كــه داری دنیــارو اشــتباه میبینــی.
* -واقعیتــش اینــه كــه اول كــه همــه چیــزو برعكــس میبینــی حــس
میكنــی داری همــه چیــزو اشــتباه میبینــی ،نمیتونــی كاراتــو
بكنــی .نمیتونــی یــه جملــه روی كاغــذ بنویســی .امــا یــه مــدت كــه
میگــذره مغــزت میفهمــه كــه همــه چــی غلــط پولــوت شــده ،اینــه
كــه یــه روز بــه خــودت مییــای و میبینــی كــه دیگــه برعكــس
نمیبینــی و همــه چــی مثــل قبــل شــده.
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ب -خــب آقــای قشـ ِ
ـنگ اتوخــورده ،بگــو ببینــم ایــن گاوصنــدوق
بانــك دقیقــا كجاســت و كیلیــد ملیــدش دســت كیــه؟
* -اینجاســت كــه احســاس بــدی بهــت دســت مـیده ،حــس میكنــی
بــاز داری همــه چیــزو غلــط و برعكــس میبینــی .ولــی بهــش عــادت
میكنــی و بــاز خیــال میكنــی داری درســت میبینــی .آره ایــن
طوریــاس .ایــن مغزتــه كــه همیشــه ســعی میكنــه همــهی چیــزارو
بهــت درســت نشــون بــده ،اگــه دیدتــو عــوض كنــی ،اگــه طــور
دیگ ـهای نــگاه كنــی ،دقیقــا چیــزی كــه تــا دیــروز برعكــس و غلــط
بــود یكهــو درســت و صــاف از آب در میــاد و اون درســته قبلــی برات
غلــط میشــه .ایــن طوریــاس پوشــكار ،هیــچ غلطــی وجــود نــداره.
ماســك دلقكمو درآوردم و روی صورتم چســبوندم .همیشــه دوســت
دارم بــا چهــرهی یــه دلقــك دزدی كنم.
* -اووولوودوریگونونووونوتتبمو...
 ببخشید چی فرمودید؟مرتیكــه احمــق همونطــور جلــوی مــن ایســتاده بــود و بــه خــودش
میلرزیــد .بــا اســلحهای كــه بــه پــام چســبونده بــودم محكــم تــو
ســرش زدم و افتــاد روی زمیــن.
95

به زودی یک نفر خودش را در اینجا حلقآویز خواهد کرد

محمد جابری

ب -زد ،اون نمیتونه صداتو بشنوه!
ماسكمو درآوردم و گفتم:
* -خــب اون بایــد خــودش بدونــه كــه االن وقــت خوابیــدن روی
زمینــه!
رئیــس بانــك هارلـیرو بــه ســمت در گاوصنــدوق بانك بــرد و براش
درو بــاز كــرد .بــه هارلــی گفتــم پنــج دیقــه وقــت داره پولهــارو
بریــزه تــو دو تــا كیــف.
صــدای گلولــه كــه اومــد دوئیــدم ســمت گاوصنــدوق .رئیــس بانــك
درو روی هارلــی بســته بــود و هارلــی داشــت داد و بـیداد میكــرد.
* -اونونتبوویسبتتوو...
 ببخشید چی فرمودید؟ماسكمو یه كم كج كردم و گفتم:
* -انــگار اینجــا همــه كــرن ،خــب قهرمــان كوچولــو فكــر میكنــم
االن وقتشــه كــه درو بــاز كنــی و بــرای زنــده مونــدن التمــاس كنــی.
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 و...ول...ولی نمیشه آقا...* -لعنتــی میگــم درو بــاز كــن تــا كالیبــر كالشــمو بــا كالیبــر كونــت
هماهنــگ نكردم.
 ولــی ایــن در وقتــی بســته میشــه تــا نیــم ســاعت روی قفــلاتوماتیــك میمونــه.
 كــه اینطــور آقــای زرنــگ ،بــه خیالــت پلیسهــارو اینجــامیكشــونی .فكــر كــردی مــن از پلیسهــا میترســم؟
ب -زد! زد! منو از اینجا بكش بیرون.
* -بائس نیم ساعت اون تو بمونی هارلی.
ب -ولــی مــن دلــم درد میكنــه زد ،حتمــا بایــد بــرم دستشــویی ،تــا
اون موقــع دووم نمییــارم.
* -لعنــت بــه تــوی خیكــی ،مجبــور بــودی اون آشــغاالرو بریــزی تــو
شــیكمت!؟ اونــم قبــل زمانــی كــه میخوایــم یــه بانكــو بزنیــم.
ب -زد خواهش میكنم! دارم میتركم.
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* -كــون لقــت ،بائــس نیــم ســاعت تحمــل كنــی تــا مــن برگــردم و
درو بــاز كنــم.
ب -زد ،سریع بیا اینجا ،پلیسها ریختن بیرون بانك.
* -خوبه ،چند تان؟
ب -نمیدونم زد ،یه ده تا ماشین میشن با یه آمبوالنس.
* -خــب ،بــد نیســت ،ولــی مــا میخوایــم همــهی پلیســای شــهر
بیــان اینجــا پوشــكار ،كوئیرینــو دوســت نــداره بــرای یــه تابلــوی
صــد و بیســت میلیــون دالری كــه صاحابــش فقــط چنــد روز اونــو بــه
نمایشــگاه قــرض داده مجبــور شــه بــه یــه پلیــس خرفــت شــلیك كنــه.
ب -خب تو میگی چی كار كنیم؟
* -ســر و صــدا پوشــكار ،ســر و صــدا! و البتــه ایــن بــار پــای منــم بــه
ایــن ســر و صــدا اضافــه میشــه ،پــا و ســر و صــدا پوشــكار!
كیــف خشــابای كالشــینكوفمرو كــه پــر بــود از خشــابای درامــی
كــه هــر كــدوم هفتــاد و پنــج تــا گلولــه داشــتن از در بانــك بیــرون
انداختــم .تمــام بدنمــونرو بــا دو الیــه جلیقــهی ضــد گلولــه و
98

به زودی یک نفر خودش را در اینجا حلقآویز خواهد کرد

محمد جابری

تیكههــای جلیقـهی ضــد گلولــه كــه تقریبــا همـهی بدنمونــو پوشــونده
بــود كــه بیــن هــر دو الیــه پشــم شیشـهی خیــس كار گذاشــته بودیــم،
از هرچــی گلولــه بــود محافظــت میكردیــم .هم ـهی ایــن وزن روی
تنــم ســنگینی میكــرد و از طرفــی تــوی یــه دســتم یــه كالشــینكوف
ســه كیلویــی بــود كــه دو كیلــو و ســیصد گــرم خشــاب بهــش وصــل
بــوده و بــرای همیــن دسـتهام درد گرفتــه بــود .بــا ایــن حــال همـهی
اینــا بهمــون اعتمــاد بــه نفــس مـیداد .از در كــه بیــرون رفتیــم پلیــس
خیــال كــرد میخوایــم تســلیم شــیم .داد زدن كــه اســلحمونو بندازیــم.
براشــون ترســناك بــود دیــدن كســی كــه فقــط روی یــه دســتش داره
راه مــیره و داخــل دســت دیگــهاش یــه اســلحهی گنــده اســت و
روی یكــی از پاهــاش یــه برتــای  .۹۲اســلحمو روی زمیــن گذاشــتم،
ماســكمو كــج كــردم و بــه پوشــكار گفتــم هــی هــوس كــردم ایــن
ماشــینای لوكــس و خوشــگل پلیســارو ســوراخ ســوراخ كنــم .اینقــدر
ایــن بیــرون شــلیك میكنیــم تــا هیچ ماشــینی جــای ســالم روش نمونه
فهمیــدی؟ پوشــكار سرشــو تكون داد ،اســلحمو ورداشــتم پــامرو روی
ماشـهی برتــام گذاشــتم و شــروع كــردم بــه شــلیك كــردن .یــك دو
ســه چهــار ،چــه طــور میشــه تعدادشــونو شــمرد ،پلیســا غافلگیــر
شــدن و دو دیقــه طــول كشــید تــا یكیشــون بــه دلــش جــرات بــده و
بــه طرفمــون شــلیك كنــه .دسـتهام كــه خســته شــد رفتــم پشــت یــه
ماشــین كــه روی زمیــن پــارك شــده بــود پنــاه گرفتــم ،روی زمیــن
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خوابیــدم ،كلتمــو كــه بیشــتر جنبـهی ترســوندن داشــت و نهایــت دقتم
تــو تیرانــدازی باهــاش پنــج متــر بــود از پــام كنــدم و شــروع كــردم بــه
تیرانــدازی بیوقفــه بــه ماشــینای خوشگلشــون .همشــون قایــم شــده
بــودن و ســوراخ ســوراخ شــدن ماشیناشــونو نــگاه میكــردن .پوشــكار
نترســیده بــود و همونطــور ایســتاده بهشــون شــلیك میكــرد .چنــد
تایــی تیــر بــه ســینهاش خــورد كــه چــون هیــچ اتفاقــی بــراش نیفتــاد
پلیسهــا خیلــی ترســیدن و از دور دیــدم كــه واحــدای اضافــی
همینطــور بــه ســمت بانــك مییــان .كــم كــم هلیكوپترهــا هــم
اومــدن بــاالی ســرمون .عــرق میریختــم و تنــد تنــد خشــاب عــوض
میكــردم .وقتــی فقــط یــه خشــاب بــرام مونــد بلنــد شــدم و ســمت
پوشــكار رفتــم و بهــش اشــاره كــردم كــه داخــل بانــك برگردیــم.
مــردم حــاال خیلــی ترســیده بــودن و جیــغ میكشــیدن .گفتــم بــه هیــچ
كــس كاری نداریــم .فقــط ســاكت باشــید و هــر كاری میگــم بكنید.
ســاعتمو نــگاه كــردم ،فكــر میكنــم كوئیرینــو تــا االن تونســته بــود
اون تابلــو رو بــدزده .دقیقــا نمیدونــم بــا اون پــوال میخواســتن چــی
كار كنــن ولــی ایــن قرارمــون بــود و مــن بایــد بان ـكرو درســت و
حســابی مـیزدم .پنــج دیقــه تــا بــاز شــدن گاوصنــدوق وقــت داشــتیم.
از داخــل كیفــم یــه پارچ ـهی ســیاه خیلــی بلنــد بیــرون كشــیدم و بــه
مــردم اشــاره كــردم همگــی بــه صــف شــن و پارچـهرو روی سرشــون
بلنــد كنــن .ســراغ گاوصنــدوق كــه رفتم دیــدم رئیــس بانك دماغشــو
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گرفتــه و داره پیــف پیــف میكنــه .بهــش گفتــم ایــن بــوی گنــد از
كجــا میــاد .شونههاشــو تكــون داد .درو كــه بــاز كــرد دیــدم هارلــی
پولهــارو ریختــه داخــل كیفهــا و بــه انــدازهی یــه گاومیــش
آفریقایــی ریــده داخــل یكــی از كیفهــا .تمــام گاوصنــدوقرو بــوی
گــه ورداشــته بــود.
* -ببیــن چــی كار كــردی خیكــی! آخــرم ریــدی بــه همــه چــی رفــت
پی كارش.
ب -تــو بایــد درك كنــی زد ،نمیتونســتم اســهال لعنت ـیرو تحمــل
كنــم.
* -حــاال بــا ایــن پــوالی كثافــت گهــی كــه تــو ازشــون بــه عنــوان
گرونتریــن دســتمال توالتــای دنیــا اســتفاده كــردی چــی كار كنیــم؟!
پوشــكار هــم بهمــون نزدیــك شــد .گفتــم پوشــكار فكــر نكنــم هیــچ
كســی تــوی ایــن كــرهی خاكــی حاضــر بشــه بــه ایــن پــوالی گهــی
دســت بزنــه .نظــرت چیــه همــهرو بســوزونیم .پوشــكار خندیــد و
گفــت بایــد خیلــی هیجانانگیــز باشــه.
ب -ولــی باشــگاه ســواركاری مــن چــی میشــه؟! مزرعــهام چــی
میشــه!
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* -تمــام اســباتو از دمــاغ گائیــدم هارلــی! تــو خــودت روی ایــن پــوال
ریــدی نــه مــن!
فندكمــو درآوردم و پــوالی داخــل گاوصنــدوقرو آتیــش زدم .دود
بلنــد شــد و تمــام بانكــو فــرا گرفــت .پلیــس مرتــب از بیــرون داد
و بــیداد میكــرد .یــه یــارو روی صندلــی چرخــدار بــود .از روی
صندلــی بلنــدش كردیــم .انداختیمــش تــوی یــه گونــی بــزرگ و بــه
پوشــكار گفتــم وقتــی رفتیــم بیــرون ولــش كنــه تــوی خیابــون .بعــد
بهــش گفتــم بــا چاقــو روی صورتــم بكشــه تــا زخمــی بشــه .وقتــی
خــون روی صورتــم ریخــت تمــام ضــد گلولههــارو از تنــم درآوردم،
اســلحهامرو روی زمیــن انداختــم و بــه پوشــكار و هارلــی هــم گفتــم
لباسهاشــونو در بیــارن و فقــط پوشــكار بــود كــه بــا یــه كالش وســط
جمعیــت رفــت كــه پارچــهرو روی سرشــون گرفتــن .نشســتم روی
صندلــی چــرخدار .بــه هارلــی گفتــم چــرخ منــو حركــت بــده و ببــره
وســط جمعیــت و هــر جــا گفتــم از جمعیــت بیــاد بیــرون .مــردم مــارو
نمیدیــدن و متوجــه نقش ـهمون نشــدن .بــه پوشــكار گفتــم تــا زمانــی
كــه مــا از جمعیــت بیــرون نرفتیم از وســط جمعیــت تیر هوایی شــلیك
كنــه و بعــد دنبــال مــا بیــاد و مردمــو تهدیــد كردیــم اگــه از زیــر پارچه
بیــرون بــرن آبكــش میشــن .از بانــك رفتیــم بیــرون .تمــام پلیســای
شــهر اونجــا بــودن و مرتــب خزعبــل میگفتــن از داخــل بلندگوهــا.
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صــد متــری كــه رفتیــم تلفونمــو درآوردم و بــه هاورنــاژ زنــگ زدم.
وضعیتــو بــراش توضیــح دادم .خوشــحال شــد .گفــت كــه ســمت
راســتمو نــگاه كنــم و بایــد یــه پیرزنــو ببینــم كــه بیــرون در خونـهاش
منتظــر ماســت .بــه پوشــكار اشــاره كــردم تــا مســیر مردمــو عــوض
كنــه .وقتــی رســیدیم دم در اون خونــه ،پوشــكار آهســته بــه انتهــای
جمعیــت رفــت و هارلــی منــو بــه ســرعت بــرد داخــل خونــه و پشــت
ســرمون هــم پوشــكار داخل شــد و چــون جمعیــت نمیدونســت دیگه
مائــی در میــون اونــا نیســت بــه راهــش ادامــه داد و پلیســای احمــق هــم
بــا فاصلــه دنبالشــون كــردن .پیــرزن مــارو بــرد داخــل زیرزمیــن خونــه
و در پشــتیرو نشــونمون داد كــه وارد یــه كوچــه می-شــد .بهشــون
گفتــم امــروز وقــت آفتابــی شــدن نیســت .همینجــا میمونیــم .اگــه
خونههــارو گشــتن ازینجــا فــرار میكنیــم و اگــه نــه فــردا بــا ماشــین
خیلــی آروم ازینجــا میریــم بیــرون...
...
هاورنــاژ مثــل همیشــه روی نیمكــت پــارك نشســته بــود و بــه كفتــرا
دونــه مــیداد .هیــچ كــس بــاور نمیكــرد تابلــوی صــد و بیســت
میلیــون دالری جیــغ طبیعــت ادوارد مونــك تــوی كیــف مــن داخل یه
پارچـهی ســیاه پیچیــده شــده .نشســتم كنــارش .بهــم لبخنــد زد .گفتــم
اینــم آخریــن تابلــو .كی ـفرو ازم گرفــت و روی زمیــن گذاشــت.
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* -میخوای باهاشون چی كار كنی؟ یه طرح تازه؟
 بــه طــرح تــازهای فكــر نكــردم .االن وقــت نابودیــه .بــا كمــك تــومیتونــم طــرح ایــن نابــودیرو بریــزم.
* -خراب كردنرو دوست دارم.
 خب نگفتی ،توی تابلوی آخر چی دیدی؟* -ســقوط ،یــه انفجــار بــزرگ و سرســامآو ِر نارنجــی كــه مثــل قــارچ
تــوی آســمون پهــن شــده ،دریاچـهای از خــون میبینــم كــه مارهــای
غولپیكــر تــوش شــنا میكنــن ،تــرس میبینــم ،امــا جیغــی در كار
نیســت ،تمــام صداهــا داخــل صــدای گرامافــون تیــره و بزرگــی كــه
اون انفجــار مثــل صفحــهی گرامافــون بهــش وصلــه ،محــو شــدن.
و كســی كــه ســرش داخــل اون گرامافــون بــزرگ افتــاده و داره از
شــدت ایــن صــدا دیوونــه میشــه...
بــاز بهــم لبخنــد زد .دونههــارو از داخــل یــه پاكــت بــزرگ مقوایــی
بیــرون مــیآورد و بــرای كبوترهــا میریخــت .بهــش گفتــم پــس
طــرح چــی میشــه؟ دوبــاره بــاز دوبــاره بهــم لبخنــد زد .گفــت امشــب
بــه یــه مجلــس رقــص دعــوت شــده و اگــه دلــم خواســت میتونــم
باهــاش بیــام .بهــش گفتــم رقصیــدن بلــد نیســتم .گفــت قــرار نیســت
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تــو برقصــی ،تــو فقــط تماشــا میكنــی .گفتــم پــس نابــودی چــی
میشــه .دستشــو كــرد داخــل جیبــش و یــه ســیگار بهــم تعــارف كــرد،
فندكمــو بیــرون كشــیدم ،ســیگارمو روشــن كــردم ،بهــش لبخنــد زدم
و از اونجــا دور شــدم...
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امیلی كمپرده

كمپــرده فامیلیــش نبــود؛ در واقــع حســی بهــش نداشــت و مــدت
زیــادی بــود از نــام فامیــل اســتفاده نمیكــرد .اون امیلــی بــود و همــه
اونــو بــه حــرف زدنهــای بیپــردهاش میشــناختن.
یــه بــار یكــی از دوســتاش اومــد خونــهش و از دیدنــش خوشــحال
شــد .امــا چیــزی كــه اونــو بــه وجــد آورد ایــن بــود كــه پنجــرهی اتــاق
امیلــی پــرده نداشــت و راحــت میتونســت مــه صبحگاهــی بیــرونرو
كــه الی درختــای پاركینــگ خلــوت جلــوی خونـهش چمپاتمــه زده
بــود ،ببینــه .وقتــی هــم كــه رفــت تــا شاشــكی تــو دستشــویی خونـهش
بزنــه دیــد اتــاق دوش امیلــی بیپردهســت .بــه هــر حــال امیلــی تنهــا
بــود و اتــاق دوشــش پــرده نمیخواســت .اون دوســت میدونســت
امیلــی دختریــه كــه از كودكــی و بــه طــور ژنتیكــی پــردهی بــكارت
هــم نــداره .اینــو خــود امیلــی یــه بــار كــه مســت كــرده بــودن اضافــه
كــرده بــود بــه اعترافــات تاریخیــش و اون دوســت تــو اون لحظــه
اونقــدر مســت نبــود كــه حافظـهش بــه مرخصــی بــره و ایــن بــود كــه
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ایــن بیپردگیهــای امیلــیرو تــو ذهنــش كنــار هــم چیــده بــود و
مثــل یــه نقاشــی متحــرك از دیدنــش لــذت میبــرد .البتــه ایــن لــذت
چنــدان بــه طــول نینجامیــد چــون فــردای اون روز بــر اثــر یــه اتفــاق
امیلــی پــردهی گوشــشرو از دســت داد و چــون نیــاز بــه جراحــی
فــوری داشــت جــراح اونقــدر بــرای نجاتــش عجلــه كــرد كــه خبــری
از هیــچ پــردهای در اتــاق جراحــی نبــود.
و اینجــوری شــد كــه دیگــه بیپردگــی امیلــی بــرای دوســتاش
مســرتبخش نبــود و همــه از اینكــه امیلــی اونقــدر بیپــرده شــده
ناراحــت بــودن .بــه هــر حــال امیلــی هنــوز پــردهی دیافراگمــی داشــت
كــه خــب ،در مقابــل تمــام پردههایــی كــه آدمهــا تــو زندگــی دارن
یــه مقــداری كــم بــود.
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«بد»ای كه بزرگ به دنیا اومد

هیــچ وقــت ،هیــچ كــس نفهمیــد چطــور اونقــدر بــزرگ بــه دنیــا
اومــد .مــادرش یــه زن الغــر مردنیــه یــك متــر و شــصت ســانتی بــود
كــه بعیــد بــه نظــر میرســید تونســته باشــه بچـهای یــك متــر و پونــزده
ســانتیو تــو شــكمش جــا داده باشــه و از اون بدتــر هیــچ كــس بــاور
نمیكــرد چنیــن هیوالیــی بتونــه از اون زن بدبخــت خــارج بشــه.
بعضیــا میگفتــن بــد وقتــی تــو راه بــوده بــزرگ شــده؛ یعنــی در
همــون حــال كــه دكتــرا داشــتن بــه زور میكشــیدنش بیــرون .اســم
بــدی روش نذاشــته بــودن امــا بــد اینقــدر بــد بــود كــه هیــچ كــس
اونــو جــز بــد بــه هیــچ اســمی نمیشــناخت .وقتــی هفــت ســالش بــود
یــه ســبیل كوتــاه مخملــی داشــت و بــا اون هیــكل یــك متــر و شــصت
و هفــت ســانتیش همبــازیای نداشــت .مدرســه نمیرفــت .نــه بــه
خاطــر اینكــه گنــده بــود ،بلكــه بــه ایــن دلیــل كــه هنــوز زبــون بــاز
نكــرده بــود و انــگار مغــزش شــب و روز فقــط تمركــز كــرده بــود
روی بــزرگ شــدن ســریع بــد .هشــت ســاله بــود كــه بــرای اولیــن بــار
گفــت مامــا و هــر چــه قــدر تــاش كــردن نتونســتن بهــش یــاد بــدن
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بگــه مامــان چــون بــه نــون كــه میرســید زبونــش قفــل میشــد و بعــد
هــر چــی زور م ـیزد از حنجــرهاش صدایــی در نمییومــد .باالخــره
وقتــی دوازده ســالش بــود تونســتن بــا آرزوهــای خــوب بفرســتنش
مدرســه و اونــم نمرههــای بــد رو م ـیآورد خونــه .تمــام تالشهــای
معلمهــا بــرای یــاد دادن كوچیكتریــن چیــزی بــه بــد بیفایــده بــود و
مدرســه بــرای بــد جایــی نبــود مگــر محلــی بــرای ســر به ســر گذاشــتن
و بــازی كــردن بــا بچههــای همســن و ســالی كــه بــد در نگاهشــون
یــه غــول بیشــاخ و د ِم ال ِل بــد بــود .همــه خیــال میكــردن كودنــه و
نمیتونــه چیــزی بفهمــه .امــا یــه روز درو بــاز كــردن و دیــدن بــد یــه
اســلحه گرفتــه دســش و داره تنــد و تنــد حــرف میزنــه.
«ببیــن ریفیــق ،تــو دنیــا دو جــور آدم هــس ،آدمایــی كــه ط..اب دور
گرد..شــو..ه و آدمایــی كــه ط..ابــو بــا اســلحه ..شــو..ه میگیــر ...چــو..
ط..اب دور گــرد ..م..ه ،ســهم م ..بائــس از ...صــف بیشــتر باشــه».
بعــد اون صــدای كوچهبــازاری و التمآبانـهی خشـنرو عــوض كــرد
و شــروع كــرد بــا یــه صــدای خونســرد و زیركانــه پاســخ دادن.
«درســته كــه ط..اب دور گــرد ..توئــه ،ایــن تــو هســتی كــه ریســك
مـیك..ی ،امــا او..ی كــه ط..ابــو بــا گلولــه مـیز..ه م..م .مـیدو..ی
اگــه یــه ذره دیرتــر شــلیك ك..م چــی میشــه؟»
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و بعــد مثــل دیوونههــا دستشــو بــه اســلحه گرفــت و فریــاد زد ب...گ،
ب...گ .چــون بــه هــر حــال بــد ،هنــوز هــم نمیتونســت «ن»رو تلفــظ
كنه .
اینجــا بــود كــه مثــل یــه نابغــه تونســت بــا دیــدن اون فیلــم اونــم
فقــط بــرای یــه بــار تمــام دیالوگهاشــو از بــر كنــه و تمــام روز و
شــب كارش ایــن بــود كــه اونــارو تكــرار كنــه و بــا اســلحهاش بــره
تــو كوچــه و نقــش بــد رو تــو خــوب ،بــد ،زشــتی كــه دیــده بــود
ایفــا كنــه .و خــب ،بــد خیلــی خوشدهــن نبــود و اون دیالوگهــا
آنچنــان هــم بــرای مــردم مؤدبانــه بــه نظــر نمیرســید و همونطــور
كــه اگــه یــه شیشــه مربــارو دو ســه ســال بذاریــد تــو یخچــال هیــچ
اتفاقــی بــراش نمیفتــه جــز اینكــه شــكرك بزنــه ،بــد هــم غیــر از اون
دیالوگهــا هیــچ چیــزی یــاد نگرفــت جــز اینكــه ریــش و ســیبیل
مردونــهای درآورد و بــا اون ظاهــر مردونــه میرفــت تــو كوچــه و
بــا بچههــا دوئــل میكــرد .و چــون خیلــی ازونــا بزرگتــر بــود
تمــام بازیهــا و شــوخیهایی كــه بــا بچههــا میكــرد بــه نظــر
پدرمادرهاشــون آزار و اذیــت بــود و هیــچ كــس از شــخصیت بــد
خوشــش نمییومــد و همــه امیــدوار بــودن اون باالخــره دســت از
خــل خــل بــازی و آزار و اذیــت بقیــه بــرداره و مثــل یــه مــرد بــزرگ
رفتــار كنــه .مثــا یــه بــار كــه بــا دوســتاش رفتــه بــود هفتتیــر بــازی
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خواهــر یكــی از دوســتاش از راه رســید و بچههــا دورشــو گرفتــن و
اونــم از تــوی كیفــش یــه ســری شــكالت درآورد و داد دسشــون.
امــا بــه بــد چیــزی نــداد و بــرای همیــن اونــم تعقیبــش كــرد و وقتــی
بهــش رســید دامنشــو گرفتــو یــه كــم كشــید و یــه نــگاه معصومانـهای
بــش كــرد تــا یــه كــم بــش شــكالت بــده كــه دختــر جیــغ و دادش
رفــت هــوا و شــروع كــرد بــه دادن فحشهــای ركیكــی كــه خــودش
هــم فكــر نمیكــرد بلــد باشــه .بــد مدتــی ایســتاد .چیــزی نگفــت.
خشــكش زده بــود .بعــد زد زیــر گریــه و بــه ســمت خونــه دویــد .نــه
بــه خاطــر فحشهــا بلكــه بــه ایــن خاطــر كــه دختــر ســرش فریــاد
زده بــود وگرنــه اون معنــای هیــچ كــدوم ازون الفــاظ ركیــكرو
نمیدونســت .و بــازم گذشــت و شیش ـهی مربــا داخــل یخچــال فقــط
شــكرك زد و یــه روز كــه بــرای خریــد رفتــه بــود ســوپر ماركــت
یــه كاله لبــهدار قهوهایرنــگ ســرش گذاشــته بــود و همونطــور
آهســته و آروم داشــت نقــش بــد رو تــو ذهنــش ایفــا میكــرد كــه
صاحــاب ســوپری كــه فكــر میكــرد یــه دیوونــه گیــر آورده كــه
میتونــه یــه خــورده ســربه ســرش بــذاره دســت انداختــو كالهشــو از
ســرش برداشــت .بــد اخمهــاش رفــت تــوی هــم .یــه خــورده ســكوت
كــرد و بــاز پیــش خــودش زمزمــه كــرد .بعــد داد زد:
«زمــو..ی كــه ز..دگــی ارزش خودشــو از دســت بــده ،مــرگ بهــای
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او..و میپــردازه».
بعــد كالهشــو از دســت صاحــب ســوپرماركت كــش رفــت و شــروع
كــرد بــه تهدیــد كــردن و بــا لگــد كوبیــدن بــه اجنــاس فروشــگاه كــه
از شــانس بـ ِد بــد ،یــه پلیــس كــه از اونجــا رد میشــد صحنـهرو دیــد
و گمــون كــرد بــد داره دزدی میكنــه .اســلحهرو روی كمــرش دیــد
و خیلــی آهســته دســت بــه اســلحه بــرد و فریــاد زد:
ایســت! بــدون اینكــه خــل بــازی دربیــاری دسـتهاتو بــذار رو ســرتو
برگــرد .بجنــب! تــو بازداشــتی!
بد سرشو به آرومی به طرفه پلیس برگردوند و داد زد:
«تــو د..یــا دو جــور حشــره داریــم؛ او..ایــی كــه از در مییــا ..تــو و او..
ایــی كــه از پ..جــره تــو مییــا»...
پلیــس از شــنیدن ایــن جملـهی كامــا بیمعنــا عصبی شــد و صداشرو
بــازم بلندتــر كــرد .امــا بــد یــه حــس قهرمانانـهی عجیبــی بهــش دســت
داده بــود .هیــچ وقــت ایــن حــس عالــیرو نداشــت و بــرای همیــن
مثــل اون گانگســتر بــد ایســتاد و آمــاده شــد تــا اســلحه شــو بكشــه و
قبــل از اون رو كــرد بــه پلیــس و گفــت:
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«هــی بــا..دی .میخــوام ازت خداحافظــی كــو..م .میخــوام مثــل
یــه ســگ بمیــری».
و بعــد دستشــو بــه ســرعت یــه گانگســتر واقعــی بــه كمــر بــرد تــا
اســلحهی اســباب بــازیرو بیــرون بكشــه و پلیــس كه عرق چشمهاشــو
خیــس كــرده بــود ماشـهرو تــو یــه حالــت خلسـهوار كشــید و بــد روی
دریاچـهای از خــون بــه زمیــن افتــاد .و اینطــور نبــود كــه اون شــوخی
شــوخی دســت بــه اســلحه بــرده باشــه و پلیــس اونــو جــدی جــدی
كشــته باشــه ،بلكــه اون بســیار جــدی و قهرمانانــه روی زمیــن افتــاده
بــود و همونطــور كــه خــون داخــل دهنــش دیگــه حتــی اجــازهی
ادای درســت باقــی حــروفرو بهــش نم ـیداد گفــت:
«هــی بــا..دی .مــن دوســت تــوام .كوچیكتــم بــا..دی .هــی هــی.
مثــل یــه خــوك ..مـیری بــا..دی .مــن دوســتت دارم بــا..دی ...االن
واســت آب مییــارم.. .میــر تــا برگــردم بــا..دی ،مثــل یــه خــوك
كثیــف ..م ـیری».
و اینجــوری بــود كــه هیــچ كــس بازیهــای كودكانــهی جــدی
«بــد»ای كــه بــزرگ بــه دنیــا اومــده بــود رو بــه شــوخی نگرفــت.
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انجمن خودكشیهای نافرجام

روی سردر سالن همایش یه پارچه زده بودن:
«منو با یه حقیقت آزار بده ،ولی با دروغ تسلی نده»
صندلیهــا گــرد چیــده شــدن .ایــن پنجمیــن گردهمائیــه .جلســه بــا
حرفهــای آلــن شــروع میشــه .روز یكشــنبه اســت و هــوا بــرای
چهارمیــن روز متوالــی ابــری و گرفتهســت.

114

به زودی یک نفر خودش را در اینجا حلقآویز خواهد کرد

محمد جابری

فصل اول
بانجــی جامپینــگ بــه شــیوهی پــرش از روی كــوه
دالرهایــی كــه بــه زمیــن چســبیده بودنــد
آلــن مــردی پنجــاه سالهســت كــه چشــم چپــش هــر دو ثانیــه پــرش
هیســتریك داره و موقعــی كــه حــرف میزنــه عــادت داره بــه نوبــت
گوشهاشــو لمــس كنــه.
دكتــر دیوانــه -خــب آلــن .تــو عضــو قدیمــی ایــن گــروه هســتی .اگــه
بــه خاطــر دالرهــای تــو نبــود مــا نمیتونســتیم وســط جلســه چیپــس
و پنیــر بخوریــم.
آلــن -هــا هــا .دكتــر خــودت میدونــی كــه چقــدر بــرام عزیــزی.
زنــم نمــیذاره وگرنــه دلــم میخواســت شــبا اینجــا پیــش خــودت
بخوابــم.
دكتــر دیوانــه -خــب زنــت حــق داره .ازدواج گیهــا هنــوز اینجــا
قانونــی نشــده!
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خالــه تــی -پســرا یــه خــورده مراعــات كنیــد! مــن هنــوز یكشــنبهها
كلیســا م ـیرم.
بــاب -خــب نابغــه فكــر میكنــی گیهــا كجــا ازدواج میكنــن؟!
بعدشــم ایــن كلیســایی كــه تــو مـیری كلــوپ شبونهســت؟ آخــه تــو
هــر یكشــنبه اینجایــی و كار ماعــم همیشــه تــا شــب طــول میكشــه.
خاله تی -اینش دیگه به تو ربطی نداره مرتیكهی شیشهای!
بــاب -مــن شیشــه نمیكشــم! ایــن آدمــای احمــق همــهی مــواد رو
شیشــه میبینــن.
دكتــر دیوانــه -آروم ...آروم باشــید بچههــا .بذاریــد جلسـهرو شــروع
كنیــم .خــب آلــن بــرای مــا بگــو .چطــور شــد كــه ســعی كــردی
خودتــو بكشــی؟ چــی شــد كــه قســر در رفتــی؟
آلــن -راستشــو بخوایــد مــن تصمیــم گرفتــم خودمــو از بــاالی
ســاختمون بیمــه بنــدازم پائیــن .همــون روز بــود كــه بهــم گفتــن یــه
قرونــم بــه خاطــر ســوختن خونـهام بهــم نمیــدن .چــون اینكــه خونهــم
ســوخته بــود تقصیــر خــودم بــوده .بــرای اینكــه حاضــر نشــده بــودم
بــه یــه متخصــص سیمكشــی پــول بــدم تــا بیــادو اتصالــی ســیمهای
خونـهرو رفــع كنــه .اون موقــع ســر یــه زیرآبزنــی وحشــتناك از كار
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ب ـیكار شــده بــودم .بــا زنــم دعــوام شــده و یــه هفت ـهای میشــد كــه
تركــم كــرده بــود .از بانــك مرتــب بــرای تمــام صورتحســابهایی
كــه نتونســته بــودم پرداخــت كنــم نامــه میومــد و حــس میكــردم
بــازیرو كامــل باختــهم .رفتــم بــاال و خواســتم خودمــو از طبقــهی
بیســتم ســاختمون بیمــه بنــدازم پائیــن .از پنجــره آویــزون شــدم و یــه
نــگاه بــه پائیــن انداختــم .خــدا میدونــه كــه چقــدر ســرم گیــج رفــت.
گفتــم هــی ایــن خیلــی بلنــده! مــن از ارتفــاع كمتــری هــم میتونــم
خودمــو بنــدازم پائیــن و بمیــرم .اینــه كــه دو طبقـهی دیگــه پائیــن رفتم
ولــی المذهــب انــگار هیــچ فرقــی نداشــت .بــه خــودم گفتــم چــرا
بایــد هیجــده طبقــه تــوی آســمون انتظــار بكشــم تــا بمیــرم .ایــن خیلــی
مسخرهســت كــه آدم بیخــود بیــن زمیــن و آســمون منتظــر مرگــش
باشــه .بــرای همیــن ســه طبق ـهی دیگــه پائیــن رفتــم .ولــی بــاز فكــر
كــردم كــه از پائینتــر هــم نتیجــه همــون میشــه .امــا راستشــو بخوایــد
یــه مــدت كــه گذشــت خودمــو تــو طبق ـهی همكــف پیــدا كــردم.
البتــه خواســتم خودمــو از طبق ـهی دوم بندازمــا ،ولــی شــك داشــتم
كــه ازونجــا بمیــرم .اینــه كــه دوبــاره طبقههــارو بــاال رفتــم .ایــن بــار
رفتــم پشـتبوم و تصمیــم گرفتــم حتــی اگــه شــده بــرای اینكــه تــوی
راه حوصل ـهم ســر نــره روزنامههــای دنیــای مُــد رو بخونــم ،خودمــو
از اونجــا بنــدازم پائیــن تــا بــه خــودم ثابــت كنــم نمیترســم .البتــه
مطمئــن نبــودم كــه وقتــی بمیــرم بتونــم بــه اینكــه كارمــو اثبــات كــردم
117

به زودی یک نفر خودش را در اینجا حلقآویز خواهد کرد

محمد جابری

یــا نــه فكــر كنــم ولــی حتمــا بیــن زمیــن و آســمون بــه خــودم افتخــار
میكــردم .ولــی از شــانس بــد یكــی منــو دیــد و جیــغ كشــید .یدونــه
ازیــن پیرزنهــای فضــول بــود كــه بــه كار همــه كار دارن و حتــی
اگــه یكــی یواشــكی تــو دفتــر كارش ،یــه ســمت كپلـشرو بلنــد كنــه
و بخــواد بگــوزه ،اون متوجــه میشــد و رســواش میكــرد .كــم كــم
مــردم جمــع شــدن .ماشــینهارو میدیــدم كــه زیــر ســاختمون ترمــز
م ـیزدن و خبرنــگارا بــا دوربیــن و مــردم بــا چسفیــل و بادومزمینــی
ازشــون پیــاده شــدن .حــس كــردم تبدیــل شــدم بــه یــه پــردهی
ســینما یــا یــه مســابقهی ورزشــی .از خجالــت عــرق میریختــم .دلــم
نمیخواســت خودمــو بنــدازم پائیــن و مغــز از هــم پاشــیدهام بشــه تیتــر
روزنامههــای فــردا .ولــی از طرفــی دیگــه اگــه خودمــو نمینداختــم
پائیــن بــازم میشــدم تیتــر روزنامههــا« .مــرد ترســویی كــه جــرأت
نكــرد خــودش را از ســاختمان بیمــه بــه پائیــن پــرت كنــد ».بــرای
همیــن فكــر كــردم اگــه مــن بمیــرم دیگــه چــه اهمیتــی داره .بــذار
هــر چــی میخــوان تیتــر بزنــن .اینــه كــه چش ـمهامو بســتم .صــدای
خنــده و همهم ـهی مــردم تــو صــدای بــاد گــم بــود ولــی میشــنیدم
كــه داد مـیزدن بپــر! بهــوش كــه اومــدم تــو بیمارســتان بــودم .دســت
و گردنمــو گــچ گرفتــه بــودن و یــه پلیســم ایســتاده بــود دم در .ازش
پرســیدم چــی شــده .گفــت افتــادم رو ایــن كیسـههای هــوای بــزرگ
آتشنشــانی .گفــت بــه جــرم خودكشــی هفتــهی بعــد دادگاه دارم
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و احتمــاال بــه یــه مــدت كار اجبــاری محكــوم میشــم و تــازه بایــد
جریمـهی ســوراخ شــدن كیسـهی هــوای گرونقیمــت آتشنشــانیرو
بپــردازم و بــه شــركت بیمــه بابــت بدنــام كردنشــون غرامــت بــدم.
دكتر دیوانه -پس این دالرهارو از كجا آوردی شیطون؟
آلــن -یــه روز یــه رفیقــی پیــدا كــردم كــه حاضــر شــد منــو قاچاقــی از
مــرز رد كنــه .اومــدم اینجــا و یــه زندگــی تــازه شــروع كــردم .و بعــد
بــا شــما كلهپــوكا آشــنا شــدم.
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فصل دوم
خرچنگ دریایی تنها
روی گردنــش چروكهــای زشــتی بــود كــه از ســوختگی ایجــاد
شــده بــود .ســرش مرتــب پائیــن بــود و كمتــر تــوی بحثهــا شــركت
میكــرد .در كل همایــش دســتهاش از جیبهــای كــت قهــوهای
چرمــش بیــرون نیومــد.
دكتــر دیوانــه -بچههــا خوشــحالم كــه امــروز چهرههــای جدیــدی
میبینــم .دلــم میخــواد شــمارو بــا یــه عضــو جدیــد آشــنا كنــم.
اســمت چــی بــود؟
خرچنــگ دریایــی تنهــا -منــم از اینكــه اینجــام خوشــالم .میشــه مــن
ناشــناس بمونم؟
دكتــر دیوانــه -خــب باالخــره مــا بایــد بتونیــم بــه یــه اســمی صــدات
كنیــم.
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خرچنــگ دریایــی تنهــا -پــس در ایــن صــورت مــن ترجیــح م ـیدم
خرچنــگ دریایــی تنهــا صــدام كنیــد.
باب -این بیشتر شبیه یه اسم سرخپوستیه!
خرچنگ دریایی تنها -ولی باالخره یه اسمه!
دكتــر دیوانــه -خــب برامــون تعریــف كــن .صحنههــای اكشــن خــرده
جنایتهــای درونــی شــدهی خودتــو .هــا هــا.
خرچنــگ دریایــی تنهــا -مــن دلــم نمیخــواد از اینكــه چــرا
میخواســتم خودمــو بكشــم حــرف بزنــم .فكــر میكنــم ترجیــح
مـیدم اونــو فقــط بــا دكتــرم و خصوصــی مطــرح كنــم .ولــی در مورد
ماجــرای خودكشــیم بایــد بهتــون بگــم كــه مــن فكــر همــه جاشــو
كــرده بــودم و نمیخواســتم هیــچ شانســی بــه خــودم بــدم تــا زنــده
بمونــم .بــرای همیــن رفتــم و یــه شیشــه ســیانور خریــدم .بــه همــراه یــه
طنــاب كلفــت ،یــه اســلحهی كمــری ،گازوئیــل و یــه فنــدك .كنــار
خون ـهام یــه رودخونــه بــود .گازوئی ـلرو روی خــودم خالــی كــردم
و از یــه درخــت كــه كنــار رودخونــه بــود بــاال رفتــم .آخــه پیــش
خــودم یــه ســری حســاب كتــاب كــرده بــودم .بعــد روی یكــی از
شــاخههای كلفتــش خزیــدم و طنــابرو محكــم بــه شــاخه گــره زدم.
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یــه گــرهی محكمــم زدم ســر دیگــهی طنــاب و اونــو انداختــم دور
گردنــم .ســیانور رو زدم بــاال و دورخیــز كــردم تــا خودمــو از شــاخهی
درخــت آویــزون كنــم .تــو یــه دســتم فنــدك بــود و تــوی دســت
دیگـهم اســلحه .فندكــو روشــن كــردم و بــه لباســم گرفتــم .یهــو همــه
جــای بدنــم داغ شــد .داشــتم میســوختم .خودمــو بــه ســمت پائیــن
انداختــم .حــس خفگــی شــدید اضافــه شــد بــه ســوختگی .چشـمهامو
نمیتونســتم بــاز نگــه دارم ولــی باالخــره موفــق شــدم اســلحهرو بــاال
بگیــرم و بــه ســمت خــودم نشــونه بگیــرم .امــا تیــرم خطــا رفــت و
طنابــو پــاره كــرد .تــوی رودخونــه افتــادم و آتیــش خامــوش شــد.
تــوی آب تنــد تنــد دســت و پــا مــیزدم چــون حــس كــردم دارم
غــرق میشــم .وقتــی بــه زور تونســتم خودمــو بــه خشــكی برســونم
اونقــدر آب تــوی شــكمم رفتــه بــود كــه مرتــب بــاال میــاوردم .اونجــا
بــود كــه بــه خــودم گفتــم مــن دیگــه هیــچ وقــت خودكشــی نمیكنم.
باورتــون نمیشــه! مــن تقریبــا داشــتم میمــردم! بعــد هــم فهمیــدم
اون كالهبــردار یــه نــوع محلــول مرگمــوش رقیــق شــدهرو جــای
ســیانور بــه مــن فروختــه بــود .خــب ،میدونیــد ،مــن قبــل از اون هیــچ
وقــت ســیانور نخــورده بــودم.
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فصل سوم
مرثیهای برای آنی
آنــی تــا همــان اواخــر زنــی بــود بســیار افســرده و گوشــهگیر.
كمتــر میشــد بــا كســی حــرف بزنــه و همیشــه در طــول جلســات
ناخونهــاشرو میجوئیــد و بیاختیــار اشــك میریخــت.
دكتــر دیوانــه -دوســتان حتمــا همتــون مطلــع شــدید كــه مــا یــه عضــو
عزیــز و دوســت داشــتنیرو هفتـهی پیــش از دســت دادیــم .اون بــر اثر
ســرطان درگذشــت و مــن ازتــون دعــوت میكنــم بــه یــادش یــك
دقیقــه ســكوت كنیــم .خالــه تــی فكــر كنــم بعــدش تــو میتونــی در
مــورد اون بــرای مــا حــرف بزنــی.

خالــه تــی -آنــی چندیــن و چنــد بــار خودكشــی كــرده بــود .زندگــی
ســختی داشــت كــه تحملــش بــرای هیــچ كــدوم از مــا حتــی بــرای
یــه دیقــه هــم قابــل تصــور نبــود .امــا اون تــو ایــن یــه ســاله بــا ســرطان
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بســیار جنگیــد و تونســت بــرای یــه ســال هــم كــه شــده زندگـیایرو
تجربــه كنــه كــه شــاید كمتــر آدمــی اونــو حتــی بــرای لحظـهای تجربه
كــرده باشــه .اون قبــل از اینكــه بمیــره بــرای مــن نامـهای نوشــته بــود.
مــن ســعی میكنــم بخشهایــی از اون نام ـهرو براتــون بخونــم.
آنــی -وقتــی اون همــه درد و رنـجرو تحمــل كــردم و درســت زمانــی
كــه فكــر میكــردم گریههــا و افســردگی شــدیدم داره بهبــود پیــدا
میكنــه جــان تصــادف كــرد .مــن شــوكه شــدم .اون زمــان خیلــی
بــدیرو بــرای مــردن انتخــاب كــرد .نمیدونــم چــی شــد .دیگــه
تــو حــال خــودم نبــودم .روی خــودم كنترلــی نداشــتم .انــگار توســط
یــه شــخص دیگــه كنتــرل میشــدم .یــه روز رفتــم تــوی حمــوم و
رگ دســتمو زدم .روانشناســم میگفــت برخــاف چیــزی كــه
فكــر میكنــم اضطــراب و از خــود بیخــود شــدنم فقــط یــه دلیــل
داشــته؛ میگفــت مــن بــه خاطــر تــرس شــدید از مــرگ ســعی كــردم
خودمــو بكشــم .تــوی ایــن یــه ســال بــا یــه مــرگ متفــاوت روب ـهرو
شــدم .ایــن مــرگ بــا اون قبلیهــا فــرق داشــت .انــگار بــه مــن یــه
نــگاه تــازه داد .ناگهــان حــس كــردم بــه همــه چیــز و آدمهــا احســاس
دارم .اشــتیاقمرو بــه زندگــی دوبــاره بــه دســت آوردم و زندگــی بــاز
بــرام جالــب شــده و محتــوای كاملشــو پیــدا كــرده .مــن هیــچ وقــت
آدم مذهبـیای نبــودم ولــی انــگار حضــور چیــزیرو در همـهی ذرات
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وجــودم حــس میكنــم .چیــزی كــه مــن بــا اكــراه اسمشــو خــدا
م ـیذارم .شــاید هــم اشــتباه میكنــم .امــا روانشناســم میگفــت اینــا
واقعیتهــای ذهنــیان و واقعیتهــای ذهنــی هیــچ دســت كمــی از
واقعیتهــای دیگــه نــدارن.
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فصل چهارم
مشاجرات قبل از خودكشی
ُژژ دوســابیژلوف چشــمانی ریــز و چانــهای دراز داشــت .همــهی
اینهــا باعــث میشــد وقتــی حــرف م ـیزد بــه كاریكاتــوری زنــده
تبدیــل شــود .او قهرمــان شــنای پروانــه بــود.
دكتــر دیوانــه -خــب ژژ عزیــز .حتمــا تــو هــم داســتانی داری تــا بــرای
مــا تعریــف كنــی .مــا همــه آخرشــو میدونیــم چــون االن اینجایــی
نــه؟
ژژ -دقیقــا همینطــوره دكتــر .خــب مــن همیــن پارســال بــود كــه یهــو
بــه ســرم زد خودمــو بكشــم .یادمــه یــه مــدت بــود حــس میكــردم
یــه خــأ بــزرگ تــو درونــم هســت .تنهــا بــودم و تــو ذهنــم یــه ســری
رابطههایــی شــكل گرفتــه بــود كــه همــش بــه یــه حــس آزارنــده
ختــم میشــد .یادمــه خودكشــی تــا اون روز فقــط یــه قلقلــك ذهنــی
بــود تــوی ذهنــم .ولــی یــه بــار یــه فیلــم دیــدم .ازون فیلمــای عالــی
كــه بــه هیــچ كــس توصیــهاش نمیكنــم .یعنــی اینطــور نیســت
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كــه هــر كســی ایــن فیلمــو ببینــه بخــواد خوكشــی كنــه .اون فقــط یــه
فنــدك بــود بــرای هیزمــی كــه مــن جمــع كــرده بــودم .ایــن بــود كــه
یهــو فهمیــدم مــن دیگــه نبایــد باشــم .همــه چــی بــرام مســخره شــده
بــود و هیچــی آزارم نمـیداد .حتــی بــرام مهــم نبــود كــه وقتــی بمیــرم
كســایی كــه دوســم دارن چــه فكــری میكنــن .راحــت و بیخیــال
رفتــم ســراغ تقویمــم و دیــدم هفتـهی دیگــه مصادفــه با ســالروز مرگ
نویســندهی محبوبــم .تصمیــم گرفتــم اون روز خودمــو بكشــم و تــا
اون موقــع بــراش راهــی پیــدا كنــم .مــن تــوی تقویمــم تاریــخ مــرگ
خیلیهــارو نوشــته بــودم .بعــد تــو كرختتریــن و مردهحالتریــن
وضعیــت ممكــن رفتــم داخــل یــه كافــه .یــه نمایشــگاه كوچیــك
گذاشــته بــودن .یــه ســری نقاشــی روی دیــوار بــود .رفتمــو و كارارو
دیــدم و بــا ســلیقهام جــور در اومــد .تــو حــال و هــوای خــودم بــودم
كــه یــه دختــر بهــم تنــه زد .عــذر خواهــی نكــرد .مســتقیم رفــت و زل
زد بــه یكــی از تابلوهــا .جلــو رفتــم .خــود نامــردش بــود .اِلــی! بهــش
نزدیــك شــدم و گفتــم «هــی ،میدونســتی قســمت خــوب اینكــه تــو
گذاشــتی ازیــن شــهر رفتــی و مــا بعــد از اون دیگــه بــه كار هــم كار
نداشــتیم چیــه؟» گفــت «چیــه؟» گفتــم «ایــن یعنی مــا هیچ وقــت از هم
جــدا نشــدیم .مثــل اینكــه مــن بــرای یــه مــدت طوالنــی بــرم دسشــویی
و مثــا دو ســال بعــد برگــردم و بهــت بگــم صبــح بخیــر عزیــزم».
گفــت «اوهــوم ».ولــی بــازم زل زده بــود بــه اون نقاشــی .بهــش گفتــم
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«چــرا زل زدی بــه ایــن؟» جــواب داد «چــون كل معنــای زندگ ـیرو
تــو یــه متــر جــا داده ».گفتــم «معنــای زندگــی چیــه؟» جــواب داد
«معلومــه احمــق ،هیچــی ».گفتــم «ایــن تنهــا چیزیــه كــه تــو این نقاشــی
میبینــی؟» گفــت «نــه ،چیــزی كــه مــن تــو ایــن نقاشــی میبینــم یــه
دنیــای مزخـ ِ
ـرف پــوچ و بیفایــده و بیمعنــا و تبــاه شدهســت كــه از
روی هیچــی و بــا خشــونت تمــام راهشــو بــرای زنــده مونــدن از روی
ِ
آســفالت اجســا ِد بیجــا ِن قربانیهــای تاریــخ ادامــه مــیده و ســعی
میكنــه پوچیشــو بــا شــادیهای مســخره و فراموشــیِ هســتی جبــران
كنــه تــا دو تــا احمــق مثــل منــو تــو بشــینیم اینجــا و دربــارهی ایــن تابلو
حــرف بزنیــم و بعــد بریمــو شــام بخوریــم و یــه روز دیگــه بــه ایــن
زندگــی كوفتــی و آشــغال و نكبتــی مزخــرف كــه بــرای مــن از گــه
ســگ هــم كمارزشتــره ادامــه بدیــم».
گفتــم «خــب حــاال برنامــهات بــرای فــردا شــب چیــه؟» گفــت
«میخــوام خودكشــی كنــم ».گفتــم «جــدی میگــی! چقــدر جالــب».
گفــت «چطــور؟» گفتــم «آخــه منــم میخــوام خودكشــی كنــم .بیــا
اصــا بــا هــم خودكشــی كنیــم .حــاال كــه نمیتونیــم بــا هــم زندگــی
كنیــم ».پرســید «كــی میخــوای خودكشــی كنــی؟» گفتــم «نمیدونــم
بــذار تقویممــو نــگاه كنــم .آهــا ،جمعـهی هفتـهی بعــد ».اونــم گفــت
«ولــی مــن عجلــه دارم ».گفتــم «ببیــن مــن اصــا حوصلـهی دعواهــای
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دوســت دختــر پســریرو نــدارم .بیــا اولیــن زوجــی باشــیم كــه بــدون
دعــوا مرافــه میمیــرن ».گفــت «یعنــی تــو میگــی مــن یــه هفتــه
ِ
پــوچ
مزخــرف
بیخــود و بیجهــت تــو ایــن دنیــای فالكــت بــا ِر
ِ
گــه كــه پــر از دروغ و قتــل و »...حرفشــو قطــع كــردم و گفتــم «باشــه
باشــه! خــب عصبانــی نشــو .یــه كاریــش میكنیــم ».پرســید «مثــا چــی
كار؟» جــواب دادم «میتونیــم چهارشــنبه ایــن كارو بكنــی؛ .یــه روز
بینشــون ».گفــت «چطــوری؟» گفتــم «مــن یــه اســلحه دارم ».گفــت
«خــب چــی كارش كنیــم؟» گفتــم «یكیمــون میتونــه اون یكــیرو
بكشــه و بعــد خودشــو خــاص كنــه ».گفــت «خــب احمــق اینكــه
دیگــه اســمش خودكشــی نیســت ».گفتــم «خــب تــو خودتــو بكــش
بعــد مــن خودمــو میكشــم ».گفــت «از كجــا معلــوم كــه وقتــی مــن
خودمــو كشــتم تــو هــم خودتــو بكشــی؟» گفتــم «ببیــن مــن قبــل از
اینكــه تــورو ببینــم میخواســتم خودكشــی كنــم .پــس مطمئــن بــاش
ایــن كارو میكنــم ».گفــت «زكــی! مــن خــودم اینــكارهام .اصــا
تــو اول خودتــو بكــش ».گفتــم «تــو یــه بــار منــو پیچونــدی دیگــه
اجــازه نمــیدم ایــن كارو بكنــی ».جــواب داد «حاضــر نیســت مثــل
یــه احمقــی بمیــره كــه خیــال میكنــه داره نقــش معشــوقرو بــرای
عاشــقی بــازی میكنــه كــه قــراره بعــد از اینكــه خودشــو كشــت
بــره خونــه و بــرای خــودش شــام ســفارش بــده ».گفتــم «ایــن مســخره
بازیهــارو تمومــش كــن .مــن همیــن فــردا مــیرم و یــه اســلحهی
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دیگــه میخــرم ».گفــت «اصــا چــرا منــو تــو بایــد بــا هــم خودكشــی
كنیــم وقتــی خودكشــی یعنــی كشــتن خــودت و بــرای اینكــه خودتــو
بكشــی الزم نیســت هیــچ كســی باهــات باشــه!» گفتــم «خب ما همیشــه
همدیگــرو دوســت داشــتیم .چــه اشــكال داره بتونیــم ناكامیمونــو تــو
زندگــی كــردن بــا هــم ،بــا مرگمــون جبــران كنیــم ».پرســید «چــه
جــوری؟» گفتــم «اگــه دور از هــم وایســتیم و هــر كــدوم بــه اون یكــی
شــلیك كنــه منصفانهســت .شــایدم بشــه رمانتیكتریــن خودكشــی
تاریــخ .چــون بــه هــر حــال وقتــی مــا بمیریــم دیگــه تــو ،تــو نیســتی
و منــم ،مــن نیســتم و چــون عاشــق همیــم خیلــی بــا خودكشــی فرقــی
نــداره ایــن كارمــون ».باالخــره قبــول كــرد .یــه اســلحه بــراش خریــدم
و رفتیــم بــاالی پشــتبوم خون ـهی مــن .بهــش گفتــم وقتــی گفتــم ســه
بایــد همزمــان بــه هــم شــلیك كنیــم .وقتــی ســه گفتــم دو تــا صــدای
تیــر شــنیدم .امــا هیــچ كدوممــون روی زمیــن نیفتادیــم .بعــد دعوامــون
شــد .و در انتهــا تصمیــم گرفتیــم بریــم و تــو كالســای تیرانــدازی
ثبــت نــام كنیــم.
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فصل پنجم
خودكشیهای نصفهنیمه
جلســات اینطــوری برگــزار میشــد كــه هــر بــار چنــد نفــر از
خودشــان میگفتنــد و بقیــه گــوش میدادنــد .آخریــن كســی كــه
میــون اون همــه زن و مــرد نوبتــش بــود بــاب بــود .بــاب جــز اینكــه از
اول جلســه تــا آخــر اون زنهــارو دیــد بزنــه ویژگــی خــاص دیگـهای
نداشــت.
دكتــر دیوانــه -خــب بــاب نوبــت توئــه .یــه آدم شــاد و ســالم مثــل تــو
چــی شــد كــه خودكشــی كــرد؟
باب -ولی من به اون صورت خودكشی نكردم.
آلــن -صبــر كــن ببینــم! میخــوای بگــی مــا تــو جمعمــون یــه نفــوذی
داریــم! ِ
واس چــی اینجایــی پــس!؟
باب -خب من یه طور دیگه...
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خالــه تــی -یعنــی چــی؟ مــا تــو ایــن انجمــن حــرف میزنیــم چــون
حــس میكنیــم هممــون همدیگــرو درك میكنیــم .دلمــون
نمیخــواد كســی بینمــون باشــه كــه تجرب ـهی ایــن كارو نــداره .مــن
تحمــل نگاههــای یــه همچیــن آدمــیرو بــه خــودم نــدارم .البــد
ازینجــا بــری بیــرون بــه همهمــون میخنــدی .اینكــه چقــدر آدمــای
ضعیفــی هســتیم .هــا؟
باب -من وقتی با مری ازدواج كردم خودكشی كردم!
آلن -تو كه گفتی خودكشی نكردی!
بــاب -منظــورم اینــه كــه ازدواج بــا اون خودكشــی بــود! زندگیمــو
تبــاه كــرد.
الــن -مــن نمیفهمــم تــو چــرا بایــد اینجــا باشــی .لطــف كــن و گورتــو
ازیــن جــا گــم كن.
دكتر دیوانه -بچهها بذارید ادامه بده.
بــاب -مــن هــر روز دو پاكــت ســیگار میكشــم .دكتــرم میگــه مــن
دارم خودكشــی نیمــه ناخودآگاهانــه میكنــم.
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آلــن -دكترتــو گائیــدم مــرد! مــا همهمــون ســیگار میكشــیم! كــی
گفتــه كــه مــا داریــم خودكشــی میكنیــم .مــن زندگــی عالیــای دارم
و اینجــام چــون دوســت دارم بــه بقیــه كمــك كنــم تــا مثــل مــن بــه
زندگــی برگــردن.
بــاب -ولــی بــاور كــن مــن قانــع شــدم كــه ایــن یــه خودكشــیه .خیلــی
از كارای دیگــهای كــه مــن میكنــم خودكشــیه .اینكــه روزی یــه
شیشــه مایونــز میخــورم .اینكــه هــر شــب مــث ســگ مســت میكنــم.
اینكــه بــه یــه احمــق رای م ـیدم .حتــی زندگیــای كــه واســه خــودم
راه انداختــم یــه نــوع خودكشــیه.
خالــه تــی -مــن حاضــر نیســتم حتــی یــه دیقـهی دیگــه اینجــا بشــینم.
دكتــر تــو بــه مــا قــول دادی تــا یــه فضایــی داشــته باشــیم كــه همــه
تجرب ـهی مشــابهی داشــته باشــن .امــا ایــن مــرد از بیــرون اومــده و بــا
همــهی مــا فــرق میكنــه.
دكتــر دیوانــه -ولــی بچههــا ،شــماها دالیــل مختلفــی داشــتید بــرای
اینكــه بخوایــد خودكشــی كنیــد .شــباهت بعضیاتــون بــه هــم بــه قدری
كمــه كــه مــن هیــچ دلیلــی پیــدا نكــردم تــا اجــازه نــدم ایــن مــرد كــه
فكــر میكنــه زندگیــش یــه نــوع خودكشــیه تــوی جمعمــون نباشــه.
اون هــم مثــل شــما تــو دورهی درمــان قــرار داره و همونقــدر بــه
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فصل ششم
دكتر دیوانه
آلــن -اصــا خــود تــو دكتــر .مگــه تــو خودكشــی كــردی؟ نكــردی.
مــن هیــچ نمیفهمــم مــا چــرا بایــد ایــن حرفــارو بــه كســایی بزنیــم
كــه مــارو نمیفهمــن.
دكتــر دیوانــه -بــاور كنیــد كــه منــم یــه بــار خودكشــی كــردم .اونــم
بــا گاز .هفــت ســاعت ممتــد تــوی یــه اتــاق كــه شــیر گازو بــاز كــرده
بــودم خوابیــدم ولــی خــب از شــانس مــن همــكارم یــه چیــزی جــا
گذاشــته بــود؛ برگشــت و نجاتــم داد.
آلــن -ایــن وضعــو بدتــر میكنــه! تــو كــه خــودت خودكشــی كــردی
چطــور میخــوای مــارو نجــات بــدی! حتمــا خــودت مشــكل روحــی
داشتی.
دكتــر دیوانــه -مــن دلیلــی نداشــتم تــا بخــوام خودمــو بكشــم .امــا
بیمــارای زیــادی داشــتم كــه اكثرشــون حداقــل یــه بــار خودكشــی
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كــرده بــودن .خــب هیچــی بیــن مــا پیــش نمیرفــت .اونــا بــا ایــن
دیــد كــه مــن دركشــون نمیكنــم منــو كنــار میذاشــتن .تنهــا شــانس
مــن ایــن بــود كــه درســت مثــل اونــا واقعــا خودكشــی كنــم.
خالــه تــی -یعنــی میخــوای بگــی بــه خاطــر مریضــات خودتــو
كشــتی!
دكتــر دیوانــه -مــن بایــد میتونســتم اونــارو درك كنــم .ایــن تنهــا
شــانس مــن بــود .میدونیــد درســته كــه نفــس مــرگ آدمــو نابــود
میكنــه ،ولــی اندیشــهی اون آدمــو نجــات مــیده و مــا هــم بــرای
همیــن اینجائیــم .اصــا بــاور كنیــد هــر كســی كــه حداقــل یــه بــار
ســعی نكــرده باشــه خودشــو بكشــه هیچــی از زندگــی نمیفهمــه.
آلن -پس برای همینه كه بهت میگن دكتر دیوانه!
دكتــر دیوانــه -خــب .هــا هــا .نــه ،فقــط بــه ایــن خاطــر نیســت ولــی
اینــم دلیــل خوبــی میتونــه باشــه.
آلن -آخه مرد حسابی اگه میمردی چی؟
دكتــر دیوانــه -خــب بــرای بهدســت آوردن بعضــی چیــزا بایــد
ریســك كــرد.
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فصل هفتم
كودكی زاده میشود
همیشــه بعــد از جلســات اعضــای گــروه عــادت داشــتن نوشــیدنی
بنوشــن و بــا هــم گــپ بزنــن .اون روز امــا یــه مهمــون ناخونــده وارد
جمــع شــد؛ یــه زن قــد بلنــد و شــیرین .یــه موجــود عجیــب بــا كاله
صورتــی كــه لبــاس قرمــزش آهنربــای تمــام نگاههــا بــود .اون زن
وارد شــد و لبخنــدش مثــل پانــدول فرویــد حضــار رو بــه خوابــی
مغناطیســی فــرو بــرد .اون جلــوی همــه نشســت و بــا لبخنــدش بــرای
اونهــا ســخنرانی كــرد .چش ـمهای درشــتش میدرخشــید و قلبهــای
مهمونهــارو میلرزونــد .اون وارد آشــپزخونه شــد و بــرای مهمونهــا
چــای آورد .بهشــون گفــت ایــن چــای بــا تمــام چاییهایــی كــه تــا
بــه حــال در زندگــی خــوردن فــرق داره .هیــچ كــس چایـشرو تمــوم
نكــرد .و اون زمانــی بــود كــه اون زن زیبــا بلنــد شــد و از همــه دعــوت
كــرد تــا باهــاش برقصــن .اونهــا در حالتــی مسخشــده بلنــد شــدن و دو
تــا دو تــا شــروع بــه رقصیــدن كــردن .بــاب پاهــاشرو بــه زن جوونــی
میمالیــد و اون زن جــوون ســعی میكــرد ســینههای بزرگشــو
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هــر چــه بیشــتر بــه ســینهی بــاب فشــار بــده .خالــه تــی مرتــب دكتــر
دیوانــهرو میبوســید و آلــن بــا اونكــه ســالها بــود خــودشرو تــو
الس زدنهــای معجزهآســاش بازنشســته كــرده ،بلنــد شــده بــود و بــا
تمــام زنهــا رقصیــد و اونهــارو بــه پختهتریــن شــكل ممكــن نــوازش
كــرد .مدتــی كــه گذشــت دیگــه همــه از خــود بیخــود شــده بــودن.
دو تــا دو تــا بــه مركــز ســالن اومــدن .اول بــاب و اون زن جــوون
روی هــم افتــادن و بعــد خالــه تــی و دكتــر دیوانــه و بعــد جمعیــت
كــه بــا شــهوت هــر چــه تمامتــر لباسهاشــونرو از هــم میدریــدن،
روی اونهــا افتــادن .روی اون كــوه آدمهــای لخــت بهدرســتی قابــل
تشــخیص نبــود دقیقــا چــه كســی بــا چــه كســی آمیــزش داره .امــا
باالخــره حداقــل میشــد گفــت مردهــا وارد زنهــا شــده بــودن و ایــن
وارد شــدنها اونقــدر متغیــر بــود كــه انــگار همــهی اونهــا در هــم
بــودن .یــه كیــك انســانی ،وجــودی كــه انــگار مــرزی بیــن اجــزاش
نبــود.
ســاعتها گذشــت تــا باالخــره اون موجــود عجیــب از زیــر اون
بدنهــای لخــت خــودشرو بیــرون كشــید .كودكــی كــه دهانــی
نداشــت .كودكــی بــا ســه چشــم ،ســه دســت ،ســه پــا و ســه گــوش.
تولــد اون كــودك بــه قیمــت مــرگ غمانگیــ ِز بدنهایــی بــود كــه
تشــخیص تفاوتشــون دیگــه مشــكل شــده بــود .خودكشــیهای
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شهری كه راه میرفت

در شــمالیترین نقــاط كمارتفــاع نــروژ ...یعنــی در اســتپهای
قزاقســتان ...یعنــی در جنگلهــای ماداگاســكار و شــاید در ســواحل
هاوایــی شــهری بــود كــه راه میرفــت .هیــچ كــس نمیدانســت دقیقــا
چــه زمانــی شــهر تصمیــم گرفــت تــا پیــادهروی كنــد اما شــهر عالقهی
عجیبــی داشــت تــا ش ـبها ،وقتــی همــه خوابنــد ،در تاریكــی مطلــق
اســبش را زیــن كنــد و بــدون وقفــه تــا صبــح پیتیكــو پیتیكــو كنــان راه
بــرود و همانطــور كــه بــاد همــه چیــز را ،جــز غبــاری از خاطــرات
فرامــوش شــده و نشــده ،بــا خــود میبــرد ،شــهر هــم همــه چیــز را
بــا خــودش میبــرد؛ خانههــا ،درختهــا ،خیابانهــای آســفالت
شــده ،رودخانـهی وســط شــهر و حتــی اجســاد مردههــای زیــر خــاك
قبرســتانها و ایــن زندگــی را بــرای مــردم هــم ســخت كــرده بــود و
هــم پیشبینیناپذیــر؛ مــردم شــب را در ســكوت ســاحل مدیتران ـهای
مراكــش در خــواب میگذراندنــد و صبــح وقتــی در را بــاز میكردنــد
بــادی استخوانشــكن دانههــای برفهــای ســرگردان را ،كــه مثــل
روحهایــی گیــج زوزهكشــان خــاف جاذبهی زمیــن رقص براونیشــان
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را روی كــف چوبــی خانههــای در بــاز شــده بــه پایــان میرســاندند،
وارد خانههــا میكــرد .چنــد تــا اســكیموی ســاكت و متعجــب بیــرون
در خانههایــی كــه تــا بــه حــال ندیــده بودنــد زیــر درختهــای ســبز
و كلفــت ایســتاده بودنــد و كار مــردم شــهر ایــن بــود كــه قوطیهــای
رنــگ را بــه اســكیموها بدهنــد و بــه جایــش تعــداد زیــادی پوســت
خــرس قطبــی ،فــوك و ماهــی دودی بگیرنــد و بعدازظهــر را جلــوی
شــومینههای گــرم خانهشــان ســركنند تــا شــب بخوابنــد و صبــح در را
بــاز كننــد و ببیننــد جایــی در تگــزاس مــردم شــهر همســایه بــه همــراه
كالنتــر شــهر بــه میــدان شــهر آمدنــد تــا ببیننــد ایــن غریبههــا كیســتند.
آنهــا هــم پوســت خــرس قطبــی و فــوك را بــه تگزاسـیها فروختنــد
و بــه جــای آن طــا و بــاروت گرفتنــد و دقیقــا بــه همیــن دلیــل بــود
كــه هیــچ كــس شــهر را تــرك نمیكــرد .چــون در آنجــا نــه كســی
مجبــور بــود كار كنــد و نــه هیــچ كــس فقیــر بــود چــون تنهــا كافــی
بــود ابریشــمی را كــه از چینیهــا ،بــا دادن عطرهایــی كــه از فرانســه
خریــده بودنــد ،گرفتــه بودنــد بــه اشــرافیان رم بدهنــد و بــه جایــش
روغــن زیتــون ،ماهــی ،تابلوهــای نقاشــی و شــراب بگیرنــد و مقــداری
از آنهــا را بــه مــردم اســتكهلم در ســوئد بدهنــد و بــه جایــش آهــن
بگیرنــد! و ایــن در حالــی بــود كــه آنهــا اكثــرا خوردنیهــا را بــرای
خودشــان نگــه میداشــتند بــا اینكــه خودشــان درختهــای ســیب،
انجیــر و گیــاس داشــتند و رودخانهشــان پــر بــود از قزلآالهایــی
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كــه هیــچ وقــت رود را تــرك نمیكردنــد و مرغهایــی كــه نســل
انــدر نســل برایشــان تخــم كــرده بودنــد.
مدتــی بــود شــهر عالقــهی عجیبــی بــه آمریــكا پیــدا كــرده بــود
و انــگار خیــال نداشــت از آنجــا بــرود .ایــن بــود كــه چندماهــی از
شــرق بــه غــرب میرفــت و از شــمال بــه جنــوب و در تمــام ایــن
مــدت چیــزی بــرای مــردم شــهر نبــود تــا از آمریكائیهــا بگیرنــد و
بــه خودشــان بفروشــند! ایــن بــود كــه یــك روز صبــح در خانههــا
را بــاز كردنــد و دیدنــد كلــی سیاهپوســت آن بیــرون زل زدهانــد بــه
ماهــی دودیهایــی كــه جلــوی خانههــا روی نــخ آویــزان بودنــد.
بــه فكرشــان زد ماهــی دودیهــا را بــه آنهــا بدهنــد و جایــش چیــزی
دیگــر بگیرنــد امــا ســیاهها تــازه از شــهر دیگــری گریختــه بودنــد و
هیــچ چیــز نداشــتند .ایــن بــود كــه مــردم شــهر چــون هیــچ وقــت جــد
انــدر جــد كار نكــرده بودنــد و حتــی نمیدانســتند چطــور بایــد یــك
ماهــی صیــد كــرد ،بــه ســیاهها غــذا دادنــد و بــه جایــش آنهــا را بــه
بردگــی كشــیدند و از آن بــه بعــد كارشــان ایــن بــود كــه صبحهــای
آمریــكا بــرده بــه آمریكائیهــا بفروشــند و چــون هیــچ كاری بلــد
نبودنــد از بردههــا بســیار كار میكشــیدند و آنهایــی كــه از ناچــاری
میخواســتند پــا بــه فــرار بگذارنــد میگرفتنــد و مینداختنــد داخــل
اتاقــی دربســته تــا فــردا صبــح بفروشندشــان.
142

به زودی یک نفر خودش را در اینجا حلقآویز خواهد کرد

محمد جابری

مــردم شــهر تنهــا تفریحشــان ایــن بــود كــه كنــار رودخانــه برونــد و
اسبســواری كننــد و بچههــا كار دیگــری نمیكردنــد جــز اینكــه
بایــد در تمــام ســالهای كودكــی اسبســواری یــاد میگرفتنــد .ایــن
نــه تفریــح كــه یــك ســنت بــود و مــردم ایــن ســنت را بــه عنــوان دلیلی
بــرای راه رفتنهــای شــهر نســل انــدر نســل ادامــه میدادنــد و اعتقــاد
داشــتند اگــر ایــن كار را نكننــد شــهر دیگــر راه نمـیرود .هــر مــاه اگر
شانسشــان ســر از قطــب یــا نــوك كوههــا در نمیــاورد مســابقهی
اسبســواری برگــزار میكردنــد و نفــر اول رئیــس تشــكیالت بــده
بســتانهای شــهر میشــد و خــب ایــن چیــز كمــی نبــود! چــون معمــوال
در ایــن میــان ســهمی بــزرگ بــرای خانـهاش از ســهم دیگــران كــش
میرفــت و حــاال كــه ســیاهها را بــرده كــرده بودنــد هــر كــه رئیــس
میشــد چنــد برابــر بقیــه بــرده داشــت و میتوانســت بیشــتر! پــا روی
پایــش بگــذارد .امــا عشــق شــهر بــه آمریــكا باالخــره بــه پایان رســید و
یــك روز مــردم از خــواب برخواســتند و دیدنــد نــه از بردههــا خبــری
اســت و نــه از آمریــكا و تــا بــه خودشــان جنبیدنــد از همــه طــرف
لشــكری خشــمگین از ســیاهها بــه شــهر حملــه كردنــد ،درختهــا
را آتــش زدنــد ،مرغهــا را دزدیدنــد و مــردم را تــا حــد مــرگ زیــر
بــاد كتــك گرفتنــد و وقتــی مــردم شــهر خســته و زخمــی بــه خانههــا
برگشــتند تــازه فهمیدنــد در قلــب آفریقــا هســتند! ایــن بــود كــه دور
هــم نشســتند و تصمیــم گرفتنــد از فــردای آن روز هــر روز مســابقات
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اسبســواری راه بیندازنــد چــون فكــر میكردنــد شــهر از آنهــا
ناراضیســت و بــرای همیــن بــه جاهــای خوبــی پیــادهروی نمیكنــد!
فــردای آن روز از خــواب بیــدار شــدند و جایــی در نزدیكــی رود
نیــل مســابقه برگــزار كردنــد و شــب كــه خوابیدنــد و صبــح بــاز بیــدار
شــدند از جمعیــت شــهر یــك نفــر كــم شــد ،چــون یــك نفــر صبــح
در خانــه را خوابآلودانــه بــاز كــرده و افتــاده بــود پائیــن! آن روز
شــهر كنــار درهــی كاتاهوئاســی در پــرو آرام گرفتــه بــود.
فردایــش مــردم بـهكل از خانههــا بیــرون نیامدنــد چــون شــهر هــوس
كــرده بود وســط اقیانوس آرام شــنا كنــد! و فردایش از درد گرســنگی
بیــدار شــدند و تصمیــم گرفتنــد آخریــن داشتهشــان را كــه ظرفهــای
برنــزی حكاكــی شــدهای بــود كــه خیلــی وقــت پیــش از هندیهــا
گرفتــه بودنــد بــه مــردم جدیــدی بدهنــد و بــه جایــش غــذا بگیرنــد.
بــاز گرســنه بــه خــواب رفتنــد چــون شــهر وســط بیابــان كاالهــاری
ظاهــر شــده بــود! فــردای آن روز كــه بــاز بــاز از خــواب بیــدار شــدند
دیدنــد در جزیــرهای هســتند كــه هیــچ آدمــی در آن نیســت و بهتریــن
كاری كــه بــه نظرشــان رســید ایــن بــود كــه از پیــر و جــوان گرفتــه
تــا بچههــای هفــت هشــت ســاله همــه را در مســابقه شــركت دهنــد
تــا از خشــم شــهر بكاهنــد .در میــان بچههــا پســربچهای بــود هفــت
ســاله كــه از اسـبها خوشــش نمیامــد و چــون در همــان ابتــدای كار
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از اســبش بــه زمیــن خــورد مــردم خشــمگین بــه ســمتش آمدنــد تــا
دوبــاره او را بــه زور روی اســب بنشــانند و چــون پســرك از اســب
بــدش میامــد پــا بــه فــرار گذاشــت و مــردم هرچــه در شــهر گشــتند او
را پیــدا نكردنــد و صبــح كــه بــاز بــاز بــاز بیــدار شــدند دیدنــد شــهر
هیــچ تــكان نخــورده و هنــوز گرســنه ،در همــان جزیــرهی خالــی از
ســكنه بودنــد .همــه متفقالقــول بودنــد كــه چــون پســرك حاضــر
نشــده اسبســواری كنــد شــهر خشــمگین شــده و تــكان نخــورده.
ایــن بــود كــه راه افتادنــد در جزیــره دنبــال پســر گشــتن و چــون بــه
ســاحل مرجانــی شــمال جزیــره رســیدند دیدنــد پســرك جایــی زیــر
درختهــای گیــاس در میــان انبــوه پرندههــا نشســته و در حالــی
كــه بادبادكــی بــزرگ هــوا كــرده دارد از گیالسهــا و تمشـكهایی
میخــورد كــه مثــل تگــرگ روی زمیــن افتادهانــد .همــه خشكشــان
زده بــود تــا اینكــه یــك نفــر فریــاد زد غــذاااااااااااااااا و همــه مثــل
دیوانههــا بــه آنجــا یــورش بردنــد و شــروع بــه خــوردن كردنــد .از آن
بــه بعــد بــود كــه همیشــه یــك نفــر از آن بادبــادك نگهبانــی میكــرد
تــا همیشــه تــوی آســمان باشــد و از آن روز بــود كــه نیوزلنــد شــكل
گرفــت و شــهر دیگــر هــوس پیــا دهروی نكــرد.
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روح پراگ

ایــن داســتان لــوس و بیمــزه از جایــی شــروع میشــه كــه فرانتــس
كافــكا از بــودن تــو روح پــراگ خســته میشــه و بــرای هواخــوری
بیــرون م ـیره.
و سیر میشه.
با پشت عصاش كمرشو میخارونه.
فاجعــه وقتــی رخ م ـیده كــه یــه بچ ـهی چهــل و پنــج ســانتی تــوی
خیابــون بــا دیــدن كافــكا خنــدهش میگیــره.
یــه نــگاه بــه خــودش مینــدازه .یــه خــورده راه م ـیره .میفهمــه داره
لنــگ میزنــه.
تو میدون ون ِسسالس میفهمه فقط یه لنگه كفش پاشه.
چنــد تــا ســرباز نــازی یــه گوشــه ایســتاده بــودن و ســیگار میكشــیدن.
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ازشــون میپرســه میدونــن كفشــش كجاســت.
اونــا انتهــای خیابــون واتسالفســكه نامس ـیرو بهــش نشــون م ـیدن و
میگــن گشــتاپو كفششــو گذاشــته تــو مــوزهی ملــی.
كافكا به سمت موزه میره.
یــه توریســت بــا دیــدن كافــكا فشــارش میفتــه و غــش میكنــه.
یــه نفــر داد میزنــه اون فرانتســه! مــردم همدیگــرو بــر و بــر نــگاه
میكنــن .همــون یــه نفــر سرشــو تكــون م ـیده و ادامــه م ـیده :بابــا!
كافــكا دیگــه!
مردم میدوئن!
كافكا خوشحاله كه یه روحه.
چــون مــردم نمیتونــن ازش عكــس بنــدازن و مــدام سوســیس
میخــورن!
سوسیســای پــراگ حــرف نــداره .خصوصــا هرچــی گوشــتش قرمزتــر
باشــه .بــا خــردل اضافــه.
یه نفر كت بلند كافكارو میكشه.
147

به زودی یک نفر خودش را در اینجا حلقآویز خواهد کرد

محمد جابری

 هی! من میخوام روح پراگو ببینم. چرا نمیری موزه؟ تعطیلــه ،امــروز روز كریسمســه! نكنــه شــما تــو روح پــراگكریســمس نداریــد!؟
 ما به جاش چیزای دیگهای داریم. حاال میخوای نشونم بدی یا نه؟ چیو؟ روح پراگو دیگه!كافكا به فكر میفته یه جوری از دست این یه نفر خالص شه.
چندتــا ســرباز كمونیســت یــه گوشــه داشــتن كارتــون دونالــد داكرو
میدیــدن و مــدام میخندیــدن .كافــكارو میكنــه بــه اون یــه نفــر و
میگــه:
 میخوای روح پراگو ببینی؟148
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 آره .فقط ساعت پنج قطارم میره .باید بجمبی. خیلی خب وایسا اینجا و منو خوب نگاه كن.كافكا به سمت موزه میره.
یــه نفــر بــه فكــر میفتــه نكنــه بشــه از یــه روح بــا فــاش دوربیــن عكس
انداخت.
نــور فــاش چشــم كافــكارو میزنــه .پــاش گیــر میكنــه بــه ریــل
قطــار تــرام.
كافكا سرشو بلند میكنه و قطارو میبینه كه به سمتش میاد.
داد میزنه:
ترام! وای!
یــه فرانســوی ســریع تــوی دفترچ ـهی یادداشــتش مینویســه ترامــوای
و از اون روز بــه بعــد همــه بــه قطــارای شــهری تــو فرانســه میگــن
ترامــوای.
تــرام كــه نزدیــك میشــه كافــكا ســعی میكنــه بلنــد شــه و بــا اون
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یــه كفــش شــروع میكنــه بــه دویــدن.
زمینــو كــه نــگاه میكنــه یــه ســری تصویــر میبینــه .تصاویــر نقطــه
نقطهســت.
كافــكا هیــچ وقــت فكــر نمیكــرد بشــه انقــاب مخملــیرو زیــر
ســنگفرش خیابــون روی ریــل قطــارای تــرام ببینــه .یــا حتــی چهــرهی
نقطــه نقطـهی كونــدرا ،وقتــی داشــت كولــه و بارشــو بــرای همیشــه از
پــراگ میبســت.
«بــه نقطههــای ریــزی كــه روی فیلــم لیتوگرافــی یــا زینــك یــا ســطح
چــاپ شــده ایجــاد میشــوند و از تراكــم یــا شــدت آنهــا ،ســایه
روشــنهای تصویــر شــكل میگیــرد تــرام میگوینــد».
كافــكا خیــال میكــرد اگــه نجنبــه ،اونــم میشــه یــه تــرام روی
ســنگفرش خیابــون كــه از رد شــدن یــه تــرام دیگــه از روی جســدش
ایجــاد میشــه.
برای همین دوید و دوید.
و هنــوز هــر كســی ،حتــی اگــه یــه لحظــه ،تــو خیابونــای پــراگ
وایســته و بــه ریــل قطــار شــهری نــگاه كنــه ،كافــكارو میبینــه كــه
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لنــگ لنــگان ،بــا كمــك عصــای بلنــد و چوبیــش ،جلــوی قطــارا،
روی ریــل میدوئــه.
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صدایی شنیدم .زوزه بود یا نجوا نمیدونم .كسی
داشت از فاصلهای خیلی دور فریاد میزد یا
شبحی در پشت سرم آروم اینهارو زیرگوشی...

بــه مخیلـهام خاطــر نشــون میكــرد .همـهی اینهــا باعــث شــد وایســتم.
چــرا دارم ایــن داســتانرو مینویســم؟ بــه اطرافــم نــگاه نمیكــردم.
كــور نبــودم امــا صــدا كــه اومــد انــگار بــادی جادویــی وزیــدن
گرفــت .شــكلها ،شــیءها و آدمهــارو بــا خــودش بــرد و اونچــه باقــی
گذاشــت خ ـط خطیهــای ممتــد و پیــچ در پیچــی بــود كــه همزمــان
در هــم میلولیــدن و ســیاه و زرد میشــدن .ســرم گیــج میرفــت.
حالــت تهــوع داشــتم .فكــر میكــردم كــف اقیانوســی بیســت
هزارپایــی دارم لــه میشــم .ماهیهــا از كنــارم عبــور میكــردن.
چشــمی نداشــتن .دهنشــون بــاز بــود و هــر كــدوم از دندونهاشــون
از بالههاشــون بزرگتــر بــود .اینهــارو چطــور میدیــدم؟ خــودم
هــم نمیدونــم .هــر لحظــه میدونســتم چشــمهام بســته اســت ولــی
بــا ایــن حــال احســاس میكــردم دارم بــا شــاخكهایی كــه سراســر
بدنــمرو پوشــونده ،تاریكیهــای منطقــهی تاریــك اقیانــوسرو بــه
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خوبــی میبینــم.
بیمارستان
چشـمهام كــه بــاز شــد ســرم درد عجیبــی گرفت .خواســتم ببندمشــون
ولــی چیــزی مانــع میشــد .درســت كــه نــگاه كــردم روی تخــت بودم.
داخــل بیمارســتان .یــه نفــر ازون ســفید پوشهــا ،كــه مثــل هــر روز
احساسـشرو داخــل یخــدون یخچــال خونــه بــرای بعدهــا بســتهبندی
كــرده ،خــم شــده بــود روی صورتــم و اجــازه نمــیداد چشــمهامو
ببنــدم .بــوی مــادهی ضــد عفونــی روپوشــش كالفــهام كــرده بــود.
خواســتم چیــزی بگــم ولــی داخــل دهنــم پــر بــود و بــا چســب پلمــپ
شــده بــود.
حــاال یــه هفتــه گذشــته .یــه هفتــه از دو ماهــی كــه تــو اقیانــوس كمــای
آرام بــودم .دهنــم دیگــه پــر نیســت بلكــه اتفاقــا بیــش از حــد خالیــه.
اولیــن تالشهــام بــرای اعتــراض بــه غــذای بینمــك بیمارســتان بــه
چنــد حــرف بیشــتر ختــم نشــد:
ا ی ا ی ا ی ا ی ا ی ای ای ای...
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فكــر میكنــم ســی حــرف دیگــه بــه كل از خاطــرم رفتــه .شــاید هــم
ســی و یــك حــرف .نمیدونــم «ء» هــم حــرف بــه حســاب میــاد یــا
نــه .لعنتــی .انــگار همیشــه بایــد یــه چیــزی اضافــی باشــه .مثــل پلوتــون
كــه زمانــی تــوی ایــن منظوم ـهی شمســی نفریــن شــده بــود و حــاال
دیگــه جــز تكــه ســنگی معــروف ،هیــچ چیــزی نیســت .و مثــل منــی
كــه زمانــی حیوانــی ناطــق بــودم.
بایــد هــم ایــن داســتانرو مینوشــتم .مگــه چنــد نفــر از ایــن آدمهــا
در حالــی كــه دارن تــو پیــادهرو راه مــیرن لحظــهای میایســتن و
جســد بیهــوش كســی كــه خــودشرو از یــه ســاختمون ده طبقــه
پــرت كــرده درســت روی سرشــون میفتــه و باعــث میشــه زبونشــون
بیــن دندوناشــون بریــده بشــه و بــرای همیشــه الل بشــن .اصــا كــی
تــا بــه حــال دیــده كســی تفنگ ـیرو تــوی دهنــش بگیــره و شــلیك
خودكشــیش همــراه بشــه بــا برخــورد گلولــه مگنــوم  ۴۴وینچســتر
بــه چشــمهای همســایهی پشــتی! مســخره اســت .یــه نفــر خواســته
خــودشرو خــاص كنــه و تــو مجبــوری بــرای همیشــه وقتــی ســوالی
ازت میپرســن فقــط ســكوت كنــی و الل بودنــترو بــا ســر تاییــد
كنــی.
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شرابخانه
و االن دو ماهــی میشــه كــه ایــن شــرابخونه شــده خونــهی اصلــی
مــن .درد كوفتگــی زانوهــام و زبــون نیمهبریــدهامرو صبــح تــا شــب
بــا الــكل التیــام م ـیدم .هنــوز از پاهــام خجالــت میكشــم .تمــام اون
ِ
جــوراب بلنــ ِد ســیاهِ مــات
خراشهــای قرمــ ِز بــه جــا مونــده زیــر
بــا گلهــای نامنظمــی كــه بیشــتر بــه منحنیهایــی در هــم بــر هــم
میمونــن ،پنهــان شــدن .جورابــم بــا كشهــای مشــكی بــه لبــاس
یكســرهام وصــل شــده و رونهــای الغــرم بیــن ســیاهی جــوراب و
تاریكیهــای لباســم تــو چــش میزنــه .لباســم درســت مثــل جورابــم
توریماننــد و ماتــه كــه از وســط كشــبافتی ســیاه از گــردن تــا پائیــن
اونــو فراگرفتــه .پامــو روی پــام گذاشــته بــودم و كفشهــای پاشــنهبلند
ســیاه بــا طــرح چــرم مــار حســابی بــرق مـیزد .تــوی ایــن لباسهــای
تیــره احســاس بهتــری داشــتم .وقتــی چیــزی تاریكــه نمیشــه ســرتو
بلنــد كنــی و تــا انتهــای اونــو بــا یــه نــگاه ببینــی .در عــوض تاریكــی و
ســیاهی همــه چیــزو درونشــون پنهــان میكنــن و بــرای همیــن جذابــن.
چــون هم ـهی ناشــناختهها بــرای آدمهــا ترســناكن و اكثــر چیزهــای
ترســناك هیجــانآور و جــذاب.
بــا چشـمهای ســیاهم كــه بیــن خــط چشــم ســیاهترم ،روشــن بــه نظــر
میرســید دو ســه بــار نگاهــش كــردم .لزومــی بــرای حــرف زدن
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وجــود نداشــت .در عــوض زبــان بدنــم هم ـهی كارهــارو بــه تنهایــی
انجــام م ـیداد .بدنــم گــرم شــد .داغــی شــدیدیرو روی دلــم حــس
كــردم .بعــد نگاهــم كــرد و نگاههامــون هــم بــه هــم نــگاه كــردن.
نگاههــای سرســری و لبخندهــای كوتاهــش جاشــونرو دادن بــه یــه
زل زدن ممتــد بــه چش ـمهام .هــم مهربانانــه بــود و هــم شــهوتانگیز.
هــم گرمــی نگاهــی پدرانــه داشــت و هــم تیــزی نگاهــی غریــزی كــه
هــر لحظــه میخواســت لباسهــاترو از هــم پــاره كنــه.
حــس ســردی تمــام بدن ـمرو فــرا گرفــت .احســاس ســردی كــه بــا
لــرزش هم ـهی ماهیچههــا و اندامــم از فــرق ســر تــا ســاقهای پــامرو
مــوجوار طــی میكــرد و باعــث لرزیدنــم تــو اون هــوای گــرم وســط
تابســتون شــد .ایــن حــس ســرد درســت مقابــل احســاس گــرم و
دلپذیــر یــه رابطـهی عاطفــی یــا جنســی بــود .لذتــی زیبــا بــود ناشــی از
دور بــودن و مشــاهده شــدن.
خانه
یقـهی لباسشــو گرفتــم و پرتش كــردم روی تخــت .خیلی مســت نبود.
ســعی كــرد خودشــو از لباسهــاش خــاص كنــه .دستشــو گرفتــم و
روی بندهــای لباســم گذاشــتم كــه دور گردنــم حلقــه زده بود و ســعی
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كــردم لباسهاشــو در بیــارم .بــوی بدنــش مالیــم بــود .بــا ایــن حــال
یــه رایحـهای داشــت كــه منــو یــاد دارچیــن مینداخــت .بــه هــر حــال
هیــچ كــس بــاور نمیكــرد كســی كــه زبونشــو از دســت داده بتونــه
مــزهی یــه همچــو بوهایـیرو تشــخیص بــده .روی شــكمش نشســتم و
بــه ســمت صورتــش خــم شــدم .دسـتهامو از دو طرفــش روی تخت
گذاشــتم و لبهــامرو بــا تــرس بــه لبهــاش نزدیــك كــردم .نرمــی
ســینههای آویزونــم روی ســفتی عضــات ســینهاش آروم گرفــت.
لبهــامرو بــا فشــار بــه هــم چســبونده بــودم .چشــمهاشرو بســته
بــود و لبهــامرو بوســید و گاه و ب ـیگاه زبون ـشرو بیــرون میــاورد
تــا بــا لبهــا و زبونــم بوسـهی فرانســوی بگیــره .امــا مــن خیلــی وقــت
بــود تــوی ســبد خریدهــای فرانســویم ،فقــط باگــت و شــراب قرمــز
پیــدا میشــد چــون روی بســتههای بوســهی فرانســوی نوشــته بــود
«مخصــوص افــرادی كــه میتواننــد روروك را تلفــظ كننــد!»
چشمهاشــو كــه بــاز كــرد تعجــبرو تــوی اونهــا خونــدم .ســعی
كــردم فشــار روی لبهــامرو كمتــر كنــم .بهــش لبخنــد زدم .سرشــو
بلنــد كــرد و پرســید چــرا چیــزی نمیگــم .گفــت بــا حــرف زدن
تحریــك میشــه .بهــش لبخنــد زدم .بدن ـمرو بــه خــودش فشــار داد
و دوبــاره ازم خواســت چیــزی بگــم .غــرق عــرق بــود و هنــوز هیــچ
كــدوم ارضــا نشــده بودیــم .اصــرار كــرد چیــزی بگــم .خواســتم آه
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بكشــم .دهنــم بــاز شــد .دوبــاره شــروع كــردم بــا «ا» و «ی» حرفــی
بزنــم .امــا مگــه چنــد كلمــه میشــه بــا ایــن دو حــرف ســاخت؟ ای،
یــا ،اای ،ییــا ،یــای ،یایــا ،ایــا ،ایــای...
عرقــش خیلــی زود ســرد شــد .نگاهــش تیــره و دور شــد و گرمــای
بدنــش ناگهــان جــای خــودشرو بــه ســردی بینهایتــی داد كــه انــگار
یــه كــوه یـخرو وســط قطــب شــمال در آغــوش كشــیده باشــی .دیگــه
چیــزی نگفــت .هیجانــی نداشــت .باهــام خوابیــد .دوش گرفــت،
لباسهاشــو پوشــید و از خونــه رفــت .اگــه بــه زبونــی حــرف مـیزدم
كــه نمیفهمیــد ابــدا مشــكلی نبــود .حتی شــاید بــراش هیجان بیشــتری
داشــت .امــا بیزبونــی چیــزی بــود كــه منــو بــراش بــه یــه تیكــه جســم
متحــرك تنــزل داد .مــا داشــتیم بــا بدنمــون آمیــزش میكردیــم امــا
اونچــه ذهنــش ازش لــذت میبــرد بــاز هــم زبــان بــود .دقیقــا همــون
چیــزی كــه مــن نداشــتم...
خیابان
ســارافون مشــكی بــا كفشــای طالئــی پوشــیده ،یــه دســتش ســیگاره
یكــی دیگــه آیپــد حــرف میزنــه .مــن حــرف نمیزنــم .میتونــم
بشــنوم .هــوا ابریــه ،آســمون آفتابــی ،زمیــن طوفانــی ،ماشــین حمــل
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ماهیهــای یــخزده كارتونهــای یخــزدهی ماهیهایــی كــه
چشمهاشــون بیــرون زده و دهنشــون تــا زمونــی كــه وارد ســوپ
ماهــی بشــن همونطــور بــاز میمون ـهرو خالــی میكنــه تــو رســتورا ِن
آدمایــی كــه نصــف بشقابشــونرو حــرف پــر كــرده و نصــف دیگـهرو
گوش ـتها و ســبزیهایی كــه بایــد براشــون ســر بریــده بشــن .رنــگ
تیشــرتش نارنجیــه و ایســتاده بغــل خیابــون جلوی رســتوران و پوســتر
كشــته شــدن یــه گاو تــو كشــتارگاهرو گرفتــه دســش و داد میزنــه
ایــن جنایتــه! ایــن جنایتــه! صاحــب رســتوران ازش خواهــش میكنــه
ازونجــا بــره تــا اشــتهای مشــتریها كــور نشــه .یــه زن و مــرد الغرانــدام
وارد فروشــگاه میشــن ،مــرده یــه ســگ دسشــه و زنــه م ـیره و یــه
گلــدون ســبزی برمــیداره میخــوان برگهــای گلــدونرو دونــه
دونــه بكنــن و زنــده زنــده بخــورن؛ چــه جنایتــی! چــه جنایتــی! امــا
سگشــونرو نمیخــورن .پیرمــرد نــون خشــكی كنــار خیابــون پیــدا
كــرده و جلــوی عكــس بــزرگ تبلیــغ دبــل همبرگرهــای مكدونالــد
نشســته و بــه زور گازی ازش میزنــه .پیانوشــو كــوك نكــرده .زیــر
نــم نــم بــارون تابســتونی نشســته و بــرای مردمــی كــه بــرای موســیقی
همونقــدر ارزش قائلــن كــه بــرای گــوز داخــل دستشوییشــون،
داره پیانــو میزنــه .كســی پــول نمینــدازه؛ مــردم ِ
واس گداهــا پــول
مینــدازن ،بــرای هنرمنــدا پــول نمینــدازن ،نمیخــوان هنــرو بخــرن امــا
عوضــش بــرای بلیــت تئاتــری كــه قــراره بــا دوس دخترشــون بــرن
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حاضــرن نصــف حقــوق یــه كارگــر ســاختمونرو خــرج كنــن .تــازه
از خــواب پــا شــدم .ســردمه و چش ـمها قرمــز .ناقــوس كلیســا هفــت
هشــت بــار صــدا داد .اونــا بهــش گفتــن تــو فــرد انتخــاب شــدهای،
كســی كــه پیغامــو منتقــل میكنــه؛ پیامــی كــه بــه اونایــی كــه بهــش
گــوش مـیدن امیــد مـیده و بــرای كســایی كــه نــه ،اخطــاره .چــی؟
مــن؟ مــن انتخــاب شــدم؟! اونــا منــو انتخــاب كــردن؟! شــوخی
میكنــی و مــن هنــوز از مقطــع دبیرســتان گائیــده فارغالتحصیــل
نشــدهم .نمیتونــم نفــس بكشــم .ایــن زیــادی واقعیــه انــگار كــه تــو
ســرزمین عجایــب از خــواب بیــدار شــده باشــم.
ســردمه و چش ـمهام قرمــز .از كل ـهام خــارج شــدم ،زنــدهام ،مــردهام،
یــادم نمیــاد اونــا چــه چیــزی تــو گوشــم زمزمــه میكــردن .لعنــت
خــدا گــه بزنــه بــه ایــن خیابــون همــه چــی ســریع داره پیــش م ـیره.
اینــا چیــه مــن میبینــم ،چــرا نمیتونــم هــر چیــزیرو نبینــم .خســته
شــدم بایــد مدتــی همــه چیــزو ثابــت نگــه دارم.
...
...
حــاال همــه چیــز ثابتــه .عجلـهای نیســت .ســرعتی در كار نیســت .پســر
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لپگنــده تــو مغــازه همبرگــر فروشــی نشســته و چشــمهای قلنبــه
شــدهاش دوختــه شــده بــه جایــی كــه گاز بعــدیرو میخــواد ازش
بگیــره .چــوب زیــر پــای دهها نفــر انداخته شــده و دارن از فشــار طناب
دار بــر گردنشــون زجــر میكشــن .هشــت میلیــون نفــر دارن كســی
كــه زیرشــون خوابیــدهرو میــگان و هشــتصد میلیــون نفــر دارن گائیــده
میشــن .صدهــا میلیــون نفــر دارن داخــل دسشــویی زور میزنــن
تــا برینــن بــه زمیــن زیــر پاشــون .بچههایــی تــوی آفریقــا طــوری از
گرســنگی روی زمیــن افتــادن كــه گویــی هرگــز زنــده نبــودن .یــه
نفــر چشمهاشــو بســته و پریــده جلــوی قطــار زیرزمینــی شــهری لنــدن
و روی هــوا معلقــه و باقــی خوابــن و باقــی خوابــن و بقیــه در یــه مســتند
حیــات وحــش .چــه طــور میتونــم هم ـهی اینهــارو نبینــم و بــاز بــه
زندگــی ادامــه بــدم؟ و اینجاســت كــه فراموشــی وارد میشــه .مــا
همیشــه عــادت داریــم همــه چیــزو فرامــوش كنیــم تــا بتونیــم زنــده
بمونیــم و كار كنیــم و لــذت ببریــم .ایــن مكــث زندگــی نیســت.
زندگــی همــون هــرج و مــرج ده دوازده خــط باالتــره .زندگــی ایــن
فیلــم روی دور تنــده و مــا همیشــه از زندگــی جــا میمونیــم و بــرای
همیــن فرامــوش میكنیــم ،بــرای همیــن نمیبینیــم ،بــرای همیــن
میدوئیــم و ایــن ...ایــن ...مــن چــی دارم میگــم ...دهنتــو ببنــد و
خفــه شــو و بیشــتر الل شــو.
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زهدان
ســرمرو كــه بــه دمــی بیشــتر وصــل نبــود تكونــی دادم و پریــدم داخــل
جایــی كــه همــه چیــز بــه اون ختــم میشــد .همــه چیــز تاریــك
بــود بــا ایــن حــال احســاس میكــردم دارم بــا شــاخكهایی كــه
سراســر بدنــمرو پوشــونده ،تاریكیهــای منطقــهی تاریــكرو بــه
خوبــی میبینــم .وارد یــه تونــل مرطــوب و لــزج شــده بــودم .همــه
بــا خشــونت ســعی میكــردن از همدیگــه ســبقت بگیــرن و بــه
انتهــای تونــل بــرن .خودمــو از بقیــه كنــار كشــیدم .گــرم بــودم .امــا
بــاز بدنــم میلرزیــد .حــس كــردم از انتهــای تونــل گرمایــی بیــرون
میزنــه .ســرمو تكونــی دادم و داخــل جریــان افتــادم .موجــی بلنــدم
كــرد و بــه ســرعت بــا خــودش بــرد و ناباورانــه از بقیــه جلــو افتــادم.
انتهــای تونــل تنــگ بــود .همــه نمیتونســتن ازش عبــور كنــن .همــه
چیــز بیــش از انــدازه تاریــك شــده بــود .دیگــه حتــی شــاخكهای
مــن هــم چیــزی نمیدیــدن .بــه دهانــه كــه رســیدم نفس ـمرو حبــس
كــردم .فكــر میكــردم كــف اقیانوســی بیســت هزارپایــی دارم لــه
میشــم .جریــان ســرعت گرفــت .از تونــل تنگتــر خــارج شــدم.
ناگهــان همــه جــا روشــن شــد .آنقــدر روشــن كــه اگــه چش ـمهامو
تنــگ نمیكــردم میتونســتم هــر لحظــه كــور بشــم .چیــزی جلــوی
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روم قــرار گرفــت .آرام بــود و بیخطــر بــه نظــر میرســید ،امــا بــه
هیوالیــی شــبیه بــود كــه خفتــه باشــه .ناگهــان دهــان بــاز كــرد .ناگهــان
منــو بلعیــد .ناگهــان مــن ،مــن شــدم ،ناگهــان جســم شــدم ،ناگهــان
روشــنیها دوبــاره تاریــك شــد ،ناگهــان مســیر رود برگشــت ،ناگهــان
از تونــل بیــرون افتــادم ،ســقوط كــردم و روی یــه جســد افتــادم...
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مسخهای آینهای

دســتم را در هــوا تكانــی دادم و در حالــی كــه ســرم پائین بــود و آروغ
م ـیزدم یــك شــات دیگــر ب ِ َرنــدی ســفارش دادم .او كــش آمــده و
تصویــری شــده بــود كــه هــر چیــزی را كــه بــه او نزدیــك بــود ،اعــم
از دمــاغ و لبهایــم را ،برجســته و بــاد كــرده و بقیــه چیزهــا را دور و
كشآمــده نشــان م ـیداد .حضــورش در آن لحظــات كــه قطرههــای
الــكل داشــتند كــم كــم تخــت پادشــاهی یــك امپراتــوری داخلــی
را بــه زیــر میكشــیدند ،ماهیتــی بیگانــه برایــم یافتــه بــود .روشــن
و درخشــان بــود بــا ایــن حــال كنــه تصویــری كــه میدیــدم بیشــتر
بــه شــمایلی خاكســتری و كبــود شــبیه بــود كــه پیكاســو در پرتــرهای
از خــودش ،همانطــور كــه دماغــش بــزرگ و چشــمهایش از
حدقــه بیــرون زده و پلكهــا و ابروهــا در ایــن بیــش از حــد از خــود
بیرونزدگــی محــو و ناپیــدا شــده بودنــد ،تصویــر كــرده بــود .زل
زده اســت بــه مــن ،فــارغ از اینكــه گیــاس را بــه چــپ میگردانــم
یــا بــه راســت ،بــه بــاال یــا پائیــن .كلـهاش بــزرگ میشــود و نگاهــی
بــه مــن مینــدازد عاقــل انــدر ســفیه .لپهــا ،لبهــا و چانـهاش بــزرگ
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و ســوراخ دماغــش آنچنــان گــود میشــود كــه بــه غــاری چنــد صــد
هــزار ســاله در ویتنــام میمانــد و یــا بــا آن پیشــانی و كلـهی كوچــك
بــه مُنگلــی شــبیه اســت بیشــباهت بــه مغولهــا كــه در تیمارســتان
خوفنــاك ســلطنتی بفلیــم در لنــدن زیــر دســتگاه شــوك الكتریكــی
موهایــش بــه هــوا رفتــه و زیــر چش ـمهایش گــود افتــاده .او هــم بــا
همیــن میــزان تعجــب و دهشــت بــه مــن مینگریســت و مــا طــوری
روب ـهروی هــم قــرار گرفتیــم انــگار دو عالمــت ســؤال بــا یكدیگــر
مواجــه شــده باشــند كــه حضــور و ماهیــت هــر یــك بــرای دیگــری
عالمــت ســؤال اســت و بیشــتر ســؤالی را بــه یــاد میــاورد كــه خــود را
در آینــه میبینــد و هــر آن بــه دنبــال جوابــی میگــردد كــه نمیتوانــد
پاســخی داشــته باشــد زیــرا صــورت مســئله و جــواب ،هــر دو ســؤالند.
چــه بســا ایــن فقــط مــن نباشــم كــه در شــك تصویــر منبودگــی ایــن
انعــكاس غــرق شــده باشــم و او نیــز بــه ایــن میندیشــد كــه آیــا مــن
تصویــر اویــم؟ آیــا او میتوانــد اینچنیــن لگدمــال شــده ،حقیــر و
پســت باشــد؟ آیــا خــود مــن چنیــن تصــوری در مــورد خــودم دارم؟
آیــا ایــن نوعــی خودفریبــی بــرای التیــام روح نیســت؟ اگــر خــود
را پســت بدانــم ،اگــر خــودم را حقیــر و بــد بدانــم همانــا برتــری و
خــوب بودنــم و تمــام آن تصــورات خودخواهان ـهی خــو ْد ارجنهــاده
را بــا تأییــد ضدشــان تأییــد كــردهام .آیــا ایــن خــود صورتكــی دیگــر
نیســت كــه مــن بــه چهــره زدهام و تصویــر كــج و كولـهاش را در ایــن
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گیــاس برنــدی میبینــم؟ خیــال كــردم آن آخریــن صورتــك بــود.
چــه خیــال باطلــی .چقــدر احمقانــه بــه خــودم نــگاه كــردم .خــود؟!!
وقتــی میخواهنــد از مــن عكــس بگیرنــد یــا در احمقانهتریــن حالــت
ممكــن ،میخواهنــد تــا در عكــس باشــم ،ســختترین و منزجرتریــن
لحظــات را میگذرانــم .نمیدانــم بایــد چطــور باشــم؛ خنــدان باشــم
یــا جــدی .دوربیــن را نــگاه كنــم یــا جائــی ورای آنرا .یــك پایــم را
جلــو بگــذرام یــا مثــل گانگســترها وایســتم .شــكمم را بدهــم تــو یــا
بگــذارم ایــن توش ـهی چــرب ســالها در عكــس رخ بنمایــد .بگویــم
ســیب یــا دســت بغلــی را بگیریــم .هــر زمــان لبخنــد میزنــم و عكــس
را میبینــم منزجــر میشــوم گویــی عیــن ایــن آدمهــای عینكــی كــه
تیــك عصبــی دارنــد و هــی دماغشــان را بــاال میدهنــد ،لحظــهی
عصبــیام شــكار شــده باشــد و بیــش از آن ایــن حــس وجــودم را
تســخیر میكنــد كــه دارم چونــان آفتابپرســتی رنــگ عــوض
میكنــم و ایــن اغــراق شــخصیتی توجــه هــر كــس و ناكســی را در
عكــس جلــب میكنــد .احساســم جلــوی دوربیــن دقیقـاً ماننــد حــس
آدمــی اســت در اتــاق پــرو بــا صــد و ســی دســت لبــاس مختلــف
كــه هــر كــدام را بــا ســرعت نــور بــه تــن میكنــد و هیــچ یــك
بــه او نمیایــد .شــاید بــرای ایــن اســت كــه بســیاری از جایزههــای
عكاســی را عكسهایــی میبرنــد كــه ســوژهی انســانی آنهــا یــك
پیــرزن یــا پیرمــرد اســت .شــاید بــه ایــن دلیــل ســاده كــه بعــد از مدتــی
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آدمهــا خســتهتر از آن میشــوند كــه بخواهنــد صورتكهایشــان
را عــوض كننــد و تمــام صورتكهــا كــه در تمــام آن ســالها
روی یكدیگــر قــرار گرفتــه بودنــد حــاال در هــم فــرو میرونــد و
ذوب میشــوند و تــك الیــهای كلفــت ،چروكخــورده ،ســوخته
و خشــك از خــود بــر جــای میگذارنــد و بــه تلویزیونــی میماننــد
كــه در ســاعت ســه و پنجــاه دقیقـهی صبــح ،بعــد از ســاعتها پخــش
برنامههــای رنگــی ،سیاه-ســفید ،كمــدی و تراژدیــك ،هنــری یــا
ســرگرمكننده ،خامــوش میشــود و تنهــا چهــرهای خســته ،خامــوش
و تیــره از خــود باقــی میگــذارد .امــا بــرای مــن بســیار دیــر اســت.
مــن طاقــت اینهمــه ســال انتظــار را نــدارم .هــر روز كــه از خــواب
بــر میخواســتم ،مســواك م ـیزدم ،كــت و شــلوارم را میپوشــیدم،
صبحانــه میخــوردم ،در كمــد را بــاز میكــردم ،صورتكــی
بــه چهــره مــیزدم و بیــرون میرفتــم؛ صورتكهــای مختلــف.
خنــدان و بذلهگــو ،عبــوس و جــدی .امــا هنگامــی كــه خنــدان را
بــه چهــره م ـیزدم بــا آن مثــل لودههــا بــه نظــر میرســیدم و خســته
و كالفــه ،فــردای آن روز صورتكــی جــدی و ســخنران بــه چهــره
م ـیزدم امــا چــون حوصل ـهی دیگــران را ســر میبــردم خشــمگین و
ناراحــت صورتــك را در حمــام از خــودم میشســتم و چیــزی دیگــر
جایــش نصــب میشــد .امــا مدتــی اســت خســته شــدهام .از اینهمــه
صورتكهــای مســخره و منزجــر كننــده .از ایــن همــه بــاری كــه بــه
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اكــراه روی صورتــم تحمــل میكنــم .آخرینشــان را در آوردم و بــه
دور انداختــم و خیــال كــردم آنچــه در ایــن گیــاس برنــدی میبینــم
دیگــر خــودم اســت .امــا چقــدر ابلــه بــودم .آنقــدر از خــودم بیگانــه
و دور بــودم كــه حتــی خــودم را بــه یــاد نمیــاوردم و حــاال در ایــن
زمانــی كــه آخریــن قطرههــای قرمــز برنــدی در گلویــم واپســین
جرقههــای سوزناكشــان را بــر پیكــرم میزننــد ،ایــن صورتــك را
هــم درآوردم و آنرا سركشــیدم .گیــاس را بــه چــپ چرخانــدم و
ســپس بــه راســت .خــودم را بــه آن نزدیــك كــردم و ســپس دور و
در تمــام ایــن مــدت چیــزی در آن ندیــدم .و حتــی هیــچ را هــم در
آن ندیــدم .ایــن هیچــی بــود كــه حتــی خــودش وجــود نداشــت و
یــادآور تصویــری بــود كــه عــاوه بــر آنكــه خــودش وجــود نداشــت
اصلــش نیــز موجــود نبــود .چقــدر احمــق بــودم .چطــور در تمــام ایــن
مــدت خیــاالت میكــردم و بــه ایــن بــازی مضحــك ادامــه مـیدادم.
گیــاس را روی میــز گذاشــتم و دیگــر ســعی نكــردم در آن بــه دنبــال
چیــزی بگــردم و آن زمانــی بــود كــه فهمیــدم مــن جــز پوســتی كــه
كرمــی مدتهــا قبــل آنرا انداختــه ،چیــزی نیســتم .مــن پوســتی بــودم
توخالــی كــه محتوایــش مدتهــا قبــل از آنجــا گریختــه بــود.
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اوه! اون مادر خیلی خوبی بود( ...خنده) و البته مهربون.
وقتــی مُــرد متوجــه چیــزی شــدم كه هنــوز توی دسـتهام بــود .پرتش
كــردم روی زمیــن .چــه فایــده داشــت؟ مــن مدتهــا گشــته بــودم تــا
اون كتابــو پیــدا كنــم ولــی حــاال ...خــب ،اون دیگــه مــرده ،كتــاب
دیگــه بــه درد نمیخــوره ،احســاس تشــنگی میكنــم ،كشــتن هیــچ
وقــت منــو بــه انــدازهی كافــی ســیراب نمیكنــه ،آب هــم همینطــور،
اینبــار دســتمو كــردم تــوی جیبــم و كلیــد زنجیــر دوچرخهمــو پیــدا
كــردم .ســوار شــدم و راه افتــادم( .جیلینــگ جلینــگ) لعنــت اورانوس
بــر ژوپیتــر ،تــا براشــون زنــگ نزنــی از ســر راه كنــار نمـیرن ،همـهی
اون احمقایــی كــه ســوار دوچرخــه نیســتن .بــوی نــون تــازه و شــیرینی
كــه انــگار دونههــای شــكر حتــی بــه شــبح خوشــبوی اون تــو هــوا هــم
چســبیده بــودن شــد همــراه صبحانه و قهــوهی تلخــم .دوبــاره راه میفتم
تــو خیابونــا .نزدیــك ســال نوئــه ،مــردم راه مـیرن و خوشــحالن ،بوی
صابــون بدنشــون ترافیــك خیابونــو ســنگین كــرده ،خندههاشــونو
كنــار میزنــم و بــه راهــم ادامــه م ـیدم .ســر راه ســراغ نزدیكتریــن
كتابفروشــیرو میگیــرم .بهــم میگــن بایــد ســرباالیی بعــدیرو
بــاال بــرم .متنفــرم از تمــام ســرباالییهای ایــن شــهر .تــا چنــد روز
دیگــه ســال نــو دوبــاره شــروع میشــه .پلیسهــا روی گردونههــای
جادویــی كــه بــا صــدای موســیقی میچرخــن و بــاال پائیــن میــرن،
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تــو ســر بچههایــی كــه نمیخنــدن باتــوم میزنــن .اوه خــدای مــن
چقــدر هــوا بــرای یــه روز ســرد زمســتونی گرمــه .دنــدهی دوچرخهرو
روی ســبك مــیذارم ،عــرق میریــزم و از ســرباالیی بــاال مــیرم.
كتابفروش ـیرو كجــا میتونــم پیــدا كنــم ،ســر یــه چهــارراه از یــه
دورهگــرد خیابونــی پرســیدم .گفــت ســه تــا چهــارراه دیگــه بپیــچ
ســمت راســت .بــه راهــم ادامــه دادم .مــردم تــوی ســرباالیی خیابــون
هــوس ســیگار كشــیدن كــرده بــودن .دود ســیگارهارو تــوی مشــتم
گرفتــم و باهاشــون عــرق پیشــونیمو خشــك كــردم .لعنــت ونــوس
بــر نپتــون ،هیــچ نمیفهمــم بایــد ایــن چهــارراه بپیچــم ســمت راســت
یــا بعــدی .بایــد خــود اون چهارراهـیرو كــه ســه تــا چهــارراه دیگــه
بایــد میپیچیــدم ســمت راسـترو هــم بشــمرم یــا نــه .همیشــه همیــن
بــا ســرم میــاد؛ گیــر میفتــم بیــن دو تــا چهــارراه .بعــد وارد یــه فرعــی
میشــم كــه تــوش هیــچ كاری نــدارم .یــه دختــر قــد بلنــد و الغــر
انــدام میبینــم كــه پالتــوی قرمــز تنــش كــرده و داره داخــل تنــگ
ماهــی بزرگــی كــه از ســرش آویزونــه از تــوی یــه ماســك اكســیژن
نفــس میكشــه و بعــد میفتــم .مثــل همیشــه ســقوط میكنــم .داخــل
یــه ســوراخ ،یــه گــودال ،یــه چــاه ،هیــچ وقــت نمیدونــم چــون هیــچ
وقــت لحظـهی ســقوط رو نمیبینــم .تنهــا چیــزی كــه میبینــم چیزیــه
مثــل بــه دنیــا اومــدن ،بــودن .تــو هیــچ وقــت بــه یــاد نــداری كــی و
چــه جــوری بــه دنیــا اومــدی .همیشــه عمیقتریــن و دورافتادهتریــن
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خاطراتــی كــه داری مربــوط میشــه بــه زمانــی كه بــودی .فقــط بودی.
و منــم همیشــه بــه خــودم كــه میــام دارم تــو یــه تاریكــی عمیــق ســقوط
میكنــم تــا جایــی كــه از آســمون بــه زمیــن بیفتــم .نــه مــن از اون ور
زمیــن ســر در نمیــارم .پدربزرگــم همیشــه بعــد از اینكــه بــا ششــلول
بزرگــش یــه پرنــدهرو م ـیزد میگفــت آســمون بــاالی ســر جهنــم،
زمینــه .و اون پرنــده روی زمیــن میفتــاد و یــه پاشــو تكــون مـیداد تــا
بفهمیــم داره میمیــره .اوه مــادر مهربــون مــن ،كتابــی كــه اون قــدر
بــرای پیــدا كردنــش تــاش كــرده بــودمرو اینجــا پیــدا كــردم .وقتــی
كــه روی دس ـتهای ســر نیــزه وســط دش ـتهای خونیــن مغولســتان
ســقوط كــردم .اوه مــادر .همیشــه میدونــم مــن تمــام ایــن راهــرو تــا
اینجــا میــام تــا كلیــد اون د ِر لعنتــیرو از تــو بگیــرم ولــی هــر بــار
تــو كلیــدرو بــه قصابهــای خیابــون والاســتریت فروختــی و منــو
مجبــور كــردی تــا ســوار دوچرخـهام بشــم ،و خندههــای مردمــو مثــل
جســد بیجــان تــو پشــت ســر بــذارم .دوبــاره صبحانهمــو میخــورم،
بــاز بــه پلیسهــا نــگاه میكنــم و دوبــاره بــاز تــو ســرباالئیها عــرق
میریــزم تــا دوبــاره بــاز دوبــاره دختــر قــد بلنــد و الغــر اندام ـیرو
بینــم كــه پالتــوی قرمــز تنــش كــرده و دنیــارو از داخــل ماســك و
تنــگ ماهیــش میبینــه .دوبــاره بــاز دوبــاره بــاز كــه ســقوط میكنــم
نمیدونــم قبــا ســقوط كــردم یــا نــه ،ولــی میدونــم كــه ایــن
ســقوط پایــان هیــچ چیــز نخواهــد بــود .چشـمهامو تــوی تاریكــی بــاز
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میكنــم و خیــال میكنــم شــاید بایــد یــه بــار هــم كــه شــده تــوی
تاریكیهــا دنبــال ســایهای آشــنا بگــردم .اوه مــادر ،چطــور در تمــام
ایــن مــدت اینــو ندیــده بــودم ،چطــور میتونســتم اینقــدر كــور
باشــم ،اون در تمــام ایــن مــدت اینجــا بــود و مــن مــدام تمــام ایــن
مــدت در ســقوطم اســتراحت میكــردم .آره ،حــاال میفهمــم اون
دختــر رو چــرا نــگاه میكــردم ،حــاال میفهمــم چــرا ســقوط كــردم،
كافیــه
فقــط
ر
ر
گ
ب
م
د
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خاكستریهای فرق سرم

ســعی كــردم چروكهــای زیــر چشــممرو داخــل آینــه خــوب ببینــم.
خندیــدم .برگشــتم تــا قرصهــای مــادرمرو به دهان همیشــه بــازش فرو
كنــم .فــرق ســرم میخاریــد .چش ـمهامو بســتم و ســرمرو خارونــدم.
از صــدای برخــورد دندونهــای مــادر بــه لب ـهی لیــوان بدنــم لرزیــد.
چشــمهامو كــه بــاز كــردم دوبــاره گرمــم شــد .جالبــه كــه بعضــی
جاهــای آدم تصمیــم میگیــرن اینقــدر زود پیــر بشــن در حالــی كــه
خیلــی جاهــای دیگــه هنــوز شاششــون هــم كــف نكــرده .هــوا گــرم
بــود امــا میترســیدم پنجــرهرو بــاز كنــم .قرمــزی مبــل مخملــی وســط
اتــاقرو دوســت داشــتم و رنگهــای زرد و نارنجــی در هــم بــر هــم
رومیــزی ،اگــه ســیاه ســفید میشــد ،دیگــه بــا رنــگ دیــوار اتــاق كــه
مثــل پوســت صــورت مــادرم ســفی ِد ســفید بــود فرقــی نداشــت .بــرای
همیــن پنجــرهرو بــاز نكــردم .صورتـمرو بــه صــورت مــادر چســبوندم.
ســعی كــردم اون نقطــهی خــاصرو ببینــم و بهــش بگــم هــی منــم
میبینمــش ،منــم میبینمــش .امــا تمــام چیــزی كــه مــن در راســتای
نــگاه خیــره و تمــوم نشــدنی هــر روزهی اون میدیــدم ،یــه شــهر بــود
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كــه مدتــی میشــد بــه قبرســتونی خاكســتری بــرای ارواح تبدیــل
شــده بــود .هــر روز تعــداد زیــادی روحرو تــو خیابــون روبـهرو خــاك
میكــردن .اونــم بــا ماشــینهای ســیاهی كه دو ســه تا شــاخه گل ســفید
روش چســبونده بــودن و در حالــی كــه اون روحهــا از فــرط بیجانــی
بــه آخریــن بخارهــای نفــس اســكیمویی در حــال مــرگ شــبیه بــودن
كــه روی تكــه یــخ شــناوری وســط اقیانــوس شــمال چشـمهای خســته
و بیفروغ ـشرو بــرای همیشــه میبســت .فــرق ســرمرو خارونــدم و
فكــر كــردم البــد ایــن خارشهــا بــا یــه حمــام گــرم برطــرف میشــه.
موهــای قهوهای ـمرو جلــوی نــور گرفتــم .ســعی كــردم بــاز بــه شــك
دیوانــه كننــدهای كــه همیشــه موهــامرو ســیاه میكــرد خاتمــه بــدم.
اونهــارو از كنــار گردنــم بــه جلــو انداختــم تــا روی آب وان شــناور
شــن .بــاز ســرم خاریــد .ســرمرو كــردم زیــر آب و چش ـمهامو بســتم
و همــه جــا قهــوهای ش؛ .تاریكیهــای مــن رنگشــون قهوهائیــه.
صــدای بســته شــدن در بــه گوشــم رســید .اول خیــال كــردم شــاید اون
زن و شــوهر پی ـ ِر همیشــه سـ ِ
ـاكت اتــاق بغــل باشــن؛ امــا یكهــو یــادم
افتــاد اونهــا دو ســاله از اتاقشــون خــارج نشــدن .بــه آخریــن چیــزی
كــه فكــر كــردم مــادرم بــود .آخریــن بــاری كــه امــكان داشــت بــره
و در رو بــاز كنــه بــه زمانــی مربــوط میشــد كــه هنــوز میشــد
پنجــرهرو بــاز كــرد و آب از آب تكــون نمیخــورد .بــرای همیــن
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نگــران شــدم و موكــت كــف اتــاقرو ،بــه انــدازهی كــف پاهــام و
بــه تعــداد قدمهــام ،از ســبزی روشــن بــه یــه ســبز لجنــی تیــره تبدیــل
كــردم و زل زدم بــه جعبـهای كــه انــگار یــه نفــر اونرو بــرای مــا جــا
گذاشــته بــود .ترســیدم .نفســم بنــد اومــده بــود .زنــگ زدم بــه نگهبانی
هتــل و ازشــون خواهــش كــردم خیلــی فــوری بــه اتــاق مــا بیــان .ازم
پرســیدن مشــكل چیــه .گفتــم فكــر میكنــم یــه نفــر وارد اتــاق شــده
و ای ـنرو گذاشــته اینجــا .بعــد ادامــه دادم چطــور اجــازه دادیــد یــه
نفــر چیــزیرو از بیــرون وارد اینجــا كنــه ،اگــه مــا هــم خاكســتری
میشــدیم چــی .اونهــا شــونه بــاال انداختــن و گفتــن فقــط یــه چیــز
خاكســتری میتونــه بــا شــما یــه همچیــن كاری كنــه .داد زدم كــه
ایــن جعبــه خاكســتریه .مــرد جعب ـهرو بلنــد كــرد و گفــت كــه فكــر
نمیكنــه یــه همچیــن جعبـهای كــه فقــط رنــگ صورتــی روش كمــه،
خاكســتری باشــه .قســم خــوردم كــه قبــل از اینكــه وارد اتــاق بشــن
ایــن جعبــه خاكســتری بــود .بهــم توصیــه كــردن بــا دكتــر هتــل تمــاس
بگیــرم و ازونجــا رفتــن .ســرم بینهایــت میخاریــد و مــادرم هنــوز
داشــت بــه اون نقط ـهی بیمعنــی بیــرون پنجــره نــگاه میكــرد و مــن
از تــرس اونقــدر بــه اون جعبــه زل زدم تــا موهــام خشــك شــد و كــم
كــم خوابــم گرفــت.
چشــمهامو كــه بــاز كــردم جیــغ كشــیدم .ناخــن پــام وقتــی ســعی
176

به زودی یک نفر خودش را در اینجا حلقآویز خواهد کرد

محمد جابری

كــردم عجوالنــه از روی زمیــن بلنــد شــم شكســت و تــه گلــوم از جیــغ
وحشــتناكی كــه اون موقــع صبــح ناشــتا كشــیده بــودم درد گرفتــه
بــود .بــا ایــن حــال هیــچ كــدوم اینهــا نمیتونســت منــو از دوبــاره
جیــغ كشــیدن منصــرف كنــه .جعبــه روی میــز بــود و رومیــزی زرد
و نارنجــی مــن جــاشرو بــه الیــهای خاكســتری داده بــود .دوبــاره
تــاش كــردم بــه نگهبانــی هتــل زنــگ بزنــم و حدســش چنــدان
ســخت نیســت كــه بــا ایــن كار چــه اتفاقاتــی نیفتــاد.
باالخــره نفسـمرو نگه داشــتم و در جعبهرو آهســته باز كــردم .از لمس
اون مكعــب خاكســتری بدشــكل داخــل جعبــه چندشــم شــده بــود .بــه
ســرم زد مكعـبرو رنــگ كنــم و جعبـهرو داخــل كمــد مخفــی .امــا
در واقــع ایــن مكعــب بــود كــه تمــام رنگهــا ،از جملــه رنگــی كــه
بــه اون م ـیزدم و حتــی دس ـتهامرو ،خاكســتری میكــرد .عصبانــی
شــدم و خواســتم مكعـبرو از در اتــاق بیــرون بنــدازم كه ســرم خارید
و همونطــور كــه ســعی داشــتم بــه پوســت كــف ســرم چنــگ بزنــم
مكعــب تكونــی خــورد و مثــل یــه خرگــوش از دســم پریــد و شــروع
كــرد ورجــه وورجــه كــردن داخــل اتــاق و خاكســتری كــردن هــر
چیــزی كــه یــه وجهــش روی اون قــرار میگرفــت .دنبالــش تــو اتــاق
میدوئیــدم .ولــی اون بــه انــدازهای ســریع بــود كــه تمــام تالشهــام
فقــط منجــر بــه ســرگیجهام شــد .یــه پالســتیك بــزرگ دســتم گرفتــم
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و وقتــی ســعی داشــت خاكســتری خــودشرو بــه مخملهــای قرمــز
مبــل هــم تزریــق كنــه از پشــت بهــش نزدیــك شــدم و روش پریــدم.
ســرم محكــم بــه لبـهی مبــل خــورد و چشـمهامو از درد بســتم .داخــل
پالســتیكرو كــه نــگاه كــردم خبــری از مكعــب نبــود .ســوزش روی
ســرم ناگهــان شــدید شــد و اون زمانــی بــود كــه حــس كــردم چیــزی
روی ســرم افتــاد .خــو ِد خــودش بــود .دســتمرو بــه ســرم زدم؛ چیــزی
نبــود جــز یــه التهــاب دردنــاك اطــراف یــه زخــم كوچیــك كــه
چنــد قطــرهای خــون پــس داده بــود و موهــامرو بــه قرمزیــش آغشــته
كــرده بــود .از غیــب شــدن اون مكعــب كــه مدتــی گذشــت از فــرط
خســتگی روی مبــل دراز كشــیدم .یــه خنكــی عجیــب جــاشرو
بــه ســوزش روی ســرم داد و حــس كــردم چیــزی از ســرم بیــرون
م ـیزد و مرتــب دســتمرو روی زخمــم میكشــیدم تــا مطمئــن بشــم
خونریــزی نمیكنــه .مدتــی كــه گذشــت تصمیــم گرفتــم تــوی آینــه
نگاهــی بهــش بنــدازم .جلــوی آینــه كــه وایســتادم دیــدم از ســرم یــه
نــور خاكســتری بیــرون میزنــه .اینقــدر كمرنــگ بــود كــه هــر
لحظــه میشــد تصــور كــرد جــز یــه تصویــر خیالــی چیــزی نیســت.
خــم شــدم و ســعی كــردم از البــهالی موهــام زخــمرو پیــدا كنــم.
ولــی زخــم بیــش از انــدازه بــه فــرق ســرم نزدیــك بــود و نمیتونســتم
همونطــور كــه خــم شــده بــودم ببینمــش .وقتــی بلنــد شــدم تصویــرم
بلنــد نشــد و همونطــور خــم شــده بــود و زخــم ســرمرو دیــدم كــه
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حســابی بــاز شــده بــود و اون نــور ازش بیــرون میریخــت .زخــم
اونقــدر بــزرگ بــود كــه میشــد دســتگیرهاشرو گرفــت ،اونرو بــه
طــرف بیــرون بــاز كــرد و وارد نورهــای خاكســتری شــد .بــه عقــب
كــه نــگاه كــردم نــور خاكســتری وارد یــه روزنــه میشــد و جلــوی
روم یــه ســری ســاختمون بلنــد و ســنگ كاری شــدهی ســفید بــود كــه
اطرافشــونرو چمــن فراگرفتــه بــود .آفتــاب خوبــی بــه زمیــن م ـیزد
و خیلــی طــول نكشــید تــا بفهمــم نبایــد انتظــار دیــدن كســیرو در
اونجــا داشــته باشــم .پــادری كــرم رنــگ بــزرگ جلــوی یكــی از
ســاختمونهای توخالــیرو برداشــتم و میــون چمنهــا رفتــم ،روی
زمیــن پهنــش كــردم و زیــر آفتــاب خوابیــدم .زخــم روی ســرم هنــوز
ســر جــاش بــود .همیشــه میدونســتم اون زخــم همیشــه اونجــا بــوده.
همیشــه میدونســتم زیــر موهــای قهوهایــم چــه زخــم بزرگــی مخفــی
كــردم امــا اینبــار اون زخــم دردی نداشــت .چــون بــه هــر حــال هــر
زخمــی كــه همیشــه ملتهــب باشــه ،دیگــه دردی نــداره.
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سفر به ماه با سه سنت

دســتمرو كــردم داخــل جیبــم و هرچــه بــود بیــرون آوردم؛ یــه دو
ســنتی و دو تــا یــه ســنتی .بــه خیالــم زد شــاید جیبــم ســوراخ شــده .بــا
انگشـتهام خــوب تــه جیبـمرو بررســی كــردم ولــی هیــچ ســوراخی
در كار نبــود .خواســتم دوبــاره ســكههامو بشــمرم كــه یكــی از یــه
ســنتیها از دســتم افتــاد و رفــت داخــل چــاه فاضــاب .نمیدونــم
چــرا بایــد ســكههای یــه ســنتی اینقــدر كوچیــك باشــن .باالخــره
اینــا هــم پــول بــودن و كســی میتونســت میلیاردهــا عــدد از همیــن
یــه ســنتیها داشــته باشــه و یــه میلیونــر باشــه.
بعــد فكــر كــردم بــا پولهــام چیــزی بخــرم .امــا خجالــت میكشــیدم
بــرم داخــل یــه مغــازه و بپرســم بــا ســه ســنت چــی میتونــم بخــرم.
اینــه كــه رفتــم ســراغ كامپیوتــرم و ســرچ كــردم:
«با سه سنت چه چیز میتوان خرید»
عالمــت ســوال تهــش نذاشــتم چــون شــك داشــتم یــه موتــور
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جسـتوجوی احمــق خیلــی بــراش فرقــی داشــته باشــه كــه تــه جملـهم
عالمــت ســوال باشــه یــا نــه.
اولیــن جوابــی كــه گرفتــم ایــن بــود كــه بــا ســه ســنت هیچــی
نمیتونیــد بخریــد جــز مامانتــون! مــن منظورشــو متوجــه نشــدم و
بــرای همیــن رفتــم ســراغ بعــدی.
«بــا ســه ســنت میتونیــد گــه ســگ بخریــد! ولــی بــرای خریــدن
تاپالــهی گاو بایــد بــا فروشــنده چونــه بزنیــد!»
خــب دلیلشــم ایــن بــود كــه اكثــر مزرعــه دارایــی كــه گــه گاو رو
میفروختــن عمدهفروشــی میكــردن و دوســت نداشــتن یــك كیلــو
و پونصــد گــرم گــه گاو رو در ازای ســه ســنت بــه من بفروشــن ،چون
حتمــا مــن ازشــون میخواســتم اونــو داخــل كیســهی پالســتیكی
بریــزن و شــاید خیلــی فــروش پرســودی نبــود اگــه میخواســتن ســه
ســنت ُگــه گاو رو داخــل یــه پالســتیك پنــج ســنتی بریــزن.
شــكمم دیگــه قــار و قــور نمیكــرد بلكــه داشــت ســمفونی شــماره
پنــج بتهــوونرو بــا شــكوه اجــرا میكــرد:
دی دی دی دین .....دی دی دی دین...
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دی دی دی دی دی دیییییییییییی .دی
دی دی دی دی دی دی
دی دیــن ...دی دی دی دی دی دی دی دیییییییییییییییییییــی ..دی دی
دین...
و حــاال بعــد از دوبارهنویسـیهای راك اند رول و تكنــو و الكترونیك
و بعــد از اســتفادهی حماســی رادیــو بیبیســی از بخــش حماســی و
ابتدایــی ســمفونی پنجــم در طــول جنــگ جهانــی دوم بــرای جــو دادن
بــه ملــت ،شــكم مــن هــم شــروع كــرده بــود بــه اجــرای ایــن ســمفونی
باشــكوه در ســی مینــور!
بــا اون موتیــف مشــهور دی دی دی دینننــن كــه در واقــع بــا الگــوی
كوتاه_كوتاه_كوتاه_كشــیده نوشــته شــده بــود آغــاز كــرد.
بتهــوون ایــن موتیــفرو بــه عبــارت «سرنوشــت بــر در میكوبــد»
تفســیر كــرده بــود و مــن هــم احســاس میكــردم سرنوشــترو
خیلــی وقــت بــود كــه از زور گرســنگی قــورت دادم و حــاال بــر در
شــكمم میكوبیــد و حماســه میافریــد .نمیدونــم چــرا از شــنیدن
صــدای شــكمم خنــدهم گرفتــه بــود و بــرای همیــن ایــن حماســه
كــم كــم بــه شــادی بــدل شــد؛ یــه شــادی توخالــی كــه سرنوشــت
داشــت بهــش پوزخنــد م ـیزد .اون درســت مثــل شــكارچیای بــود
كــه دنبــال طعم ـهاش بــود و وقتــی بهــش میرســید بــراش زیرپایــی
میگرفــت تــا بــا مــخ روی زمیــن بیفتــه ،ولــی در ادامــه از تــرس
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اینكــه مبــادا شكارشــو از دســت بــده اجــازه مـیداد تــا شــادی ناشــی
از آزادی و فــرار لحظ ـهای دل آدمــو خــوش كنــه ولــی بــاز كــه بــه
خــودت میومــدی هیــكل بــزرگ و پوالدینشــو میدیــدی كــه مثــل
تانكهــای ارتــش ســرخ شــوروی تمــام امیدهاتــو بــا خــاك یكســان
میكــرد.
ســمفونی كــه تمــوم شــد رفتــم داخــل یــه فروشــگاه .چرخــی زدم
و مطمئــن شــدم نمیتونــم بــا ســه ســنت چیــزی بخــرم .از كنــار
صندوقــدار گذشــتم و ایســتادم و زل زدم بــه اجناســی كــه دونــه دونــه
از روی باركدخــوان صنــدوق عبــور میكــردن و مثــل بچههــای
یتیــم بــه فرزندخواندگــی خریــدارا در میومــدن .بــه فكــرم رســید تــا
یــه شــكالت كــش بــرم ولــی بعــد فكــر كــردم كــه در ایــن صــورت
بــا ســه ســنتم چــی كار كنــم و اگــه ایــن وســط دســتگیر بشــم چقــدر
مسخرهســت كــه بخــوام بــه خاطر یــه شــكالت پنجاه ســنتی بازداشــت
بشــم .بــرای همیــن وایســتادم و هیــچ كاری نكــردم.
بــه یــه جایــی كــه رســید دیــدم ســیل عبــور مرغــای یــخزده و
سوســیسها و صابــون و ســبزیجات از روی صنــدوق متوقــف
شــد .ســرمو گرفتــم بــاال و دیــدم زنــی داره داخــل كیفشــو حســابی
میگــرده .نزدیكتــر رفتــم .داشــت دنبــال پــول خــرد میگشــت
چــون صندوقــدار حاضــر نشــده بــود پونصــد تایــی شــو قبــول كنــه
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و میگفــت كــه اونقــدر پــول داخــل صنــدوق نــداره و زن هــم از
هــر ســوراخش یــه مقــدار پــول خــرد در میــاورد .كــم كــم صــدای
مشــتریهای تــوی صــف هــم درومــد و زنرو دیــدم كه داشــت عرقی
ســرد میریخــت .پالتــوش اینقــدر خوشرنــگ و پــرزدار بــود كــه
خیــال میكــردم یــه روبــاه غولپیكــر رو درســته تنــش كــرده .رفتــم
جلوتــر .بــه جایــی رســید كــه فقــط دو ســنت كــم داشــت .صندوقــدار
امــا حســابی لــج كــرده بــود و میگفــت حتمــا بایــد دو ســنترو هــم
بــده .دســتمو كــردم داخــل جیبــم و دو ســنتیمو دادم بــه فروشــنده.
بعــد ســعی كــردم یــه ســنتیمو ســفت تــوی مشــتم نگــه دارم تــا مثــل
قبلــی از دســتم نیفتــه.
از در فروشــگاه بیــرون رفتــم .بــرف میومد .یقـهی كاپشــنمو دادم باال.
كلهمــو مثــل شــترمرغ بیــن یقـهی بــزرگ كاپشــنم مخفــی كــردم و راه
افتــادم .تــوی پیــادهرو بــودم كــه یــه ماشــین نگــه داشــت .دیــدم همون
زنســت .بهــم پیشــنهاد داد ســوار شــم .ازم پرســید چــرا نایســتادم تــا
ازم تشــكر كنــه .خیلــی لطــف بزرگــی بهــش كــردم و ازیــن حرفــا.
شــونههامو بــاال انداختــم .همونطــور كــه كنــارش نشســته بــودم
حــس كــردم داره ســرتاپامو نــگاه میكنــه .پاهامــو از هــم بــاز كــرده
و حســابی لــم داده بــودم .دوبــاره كــه بهــش نــگاه كــردم دیــدم
بدجــوری بــه الی پــام خیــره شــده .نمیدونــم ازم خوشــش اومــده
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بــود و داشــت انــدام جنســیمو وارســی میكــرد یــا توجهــش بــه
ســوراخ بــزرگ ســمت جنــوب شــرقی خشــتكم جلــب شــده و دلــش
حســابی ســوخته بــود .امــا هرچــی بــود بهــم لبخنــد زد و ازم دعــوت
كــرد تــا بــرم خونــهاش .میگفــت امشــب كلــی مهمــون دعــوت
كــرده و اگــه بخــوام میتونــم بــرم و یــه خــورده خــوش بگذرونــم.
بــازم شــونههامو بــاال انداختــم و ازش پرســیدم ســیگار داره یــا نــه.
بهــم گفــت ســرمو از پنجــره بیــرون كنــم چــون دلــش نمیخواســت
ماشــین گرونقیمتــش بــوی ســیگار بگیــره .ســیگارمو كــه كشــیدم
رســیدیم دم در خونـهی ویالئیــش .ریموتشــو درآورد و در بــاز شــد.
حوصلـهی تعریــف كــردن خونــه و بنــد و بساطشــو نــدارم چــون ایــن
چیــزا تــا زمانــی كــه مــال مــن نباشــن خیلــی بــرام جذابیتــی نــدارن.
اینــه كــه رفتیــم تــو .مهمونــاش هنــوز نیومــده بــودن و بهــم تعــارف
كــرد تــا اگــه گرســنهام از اتــاق پذیرایــی كــه پــر بــود از غذاهــای
جورواجــور شــكممو ســیر كنــم .از پائیــن پلههــا دیدمــش كــه یــه
لبــاس شــب لختــی و بینهایــت شــهوتانگیز تنــش كــرده بــود.
رفتــم ســراغ غذاهــا .بــوی خیلــی خوبــی میومــد .ولــی میدونیــد ،مــن
بارهــا ایــن چیــزارو تجربــه كــردم .گرســنگی باعــث میشــه رویاهــای
عجیبــی ببینیــد.
حــس كــردم اگــه غــذا بخــورم ممكنــه ســیر شــم و از ایــن رویــا بیرون
185

به زودی یک نفر خودش را در اینجا حلقآویز خواهد کرد

محمد جابری

بیــام .بــرای همیــن اجــازه دادم ســمفونی شــمارهی پنــج دوبــاره داخــل
شــكمم اجــرا شــه و بــاز سرنوشــت بــر در شــكمم بكوبــه تــا مــن هــم
یــه ســنتیمو داخــل جیبــم بــذارم ،یق ـهی كاپشــنمو بــدم بــاال ،كمــی
قــوز كنــم و از خونـهی زن بیــرون بــرم.
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سواركاری در راه شیری با یك كیلو كلمه

از آخرین باری كه خورشید رو دیدم ماهها میگذره.
ابــرا اصــا تكــون نمیخــورن و انــگار خــدای آســمون اونــارو مثــل
آدامــس بــه ســقف زمیــن چســبونده.
ایــن آدامــس حســاب نیســت و مــن بعــدا دوبــاره داخــل داســتانم
كمــی آدامــس میریــزم.
اوه تقریبــا داشــت یــادم میرفــت بهتــون بگــم .بایــد بــا ایــن كلمههــا
یــه داســتان بنویســم:
تاریك ،آدامس ،حشره ،مداخله و آشوب.
خــب بــرای ایــن كار شــما بــه یــه قابلمــه احتیــاج داریــد و كمــی
گرســنگی.
كلمههارو میریزید توی قابلمه و كمی آب اضافه میكنید.
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مســلمه كــه بــه كلمههــای دیگ ـهای هــم احتیــاج داریــد .مثــا نمــك
و فلفــل و كمــی گوجــه فرنگــی.
یــه پنــج ســاعت كــه گذشــت مــواد رو خــوب هــم میزنیــد و آبلیمــو
رو اضافــه میكنیــد تــا غــذا تلــخ نشــه .نیــم ســاعت میذاریــد بپــزه و
داســتان شــما آمادهســت.
خــب از اونجــا كــه ایــن غــذارو بــا ترفنــدای خــودم درســت كــردم
دوســت دارم مزهشــو براتــون روی دفتــرم بكشــم .چــون شــما اینجــا
نیســتید تــا مــن تــوی كاســه براتــون داســتانمو بریــزم و همونطــور داغ
داغ ســر بكشــید:
زنــگ خونهمــو كــه زدن هــول شــدم .خون ـهم كــر و كثیــف بــود و
تــو ایــن بلبشــو پیــدا كــردن كلیــد در مثــل گشــتن دنبــال یــه لوبیــای
ســحرآمیز تــو دریــای كارائیــب بــود .ولــی از طرفــی هــم خوشــحال
بــودم چــون حتــی اگــه میخواســتم نمیتونســتم درو بــاز كنــم و
كســی نمیفهمیــد مــن تــو چــه آشــغالدونیای زندگــی میكنــم.
رفتــم پشــت در و داد زدم هــوا هنــوز ابریــه ،بایــد صبــر كنیــم تــا
گورشــونرو از آســمون گــم كنــن.
از پشت در فقط صدای خش خش اومد.
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گفتــم ببیــن اینجــا بــه هــم ریختــه اســت ،اگــه بخــوای بیــای تــو ،هــم
بــرای تــو بــد میشــه و هــم ممكنــه تــو كار مــن دس ـتاندازی كنــی و
مــن نتونــم بنــد و بســاطمونو جمــع كنــم.
هیچی نگفت ،مثل اینكه قانع شده بود.
بــه خــودم گفتــم شــاید بهتــره قبــل هم ـهی اینــا یــه دوش بگیــرم یــا
حداقــل بشاشــم تــا تــو راه اذیــت نشــم.
شــك داشــتم تــو جایــی كــه مــا میخواســتیم بریــم ،كنــار جــاده،
توالــت عمومــی گذاشــته باشــن.
نشســتم روی فرنگــی .مســلمه كــه منظــورم تــوت فرنگــی نیســت چون
احتمــاال اگــه روش بشــینید لــه میشــه و ماتحتتــون تــا یــه هفتــه بــوی
تــوت فرنگــی م ـیده و قرمــز میشــه .تمــام گوجــه فرنگیهــارم كــه
ریختــم تــوی آش شــله قلمــكاری كــه پنــج شــیش ســاعت داشــت
میپخــت.
همونطــور كــه داشــتم وزن كــم میكــردم و متعجــب بــودم كــه چــرا
شاشــم تمــوم نمیشــه چشــمم افتــاد بــه تــی پارچـهای و ارزون قیمتــم
كــه داشــت تــوی كثافــت كــرال پشــت میرفــت .یــه عنكبــوت
از میلــهی تــی آویــزون بــود و یــه ســری تــار درســت كــرده بــود.
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خیلــی دوســت داشــتم ازش بپرســم اینجــا دقیقــا چــی گیــرش میــاد تــا
بخــوره .ولــی بــه نظــر خــواب میومــد و بــا صــدای شــاش مــن ،یــه ذره
هــم تكــون نخــورد.
بلنــد شــدم و برگشــتم تــوی ســرزمین تمــام اشــیای گمشــده ،كــه
انــگار خونـهی مــن براشــون شــده بــود جزیــرهی آتالنتیــس .بیشــتر از
نصــف چیزایــی كــه ای ـنور و اونور ریختــه بــود رو تــا بــه حــال یــه
بــار هــم ندیــده بــودم.
در اینجــا حــدودا دو ســاعت میگــذره و متاســفانه مــن قــادر نیســتم
تمــام رنج ـیرو كــه تــو ایــن دو ســاعت بــرای پیــدا كــردن كلیــد و
بنــد و بســاطم متحمــل شــدمرو بــه شــما نشــون بــدم امــا حداقــل یــه
تالشــی میكنــم:
)*&^!@#$%^&*) !@#$%
!@!@#$%^&*) !@#$%^&*)*&^%$#
!@*&^%$#@!*&^%$#@!*&^%$#
!@*&^%$#@!*&^%$#@!*&^%$#@!*&^%$#
!@*&^%$#@!*&^%$#@!*&^%$#@!*&^%$#
*&^%$#
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كلیــدرو كــه انداختــم دیــدم روی زمیــن نشســته و داره بــا خــودش
ور م ـیره .درســت مثــل جادوگــرای قــرن شــونزدهم كــه سرشــونو
از بدنشــون میكنــدن و تــو دستشــون میگرفتــن داشــت تیكههــای
وجودشــو میكنــد و جاشــونو بــا هــم عــوض میكــرد و عجیــب
ایــن بــود كــه هــر دفعــه معنایــی تــازه م ـیداد ،نــه اینكــه یــه ســری
جملههــای بیمعنــی درســت كنــه.
بهش گفتم الغر شدی.
سرشو به نشانهی تایید تكون داد.
گفتم االن چند كیلویی؟
گفت یه كیلو تمام.
شــروع كــردم بــه بــاد كــردن اســب پالســتیكیمون كــه پارســال
همیــن موقــع از یــه بــازار خیریــه كریســمس شــریكی خریــده بودیــم.
وقتی تموم شد بش گفتم اون بیرون هنوز ابریه؟
گفت نه.
گفتــم راســت میگــی؟!! خیلــی دوســت دارم خورشــیدو یــه بــار
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دیگــه ببینــم.
بهــم خندیــد .گفــت اون بیــرون هــوا روشــن نیســت ولــی ســتارهها
میدرخشــن.
بهش گفتم بپر باال .بریم یه خورده سوار كاری كنیم.
نشست پشت سرم و كمرمو چسبید.
خیابونو صاف گرفتیم و با نهایت سرعت اسبسواری كردیم.
دم یــه فروشــگاه بــود كــه زمیــن ســفید شــده بــود .درســت كــه نــگاه
كــردم دیــدم انــگار بیــن چنــد تــا كیسـهی شــیر دعــوا شــده و خونــی
و مالــی پهــن شــده بــودن روی زمیــن .اســبم خیلــی خوشــش نمیومــد
تــو جادهــای از شــیر راه بــره.
بــرق خونههــا رفتــه بــود و حتــی میشــد راه شــیریرو تــوی آســمون
د ید .
خــب شــاید بگیــد پــس اون كلمههــا چــی شــدن .بایــد بهتــون بگــم
وقتــی بــا جعفــری و اســفناج و روغــن و لوبیــا آش شــله قلمــكار
درســت میكنیــد شــاید خیلــی راحــت نباشــه پیــدا كــردن تــك تــك
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اونــا ،وقتــی آشــتون دیگــه بعــد از پنــج شــیش ســاعت جوشــیدن
آمــاده شــده.
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راز مرگ شرلوك هلمز (یك قهرمان ُكشی مفرحانه)

دستشــو گذاشــت رو دســتگیرهی در و در حالــی كــه ســینهاشرو
مثــل همیشــه جلــو داده بــود میخواســت بــاز واتســونرو غافلگیــر
كنــه .باالخــره بعــد از یــه مــاه تــاش و بــا كمــك هــوش سرشــار
شــرلوك هلمــز ،اون دو در آســتانهی كشــف راز قتــل خدمتــكار
خونـهی خونــوادهی پترســونها تــو اون خونـهی قدیمــی و درندشــت
بــودن كــه گویــا رازیرو فهمیــده بــودن كــه نبایــد میفهمیــدن و
خــب اون آدمــی كــه ازیــن ســكوت برههــا نفــع میبــرد احتمــاالً
چیــز مهمــی تــو ایــن مخفیــگاه آپارتمانیش جــا گذاشــته بود .واتســون
گفــت شــاید اســلحه داشــته باشــه .شــرلوك خندیــد .یــه ابروشــو بــاال
داد و گفــت كــه قاتــل مدتهاســت اینجــا نیســت .واتســون پرســید
از كجــا فهمیــدی؟ شــرلوك جــواب داد وقتــی وارد خونــه شــدیم
صنــدوق پســتش پــر از مجلههــای تبلیغاتــی بــود كــه از صنــدوق
زده بــودن بیــرون ،اسمشــو روی تابلــوی اعالنــات زده بــودن و بهــش
اخطــار داده شــده بــود تــا شــارژ ســاختمونو بــده ،روی دســتگیرهی در
خــاك نشســته و اثــر انگشــتی روش نیســت ،ســه روزه یهریــز بــارون
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اومــده و هیــچ رد پــای گلآلــودی بــه ســمت ایــن در كــج نشــده،
در حالــی كــه تــا چشــم كار میكنــه رد پاهــای گلآلــود دیگــهای
هســت .شــرلوك همونطــور كــه داشــت انــواع و اقســام دلیلهــارو
بــرای واتســون ردیــف میكــرد ،در رو بــا ســر و صــدای زیــاد بــاز
كــرد.
مردی با یه اسلحهی شكاری مدتها منتظر شرلوك هلمز بود.
خــب ،بعضــی آدمهــا هســتن ،كــه خیلــی بــه صنــدوق پســت و
زندگیشــون اهمیــت نمــیدن.
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نامهای به الیزه از داخل یخچال ملی

قبــل از اینكــه بهخــت ســام كنــم دوســت دارم بدونــی گــه اون
دســتكشهای بــزرگ و پشــمیرو دســتم كــردم و چــون نــوك
انگشـتهامو دوبرابــر كلیدهــای كیبــردم كــرده ممكنــه نتونــم بعضــی
وقتهــا حــرف درس ـترو بــرات تایــپ كنــم .تــو همیشــه باهــوش
بــودی و مــن مطمئننــم كــه بــا ایــن غلطهــای كوچیــك بهراحتــی
كنــار میــای.
حتمــا تاحــاال فهمیــدی كــه اینجــا بایــد خیلــی ســرد باشــه كــه مجبــور
شــدم اون دســتكشهارو دســتم كنــم .امــا بــذار بهمــت بگــم ،اینجــا
اصــا ســرد نیســت .چــون از آخریــن گرمایــی كــه در اینجــا بــوده
اونقــدر گذشــته كــه مــردم دیگــه ســرمارو بــه یــاد نمیــارن و فقــط
میدونــن كــه دارن تــو یــه ســری یخچــال بــزرگ زندگــی میكنــن.
نــه خــودمرو بــه اون راه نــزدم .خــوب میدونــم كــه امــروز تولدتــه.
تــو منــو میشناســی .مــن از اونتــا نیســتم كــه زنــگ بزنــن بهــت و
بگــن هــی الیــزه تولــدت مبــارك ،امیــدوارم فیــان بشــی و بهمــان
196

به زودی یک نفر خودش را در اینجا حلقآویز خواهد کرد

محمد جابری

بشــی و چهارصــد ســال عمــر كنــی .نــه مــن ازون آدمــا نیســتم .خــوب
میدونــم كــه مــن و تــو شــاید بــه زور پنجــاه ســالگیرو رد كنیــم و
اولیــن بــاری كــه خودمونــو تــو آینــه ببینیــم بــرای هــم نامــه مینویســیم
و میگیــم:
«هــی یادتــه یــه دولــول وینچســتر قدیمــی داشــتی كــه اون بابابیــزرگ
پیریــت بهــت داده بــود .یــه دفعــه بیــارش اینجــا تــا باهــاش خودكشــی
كنیــم .حتمــا خیلــی خــوش میگــذره.
ارادتمند تو
الیزه یا هارولد»
و بــرای همیــن دارم ایــن نامــهرو بــرات مینویســم .نــه خیــال نكــن
هدیـهای كــه میخواســتم بهــت بــدم ایــن نامـهی زپرتیــه ،نــه .در واقــع
شــاید بــاور نكنــی امــا تمــام دیــروز داشــتم بــه ایــن فكــر میكــردم
كــه چطــور بهــت یــه هدی ـهی متفــاوت بــدم.
دیــروز در مقایســه بــا امــروز از فــرط گرمــا جهنمــی بــود بــرای
خــودش .ایــن بــود كــه راه افتــاده بــودم تــوی خیابــون و راهمــو بــه
ســمت جنــگل پشــت خونـهام كــج كــردم .بــرف ریــادی نیومــده بــود
ولــی اونقــدری بــود كــه همــه جــارو ســفید كنــه و بشــه چكمههــای
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تیمبرلنــد تقلبیتــو محكــم روی برفــا فشــار بــدی و بــه صــدای قــرچ
قــرچ لــه شــدن برفــا زیــر پاهــات گــوش بــدی و ازش لــذت ببــری.
اصــا راستشــو بخــوای مــن نســبت بــه لــه شــدن برفــا زیــر پاهــام فتیش
دارم .نــه ازون فتیشهــا كــه مــردم نســبت بــه ایــن چیــزو و اون چیــز
دارن تنــا از لحــاظ جنســی ارضــا بشــن ،بلكــه یــه نــوع فتیــش روحــی
كــه تمــام روان ـمرو آســوده میكنــه.
همونطــور كــه داشــتم ارضــا میشــدم یهــو حــس كــردم شاشــم
گرفتــه .تتــا خونــه راه زیــادی نبــود ولــی لحظــهای وایســتادم .بــه
تــو فكــر كــردم و هدیــهای كــه قــرار بــود بهــت بــدم .بــه زمیــن
یكدســت ســفید جلــوی پــام نــگاه كــردم .بــه درختــای لخــت و
عــور كــه لبــاس پــاره پــورهی مــرگرو بــه تــن كــرده بــودن ،زل زدم
و دســت آخــر بــه یــه خرگــوش كــه الی بوتههــا داشــت از ســرما
بــه خــودش میلرزیــد .همــه اینهــا یــه حــس هنــری شــدید در مــن
ایجــاد كــرد .از همــون حسهــای هنــری كــه وقتــی میــاد همیشــه
منــو مجبــور میكنــه تــا بــرات یــه داســتان بنویســم .آره مــن همیشــه
بــرای تــو داســتان نوشــتم و بــه قــول یــه نفــر كــه یــادم نمیــاد اگــه
بخــوام بــرای همــه داســتان بنویســم مثــل اینــه كــه بخــوام همــهی
پنجرههخــارو بــاز كنــم و طبعــا بــه ســرعت ذاتالریــه میگیــرم .امــا
خــب ،تــو میدونــی مــن از كودكــی اضطــراب شــدید مــرگ داشــتم
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و روانــكاوم خیلــی تشــویقم كــرد تــا داســتانهامو چــاپ كنــم تــا بــا
بــه یــاد مونــدن پیــش مــردم از اضطــراب مــرگ و از یــاد رفتــن كــم
كنــم .امــا بایــد بــا نهایــت تاســف بهــت بگــم كــه انتشــاراتی كــه بهــم
معرفــی كــردی قبــول نكــرد داســتانامو چــاپ كنــه بــه ایــن دلیــل كــه
میگفــت داســتانهام بیــش از حــد ایــده داره! خــب مــن خوشــحالم
كــه انیشــتین هیــچ وقــت بــرای ثبــت و چــاپ تئــوری نســبیت بــه ایــن
انتشــارات مراجعــه نكــرد چــون احتمــاال جوابــی میگرفــت مبنــی بــر
اینكــه:
«آلبرت انیشتین عزیز
بهرغــم دیــد وســیع و خالقان ـهی جنابعالــی و معادالتــی كــه نشــان
از نــگاه و دنیــای منجصــر بــه فــرد شماســت متاســفانه در شــرایط فعلــی
نظریــه شــما وارد گزینههــای ثبــت و چــاپ نشــد .بزرگتریــن مشــكل
گــروه انبــوه ایدههــا و معادالتیســت كــه در مقالــه شــما وارد شــده و تــا
حــدی آنرا پراكنــده كــرده .البتــه ایــن پراكندگــی بــه احتمــال قــوی
عمــدی بــوده امــا بــه هــر حــال پیــرزن دســتفروش محــل از درك
تئــوری نســبیت شــما عاجــز اســت و از آنجایــی كــه ایــن موسســه
حامــی مطالــب همهفهــم و روان اســت لــذا بــا نهایــت تاســف نظریـهی
شــما افتخــار ثبــت در گــروه مــا را نــدارد.
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با تشكر از صبوری شما
با مهر
گروه ثبت و انتشاراتی»
ایحنــه كــه مــن ســعی میكنــم در آخــر ایــن نامــه انبوهــی از ایدههامــو
بــه ایــن نامــه پیوســت كنــم تــا شــاید بشــه كابــوس شــبانهی گروههــای
انتشــاراتیای كــه از ایدههــا میترســن.
حتمــا االن حســابی از دســتم عصبانــی هســتی كــه در اوج داســتان همه
چیــزو ول كــردم و دربــارهی مشــكالت چــاپ داســتانم خودخواهانــه
بــرات پرحرفــی كــردم .امــا وقتــی بفهمــی چــه هدی ـهای بــرات دارم
حتمــا هم ـهی اینهــارو فرامــوش میكنــی.
بلــه داشــتم میگفتــم كــه همــه اینهــا یــه حــس هنــری شــدید در مــن
ایجــاد كــرد .از همــون حسهــای هنــری كــه وقتــی میــاد همیشــه منــو
مجبــور میكنــه تــا بــرات یــه داســتان بنویســم .امیــدوارم منــو ببخشــی
كــه ایــن دو خ ـط رو از چنــد پاراگــراف قبــل كپــی پیســت كــردم.
ولــی اونچــه مهمــه اینــه كــه زیــپ شــلوارمو پائیــن كشــیدم و تــو اون
ســرمای شــدید شــروع كــردم بــه شاشــیدن روی برفهــا .نــه نــه.
اون یــه شــاش معمولــی نبــود .بلكــه مرتــب كمــرمرو خــم و راســت
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میكــردم و داشــتم بــا نشــونهگیری دقیــق اولیــن و بهتریــن اثــر هنــری
بــا شــاشرو روی برفــا ایجــاد میكــردم .قســمت ســختش چشـمهاش
بــودن كــه بایــد بــه جایــی در غــرب نــگاه میكــردن و معلــوم نبــود
مــارو نــگاه میكنــه یــا جایــی در غــربرو .بــه كمــرم چرخشــی
دادم و موهــای فرفــری شــو روی برفــا نقاشــی كشســیدم .بعــد نوبــت
پــف زیــر چشــمش شــد كــه یــه خــورده از دســتم در رفــت و نقاشــیم
طــوری شــد كــه انــگار تــازه از خــواب بیــدار شــده .بعــد بینـیاشرو
كشــیدم و بعــد خــدا میدونــه چقــدر ســخت بــود كــه هــی شاشـمرو
كامــا قطــع كنــم تــا اونــو از جایــی دیگــه شــروع كنــم و لباسهاشــو
بكشــم و دستهاشــو در حالــی كــه روی هــم قــرار داشــتن طراحــی
كنــم .وقتــی حــس كــردم چنــد قطــرهای شــاش بیشــتر تــو مثانــهام
باقــی نمونــده بــه صرافــت افتــادم تــا ســختترین قســمت و آخریــن
بخش ـشرو بكشــم كــه لبهــاش بــودن .اونهــارو همونطــور عــادی
روی برفهــا شاشــیدم ولــی در انتهــای لبهــا خمیدگــی ظریــف و
كوچكــی قــرار دادم كــه لبخنــدی جادویــی ایجــاد كــرد كــه مرتــب
بیننــدهرو دچــار توهــم میكــرد كــه آیــا مونالیــزا داره لبخنــد میزنــه
یــا ایــن فقــط مائیــم كــه اینطــور تصــور میكنیــم.
متاســفم كــه دوربیــن عكاســی همــرام نبــود تــا بــه جــای اینهمــه
توصیــف بیخــود ،هدیــهاترو پیوســت ایــن ایمیــل كنــم .خــب
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هنــر هــر چــی ظریفتــر و خالصتــر باشــه عمــر كوتاهتــری داره
و مطمئنــم تــا حــاال تــو ایــن ســرما و بــرف شــدید نقاشــی مــن زیــر
خروارهــا بــرف دفــن شــده .شــاید هــم یــه روز بــه قطــب جنــوب ســفر
كــردم و تونســتم در اونجــا بــا شاشــم بــرات نقاش ـیهای ســه بعــدی
تــوی هــوا بكشــم .جایــی خونــدم كــه نقط ـهی انجمــاد شــاش آدم از
منفــی بیســت تــا منفــی صــد و بیســت درج ـهی سلســیوس متغیــره و
ایــن بســتگی داره بــه اینكــه آدم قبلــش چــی خــورده .مثــا شــاید
اگــه یــه مــدت گیاهخــوار بشــم بتونــم دمــای انجمــاد شاســمو تــا زیــر
منفــی هشــتاد درجــه برســونم و اونوقــت شاشــم تــو هــوای منفــی
هشــتاد درجهــی آنتاركتیــكا همونطــور تــوی هــوا یــخ میزنــه و
مثــا میتونــم بــرات مجســمهی زرد و یخــی رقــص شــیوا رو تــوی
هــوا بكشــم .ولــی خــب بــا ایــن اوضاعــی كــه امــروز اینجــا داریــم
شــاید اصــا تــا چنــد روز دیگــه بشــه همیــن كارو بیــرون در خونــه
براتتــت انجــام بــدم چــون بــه نظــر میرســه ســرما تــوی آســمون
نقش ـهرو برعكــس گرفتــه دســتش و بــه جــای شــمال اومــده جنــوب
تــو شــهر همیشــه آفتابــی مــا.
امــروز اِد بهــم زنــگ زد .صــدام میلرزیــد و بــه زور داشــتم باهــاش
حــرف مــیزدم .بهــم میگفــت اونجــا تــو شــمال اونقــدر بــرف
اومــده كــه مــردم بــرای خریــد كــردن یــه ســری تونــل زیرزمینــی
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كنــدن .امــا بــاور كــن اینجــا حتــی از قطــب شــمال هــم ســردتر شــده و
شــنیدم خرسهــای قطبــی دارن همــه بــه ســمت جنــوب یعنــی اینجــا
مهاجــرت میكنــن.
اِد امــا حرفمــو بــاور نمیكــرد .گفــت مــرد ،اگــه یــه جهنــم روی
زمیــن وجــود داشــته باشــه همونجاییــه كــه تــو تــوش زندگــی میكنــی
و آفتــاب لعنتــی انــگار مثــل دگمــه بــه آســمون دوختــه شــده .بهــش
خ زده!
خندیــدم .گفتــم اد جهنــم ی ـ 
اد گفــت مــا اینجــا داریــم از ســرما میمیریــم و شــبها جلــوی
بخــاری میخوابیــم .بهــش گفتــم میدونــی هــوای ســرد یعنــی چــی؟
گفــت یعنــی چــی؟ گفتــم یعنــی تــوی خونـهات نشســته باشــی و بعــد
بــری و از شــیر آب یــه بطــری پــر كنــی و وقتــی میذاریــش تــوی
یخچــال خون ـهات ،آب داخــل بطــری گــرم شــه!
اد خندیــد .گفــت میدونــی اینجــا اینقــدر بــرف اومــده كــه جونــور
فروشــی ســر خیابــون ســگ ،گربــه و پنگوئــن میفروشــه.
گفتــم بــرف كــه دلیــل نمیشــه .مــا اینجــا آرزو میكنیــم جــای
ســرما بــرف ببــاره .چــون هــوا اینقــدر ســرده كــه وقتــی میرســی
خونــه ،شــلوارتو در میــاری و میشــینی روی فرنگــی تــا بشاشــی
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حــس میكنــی روی بخــاری نشســتی!
اد ادامــه داد كــه اونجــا تــوی شــمال هــوا اینقدر ســرده كــه جندههای
خیابونــی بیســت تــا میگیــرن فقــط بــرای اینكــه دس ـتهاتو بمالونــن
و بمكــن تــا گرم شــه.
بهــش گفتــم اینجــا اینقــدر ســرده كــه تنهــا كســایی كــه بیــرون
مــیرن اونایــی هســتن كــه خونهشــون آتیــش گرفتــه.
اد دوبــاره خندیــذ و گفــت وقتــی حــرف میزنــه دندونــاش مرتــب
بــه هــم میخــورن.
بهــش گفتــم اینكــه چیــزی نیســت هــوا اینجــا اینقــدر ســرده كــه
حتــی وقتــی حــرف میزنیــم كلمههــای بینمــون تــوی هــوا یــخ
میزنــن و بایــد مرتــب آتیــش فندكــو جلــوی دهنمــون عقــب و جلــو
كنیــم تــا صــدای همــو بشــنویم.
اد دیگــه داشــت قهقهــه مـیزد .گفــت مــرد قبــول كــن! اینجــا شــماله.
حداقــل ســه متــر بــرف اومــده .بــاور كــن جــز بــرف هیچــی بــرای
خــوردن نیســت .همیــن دیشــب زنــگ زدم بــه فســت فــود محــل تــا
غــذا ســفارش بــدم .میدونــی چیــا داشــتن؟ گفتــم نــه چــی داشــتن؟
گفــت :یخبرگــر ،یــخزا ،شنیســل یــخ ،یــخ زمینــی و یخآبــه.
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منــم بهــش خندیــدم .گفتــم ببیــن اد مــن میدونــم كــه اونجــا ســرده
و شــاید تنهــا كســایی كــه بتونــن اسمشــونو روی برفــا بنویســن تــو و
یــا آدمایــی باشــن كــه اسمشــون بــاب یــا یــه همچیــن چیــزای دو ســه
حرفــی باشــه .ولــی یــه چیــزی بهــت میگــم كــه مطمئنــم دیگــه قبــول
میكنــی كــه شــمال بــرای مــا تــو ایــن شــرایط ســواحل گــرم هاوائیــه.
گفــت چطــور؟ بهــش گفتــم ببیــن اینجــا هــوا اینقــدر ســرده كــه
نمیشــه بــه هیچــی فكــر كــرد و چیــزیرو فهمیــد ،چــون تــا میــای
مثــا بــه ایــن فكــر كنــی كــه چیــزی كــه بهــش دســت زدی زبــره یــا
نــرم ،شــاید صــد ســال طــول بكشــه تــا نرونهــای عصبــی یــخ زدهات
پیامــو بــه مغــز برســونن و از اون بدتــر تمــام بزرگراههــای داخلــی و
بیــن ســمت چــپ و راســت مغــز یــخ زدن و خاطرههــا دارن روی اونــا
اســكی میكنــن .گفتــم بهــش میدونبــی تفریــح مــا چیــه؟ گفــت نــه
چیــه؟ گفتــم هــوا اینقــدر اینجــا ســرده كــه میتونــی گلولههــای
یــخ زدهی گــوزترو از تــوی هــوا جمــع كنــی و تــوی صنــدوق نگــه
داری و هــر زمــان كــه دلــت براشــون تنــگ شــد بذاریشــون روی
قاشــق ،زیــرش یــه فنــدك بگیــری و گــوزترو بــا همــون صــدای
خــاص و زیبــاش بازیافــت كنــی.
خــب الیــزهی عزیــز امیــدوارم هــم تــو از كادوی تولــدت خوشــحال و
راضــی باشــی ،هــم تونســته باشــم بــا هم ـهی اون ایدههایــی كــه بیــن
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مــن و اد رد و بــدل شــد ،كابــوس شــبانهی انتشــاراتیهایی كــه از
ایدههــا وحشــت دارنرو بــه خوبــی تولیــد كــرده باشــم.

با امید به دیدار دوباره
ازادتمند تو
هارولد

206

به زودی یک نفر خودش را در اینجا حلقآویز خواهد کرد

محمد جابری

كارت پستالی از قبرستانهای پالمیرا

شــاید مــن تنهــا باشــم .امــا حداقــل میتوانــم نغمــهی مهگرفتــه و
خیــس تنهاییــم را بــه تــو هدیــه دهــم .آنــگاه شــاید تنهاییــم برایــت
بشــود یــك كارت پســتال خاكگرفتــه امــا لبریــز از احســاس ،از
جزیرهــای كوچــك و پــر از قبرســت انهای متــروك ،وســط اقیانــوس
آرام.

اینــو بــا چــه بدبختــی نوشــتم تــو كارت پســتالو و دادم دســت خلبــان
هواپیمــای ملخــی كــه میخواســت از بانــد قدیمــیای بلنــد بشــه
كــه فقــط یــه راه دراز آســفالتی تــرك خــورده مربــوط بــه جنــگ
جهانــی دوم تــو مجموعــه جزایــر مرجانــی پالمیــرا بــود .چنــد روزیــه
اومــدم اینجــا از حشــرهها عكــس بنــدازم امــا بــاورت نمیشــه حتــی
یــه پشــه هــم اینجــا پیــدا نمیشــه و جــاش تــوی ایــن جزیــرهی
بیســكنهی زپرتــی ،تنهــا چیــزی كــه بــه چشــم میــاد ،آت و آشــغال
و بطــری نوشــابس كــه گوشــه كنــار ســاحل مرجانــی پخــش و پــان.
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ســاحلی كــه هــر لحظــه در اون ســر و كلــه كوســههایی كــه مــدام
تــوی دریــا دنبــال عــدد ســه میگــردن و بعضــی وقتهــا آدمــارو
شــبیه ســه میبینــن و بــرا همیــن قورتشــون م ـیدن پیــدا میشــه .نــه
پشــه ،نــه سوســك ،نــه كفشــدوزك و حتــی یــه مورچــه هــم اینجــا
نیســت و انــگار تمــام حشــرههای دنیــا اینجــارو وتــو كــردن .یــه
خــط قرمــز كلفــت كشــیدن دور ایــن جزیــره و سالهاســت تــوی
ســازمان بینالحشــرهای پارلمــان حشــرات تصویــب كــردن كــه
«هیــش حشــرهای پاشــو نبائــس بــذاره اونجــا!» و بــه جــای اونــا اینجــا
تــا دلــت بخــواد پرنــده هســت؛ جــوری كــه وقتــی تــوی جزیــره راه
م ـیری فقــط دو احتمــال هســت :یــا زیــر بــارون اســتوایی هســتی یــا
زیــر بــارون تاپالـهی پرندههــا! راســتشرو بخــوای اینجــا هیــچ وخــت
مــه نمیگیــره و اون عبــارت فقــط یــه تعبیــر نیمهشــاعرانه بــود.
چــون مــن همیشــه خیــال میكــردم یــه جایــی مثــل اینجــا كــه آدمــا
تــوش گــم میشــن و حشــرهها از تــرس ارواح عصبانــی وامونــده از
جنــگ جهانــی دوم اینجــارو تــرك میكنــن بایــد مــه داشــته باشــه و
بتونــی وقتــی داخــل درختــای اســتوایی اینجــا راه م ـیری یــه ســری
قبــر قدیمــی ســربازای اون زمــانرو ببینــی كــه تــا بــه حــال كســی ســر
قبرشــون نرفتــه .امــا خبــری از هیــچ ســنگ قبــری نیســت و بــه جــاش
اینجــا پــره از قبرســتون ســاختمونهای درب و داغــون و جادههــای
طوالنــی و بیاســتفادهای كــه ســنگ قبــری شــدن بــرای یــه ســری
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ســرباز مسخشــده كــه كــم كــم تــو ایــن جزیــرهی جــادو شــده دیوونــه
شــدن و مــردن و حــاال روح ســرگردون اونهــا ،كــه دنبــال یــه ســنگ
قبــر میگــرده ،شــبها روی شــاخههای درخــت ســر میكنــه و
چــون از حشــرهها چندشــش میشــه یــه جــوری ترسوندتشــون كــه
خیلــی وقتــه پــا بــه فــرار گذاشــتن .بــه گمونــم اونــا بــه كشــیده شــدن
خــودكار روی كاغــذ هــم آلــرژی دارن ،چــون وقتــی میخواســتم
بنویســم ،بالــكل جــادو شــده بــودم و نوشــتن دو خــط جملــه كــه
داشــتم بــرای كارت پســتال چركنویــس میكــردم دو ســاعت طــول
كشــید .یهــو نــگاه میكــردم میدیــدم جــای میتوانــم ،نوشــتهام
تومیانــم یــا بــه جــای نغمــه ،نوشــته شــده منغــه و از اینجــور جــادو
جنبلهــا .نمیدونــم شــاید عكــس گرفتــن از حشــرههارو گذاشــتم
كنــارو نشســتم یــه داســتان دربــارهی ارواح بیخانمــان جزیرههــای
مرجانــی پالمیــرا نوشــتم .امــا فعـ ً
ا زیــر یــه درخــت كــز كــردم و دارم
بلنــد شــدن یــه هواپیمــای ملخــیرو میبینــم ...آخریــن بازمانــدهی
حشــرات سلســله جزایــر پالمیــرا.
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مردی كه خودش را خورد

دفتــری را بــاز كــردم تــا داســتان مــردی كه خــودش را خورد بنویســم.
هــوا آفتابــی بــود و درختهــا بــه خودشــان كــرم مالیــده و لــم داده
بودنــد روی زمیــن تــا برنــزه شــوند .وســط خیابــان مــردی خشــكش
زده بــود .ماشــینها از اطرافــش بــا بــوق و صــدای ترمــز عبــور
میكردنــد و مرتــب حواسشــان بــه ایــن بــود كــه روی پوســت دوســت
دختــر آهنیشــان از برخــورد بــا یــك آدم ژولیــدهی مفنگــی خــط مــط
نیفتــد .نمیدانــم چــرا هــر وقــت رواننویســم را بــه دســت میگیــرم
احســاس گرســنگی میكنــم .داخــل یخچالــم یــك چیــزی كــم بــود.
یــك چیــزی كــه بایــد در كنــار ناهــار ســاعت پنــج عصرم میخــوردم.
ماشــینها هنــوز دارنــد بــوق میزننــد و مــرد همچنــان خشــكش زده
تــا مــن فكــری بــرای ناهــارم بكنــم .یخچالــم اینقــدر خالــی اســت
كــه تــا فیهــا خالدونــش پیداســت و شــده اســت شــبیه ایــن فاحشـههای
روزهــای گــرم تابســتان كــه همــه جایشــان زده بیــرون و اینطــوری
شــاید بتواننــد نظــر كســی را بــه خودشــان جلــب كننــد تــا بــرود خریــد
و پرشــان كنــد .حــاال مــن بیســت و چهــار ســال دارم و احتمــاالً كســی
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هســت كــه مــن بشناســم و بشــود كمــی روغــن از او بگیــرم یــا شــاید
آن چیــزی كــه تــوی یخچالــم كــم اســت .یــك راننــدهی كامیــون
عصبانــی برخــاف بقیــه زد كنار .بوقش ســگ را از النهاش میكشــید
بیــرون امــا روی مــرد خشــك شــدهی مــا تاثیــری نداشــت .روی ترمــز
زد و پیــاده شــد .عصبانــی بــود :شــاید از زنــی كــه حاضــر نشــده بــود
صبــح زود بــا او رابطـهی جنســی داشــته باشــد و مثـ ً
ا بخواهــد قبــل از
خــوردن صبحانــه و قهــوه ،لبهــای كلفــت و آغشــته بــه ســبیل مــرد
را گاز بگیــرد .دســتش را بــرد بــاال تــا مــرد را بترســاند امــا مرد نترســید
و دســتش را آورد پائیــن تــوی گــوش مــرد تــا مــرد بترســد امــا مــرد
بــاز هــم تــكان نخــورد و بــرای همیــن پایــش را آورد بــاال و وقتــی
دیــد مــرد نترســید آنرا روی كمــر مــرد پیــاده كــرد امــا مــرد بــاز هــم
نترســید و راننــده چــون صبحانــه نخــورده بــود انرژیــش تــه كشــید و
مثــل بچههــا چندتائــی مشــت و لقــد كوتــاه ،كــه ناشــی از ضعفــی
همهجانبــه بــود ،بــه بــدن مــرد زد و بعــد لغتنام ـهی قطــور فحشهــای
كوچهبازاریــش را از جیــب پشــتش درآورد و شــروع كــرد از الــف
تــا ه را خوانــدن .دفتــرم را بــاز كــردم .خواســتم آمــاده باشــد تــا
برگــردم و داســتانم را بنویســم .امــا دفتــرم كاغــذ نداشــت .نمیدانســتم
چطــور بایــد داســتان مــردی كــه خــودش را خــورد روی دفتــری كــه
كاغــذ نداشــت بنویســم .زنــگ درش را كــه زدم نمیدانســتم چــه
بایــد بگویــم .خــدا را شــكر خان ـهاش آیفــون نداشــت و همانطــور
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كشــككی در را بــاز كــرد .از پلههــا بــاال رفتــم .بــوی شــاش ســگ
مــیداد .ایــن موجــودات باوفــای شاشــو .در را بــاز كــرد .پیراهنــی
حولـهای و ســفید تنــش بــود و داشــت ســعی میكــرد خــط ســینهاش
را بــا گرفتــن یق ـهی پیراهنــش بــا دســت پنهــان كنــد .یــك جــور در
بــود كــه رویــش نوشــته بــود :نمیتوانیــد وارد شــوید! برویــد گــم
شــوید! ورود شــما اكیــدا ً ممنــوع اســت! خمیــازهای كشــید و گفــت
«چــی میخــوای؟!» از دیدنــم خیلــی خوشــحال نبــود و معلــوم بــود
تــوی دلــش داشــت برنامـهی نصــب یــك آیفــون تصویــری را بــرای
خــودش تنظیــم میكــرد بــه همــراه حســاب كتابهــای پسانــداز
بانكیــش بــرای خریــد یــك همچــون چیــزی .اخــاق گهــی داشــتم
میدانــم ،امــا آنقــدر نبــود كــه وقتــی ســرم را انداختــم پائیــن و وارد
خانـهاش شــدم عصبــی شــود .از وقتــی همدیگــر را ول كــرده بودیــم
خان ـهاش خیلــی عــوض شــده بــود؛ تاریــك و نمــور بــود .شــده بــود
عیــن یــك قبرســتان .روی همــه چیــز خــاك نشســته بــود« :یــك ضبط
صــوت عالــی و مهربــان! از طــرف بچههایــش صــدا ،نــوار كاســت و
ســیم بــرق (پریــز پولــی بــرای كفــن و دفــن نپرداختــه پــس اســمش
روی ســنگ قبــر نمیــاد) ».تــا نــگاه میكــردی همــه جــا قبــر بــود.
تســتر ،فــر ،فــرش ،گیتــار ،تلویزیــون و حتــی تابلــوی كپــی شــدهی
«اتــاق خــواب در آرلــس» ونگــوگ هــم نیــم متــری زیــر خــاك بــود.
دیگــر بالــش و صندلــی مثــل كــره زرد نبودنــد بلكــه بــه روغنــی
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شــباهت داشــتند كــه روی شــعلهای داغ حســابی ســوخته و تیــره شــده
بــود .دیوارهــا بنفششــان پررنــگ و جیــغ شــده بــود و گــوش آدم را
كــر میكــرد و رنــگ ســبز روشــن پنجــره بــه یــك ســبز لجنــی
تهــوعآور تنــزل پیــدا كــرده بــود .د ِر آبــیِ رنــگ تیــره تبدیــل شــده
بــود بــه یــك رنــگ متمایــل بــه بنفــش بادمجانــی كــه انــگار كســی بــا
زدن مشــتی بــه زیــر چشــم اتــاق ونگــوگ باعثــش شــده بــود.
نقاشـیهای پرتــرهی روی دیــوار تیــره و خالــی شــده بودنــد و تخــت
چوبــی بــزرگ ،زوار در رفتــه شــده بــود و دور تــا دور اتــاق رنگــی
ونگــوگ را تارهــای عنكبــوت و ســایههای بــزرگ فــرا گرفتــه بــود.
نقاشـیای كــه بایــد حــس آرامــش و تخیــل مـیداد مثــل ســنگ قبــر
ونگــوگ ســفت و ســخت و كشــندهی آرامــش و خیــال بــود.
تصادفــی شــده بــود .دو تــا از آن ماشــینها كــه دستشــان را روی بــوق
گذاشــته بودنــد ،از كنــار مــرد بــا چرخانــدن فرمــان رد میشــدند و
بعــد سرشــان را برگردانــده بودنــد و بــا عصبانیــت فحشــی میدادنــد
كــه در همــان حــال كــه هــردو سرشــان بــه عقــب بــود ،كنــار بــه كنــار
شــده بودنــد و زده بودنــد بــه هــم .پلیــس را خبــر كردنــد آمــد .گفتنــد
حواسشــان بــه آن مــرد پــرت شــده كــه همانطــور ایســتاده وســط
خیابــان .پلیــس مــال ماشــین بــود و خیلــی ابــزار تهدیدآمیــز
هیجــانآوری نداشــت .بــا ایــن حــال رفــت و از مــرد ســوالی كــرد.
بــاز هــم ســوال كرد .كــم كــم عصبانــی شــد .ســرش داد زد .تهدیدش
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كــرد .گفــت میتوانــد وكیــل بگیــرد .كالهــش را پــرت كــرد روی
زمیــن ،فریــاد زد ،فایــده نكــرد .مــرد تــكان نمیخــورد ،ســاكت بــود.
باتومــش را در آورد و آرام بــه پشــت مــرد زد .پلیــس ماشــین بــود و
تــا بــه حــال كســی را نــزده بــود .عصبانیتــش كــم كــم انــرژی شــد در
دســتهایش و اینبــار محكــم بــه پشــت مــرد زد .امــا مــرد تــكان
نمیخــورد و ســاكت بــود .پلیــس را خبــر كردنــد؛ از آن
هیجاندارهایــش! یكــی از آن گندهبكهایشــان آمــد جلــوی مــرد
شــروع كــرد بــه الف زدن .خواســت مــرد را از خــودش بترســاند،
نشــد .دســتبند را درآورد .خواســت مــرد را بــه زمیــن بزنــد كــه بــاز
نشــد .باتومــش را درآورد و بــه كمــر مــرد فشــار داد امــا مــرد مثــل
ســنگی ســخت ایســتاده بــود و نتوانســت تكانــی بــه او دهــد .ناچــار
همانطــور ایســتاده دســتبند را بــه دس ـتهایش بســت .بعــد خواســت
او را بــا خــود ببــرد امــا هرچــه زور زد نشــد .كــم كــم مــردم جمــع
شــدند .عــدهای شــروع كردنــد بــه فحــش دادن .بعضــی رفتنــد از میــوه
فروشــی گوجههــای آبــدار خریدنــد و دستشــان را میكردنــد داخــل
كیســه و بــا خنــده و شــادی گوجههــا را پــرت میكردنــد ســمت
صــورت مــرد .چندتائیشــان روی صــورت مــرد تركیــد و از صورتــش
آب گوجــه آویــزان بــود .پلیسهــای بیشــتری آمدنــد .بــا هم مشــورت
كردنــد .بعــد یكیشــان رفــت و خیلــی آرام بــا مــرد صحبــت كــرد.
پرســید مشــكلش چیســت و خواســت روی خــوش نشــان دهــد .او را
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نــوازش كــرد .حتــی پیشــانیش را بوســید .تــكان نخــورد ،ســاكت بــود.
چــپ چــپ نگاهــم میكــرد .منتظــر بــود چیــزی بگویــم .كتریــش
كــه جــوش آمــد ســرش را تــكان داد و گفــت« :چــی میخــوای!؟»
گفتــم «یــه چیــزی تــو یخچالــم كمــه ».شــانههایش را بــاال انداخــت و
گفــت «بفرمــا بــرو تــو یخچــال مــن ببیــن چیــزی دســتگیرت میشــه
یــا نــه ».گفتــم «روغنــم نــدارم ».گفــت «باشــه تــو آشــپزخونه هســت
بــرو بــردار ».پرســید «چــی میخــوای درســت كنــی؟» گفتــم «بــال
مــرغ .میخــوام ســرخش كنــم بخــورم ».پوزخنــد زد .رفــت داخــل
اتاقــش و پشــت ســرش در را بســت .نمیدانــم چــه چیــز بــال مــرغ
خنــدهدار اســت .خــب ایــن هــم یــك جــور غذاســت .میشــود گفــت
غــذای مــورد عالقــهی مــن اســت و اگــر میشــد برمیگشــتم بــه
چهــارده ســال قبــل در جــواب معلمــی كــه از مــن پرســید «چــرا مرغها
نمیتونــن پــرواز كنــن؟» جــواب م ـیدادم« :چــون مــن هفت ـهای ســه
بســته بــال مــرغ میخــورم ».مــردم مرتــب زیــاد میشــدند .ماشــینهای
پلیــس بیشــتری آمدنــد .خبرنگارهــا آمدنــد .رفتنــد و بــا ســكوت مــرد
مصاحبــه كردنــد .یكیشــان رفــت جلــو و پرســید «راســت اســت كــه
شــما دیــروز در یك ســانحه دوســت دخترتــان را در قمــار باختهاید؟!»
آن یكــی پرســید «بــه نظــر شــما رفتــار پلیــس ایالتــی بــا مردمــی مثــل
شــما درســت اســت؟» چنــد نفــر هــم آمــده بودنــد جلــو بــا مــرد عكس
مینداختنــد .پلیــس همــه را كنــار زد .تصمیــم گرفتنــد كمــی خشــن
215

به زودی یک نفر خودش را در اینجا حلقآویز خواهد کرد

محمد جابری

باشــند .بــا باتــوم ریختنــد ســر مــرد .امــا تــكان نخــورد ،ســاكت بــود.
خــون از ســر و رویــش پائیــن میریخــت و پلیسهــا خســته و عصبانــی
هــر كــدام یــك طــرف ولــو شــده بودنــد .لباسهایــش را پــاره كــرده
بودنــد .یــك نفــر از آن پشــت آمــد و روی شــانههای مــرد لباســی
انداخــت و رفــت .یــك پیــرزن هــم كــه قــادهی ســگش را ســفت
چســبیده بــود داشــت آن طرفتــر گریــه میكــرد .بچههــا مــرد را
دوره كردنــد و میخندیدنــد امــا بــا فریــاد پلیــس فــرار كردنــد .یــك
ماشــین آتشنشــانی آمــد و ســعی كــرد بــا پاشــیدن آب بــا فشــار بــه
مــرد ،او را تكانــی دهــد .امــا تــكان نخــورد ،ســاكت بــود .رفتــم پــای
یخچــال و درش را بــاز كــردم و زل زدم داخلــش و داشــتم به داســتانم
فكــر میكــردم .هــی ســرك كشــیدم .از یخچــال خانــه خــودم بدتــر
بــود .میشــد جــای كمــد لبــاس از آن اســتفاده كــرد .آمــد از اتــاق
بیــرون .پرســید «چیــزیرو كــه كــم بــود پیــدا كــردی یــا نــه؟» گفتــم
آره .بعــد گفــت «دیگــه چــی میخــوای؟» گفتــم «یــه لیــوان چــای».
كالفــه شــده بــود .آمــد و كتــری را آب كــرد .بعــد پشــیمان شــد .آب
كتــری را خالــی كــرد داخــل یــك ماهیتابــه تــا ســریعتر جــوش بیایــد
ـرم زودتــر كنــده شــود .یــك لیــوان ،یــك دانــه چــای كیسـهای و
و شـ ّ
دو تــا قنــد داد دســتم و بــاز رفــت داخــل اتاقــش .نشســتم داخــل
آشــپزخانه و بــه داســتانم فكــر كــردم .بعــد حوصلـهام از خــوردن چای
در یــك قبرســتان تاریــك و نمــور ،آن هــم بــه تنهایــی ،ســر رفــت .پــا
216

به زودی یک نفر خودش را در اینجا حلقآویز خواهد کرد

محمد جابری

شــدم و رفتــم داخــل اتــاق دیگــر كــه روزی خــودم در آنجــا
میخوابیــدم .روی همــه چیــز مالفــه بــود حتــی روی كتابهــا.
مالفههــا را كنــار زدم و ســعی كــردم تعــدادی كاغــذ پیــدا كنــم.
دفتــرم كاغــذ نداشــت .چندتائــی پیــدا كــردم .تــا زدمشــان و گذاشــتم
داخــل جیبــم .رفتــم بیــرون .چــای را خالــی كــردم داخــل ظرفشــوئی.
یــك كشــیش آورده بودنــد بــا مــرد حــرف بزنــد .دســتبندش را بــاز
كردنــد .كشــیش خواســت .همــان طــور مثــل چــوب خشــك ایســتاده
بــود جلــوی مــرد و داشــت خوابــی را كــه دو هــزار و یــازده ســال
پیــش دیــده بــود بــرای مــرد تعریــف میكــرد و بعــد دفتــر خاطراتــش
را بــاز كــرد تــا بعضــی از قســمتهای خوابــش را كــه بــه یــاد نمیــاورد
از رو بخوانــد .فایــده نكــرد .یــك روحانــی مســلمان آوردنــد .صلواتی
فرســتاد و دعایــی خوانــد .او خوابــش را تازهتــر دیــده بــود ،هنــوز
یــادش نرفتــه بــود .امــا فایــده نكــرد .یــك روحانــی یهــودی آوردنــد.
از همــان خوابهــا تعریــف كــرد .از هــر دینــی یكــی آوردنــد .فایــده
نكــرد .مــرد ...تــكان نمیخــورد ،ســاكت بــود .ناگهــان یــك نفــر
فریــاد زد «داره گریــه میكنــه!» همــه بــه ســمت مــرد هجــوم آوردنــد.
چنــد قطــره اشــك از چش ـمهای ســرخش پائیــن میریخــت .پلیــس
مــردم را متفــرق كــرد .یــك خبرنــگار آمــد جلــو .پرســید آیــا بــا طرح
جدیــد دولــت بــرای احیــای سیســتم اقتصــادی موافــق اســت یــا نــه.
پلیسهــا او را هــم راندنــد .بــاز تصمیــم گرفتنــد مــرد را كتــك بزننــد
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امــا وقتــی مــرد دســتش را آرام تكانــی داد مــات و مبهــوت شــدند.
ســكوت دهــان همه را بســت .مــرد آرام دســتش را بــاال آورد ،دهانش
را بــاز كــرد و دســتش را از مــچ آرام آرام گاز زد .بچههــا جیــغ
میزدنــد و بعضــی زنهــا گریــه میكردنــد .پلیــس نمیدانســت چــه
بایــد بكنــد .خبرنگارهــا مثــل دیوانههــا عكــس میگرفتنــد .بعــد
دســت دیگــرش را بــاال آورد تــا گوشــش را بكنــد و بخــورد .عــدهای
ســعی كردنــد جلویــش را بگیرنــد امــا دســت مــرد حركــت میكــرد.
چیــزی مانعــش نمیشــد .بعــد چشــمهایش را از حدقــه در آورد و
داخــل دهــان گذاشــت و ســپس نوبــت بــه خــوردن موهایــش رســید و
بعــد دســتش را هــم تــا آرنــج خــورد .بــاز از اتــاق بیــرون آمــد .پرســید
چایــم را خــوردم یــا نــه .گفتــم خــوردم .بعــد شــانههایش را بــاال
انداخــت ،دســتهایش را روی ســینههایش قفــل كــرد و گفــت:
خــب؟! فهمیــدم میخواهــد بــروم .گفتــم كاش میشــد بــا هــم چــای
میخوردیــم و حــرف میزدیــم .بــاز هــم شــانههایش را بــاال انداخــت
و ســعی داشــت طــوری نگاهــم كنــد كــه انــگار چیــزی نشــنیده .زمانی
بــود كــه تــك تــك حرفهایــم برایــش آنقــدر جالــب بــود كــه تمام
مــدت ابروهایــش بــاال بــود .امــا حــاال تنهــا شــانههایش بــاال میرونــد
و حتــی اگــر میگفتــم «كاش نمیشــد بــا هــم یــه قهــوه بخوریــم و
كمــی حــرف نزنیــم» خیلــی فرقــی بــه حالــش نمیكــرد .بــاز
شــانههایش را بــاال مینداخــت و طــوری بــه مــن نــگاه میكــرد انــگار
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دارد بــه برفــك تلویزیــون در ســاعت ســه و پنجــاه دقیقــهی صبــح
نــگاه میكنــد .داشــت ســعی میكــرد لــب پائینــش را هــم بخــورد.
دیگــر نمیتوانســت اشــك بریــزد؛ چشــمی نداشــت .چنــد كامیــون
داخــل خیابــان آمدنــد و عــدهای كارگــر پیــاده شــدند .كامیونهــا
آجــر و شــن و ماســه خالــی كردنــد .كارگرهــا شــروع كردنــد بــه
چیــدن آجــر .آجرهایــی ســرخ .كــم كــم دور تــا دور مــرد را آجــر
چیدنــد و همانطــور مثــل یــك ســتون بــاال بردنــد .مــردم سرهایشــان
را بــاال آورده و كــج میكردنــد تــا ببیننــد كــه آیــا مــرد را میشــود
هنــوز دیــد یــا نــه .دو ســه متــری كــه دیــوار بــاال رفــت دیگــر كــم
كــم مــردم آنجــا را تــرك كردنــد .ایــن گونــه بــود كــه وســط خیابــان
ســتونی افراشــته شــد ،كــه ماشــینها بیســر و صــدا از كنــارش عبــور
میكردنــد .بعــد ابرهــا آمدنــد .بارانــی گرفــت و خیابــان بیــش از
پیــش خلــوت شــد .بــاران داخــل ســتون روی ســر مــرد میریخــت و
مــرد ...تــكان نمیخــورد ،ســاكت بــود .ســنگ قبــری شــد بــرای
باران.
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عشقبازی با یك سایه

یــه پُــك ســیگار میكشــیدم و یــه قُلــپ قهــوه میخــوردم و وقتــی
ترتیبشــون یــادم میرفــت ســیگار میكشــیدم و اگــه ســیگارم تمــوم
میشــد قهوهمــو دور میریختــم .بــا یــه شــلوارك ُگل َم ُ
نگلــی روی
تخــت رو بــه پنجــره نشســته بــودم و داشــتم واژهی هــوارو ،كــه به طرز
غریبــی روی دیــوار اون طــرف خیابــون بــا اســپری نوشــته شــده بــود،
نــگاه میكــردم .صــدای جمــع كــردن بــار و بندیلــش بــه هیاهــوی
لحظــهی حركــت قطــاری شــبیه بــود كــه قــرار بــود از جایــی در
سانفرانسیســكو در آمریــكا حركــت كنــه و مقصــدش احتمــاالً جایــی
خــارج از مــدار زمیــن بــود .میشــه گفــت كــه بــه درهی مارینــر در
مریــخ میرفــت؛ جایــی كــه ایســتگاه پایانــی همچــو قطارهایــی بــود.
نفهمیــدم كــی شــروع شــد .امــا مدتــی میشــه كــه حضــورشرو
درك كــردم .یــه شــبپرهی كوچیــك تــوی شــكمم بیتابــی
میكنــه .شــاید شــب بــود .وقتــی كــه همــه جــا تاریــك بــود و مــن
از فــرط گرمــا پنجــرهی دلــمرو بــاز كــرده بــودم و ایــن شــبپره
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مثــل خیلــی شـبپرههای دیگــه كورســوی نــوریرو دیــد كــه اتفاقـاً
جــز المپــی مصنوعــی چیــز دیگــهای نبــود و بعــد ســرشرو پائیــن
انداخــت و حــاال داره مرتــب خــودشرو بــه قلبــم میزنــه و دیوانـهوار
دورش میچرخــه .اونــم همونطــور كــه داشــت آخریــن تكههــای
بدنــشرو ،كــه ایــنور و اونور درآورده بــود ،جمــع میكــرد ،رو
كــرده بــود بــه مــن و مرتــب حــرف مـیزد .گاهــی داد مـیزد ،گریــه
میكــرد و بعضــی وقتهــا آروم بــود .بــا ایــن حــال میــون اون همــه
ســر و صــدای قطــاری در حــال حركــت ،چیــزی از حرفهــاش
نمیفهمیــدم .خــوب میدونســتم داره تركــم میكنــه .امــا همونطــور
نشســته بــودم و داشــتم بــه هوایــی نــگاه میكــردم كــه روی دیــوار
رســوب كــرده بــود .بــه جــای خداحافظــی درو آهســته بــاز كــرد و
درســت زمانــی كــه جیرجیــر لــوالی در بــه گوشــم رســید نفس ـمرو
حبــس كــردم و بــه ســمت در دوئیــدم .پاشــنهی پــای چپـشرو دیــدم
كــه بلنــد شــده بــود و داشــت بــه عنــوان آخریــن قطرههــای بارانــی كه
بارشـشرو بــه اتمــام بــود ،زمیــن بیابانــی و بـیآب و علفـمرو تــرك
میكــرد .بــا ایــن حــال نایســتادم .همونطــور دوئیــدم و درو محكــم
پشــت ســرش بســتم .عــرق چشــم چپ ـمرو میســوزوند و نــوری كــه
متناوبـاً از آینـهی قــدی بــه چشــم راســتم تجــاوز میكــرد كوریـمرو
دوچنــدان كــرده بــود .وقتــی صورتــمرو بــا آســتین لباســم پــاك
كــردم نگاهــی بــه زمیــن انداختــم .بلــه ،خــودش بــود .انــگار بــه موقــع
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جنبیــده بــودم .اون رفتــه بــود امــا ،ســایهی تاریكــش هنــوز روی زمیــن
پشــت در بــود .ســایهای بــود كــه نتونســته بــود پشــت ســر جســمش،
از اتاقــی در بــاالی خیابــون لمبــارد در سانفرانسیســكو ،مثــل یــه مــار
بــزرگ حركــت مارپیچــی خــودشرو بــه ســمت پائیــن خیابــون آغــاز
كنــه .ســایه روشرو برگردونــد و هــم طلبكارانــه و هــم مظلومانــه،
نگاهــی بــه مــن انداخــت و مــن مثــل ماهیگیــری كــه بــا اینجــور
نگاههــا آشناســت ،رومــو برگردونــدم و بــه ســمت تخــت رفتــم .امــا
در تمــام ایــن مــدت حــس میكــردم ایســتادم جلــوی در و دارم بــه
زل زدنهــای ســایهای كــه پشــت در گیــر افتــاده بــود نــگاه میكــردم.
از هــم گســیخته بــودم .درســت مثــل جمل ـهای كــه حروفــش پخــش
و پــا شــده باشــن .یــه ســری حــرف بیربــط كــه روزی یــه جملــه
بــودن:
نج

ب م  .ی اودم نم

ل

ه

از خــواب كــه بیــدار شــدم هنــوز اونجــا پشــت در بــود .دلــم بــه حالش
ســوخت .ش ـبپره بــاز بــه قلبــم ضربــه م ـیزد ،دســتمرو روی قلبــم
گذاشــتم و ســعی كــردم چیــزی بگــم .بهــش ســام كــردم .جوابـمرو
نــداد .ازش خواســتم تــا بــا هــم صبحونــه بخوریــم امــا اون همونطــور
ســاكت و آروم چســبیده بــود بــه در .خســته شــدم .رفتم تو آشــپزخونه
تــا معجــون قهــوه و ســیگارمو بخــورم كــه دیدم یه دســتشرو گذاشــته
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روی در و همونطــور ایســتاده پشــت ســرم .بــا ایــن حــال بــه مــن نــگاه
نمیكــرد .برگشــتم و ســیگارمو روشــن كــردم و دودشــو كــه تــو
زمین ـهی ســیاهِ ســایه ،رقــص براونــی دودی ـشرو آغــاز كــرده بــود،
تماشــا كــردم تــا بــاز بــاال بــره و تباهــی خودخواســتهاشرو بــه ُرخــم
بكشــه .باالخــره برگشــت و نگاهــم كــرد امــا چیــزی نگفــت .مطمئــن
بــودم میخــواد چیــزی بگــه .امــا اون همونطــور كــه میخواســت
چیــزی بگــه بــازم چیــزی نگفــت .بــا ایــن حــال روشرو هــم از مــن
برنگردونــد.
(

)
اینجــارو بــرای شــما خالــی گذاشــتم تــا هــر چــی میخوایــد جــاش
بنویســید چــون بــه هــر حــال در اینجــا هــر چیــزی میشــه گفــت.
مثــا میشــه گفــت چاقویــی دســتهاشرو بریــد یــا شــیری پاكتـشرو
خــورد یــا حتــی جملههــای غیــر خبــری مثــل:
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بــارون تنهــا وقتــی بارونــه كــه روی ســرت بریــزه ،جلــوی دیــدترو
بگیــره و در عیــن لــذت ،دهن ـترو ســرویس كنــه.
خــوب راســتشرو بخوایــد یــه مقــداری هــم دروغ گفتــم .تا شــما اون
بــاال مشــغول نوشــتن بــد و بیــراه و كشــیدن بچـهای بودیــد كــه دستشــو
تــوی دماغــش كــرده ،مــن دســت ســایهرو گرفتــم و همونطــور كــه
حرفــی نمـیزد پرتــش كــردم روی تخــت .بعــد لبــاس ســیاهشرو از
تنــش درآوردم و زل زدم بــه ســینههای بلوریــش و اون تاریكیهــای
بیــن پــاش كــه كنتراســتی بــود بیــن روش ـنترین ســیاهی و تیرهتریــن
تاریكیهــاش .بعــد لبهــای تیــرهاشرو بوســیدم و همونطــور كــه
مآغوشــی بــا
خــودمرو ازش دور نگــه داشــته بــودم تــا ســایهامرو از ه 
اون محــروم كنــم ،بــا ســایهی دختــری كــه ســوار قطــاری بــه ســمت
مارینــر مریــخ شــده بــود و ســایهاشرو جاگذاشــته بــود ،یــه عشـقبازی
طوالنــی كــردم.
از خــواب كــه بیــدار شــدیم بالشــش خیــس بــود .داشــت اشــك
میریخــت .ســاكت .گفتــم حتمــاً خوابــی دیــده .نمیدونســتم كــه
ســایهها هــم خــواب میبینــن .از زیــر پتــو بیــرون اومــد و خوابــش
رو تعریــف كــرد .خــواب دیــده بــود بــا دختــری كــه ســایهش بــود
شــنا میكــردن .آفتــاب مســتقیم میتابیــد و ســایه كــه همیشــه از نــور
میترســید زیــر آبهــا نفسـشرو نگــه داشــته بــود .بعــد دریــا باتالقــی
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بــزرگ شــد ،و دختــر هــم یــه مــار .ســایه امــا همونطــور مونــده بــود
و چــون میترســید اون هــم بشــه ســایهی یــه مــار ،اشــك میریخــت.
بعــد مــار راحــت و آروم روی باتــاق خزیــد و ازش خــارج شــد امــا
ســایه هنــوز زیــر گلهــای ســنگین باتــاق نفس ـشرو حبــس كــرده
بــود .بعــد همــه چیــز ناگهــان عــوض شــد .خــودشرو دیــد كــه بــا
اون دختــر روی یــه ســن بــودن .نــور از جلــو روی دختــر میتابیــد
كــه لباســی قرمــز و كوتــاه بــه تــن داشــت و ســایه روی زمیــن پشــت
ســرش خوابیــده بــود .دختــر ســاكت بــود و روبـهرو رو نــگاه میكــرد
و صــدای موســیقی جــاز فضــارو مملــو از كرختــی خودش كــرده بود.
بعــد لباســش افتــاد و ســایه دیــد دختــر یــه عروســك پالســتیكه .بعــد
همــه جــا نــود درجــه چرخیــد .ســایه ایســتاد و اون عروســك ســفید
و ســاكت روی زمیــن خوابیــد و وقتــی روب ـهرو رو دیــد ،تماشــاگرا
چیــزی نبــودن مگــر ســایههای بســیاری كــه همزمــان بــا اون ،همگــی
از روی زمیــن برخواســته بــودن.
گریههــای ســایه تمومــی نداشــت .هــر روز میرفــت كنــار پنجــره
و مدتهــا زل مــیزد بــه هــوا .مــن هرگــز زندانبــان خوبــی نبــودم.
تحمــل ایــن همــه دلتنگیهــای ســایهرو نداشــتم .از دختــر بــدش
میومــد و نســبت بــه او همیشــه حســی داشــت تــوأم بــا حســادت و
تنفــر .امــا در عیــن حــال وجــودش بــه اون وابســته بــود و هــر چــی ایــن
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فاصلــه بیشــتر میشــد ســایه ضعیــف و ضعیفتــر میشــد تــا جائــی
كــه یــه روز دیــدم از ســایه جــز لكــهای ســیاه روی دیــوار چیــزی
نمونــده .خــب آدم هــر چقــدر هــم كــه خودخــواه باشــه نمیتونــه
ببینــه یــه ســایه داره بــه خاطــر خودخواهیــش روی دیــوار آب
میشــه .اینــه كــه پیشــونی كوچیكشــو بوســیدم ،بــه ســمت در رفتــم
و ازش خواســتم مثــل همیشــه از گوشـههای تاریــك خیابــون بگــذره
و پاهــای ظریــف ،اســتخونی و تیــرهاشرو یــه بــار دیگــه بــه پاهــای
ظریــف ،اســتخونی و ســفید اون دختــر متصــل كنــه .تردیــد نداشــت،
بیتابــی هــم نمیكــرد ،عشــقشرو بــه تنفــرش فروختــه و منتظــر بــود
تــا گوشـهی در بــاز شــه .در كــه بــاز شــد ســایه آهســته آهســته ،مثــل
یــه آبشــار بــه طــرف بیــرون در جــاری و كــم كــم باریــك و دراز
شــد و انــگار آخریــن لحظــات غــروب تــو یــه ســاحل یكدســت و
بینهایــت ،دختــر در افــق ایســتاده بــود و ســایهی بســیار بلنــدش بــه
تدریــج از كنــارم دور میشــد و گویــا بــا خــود ،اون ش ـبپرهرو هــم
میبــرد.
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یكی بخر ،دوتا ببر .دو داستان با یك پایان

(آزادیــد داســتان دومــو از آخــر بــه اول یــا از اول بــه آخــر بخونیــد
ولــی پایانهــا همونیــه كــه میبینیــد)
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«دریای ماه»

تــوی داروخونــه بــودم .یــه بــار دیگــه .دنبــال شــامپو بدنهــای
خوشــبوی جدیــد.
تقریبا یه سوم پوالمو خرج این چیزا میكنم.
دكترهــا بــرام یــه ســری نســخه پیچیــده بــودن .تفاوتهــای زیــادی بــا
هــم داشــتن .یكیشــون كچــل بــود و اون یكــی چونــه دراز ،یكیشــون
چهــل تومــن ویزیــت میگرفــت و اون یكــی صــد تومــن .ولــی بــرای
مــن هــر دو فقــط دكتــر بــودن .كســایی كــه میشســتن پشــت یــه
میــز تــا بــرای بقیــه نســخه بپیچــن .نیــازی نبــود تــا بعــدا بــرم و ازشــون
تشــكر كنــم .قبــا وجــه تشــكرمرو نقــدی پرداختــه بــودم.
فكــر كــردم اول نســخهی اولـیرو بخــرم .متصــدی داروخونه دماغشــو
گرفــت .فهمیــدم عاشــقم نشــده .یــه جایــی خونــدم كــه آدمــا بــا بــوی
بــدن عاشــق هــم میشــن .یعنــی یــه موقعــی اونــی كــه میــاد تــو
زندگیتــون ممكنــه هیــچ كــدوم ویژگیهایــی كــه دلتــون میخــوادو
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نداشــته باشــه ولــی یهــو میبینیــد كــه عاشــقش شــدید .ولــی حتــی
اگــه شــما هــم عاشــقش بشــید بــاز بــا بــوی ســیری كــه بدنتــون مـیده،
امــكان نــداره ازتــون متنفــر نشــه.
ایــن بــو همیشــه بــا مــن بــوده .مــن هیــچ وقــت حســش نكــردم .شــاید
چــون همیشــه بــا مــن بــوده و وقتــی یــه چیــزی همیشــه بــا آدمــه ،دیگه
حضــورش احســاس نمیشــه.
 هــی ایگــو! بدنــت اینقــدر بــوی گنــدی مــیده كــه شــنیدم ازاسانســش بــه عنــوان ســاح شــیمیایی اســتفاده میكنــن.
میدونســتم هم ـهی ایــن شــامپوها بیفایدهســت .مــن حتــی وقتــی از
حمــوم میومــدم هــم بدنــم بــوی ســیر مـیداد.
 پســر كــی گفتــه كــه بدنــت بــوی ســیر مـیده؛ ایــن بــو اونقــدر گـ ِهكــه چینیهــا بــرای توصیفــش یــه عالمــت اضافــه كــردن بــه پنجــاه
هــزار حــرف زبونشــون.
از داروخونــه كــه بیــرون اومــدم دســتمو كــردم داخــل كیســهی
خریــدم .شــامپوهارو كنــار زدم و اون كیسـهی ســادهرو درآوردم كــه
روش عكــس دو تــا ممــه بــود .ایـنور اونورش كــردم .هیچــی روش
ننوشــته بــود جــز اینكــه عكــس دو تــا مم ـهی بــزرگ چســبیده بــود
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روش .از همونهــا كــه پســربچههای دبیرســتانی عكــس برگردونشــو
تــو مدرســه قاچــاق میكــردن.
 میدونــی چیــه! همــه از تــو بدشــون میــاد! تــو بــوی یــه كیلــو پهــنگاو رو مـیدی كــه یــه ســگ شاشــیده روش و یــه بچـهی ریقو جســد
تیكــه تیكــه شــدهی گرب ـهشرو ،كــه بــا تخــم مــرغ گندیــده تزئیــن
شــده ،گذاشــته وســط پهــن گاو و هــر روز بــرای اینكــه زیــر آفتــاب
خشــك نشــه و طراوتـشرو از دســت نــده بهــش آب مـیده.
رفتــم دم یــه كافــه .بیــرون در ایســتادم و ســعی كــردم بــه طــرف اشــاره
كنــم تــا بیــاد دم در .دلــم قهــوه میخواســت ولــی نــه همــراه پیــف
پیــف و نــگاه خشــمگین دیگــران .وقتــی اومــد بهــش گفتــم یــه
قهــوهی ســیاه میخــوام .اونقــدر ســیاه كــه بشــه اونــو جــای قیــر روی
پشــت بــوم ریخــت و آســفالتش كــرد .بعــد رفتــم و تــو یــه پــارك
نشســتم ،روی نیمكــت .همیشــه وقتــی تــوی فیلمــا یكــی مـیره و روی
نیمكــت تــوی پــارك میشــینه قــراره یــه نفــر دیگــه هــم بیــاد .چــون
مــردم عاشــق درامان .عاشــق اینكــه دو چیــز بــا هــم حــرف بزنــن،
تقابــل داشــته باشــن یــا بــا همدیگــه ماجــرا داشــته باشــن .امــا داســتان
مــن بــا بــوی ســیری كــه بدنــم مــیده قــرار نیســت وارد هیــچ فــاز
هیجانانگیــز و درامــی بشــه .مــن حتــی بــا خودمــم تقابلــی نــدارم.
جــز اینكــه خودمــو پشـ ِ
ـت گوشــی میدونــم كــه جــز بــا آینــه قابــل
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دیــدن نیســت .یــه دوربیــن فیلمبــرداری كــه نمیتونــه از خــودش فیلــم
بگیــره .یــه پنجــره كــه فقــط از ایــن جهــت میفهمــه وجــود داره كــه
بقیـهی چیزهــای دور و بــر ،جــدای از اونــن .دكتــرم میگفــت مــن بــه
یــه رابطــه احتیــاج دارم .شــاید بــرای همیــن ایــن كیس ـهی مســخرهرو
خریــدم .نمیدونــم تــو نســخهی كدومشــون بــود .درشــو بــاز كــردم.
تــوش یــه ســری بادكنــك بــود .اول ـیرو كــه بــاد كــردم یــه مم ـهی
گنــدهی آشــنا شــد .صورتـمرو بهــش مالیــدم و تــوی نرمیــش خوابــم
بــرد .وقتــی گشــنهم میشــد نوكـشرو میمكیــدم و شــیر میخــوردم؛
شــیری گــرم و بدمــزه .خوشــمزهترین چیــز بدمــزهای كــه تــا بــه حــال
خــورده بــودم .مــادرمرو نمیدیــدم .انــگار مــادرم پشــت اون مم ـهی
گنــده قایــم شــده بــود .یــاد فرویــد افتــادم .مــن همیشــه عــادت داشــتم
تئوریهــای جنجالــیرو دنبــال كنــم .بــه خــودم گفتــم ایــن خیلــی
بــده كــه آدم تــو ایــن ســن و ســال یــاد مم ـهی مامانــش بیفتــه .اینــه
كــه بادكنــكرو ســوراخ كــردم .اونــو تركونــدم و بعــدیرو بــاد
كــردم .بعــدی امــا كوچیــك و جــوون بــود .هالـهی دور نوكــش هنوز
صورتــی و كمرنــگ بــود و انــگار هیــچ دهانــی اونــو تــا بــه حــال مك
نــزده بــود .دور و بــر رو نــگاه كــردم و بعــد كمــی اونــو مكیــدم .تــوی
ذهنــم میگفــت هیــچ ممـهای نبایــد بــدون مكیــدن بمونــه .ایــن بیشــتر
بــه یــه تبلیــغ بــرای مجلـهی پورنــو شــبیه بــود ولــی اون لحظــه تــو ذهن
مــن مثــل شــعار انتخاباتــی كاندیــدای مــورد نظــرم میدرخشــید .چنــد
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تــا میــك كــه زدم بادكنــك تركیــد .حــس كــردم مثــل یــه بچ ـهی
دوســاله دلــم میخــواد گریــه كنــم .ایــن بــار دو تــا بادكنــك بــاد
كــردم .ســرمو بــردم وســط چهــار تــا ممــهی بــزرگ و چشــمهامو
بســتم .بعــد تصمیــم گرفتــم تــا همــهی بادكنكهــارو بــاد كنــم.
شــونزده تــا كــه شــدن حــس كــردم دارم ســبك میشــم .نخهاشــونو
تــوی دســتم گرفتــم و از روی نیمكــت بلنــد شــدم .آدمــارو دیــدم
كــه شــده بــودن عیــن مورچههــا .بعــد زیــر ابــرا محــو شــدن .اون بــاال
هــوا اونقــدر تاریــك بــود كــه انــگار ســلولهای انفــرادی زنــدان
آلكاتــراز در حــال فــرار از اون جزیــرهی مخــوف ،بــا چشــمهای
كهربایــی اســتالین تصــادف كــرده بــودن و اون همــه تاریكــی ایـنور
و اونور پخــش و پــا شــده بــود.
حس كردم از نوك بعضی ممهها شیر راه افتاده.
توی راه شیری بودم و داشتم باال میرفتم.
وقتــی از ابــرا باالتــر رفتــم ماهــو دیــدم .به خــودم گفتــم این خیلــی بده
كــه یــه زمیــن بــه ایــن بزرگــی فقــط یــه مــاه داشــته باشــه .اما خــب این
خیلــی خــوب بــود كــه رئیــس ســازمان بیــن ســتارهای كهكشــان راه
شــیری بــرای آدمایــی مثــل مــن یــه همچیــن پناهــگاه بزرگــی درســت
كــرده بــود .وقتــی نزدیــك مــاه بــودم مجبــور شــدم بادكنكهــارو
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بتركونــم تــا فــرود بیــام .حســابی تشــنه بــودم و همینطــور راه رفتــم.
چشــمم افتــاد بــه یــه نــور قرمــز و بنفــش .خیــال كــردم خورشــیده كــه
داره طلــوع میكنــه امــا جلوتــر كــه رفتــم یــه بــار بــود .از بیــرون مغازه
اشــاره كــردم تــا یــارو بیــاد بیــرون تــا یــه بطــری آب بخــرم .عصبانــی
شــد و ازم خواســت بــرم تــو .وقتــی رفتــم تــو دماغشــو نگرفــت .بهــش
گفتــم یــه بطــری آب بــده .ولــی انــگار الل شــده بــودم .بهــم خندیــد.
رو یــه كاغــذ نوشــت بــرای اطــاع جنابعالــی اینجــا ماهــه و چــون
هــوا نیســت خبــری هــم از صــدا و بــو نیســت .بــراش نوشــتم كــه اگــه
هــوا نیســت پــس مــا چطــور زندهایــم .بــاز بهــم خندیــد .رفــت پشــت
بــار و شــروع كــرد بــه تمیــز كــردن .ازون جــا كــه خواســتم بــرم بیرون
ازش یــه نقشــه گرفتــم .تــوی نقشــه فقــط یــه كلمــه نوشــته شــده بــود.
و بــرای همیــن جــای دیگـهای بــرای رفتــن نبــود.
بــا اینكــه راه دور بــود خســته نشــدم .یــه جهــش كافــی بــود تــا بتونــی
مســافت خیلــی زیــادیرو طــی كنــی .وقتــی میرفتــی تــوی هــوا یــه
دیقــه طــول میكشــید تــا بیــای پائیــن و همیــن باعــث شــد تــا اصــا
نایســتم .در بهتریــن حالــت شــما میخوایــد بدونیــد ایــن داســتان
غیرمهیــج كــه هیــچ ماجــرای بهخصوصــی هــم نــداره ،چطــور تمــوم
میشــه .خــب پایــان ایــن داســتان اینجاســت؛ نزدیــك تنهــا كلمــه
روی مــاه.
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«پایان»
چشم دریا.
تنها ایستاده بودم .چشم تو
ِ
«پایان»
بعضــی وقتهــا بعضیهــا وارد زندگیتــون میشــن و بعــد میفهمیــد
اونــا فقــط بــه ایــن دلیــل اومــدن كــه میخواســتن یــه روزی بــرن.
هــوای مرطــوب بــوی وانیــل م ـیداد .اینهمــه وانیــل بــدون شــیرینی
تلــخ بــود .بــارون میومــد و وانی ـلرو بــا خــودش میشســت ،م ـنرو
میشســت ،بــا خــودش میبــرد.
دكتــرم میگفــت چنــد وقتیــه حالــم خــوب شــده .بهــم مرخصــی
دادن .گفــت بــرم و كمــی هــوا بخــورم.
مــن واقعــا وقتــی میخوابــم هیچــی نیســتم و اینــو زمانــی فهمیــدم كــه
تــوی بیــداری هــم میخوابیــدم.
حــاال مدتهاســت اون دختــر از اینجــا رفتــه .هــر زمــان كــه اون
ســعی میكنــه بهــم نزدیــك شــه بهــم آرامبخــش تزریــق میكنــن.
منــو میخوابونــن.
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خوابهــای مــن اونقــدر مصنوعــی شــدن كــه هیــچ خوابــی نمیبینــم.
جــز یــه ســری ســردرد و ســرگیجه و بیحالــی هیچی نــدارن.
بعــد شــروع كــردن بــه خرونــدن قــرص بــه مــن .ســعی میكــردم زیــر
زبونــم نگهشــون دارم .دلــم نمیخواســت بــاز بخوابــم .ولــی اونــا
میریختنــش تــوی آب .بــه زور تــوی دهنــم میریختــن.
شــونههامو بــاال مینداختــم .نمیدونــم چــرا رابطــهی خصوصــی مــا
اینقــدر براشــون مهمــه.
میگفــت چطــوره كــه اون كلیــد نــداره و تــوی خونــهات میــاد.
چطــوره كــه اون میدونــه كجــا مــیری و اونجــا ظاهــر میشــه،
چطــور میشــه بتونــه از پنجــره بــاال بیــاد و تــو رو ببوســه.
اوایــل فقــط ســعی میكــردن حــرف بزنــن .نمیدونــم چــرا طاقــت
دیــدن خوشــیمو نداشــتن .ولــی بعــد شــروع كــردن بــه اذیــت كــردن.
آزار دادن .مرتــب ســعی میكــردن رابطهمونــو خــراب كنــن.
امــا ایــن چنــد وقتــه تصمیــم گرفتــم نخوابــم .بــودن بــا اون بــه حــدی
لذتبخــش بــود كــه مــن حتــی موقــع خوابیــدن ،مثــل دلفینــا یــه
چشــمم بــاز بــود.
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قبــا خوابیــدنرو دوســت داشــتم .تنهــا تســكین دهنــدهی واقعــی بــود.
وقتــی میخوابیــدم بــه چیــزی فكــر نمیكــردم ،غمگیــن نبــودم،
عصبانــی نبــودم ،تنهــا نبــودم ،در واقــع هیچــی نبــودم.
ولــی اون اینطــور نبــود و منــم بویــی كــه ازش حــس میكــردم
شــبیه هیــچ بــوی دیگــهای نبــود .اون عــادت نداشــت عطــر بزنــه.
اكثــر آدمــا دوســت داشــتن بــا یكــی بخوابــن كــه بــوی َشـنِل و آزارو
و ال ُكســت و بــاس بــده.
تــو همــون تاریكیهــا بهــم گفــت كــه عاشــق وانیلــه .گفــت وقتــی
یــه قاشــق چایخــوری وانیــل بریــزی تــو شــیرینی ،دیگــه نــه بیعطــر
میشــه و نــه تلــخ .بعــد بغلــم كــرد.
دستی روی صورتم كشید و منو بوسید .چراغو روشن نكردم.
هرچــی مــن بیشــتر عاشــق میشــم بدنــم بیشــتر بــوی وانیــل م ـیده؛
جــوری كــه انــگار زیــر پوســتم لوبیــای وانیــل دارم.
همیشه وقتی عاشق میشم بدنم شروع میكنه به عرق كردن.
تعجــب كــرده بــودم .ولــی نترســیدم .ســخت میشــد از یــه همچــو
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موجــود خوشــگلی ترســید.
اولیــن بــاری كــه دیدمــش تــوی اتــاق منتظــرم بــود .درو بــاز كــردم و
اون نشســته بــود تــو تاریكــی ،روی تختــم.
ولی بعضی وقتا اتفاقای عجیبی میفتاد.
یعنی اون بهم گفت با هیچی مشكل نداره.
اوایل همه چیز عادی بود.
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ماجراهای ِ
لك روی عینكم

(() ¿¿¿ ابهام ¿¿¿ )))
راســتشرو بخوایــد ایــن داســتان دو بخــش داره؛ شــما میتونیــد
بخــش اولرو نخونــده رهــا كنیــد و بخــش دومرو بخونیــد .بخــش
اول بــرای ســهولت كار منتقــدان ادبــی نوشــته شــده تــا وقتشــون دیگــه
بــا خونــدن باقــی داســتان تلــف نشــه.
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بخش اول

همونطــور كــه دیدیــد داســتان بــا ابهــام آغــاز شــد و اون شــكلها
هــم چیــزی نیســتن مگــر بازنمایــی مقــدار زیــادی دود و مــه كــه بــا
دســتگاههای تولیــد مــه ،جملــهی اول ایــن داســتانرو حســابی در
ابهــام فــرو بــردن و همونطــور كــه خواهیــد دیــد داســتانرو در آخــر
ول میكنــم .پیرنــگ داســتان آبــی نفتیســت و طرحــش هــم دو
دقیق ـهای میشــه كــه از ماتحتــم خــارج شــده و دیگــه قابــل بازیابــی
نیســت .زاویــهی دیــد داســتان تنگــه؛ متاســفانه نقالهــام روی میــزه
و حوصلــهی مــن تــا دستشــویی خونــه بیشــتر جوابگــوی هیكلــم
نیســت .شــما بگیریــد ســی درجــه ،خیــرشرو ببینیــد .موضــوع داســتان
دربــارهی كشــمكشهای درونــی لــك روی عینكمــه كــه در آخــر
منجــر بــه دلدرد و بــاد معــدهاش میشــه ،منتهــا صــدای گوزیــدن
لــك روی عینكــم شــنیده نمیشــه تــا خواننــده خــودش تصمیــم
بگیــره كــه آیــا باالخــره لــك روی عینــك مــن میگــوزه و یــا بــا
خــودش مبــارزه میكنــه و بــاد رو قهرمانانــه در روده خفــه میكنــه.
و امــا شــخصیت پــردازی:
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لــك روی عینكــم بداخــاق و كمحوصلهســت .وقتــی راه مــیره
دستهاشــو مشــت میكنــه و همیشــه عــادت داره بــه راننــده
اتوبوسهــا دو تــا بلیــت بــده و بعــد بگــه ایــن روزا دیگــه حــواس
پرتــی ..و بعــد جملـهاشرو تمــوم نكــرده بــره و بشــینه روی صندلیــش
و عصــای چرمیــشرو تكیــه بــده بــه صندلــی.
درون مایـهی داســتان بــه ایــن مســئلهی بغرنــج بشــری میپــردازه كــه
آدمهــا نمیتونــن در حالــی كــه بــه لــك روی عینكشــون زل زدن
حــركات یــه مگ ـسرو تــو اتــاق دنبــال كنــن.
همونطــور كــه میبینیــد ایــن داســتان اكثــر عناصــر اصلــی و مهـمرو
در بــر داره و از شــما ،بلــه از شــما ،صمیمانــه خواهــش میكنــم بــه
ایــن داســتان امتیــاز باالیــی بدیــد و اونــو مثبــت ارزیابــی كنیــد و
اگــه خــدا بخــواد ،اگــه اینجــا تشــریف آوردیــد در عــوض از شــما
بــا یــه زرشــكــــــ پلــو بــا مــرغ جانانــه پذیرایــی میكنــم .در آخــر از
شــما اســاتید گرامــی كــه همیشــه بــه مــن لطــف داریــد و چــراغ راه
مــن شــدید و بــا نكاتــی كــه خالصانــه و بــه طــور مجانــی در اختیــار
بنــدهی حقیــر قــرار میدیــد ،دســت پُرمهــری شــدید بــر تاتــی تاتــی
كردنهــای ایــن نــوزاد نــو نهفتــه ،تشــكرهای بســیار زیــادی میكنــم
و ایــن بخ ـشرو بــا مقــدار زیــادی خضــوع و فروتنــی رهــا میكنــم.
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بخش دوم

صندلیــم لــق مـیزد .مرتــب وزنـمرو بــه ســمت چــپ مینداختــم ولــی
هــر بــار كــه میدیدمــش بــاز بــا تــق و لقــی صندلیــم غــذام كوفتــم
میشــد .ایــن بــود كــه یــه تیكه كاغــذ گذاشــتم زیــر پایـهی صندلیای
كــه از یكســان نبــودن انــدازهی چهارپایههــاش رنــج میكشــید و
دوبــاره زل زدم بــه لـ ِ
ـك روی عینكــم .بعــد خیــال كــردم لــك روی
عینكــم نســبت بــه دیــروز كمــی حركــت كــرده و دیگــه ســر جــای
قبلیــش نیســت .بهــش گفتــه بــودم كــه خیلــی نگرانشــم .اگــه تكونــی
بــه خــودش نــده چــاق میشــه و هم ـهش احســاس بیحالــی میكنــه.
ِ
واس همیــن لبخنــدی بهــش زدم و حــس كــردم روی عینكــم یــه لكــه
حلــزون دارم .خواســتم ازش بپرســم تــوی دنیــای لكههــا هــم حلــزون
پیــدا میشــه یــا نــه كــه یــاد ماجرایــی افتــادم كــه باعــث شــد غــذام
بــازم مثــل لقمههــای قبلــی تــوی گلــوم گیــر كنــه.
جنایتــكار مــورد نظــر مــا وارد یــه مغــازهی تهیـهی ادوات جنایتكارانــه
میشــه و شــیش هفــت تایــی بمــب تاریــخ نگذشــتهی خوشرنــگ و
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بــو میخــره .وارد شــهر میشــه و شــیش تــا آدم مهـمرو ،كــه دیــروز
اسماشــونو از طریــق اشــتباهات لپــی خودخواســته گوینــدهی اخبــار
ســاعت نــه شــب یادداشــت كــرده بــود ،بــه طــرز بمبانان ـهای تــرور
میكنــه و حــاال مونــده بــود وســط شــهر بــا یــه بمــب اضافــی كــه
بــرای محكــم كاری خریــده بــود .میندازتــش تــوی یــه ســطل آشــغال،
ســوار اتوبــوس میشــه و مـیره تــا اخبــار ســاعت نــه شـبرو ببینــه و
تــو همــون حــال بــا خــودش فكــر میكنــه كــه ممكنــه چنــد نفــر االن
بــا منفجــر شــدن اون بمــب وســط شــهر مــرده باشــن .ده نفــر ،صــد
نفــر ،یــه اتوبــوس دو طبق ـهی حامــل توریس ـتهای كاله نارنجــی یــا
خطــر از بیــخ گــوش نقطههــای متحــرك وســط شــهر گذشــته .منــم
دیشــب دقیق ـاً همیــن ح ـسرو داشــتم ،وقتــی از پیــادهروی تاریــك
كنــار جنــگل پشــت خونــهام بــه ســمت خونــه میرفتــم و هــر جــا
كــه بــه یــه چــراغ میرســیدم ،چشــمم میفتــاد بــه صدهــا حلــزون كــه
افســردگی جمعــی گرفتــه بــودن ،از الكهاشــون اومــده بــودن بیــرون
و خودشــونرو پهــن كــرده بــودن روی ریــل پیــادهروی عبــور قطــار
آدمهایــی كــه هرگــز بــه زیــر پاشــون اهمیــت نم ـیدادن.
ایــن بــود كــه غــذام بــازم كوفتــم شــد و دیگــه ســعی نكــردم بــه
خــوردن ایــن ســیب زمینیهــای متالشــی شــده كــه خــون ســفیدی
ازشــون جاریــه ادامــه بــدم .زل زدم بــه لــك روی عینكــم و بهــش
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ازون نگاههایــی كــردم كــه لوئیــز گارل بــه آخریــن معشــوقش تــو
صحنههــای اولیــن فیلــم عشــقیش انداختــه بــود و خــب وقتــی ازیــن
نگاههــا میكنیــد بایــد حواســتون باشــه تنهــا باشــید نــه تــوی یــه
رســتوران ،اونــم تــو قســمتی كــه همــه تنهــا غــذا میخــورن و لقمههــا
هــر بــار تــو گلوهــا از یــه تنگنــا عبــور میكنــه .بلــه و اینطــوری
شــد كــه یــه لحظــه كــه نگاهـمرو از لــك روی عینكــم فراتــر بــردم،
چشــمم افتــاد بــه دختــری كــه درســت همونطــوری نــگام میكــرد
كــه مامانــم بعــد از اینكــه از ســفری یــه ســاله برگشــتم بهــم زل زده
بــود .و خــب اولــش هــول شــدم .دومــش خجالــت كشــیدم و ســومش
بــود كــه دیــدم كنــار اون دختــر نشســتهام و دارم بذلهگویــی میكنــم
و اونــم مــدام میخنــده و هــر بــار كــه میخنــده عینكــشرو بــا
دســتمال پــاك میكنــه ،میگیرتــش تــوی نــور ،نیگائــی بهــش
مینــدازه و بــاز بــه چشــم میزنــه .بعــد یــادم افتــاد كــه بــه لــك روی
عینكــم قــول داده بــودم ببرمــش جنــگل كوهســتانی شــمال شــهر
رو ببینــه .خواســتم بــه دختــر پیشــنهاد بــدم كــه بــا هــم بریــم امــا
خجالــت كشــیدم .دوبــاره كــه بــه خــودم اومــدم ،بیــرون رســتوران
زیــر بــارون بودیــم و مــن یــه چتــر گرفتــه بــودم بــاالی ســر دختــر.
دختــر زیبایــی بــود .قدمهــاش نــرم بــود و صــداش بــه دل میشســت.
یــه كاله قهــوهای روی ســرش بــود و پاشــنهی كفشــش تــق تــق صــدا
م ـیداد .بــه غیــر از اینــا ،تمــام چیــز دیگ ـهای كــه تــو چشــم م ـیزد
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پســتونهاش بــودن .پســتونهاش اونقــدر بــزرگ بــود كــه حتــی
اگــه نمیخواســتی بیادبانــه بــه اونهــا زل بزنــی بــاز تنهــا چیــزی كــه
میدیــدی دو تــا تــوپ بســكتبال بــه انــدازهی بالنهــای تحقیقاتــی
ســازمان فضایــی ناســا در باالتریــن نقــاط آســمون بــود .حتــی اگــه
بــه پیشــونیش نــگاه میكــردی اون توپهــارو میدیــدی و اگــه بــه
پاهــاش زل مـیزدی بــاز اونهــا جلــوی چشـمهات بــودن و بــاز حتــی
اگــه بــه آســمون نــگاه میكــردی اون بالنهــای تحقیقاتــی ،تمــام اون
چیــزی بــود كــه جلــوی چشـمهات معلــق بــود .ازش پرســیدم دوســت
داره بریــم و یــه قهــوه بخوریــم .جــواب داد نــه .بعــد گفتــم چــای
چــی .گفــت چــای و قهــوه نمیخــوره .گفتــم دوســت داری بریــم
ســینما .گفــت اهــل فیلــم دیــدن نیســت و حوصلــهاش ســر مــیره.
گفتــم میخــواد بریــم موزیــك جــاز زنــده ببینیــم مــن یــه جــای
خوبــی ..كــه حرف ـمرو قطــع كــرد و گفــت از موزیــك جــاز بــدش
میــاد و فكــر نمیكنــه مــن از اون موســیقیهایی كــه اون دوس داره،
دوســت داشــته باشــم .بعــد ماجــرای جنــگل كوهســتانیرو گفتــم .یــه
«نــه» گنــده گفــت انــدازهی نــه ملــت كوبــا بــه امپریالیســم در آمریــكا.
بعــد عینكــشرو درآورد .اونــو جلــوی نــور گرفــت طــوری كــه
میتونســتم شیشـهی عینكـشرو ببینــم .بعــد بــدون خداحافظــی رفــت
و اونجــا بــود كــه فهمیــدم ،اونــم در تمــام اون مــدت كــه داشــت بــه
مــن لبخنــد مـیزد ،در واقــع بــه لــك روی عینكــش نــگاه میكــرد و
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احتمــاالً حتــی لوئیــز گارلرو هــم نمیشــناخت.
اصـ ً
ا بــرام مهــم نبــود .امــا نمیدونــم چــرا از چشــم چپــم چنــد قطــره
اشــك میریخــت .دســتمو دراز كــردم و دیــدم بــارون قطــع شــده.
چتــرو از روی ســرم كنــار گرفتــم و نگاهــی بــه آســمون كــردم و
آخریــن قطــرهی بارونــی كــه انــگار از بقیــه قطرههــا جــا مونــده
بــود روی عینكــم ریخــت؛ درســت همونجــا كــه یــه قطــره اشــك از
مژههــای بلنــدم ،وقتــی پلــك م ـیزدم ،بــه شیش ـهی عینكــم چســبیده
بــود .اون دو دســت هـمرو از دو طــرف شیشـهی عینكــم بــه نشــانهی
دوســتی فشــردن و ایــن اولیــن بــاری بــود كه مــن لــك روی عینكمرو
دیــدم.
خــب بعضــی وقتهــا هســت كــه فقــط بایــد رفــت؛ مثــل یــه گلولــه.
گلولــه میدونــه كــه فقــط بایــد بــره .از هــر چیــزی بگــذره و همــه
چیــزو بشــكافه و هرگــز توقــف نكنــه .منــم اولیــن اتوبوس ـیرو كــه
دیــدم ســوار شــدم .اجــازه دادم تــا لــك روی عینكــم كنــار پنجــره
بشــینه .اون عاشــق دیــدن مناظــر و خیابونهاســت .بعضــی وقتهــا
هــم بــرای دخترایــی كــه دارن گوشــهی خیابــون دوچرخهســواری
میكنــن دســت تكــون مــیده و اگــه كاغــذی خــودكاری چیــزی
دم دســش باشــه ســعی میكنــه از هــر شــیئی بــرای دادن شــماره بــه
خوشتیپهاشــون اســتفاده كنــه .مــن امــا زل زده بــودم بــه شیش ـهی
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جلــوی اتوبوســی كــه مثــل یــه گلولــه داشــت قلــب خیابــونرو
میشــكافت و حــاال حاالهــا تشــنگی گرفتــن انتقامــش از تمــام اون
چیزایــی كــه پیــش رو داشــت ،ســیر نمیشــد.
وقتــی گلولــه تــو ایســتگاهِ آخـ ِر گوشـتهای كمـ ِر خیابــون باالخــره
آروم گرفــت منتظــر یــه دكتــر شــد تــا بیــاد و خیابــونرو كالبدشــكافی
كنــه و اونــو از گوشــت خیابــون جــدا كنــه و بفرســته ادارهی تحقیقات
و چــون ایــن پروســه خیلــی طوالنــی بــود پیــاده و ســوار یــه قطــار
شــدم .چــك كننــدهی بلیــت اومــد و بلیتمــو خواســت .بهــش نشــون
دادم .دستشــو دراز كــرد و گفــت «بقیــهاش ».گفتــم «بقیــه چــی؟»
گفــت «اینكــه فقــط یــه بلیتــه!» گفتــم «پــس چنــد تــا باشــه؟» گفــت
«ســه تــا ».گفتــم «مــن كــه یــه نفــرم ».اونــم جــواب داد كــه «پــس لــك
روی عینكــت چــی؟» گفتــم «ببخشــید مــن همیشــه یــادم مـیره بــراش
بلیــت بخــرم ،ولــی چــرا ســه تــا؟» گفــت «بایــد پــول صندلــی كناریتــم
بــدی .چــون هیــچ كــس حاضــر نیســت كنــار آدمــی بشــینه كــه بــا
لــك روی عینكــش ســفر میكنــه».
هــوا هنــوز خیلــی گــرم نشــده و آب دریــا كــه همیشــه بیســت ســی
روزی دیرتــر میفهمــه كــه بایــد كــم كــم گــرم شــه خیلــی بــرای شــنا
مناســب نبــود .بــا ایــن حــال فكرامونــو بــا لــك روی عینكــم ریختیــم
رو هــم و فهمیدیــم اگــه بــا لبــاس بریــم تــو دریــا و همینطــور
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جلــو بریــم دیگــه ســردمون نمیشــه .لــك روی عینكــم كیــف
كولــی و كفشهاشــو درآورد و عینكــشرو داخــل كفشــش قایــم
كــرد .خواســتم ازش بپرســم كــه اونــم لــك روی عینك ـشرو دیــده
یــا نــه كــه رفــت تــوی آب .دندونهامــون از ســرما میلرزیــد و
خیلــی نمیشــد تــو اون دریــای مــواج و ســرد شــنا كــرد .بــا ایــن
حــال وقتــی نگائــی بــه پشــت ســرمون كردیــم دیدیــم برگشــتن،
جــز وایســتادن وســط ش ـنهای كثافتــی كــه همینطــور بــه بدنمــون
میچســبن ،در حالــی كــه مــا دس ـتهامونرو بــه ســینه چســبوندیم و
بــا كوچكتریــن بــادی تــا حــد مــرگ میلرزیــم ،نتیج ـهی دیگ ـهای
نــداره .ایــن بــود كــه بــاز جلــو رفتیــم .اونقــدر كــه دیگــه پاهامــون
بــه زمیــن نمیرســید .بــا ابــری شــدن هــوا موجهــا هــم بلنــد و بلندتــر
میشــدن و مــن كــه ســعی میكــردم خــودمرو روی موجهــا ســوار
كنــم یكهــو اون وســط یــادم افتــاد عینك ـمرو از چشــمم بــر نداشــتم!
هــول شــده بــودم و مــدام بــا یــه دســت عینك ـمرو میگرفتــم تــا از
چشــمم نیفتــه و بــه همیــن دلیــل هم ـهش میرفتــم زیــر آب .آخریــن
چیــزی كــه دیــدم یــه مــوج هجــده متــری بــود كــه اگــه راه ـشرو
همینطــور ادامــه مــیداد؛ جــز یــه ســاختمون همــهی ســاختمونای
دیگـهرو تــو شــهرمون زیــر آب میبــرد .اون دقیقـاً هجــده متــر بــود و
اص ـ ً
ا همونطــور كــه غرشكنــان جلــو میومــد مرتــب فریــاد م ـیزد
مــن هجــده متــرم! مــن هجــده متــرم! و خــب وقتــی یــه مــوج هجــده
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متــری میخــوره بــه آدم ،دیگــه نمیشــه عینكــیرو كــه فرامــوش
كردیــد در بیاریــد ،روی چشــمتون نگــه داریــد و بــه ایــن ترتیــب بــود
كــه لــك روی عینكــم زیــر خروارهــا آب كــف كــردهی دریایــی
كــه قصــد آروم شــدن نداشــت غــرق شــد و مــن مثــل همیشــه ازیــن
ســانحه جــون ســالم بــه در بــردم تــا مثــل یــه روح ســرگردون ،هــر
روز كنــار دریــا بیــام تــا شــاید دریــا همــه چیــزو بــا خــودش نبــرده
باشــه و گاهــی چیزهــای رفت ـهرو بــه ســاحل برگردونــه .و اینطــوری
بــود كــه همــه چیــزو ،از جملــه ایــن داســتانو ،ول كــردم و كنــار دریــا
مونــدم.
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مرا  ۳۰هزار تومان عاشق بود

دیــروز گفتــی حرفــم بالــكل چــرت اســت .گفتــی درســت نیســت
و دارم بیخــود خــودم را لــوس میكنــم .امــا مــن صبــح زود از
خــواب بیــدار شــدم .رفتــم و كنــار پیــادهرو ایســتادم .نفــر اولــی را كــه
دیــدم خیلــی بلنــد پرســیدم« :ببخشــید! ...شــما عاشــق مــن هســتید؟»
میشــود گفــت كــه بــا تعجــب برگشــت ،نگاهــی بــه مــن كــرد و
جوابــی نــداد ،ســرش را تــكان تــكان كــه داد فهمیــدم پاســخش منفــی
اســت .نفــر دوم مــردی میانســال بــود .كــت شــلواری مشــكی و اتــو
كــرده بــه تــن داشــت و كیفــش را طــوری مــوازی پهلویــش گرفتــه
بــود كــه انــگار دســتش را از بــازو بــه شــانههایش جــوش دادهانــد.
برگشــتم و پرســیدم «آقــا ببخشــید ...آیــا شــما عاشــق مــن هســتید؟» بــا
چشــمهایش برانــدازم كــرد.
 دیوانهای؟!! نه ،دیوانه نیستم.251
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 پس برو و به كارت برس و الكی ملتو سر كار نذار.بعــد برگشــت و مثــل نفــر قبــل ســرش را تــكان تــكان داد و فهمیــدم
پاســخ او هــم منفــی اســت .نفــر بعــد خیلــی رك و راســت بــود.
دختــری جــوان كــه نــه بــه زیبایــی تــو بــود و نــه هــم قــدت .یــك جور
عجیبــی راه میرفــت انــگار دسـتهایش را زیــاده از حــد عقــب جلــو
میكــرد و قدمهایــش بیــش از انــدازه بلنــد بودنــد .دهــان كوچكــی
داشــت كــه آدم را بــه یــاد ســیگارهای بلنــد و باریــك مینداخــت و
بین ـیاش تنهــا بــا ذرهبیــن قابــل تشــخیص بــود .چش ـمهایش بادامــی
و كشــیده بــود و گونههایــش اســتخوانی و برجســته .در كل هیــچ
چیــزش شــبیه تــو نبــود .زل زدم بــه نــگاه كوتاهــش بــه خــودم و
پرســیدم« :شــما عاشــق مــن هســتید؟»
 معلومه كه نه!!! مرتیكهی اُزگل!راســتی روی صورتــش هــم مثــل تــو خــال نداشــت .نمیدانــم از
كــدام ،از ازگل بــود یــا از آن نــه قاطــع ،امــا بــه هــر حــال فهمیــدم
عاشــقم نیســت .چــپ چــپ نگاهــم كــرد و رفــت .دو ســه نفــری دیگر
آمدنــد و جوابــی ندادنــد و هــر بــار سرشــان را كــه تــكان میدادنــد
میفهمیــدم عاشــقم نیســتند .امــا یــك زن میانســال هــم بــود كــه وقتــی
ســوالم را از او پرســیدم نــه جوابــی داد و نــه ســرش را تكان تــكان داد.
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گفتــم شــاید ایــن یكــی عاشــقم اســت و خجالــت میكشــد جــواب
دهــد .ایــن بــود كــه دنبالــش راه افتــادم .وقتی خواســت ســوار اتوبوس
شــود بــاز پرســیدم« :ببخشــید آیــا شــما عاشــق مــن هســتید؟» جوابــی
نــداد و از پلههــا بــاال رفــت و حتــی رویــش را برنگردانــد .مــن هــم
ســوار اتوبــوس شــدم .شــلوغ بــود .تمــام توجهــم بــه او بــود و خیــال
نداشــتم وقتــی ایــن احتمــال هســت كــه او عاشــقم باشــد از دیگــران
آن ســوال را بپرســم .پیــاده كــه شــد پیــاده شــدم .دنبالــش راه افتــادم
تــا وارد یــك كوچــه شــد .خیلــی آرام و بــا طمأنینــه راه میرفــت و
یــك نوســتالژی عجیبــی داشــتم راجــع بــه نمیدانــم كــدام قبرســتانی
كــه یــك زمانــی در آنجــا بــودم .بعــد ،از داخــل كیفــش یــك دســته
كلیــد درآورد و در را بــاز كــرد .رفتــم و پشــت در ایســتادم و خیلــی
بلنــد پرســیدم كــه آیــا عاشــقم هســت یــا نــه .جوابــی نــداد امــا وقتــی
خواســت در را ببنــدد مــرا دیــد .تعجــب كــرد امــا چیــزی نگفــت.
دســتش را ســوالگونه چرخانــد .دوبــاره پرســیدم كــه آیــا عاشــقم
هســت یــا نــه كــه دیــدم نالــه میكنــد و بــه دهــان و گوشهایــش
اشــاره میكنــد .ســعی كــردم بــا زبــان ایمــا و اشــاره ســوالم را دوبــاره
بپرســم كــه نمیدانــم چــه شــد یكهــو عصبانــی شــد و هلــم داد بیــرون
و در را محكــم بســت .فهمیــدم كســی كــه از چنیــن ســوالی عصبانــی
میشــود و در را آنقــدر محكــم میبنــدد نمیتوانــد عاشــق آدم
باشــد .اینطــور شــد كــه بــاز راه افتــادم در خیابــان و هــر كــه از راه
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میرســید ســوالم را میپرســیدم و باالخــره یــك نفــر بــه ســوالم
جــواب مثبــت داد! مــردی بــود ژولیــده كــه كــج كــج راه میرفــت و
معلــوم بــود دو ســه ماهیســت صــورت و موهایــش را نــه شــانه زده و
نــه اصــاح كــرده .پرســیدم «آقــا ،شــما عاشــق مــن هســتید؟»
 معلومه كه عاشقتم!! واقعا؟!!!! آره ،چــرا كــه نــه! قــاح قــاح قــاح ...آدرســتو بــده تــا امشــب بیــام وكونــت بــذارم.
 یعنی شما فقط میخواید با من سكس داشته باشید؟ آره عزیــزم! مــن عاشــقتم ،قــاح قــاح قــاح .جــوری بهــت حــالمــیدم كــه تــوام عاشــقم بشــی!
 یعنی به نظر شما عشق یعنی سكس؟ تــو دیوونــهای یــا چــی؟!! مرتیكــهی كســخل دیوونــه ...بــرو بــهجهنــم!
نمیدانــم چــه طــور میشــود یــك آدم هــم عاشــق آدم باشــد و هــم
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بــد و بیــراه بگویــد امــا فكــر كــه كــردم دیــدم ســكس اساســا چــه بــا
یــك مــرد باشــد و چــه بــا یــك زن ،نمیتوانــد همــان عشــق باشــد و
اگــر ایــن گونــه بــود شــاید مــردم دیگــر بــه خودشــان زحمــت هجــی
كــردن یــك كلم ـهی اضافــه را نمیدادنــد .بــرای همیــن دیــدم ایــن
یكــی هــم عاشــقم نیســت.
بعــد از آن دیگــر تــا اواســط غــروب كســی بــه ســوالم جــواب
مثبــت نــداد تــا اینكــه پیرزنــی مردنــی امــا خنــدان كــه آدم را بــه یــاد
رادیوهــای قدیمــی و دوســت داشــتنی مینداخــت از جلویــم رد شــد.
 ببخشید خانوم! آیا شما عاشق من هستید؟ معلومه پسرم ،چرا كه نه. واقعا؟!!!! من همهی آدمارو دوست دارم .عاشق تك تك آدمام. یعنی واقعا عاشق همه هستید؟! آره چــرا كــه نــه ،خصوصــا اگــه چهــرهی معصومــی مثــل تــو داشــتهباشن .
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 یعنــی حتــی اگــه یــه نفــر ســوار یــه ماشــین از كنارتــون رد بشــه وآب جمــع شــدهی بــارونرو روی شــما بپاشــه عاشــقش هســتید؟
 نه! اصال چنین آدم بیتوجه و خودخواهیرو دوست ندارم. اگه یه نفر جلوی شما رو به دیوار بشاشه آیا عاشقش هستید؟ نه ،از یه همچین آدم بیادبی خیلی بدم مییاد. اگه یه نفر وقتی خوابید صدای ضبطشو زیاد كنه چی؟ از اونم بدم میاد. یــا مثــا اگــه وقتــی داره گلهــای حیــاط رو آب مــیده آبشــلنگرو بریــزه بــه پنجرهتــون و پردههاتــون خیــس بشــه چــی؟
 رفتار خیلی زشتیه ،از اینم بدم میاد. اگــه تــوی تاكســی كنارتــون نشســته باشــه و یدفــه خیلــی بلنــدبگــوزه چــی؟
 ایــن خیلــی بیادبانــه اســت! معلومــه كــه از یــه همچیــن آدمــیمتنفــرم!!
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بعــد ســرم را انداختــم پائیــن و از آنجــا رفتــم .او نمیتوانســت عاشــق
مــن باشــد چــون مــن تمــام آن كارهــا را كــرده بــودم.
حســابی خســته و كوفتــه بــودم .نیمــه شــب شــده بــود و دیگــر كســی
از خیابــان رد نمیشــد .گرســنگی امانــم را بریــده بــود .حــاال برگشــتم
تــا غذایــی بخــورم و فكــر میكنــم دیشــب بیخــود نگفتــه بــودم و
میبینــی كــه هیــچ كــس مــرا دوســت نــدارد چــه برســد بــه اینكــه
بخواهــد عاشــقم باشــد.
كافیســت دفع ـهی دیگــر ســرت را تــكان دهــی ،بگویــی نــه یــا مثــا
عشــق را ســكس معنــی كنــی یــا بگویــی از آدمهایــی كــه كارهــای
مــرا میكننــد متنفــری .میدانــی چــه میگویــم .فكــر میكنــم كــه
میدانــی .الاقــل تــو  ۳۰هــزار تومــان عاشــقم بــودی .شــاید بــاز هــم
پیشــت بیایــم .شــاید بــاز هــم بشــود  ۳۰هــزار تومــان دیگــر عاشــقم
باشــی.
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یك عاشقانهی سوسیسی

داشــتم داخــل یــه جــوك الهــی هفــت میلیــارد نفــری راه میرفتــم و
بــه سوســیس فكــر میكــردم .ایــن جــوك قدیمــی اینقــدر بیمــزه
بــود كــه هیــچ كــس بهــش نمیخندیــد.
بعضیهــا هســتن كــه وقتــی بــه جوكشــون نخندیــد اسلحهشــونرو در
میــارن و یــه تیكــه ســرب تــو ســرتون خالــی میكنــن .بــرای همیــن
خیلیهــا هــر روز میــرن كلیســا و اونجــا بــه جــای دعــا خونــدن شــروع
میكنــن دســتهجمعی قهقهــه زدن تــا خدایــان بیشــتر از ایــن دســت
بــه اســلحه نبــرن و گلولههــای بدبختــیرو تــو ماتحــت آدمــا فــرو
نكنــن .البتــه همـهی آدمایــی كــه دور و بــرم تــوی خیابــون میبینــم از
زندگیشــون ناراضــی بــه نظــر نمیرســن.
خــب بــه هــر حــال زندگــی هــم مثــل سوســیس میمونــه ،بهتــره
نفهمــی كــه چطــوری و از چــی درســت شــده.
ِ
لوكــس كیــف و كفــش
مثــا كســایی كــه از فروشــگاههای
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خریدهــای تفننــی و گرونقیمــت میكنــن ،هیــچ عالقــهای نــدارن
بدونــن بچههــای كوچیكــی تــو ویتنــام بــا كفشــای پــاره و آب دمــاغ
آویــزون و شــكم گرســنه ایــن كفــش و كیفــارو دوختــن.
حــاال كــه دارم ایــن حرفــارو میزنــم دســتمو كــردهام تــو كاپشــن
كهن ـهام و زل زدهام بــه كفشــام .ســوراخ كوچیــك كفــش چپــم كــه
گــه گاه برفهــا و آب بــارون بــرای تعطیــات ازشــون وارد ســاحل
بدبــوی پاهــام میشــن ،حــس خوبــی بهــم م ـیدن.
اونقــدری بــرف نیومــده كــه آدمــای كفــش ســوراخی مثــل مــن توی
خیابونــا راه نــرن .ولــی بعضــی وقتــا آنچنــان بــاد ســوزناكی مییــاد
كــه احســاس میكنــم كســی بــا چاقــو روی بدنــم خــط خطــی كــرده
و بعــد لختــم كــرده و انداختــه تــو یــه تشــت آبلیمــو و مرتــب بــا
نمكــدون روی زخمهــای ســر و صورتــم نمــك میپاشــه.
هم ـهی اینــا باعــث میشــه بــه راه رفتــن ادامــه بــدم تــا بدنــم كمــی
گــرم شــه .گاهــی تــو میدونــا میچرخــم و بعضــی وقتــا كــه بــه
كوچههــای بنبســت میرســم ،برمیگــردم و بــاز داخــل كوچــهی
بنبســت مــیرم.
ویتریــن مغازههــارو دیــد نمیزنــم ولــی آدمایـیرو كــه بــا حســرت یــا
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همینطــور الكــی داخــل ویترینهــارو نــگاه میكنــن دیــد میزنــم.
بعضــی وقتــا هــم كــه از كنــار رســتورانها رد میشــم بــه خندههــا و
تكــون خــوردن لــب مشــتریهایی كــه تــوی گرمــا شــمع و بشــقاب
جلوشــونه ،زل میزنــم .داخــل بشــقاب هیــچ كــدوم اونهــا سوســیس
نیســت ولــی روی درو دیــوار مجســمههایی بــه ســبك رومــی ســاخته
شــده .البــد صاحــب رســتوران فكــر میكنــه بــا چســبوندن چنــد تــا
كپــی گچــی از یــه تمــد ِن بــه فنــا رفتــه اشــتهای مشــتریا زیــاد میشــه
یــا شــاید بــه نظــرش اومــده بخشــی از ارزش تاریخــی خرابههــای
رومــیرو وارد رســتورانش كــرده .حتــم دارم اگــه میدونســت
سوســیس حتــی از تمــدن یونــان و روم هــم قدیمیتــر بــوده همــه
جــای رســتورانرو پــر میكــرد از مجســمههای گچــی درازی كــه
ازشــون خــردل آویــزون بــود.
هــوا دیگــه اینقــدر ســرد شــده بــود كــه احســاس كــردم توانایــی راه
رفتنــو نــدارم و بــرای همیــن رفتــم ســمت یــه فروشــگاه بــزرگ تــا یــه
مــدت تــو هــوای گــرم طبقــات بزرگــش پنــاه بگیــرم.
از دور كســیرو دیــدم كــه ایســتاده بــود جلــوی در فروشــگاه
و سوســیس میفروخــت .اون زنــی بــود كــه دكــهی سوســیس
فروشــیشرو حمــل میكــرد و بــا خــودش ایــنور اونور میبــرد.
گاهــی كــه صنــدوق سوســیس فروشــیش روی دوشهــاش ســنگینی
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میكــرد بــا دســتبندهای بزرگــش اونــو كمــی جابهجــا میكــرد
و بعــد بــا چنــگك فلزیــش مرتــب روی صنــدوق م ـیزد تــا توجــه
مردمــو بــه خــودش جلــب كنــه .وقتــی یــه كــم نزدیكتــر شــدم بــه
نظــرم تــوی اون ســرما گونههــاش بیــش از حــد قرمــز شــده بــود و
بــا اینكــه بعــدا فهمیــدم جــوون نیســت امــا انــگار ایــن فاصل ـهی دور
ماشــین زمــان نگاهــم بــود بــه زنــی جــوون و زیبــا كــه تــوی ســرما
میلرزیــد و سوســیسها روی دوشــش ســنگینی میكــرد.
بــه فكــرم رســید ازش سوســیس بخــرم تــا بــاری از دوشــش برداشــته
باشــم .خیلــی گرســنه نبــودم امــا خــب تصــور اینكــه آدم محــل
كارشرو روی دوشــش حمــل كنــه بــرام ســخت بــود .مثــل اینكــه
صاحــب مكدونالــد هــر روز روی لباســش یــه ســری ســاختمون دو
طبقــهرو حمــل میكــرد و تــو خیابــون راه میرفــت و آشــغالهای
گوشــتی میفروخــت.
البتــه مــن مســیح نیســتم .خوشــبختانه قیاف ـهام هــم چنــدان شــبیه مــادر
تــرزا نیســت و مثــل نــوح گواهینامـهی بینالمللــی كشــتیرانی و نجــات
یــه مشــت جــك و جونــور رو نــدارم .بــرای همیــن فقــط بــه ذهنــم
رســید ازش سوســیس بخــرم و چیــز دیگـهای بــه فكــرم خطــور نكــرد.
وقتــی جلــو رفتــم ســالها مثــلِ الیههــای پوســت ،كــم كــم روی
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چهــرهی جــوون و معصــوم و گونــهی ســرخ زن نشســت و وقتــی
بهــش نزدیــك شــدم بــا زنــی میانســال مواجــه شــدم كــه حتــی بعضــی
موهــاش ســفید شــده بــودن .ولــی انــگار میتونســتم هنــوز رســوبی از
اون زیبایــیرو زیــر الیههــای زمــان ببینــم.
بهش گفتم «دو تا سوسیس بده».
خندیــد و گفــت «شــما كــه یــه نفریــد .اكثــر مشــتریا فقــط یكــی
میخــرن».
یه اسكناس دادم بهش و جواب دادم:
«یكی هم جای تو میخورم».
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آخر یك بوسه ،عشق و خداحافظ
اجرای
ِ

«اگــر بیحوصلهایــد ایــن داســتان را نخوانیــد .نویســندهی آن و خــود
داســتان هیــچ عالقـهای بــه فحــش خــوردن ندارنــد».

 انــگار بهشــت امشــب یــه فــراری داره .خانــوم زیبــا میــای بــا هــمبرقصیــم؟
 اگه نیام چی میشه؟ خب در این صورت میرم خونه و خودارضایی میكنم. یعنی تو میخوای با من برقصی تا بعد باهام بخوابی؟ خــب نــه راستشــو بخــوای میتونیــم ســر راه دو تــا پیتــزای پپرونــیهــم بگیریــم و بعــد بریــم خونـهی مــن و بــا هــم بخوابیــم.
 خیلی ممنون آقا ،من جام راحته.263
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 چی شد آخه؟ پیتزا دوست نداری؟ شما همیشه اینطوری سعی میكنی دخترارو تور كنی؟ ببیــن بیــا واقعبیــن باشــیم .االن مــن از تــو خواســتم تــا بــا هــم برقصیمولــی تــو نــاز كــردی و منــم مغرورتــر از اونیــم كــه پاپیــچ بشــم .اینــه
كــه میرمــو مثــل همیشــه آبجومــو میخــورم و آخــر خــودت میــای
و شــمارهتو مـیدی بهــم .یــه چنــد روز كــه گذشــت مــن بهــت زنــگ
میزنــم و مــا بــا سیســتم تــو میریــم و ســعی میكنیــم بــا هــم آشــنا
شــیم و همــو بشناســیم .البــد تــو یــه كافــه قــرار میذاریــم و دربــارهی
اینكــه از كــدوم قبرســتونی اومدیــم و چــه غلطایــی تــو زندگیمــون
كردیــم حــرف میزنیــم .بعــد میریــم ســینما و یــه ســاعت و نیــم
میشــینیم بغــل هــم و نــه تــو بغــل هــم .البــد بعــد دو ســه بــار ســینما
و رســتوران رفتــن میفهمیــم...
یــه پیــك رام بــرای خانــوم و یــه شــات تكیــا ِ
واس مــا .لیموشــو دو تــا
كــن .دمــت بخــا ِر اشــباع رفیق.
كجــا بــودم؟ داشــتم میگفتــم كــه بعــد میفهمیــم همدیگــرو دوســت
داریــم و بــا هــم تفاهــم داریــم .بعــد تــو یــه روز میــای خون ـهی مــن
و بعــد از اینكــه یــه ربــع بــه چشــمهای هــم زل زدیــم و حســابی
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خجالــت كشــیدیم یهــو میپریــم روی هــم و حــاال نكــن كــی بكــن!
بعــد بــه فكرمــون میرســه كــه رابطــهی مــا بایــد عمیقتــر از اون
باشــه كــه فقــط بــه ســكس محــدود شــه .اینــه كــه ســعی میكنیــم بــا
دوســتای هــم آشــنا بشــیم و مهمونیهــای آنچنانــی بگیریــم و بعــد
بــا هــم تــو یــه پــروژهی خیریــه بــرای گشــنههای ســومالی همــكاری
میكنیــم و بعــد از یــه مــدت تــو ازیــن وضــع خســته میشــی و
میخــوای ازدواج كنیــم .خــب مــن همیشــه دلــم میخواســت آزاد
باشــم ولــی تــو تــا بچــه میبینــی اشــكت در میــاد و روزی دو هــزار
تــا عكــس بچــه تــو فیــس بوكــت شــیر میكنــی و تهدیــد میكنــی
اگــه بچــه نباشــه انگیــزهای بــرای ادامــه دادن بــه ایــن زندگــی كوفتــی
نــداری .منــم یــه روز وانمــود میكنــم كــه یــادم رفتــه كانــدوم بخــرم
و مــا یــه بچــه میاریــم .بعــد تــو خیــاالت بــرت م ـیداره كــه بدنــت
بعــد از زایمــان زشــت شــده و ممكنــه مــن ولــت كنــم .اینــه كــه یــه
بچ ـهی دیگــه میاریــم تــا بنیانهــای خونوادهمــون تثبیــت بشــه .بعــد
مــن بــرای اینكــه بتونــم پــول قبــض آب و بــرق و پوشــك بچــهرو
دربیــارم مجبــورم مثــل ســگ كار كنــم و تــوام صبــح تــا شــب بهــم
غــر میزنــی كــه بــه تــو و بچههــا اهمیــت نم ـیدم و فقــط بــه فكــر
كارمــم و دم از حقــوق زنــان میزنــی كــه ایــن چــه وضعشــه كــه هــر
دو كار میكنیــم ولــی فقــط تــو بایــد بــه بچههــا برســی و البتــه حــق
هــم داری .اینــه كــه مــا ماهــی یــه بــارم بــا هــم نمیخوابیــم تــا اینكــه
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مــن خــر میشــم و ســعی میكنــم كمبــود ســكس و آزادیــمرو بــا
چنــد نفــر دیگــه رفــع كنــم .تــو میفهمــی و منــو بــا لگــد از خونــه
مینــدازی بیــرون و حــق هــم داری .بعــد بایــد بــرای بچههــا توضیــح
بدیــم كــه چــرا مامــان و بابــا از هــم جــدا شــدن و خــب میدونــی
اول بایــد توضیــح بدیــم كــه اونــا چــه جــوری بــه وجــود اومــدن و از
كجــای تــو افتــادن بیــرون و بعــد اینكــه چــه جــوری نخوابیدنهــای
مــا كنــار هــم ،منجــر بــه جــدا شــدنمون شــد .حتمــا تــوام قبــول داری
كــه توضیــح ایــن چیــزا بــرای چنــد تــا بچـهی پنــج شــیش ســاله خیلــی
ســخته و خــب ،میدونــی اگــه اون اول تــو قبــول كــرده بــودی بــا
هــم رقــص سكســی كنیــم و ســكس رقص ـیرو بزنیــم تنگــش ،هیــچ
كــدوم ایــن اتفاقــا نمیفتــاد.
 یعنــی همینطــور الكــی الكــی هــر كیــو دیدیــم باهــاش بخوابیــم وبعــد بذاریمــو بریــم؟
 چرا باید بذاریمو بریم؟ چــون همدیگــرو نمیشناســیم .احساســی بینمون نیســت و وابســتگیخاصــی بــه هــم نداریم.
 خب میتونیم اسم همو بپرسیم.266
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 تو فكر میكنی با دونستن اسم من ،منو میشناسی؟ اســمت بایــد یــه چیــزی تــو مایههــای دیگوكســین باشــه .چــون بــهنظــر میرســه بــرای ســامت قلبــم مفیــد باشــی.
 و اسم تو چیه؟ مــن اســمهای مختلفــی دارم .بایــد تصمیــم بگیــرم تــا بــه تــوكدومشــونو بگــم.
 خــب پــدر مــادرت چــه اســمی روت گذاشــتن؟ یــه چیــزی تــوِ
حــراف پرمدعــا؟!
مایههــای
 اونــا خســتهتر از اونــی بــودن كــه یــه اســم بــه ایــن بلنــدی بــرایمــن بــذارن .در واقــع بــرام هیــچ اســمی انتخــاب نكــردن .ولــی وقتــی
منــو گذاشــتن ســر راه روی ســبدم یــه تبلیــغ چســبیده بــود كــه روش
نوشــته بــود «نیك))))))-تنــم هــت*&&» و خــب ایــن شــد اســم
اصلــی مــن.
 خب اینی كه نوشتی چه جوری تلفظ میشه؟ تلفظ نمیشه.267
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 خب این چه اسمیه كه نمیشه تلفظش كرد؟ همـهی اســما كــه نبایــد تلفــظ بشــن .مثــل احســاس مــن بــه تــو كــهقابــل بیــان نیســت.
 تــو همیــن االن ســر و كلـهات از ناكجاآبــاد پیــدا شــد ،چــه جــوریمیتونــی بــه مــن احســاس داشــته باشــی؟
 باید بگم كه عاشقت شدم. بــرو خودتــو مســخره كــن .چــرا بایــد یهــو بیایــو عاشــق یــه آدم تــویــه بــار بشــی؟
 اگه چرایی وجود داشت دیگه اسمش عشق نبود. از كجا میدونی عاشقم شدی؟ تو از كجا میفهمی سرما خوردی؟ از عالئمــش؛ ســردرد ،گلــودرد ،آبریــزش بینــی ،یعنــی عشــق یــهبیماریــه؟
 نه.268
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 پس چیه؟ هیچی. پس چرا به چیزی كه هیچی نیست اینقدر اهمیت میدی؟ خــب هــر چیــزی كــه هیچــی نیســت لزومــا نمیتونــه بیاهمیــتباشــه .كل ایــن دنیــا هیچــی نیســت!
 منظورت چیه؟ ببیــن ایــن لیوانــو میبینــی .از میلیاردهــا اتــم تشــكیل شــده .امــا یــهچیــزی تــو مایههــای نــود و نــه درصــد فضــای داخــل اتــم خالیــه .بــا
اینكــه یكــی مثــل هاوكینــگ ممكنــه بخــواد بــا پشــت دســت بزنــه تــو
دهنــم كــه ایــن حرفــو میزنــم ولــی از اونجایــی كــه فقــط مغــزش كار
میكنــه بایــد ادامــه بــدم كــه همـهی اینهــا یعنــی نــود و نــه درصــد كل
دنیــا خالیــه .تــازه ایــن جــدای از حجم عظیــم مــادهی تاریكه كــه جرم
گمشــدهی جهانــه .میبینــی كــه ایــن جهــان تقریبــا خالیــه ،پوچــه ،و
ایــن یعنــی تقریبــا دنیــا هیچــه .امــا خــب انــگار تنهــا چیــزی كــه مهمــه
فقــط مــاده نیســت .بلكــه رابطــه هــم ایــن وســط نقــش باحالــی داره.
رابطـهی بیــن ذرات چیزیــه كــه بــه مــاده ارزش مـیده .عشــق چیزیــه
كــه بــه ایــن هیــچ شــكل م ـیده .چیزیــه كــه باعــث میشــه دنیایــی
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كــه از فــرط پوچــی بــه خوابــی گــذرا شــبیهه ،خرگوشــی خیالــی بشــه
كــه مكملیــت مــاده و رابطــه ،مثــل یــه شــعبدهباز حرف ـهای ،از وســط
یــه كاله پــوچ اونــو بیــرون میكشــه.
 تو یه فیزیكدانی؟ نــه ،مــن كار اصلیــم اینــه كــه پلیسهــا دنبالــم باشــن .حتــی بیشــتراز جنایتهایــی كــه میكنــم.
 میخوای من باور كنم كه تو با این قیافهات یه جنایتكاری؟ راستشــو بخــوای همیــن االنــم پلیــس دنبالمــه .عاشــق اینــم كــهجاهایــی ســر و كلــهام پیــدا بشــه كــه اونــا اون دور و بــر باشــن.
 یعنی میخوای بگی تو آدم میكشی؟ خب جراحها هم آدم میكشن! اونــا میخــوان آدمــارو نجــات بــدن و اینكــه كســی تــو جراحــیمیمیــره تقصیــر اونــا نیســت.
 منــم میخــوام آدمــارو نجــات بــدم .مــن كســاییرو میكشــمكــه فكــر میكنــن دیگــه نبایــد زنــده باشــن ولــی قــدرت كشــتن
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خودشــونو نــدارن.
 برای این كار پولم میگیری؟ خــب میدونــی مــن اینــو حرفــهی خــودم میدونــم و ازونجایــیكــه تعریــف حرفــه بــرای مــن یعنــی پــول درآوردن از یــه كار ،منــم
مجبــورم از مشــتریها پــول بگیــرم هرچنــد اگــه بشــینی فكــر كنــی
میبینــی كــه وقتــی بمیــرن دیگــه پوالشــونو الزم نــدارن و اكثرشــونم
بیكــس و كارتــر از اونــی هســتن كــه بخــوان اونــو بــه كســی ببخشــن.
 تــو میخــوای مــن اینــارو بــاور كنــم؟ چطــور كســی كــه هم ـهشدنبــال دختربازیــه و از عشــق حــرف میزنــه میتونــه یــه جنایتــكار
باشــه.
 خــب میدونــی عشــق چهرههــای مختلفــی داره .عشــق یــه چیــزخــوب نیســت .چیــز بــدی هــم نیســت .تــو هــر رابط ـهای یــه عشــق
وجــود داره .روابطــی هســت كــه فقــط وقتــی یــه آدمكــش باشــی
اونــارو بــه دســت میــاری .كمتــر خونــوادهای تــو دنیــا وجــود داره كــه
ســطح روابطشــون بــه انــدازهی هــم ســلولیهای تــو زنــدان باشــه .مــن
اسمشــو مــیذارم تراكمناپذیــری انســانی .چــون وقتــی محــدودت
میكنــن تــو بعضــی چیــزا ،بــه جــاش چیــزای جدیــدی بــه دســت
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میــاری؛ عیــن حجــم آب داخــل یــه ظــرف كــه هرجاشــو فشــار بــدی
آب از یــه ور دیگــه میزنــه بــاال.
 یعنی تو عاشق تبهكارایی؟ مــن بیشــتر عاشــق پلیسهایــی هســتم كــه دنبالــم هســتن .نــه عاشــقخودشــون .عاشــق رابطـهای كــه داریــم .بــاور كــن اشــتیاق و شــهوتی
كــه بیــن تبهــكارا و كســایی كــه دنبالشــونن وجــود داره خیلــی بیشــتر
از شــهوت و اشــتیاق اكثــر زن و مردهاســت .بــرای همیــن آدم گاهــی
اجــازه م ـیده تعقیبــش كنــن ،یــا كمــك میكنــه تــا دســتگیر بشــه،
ســرنخ مــیده تــا شــناخته بشــه و در عیــن حــال ســعی میكنــه بــه
موقعــش بــه بهتریــن شــكل ممكــن فــرار كنــه تــا اشــتیاق كاراگاههــارو
بــه اوج برســونه .وقتــی دســتبندو میبنــدن بــه دســتت ارضــاء
شدنشــونرو میبینــی كــه بــا هیــچ سكســی ممكــن نیســت .همــهی
اینــا بــه خاطــر اینــه كــه مــا عاشــق ایــن هســتیم كــه دنبالمــون باشــن.
معشــوقای خواســتنی بشــیم بــرای یــه ســری كارآگاه َحشَ ــر.
 عشــقی كــه بخــواد تــوش خشــونت و بــزن و بكــش و فــرار وبیقانونــی باشــه چــه جــور عشــقی میتونــه باشــه؟
 عشــق همیشــه بــا مــرگ همــراه بــوده .اكثــر آدمــا عشــقو بــا دوســت272
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داشــتن و حسهــای دیگــه اشــتباه میگیــرن .عشــق اون نیــروی عظیــم
مرگــه كــه میخــواد آدمــو از وجــود خــودش آزاد كنــه .خیلــی از
رفقــای تبهــكار مــن جونشــونو در راه عشــق دادن.
 مثال چه طوری؟ یكیشــون بــود ،پدرســوختهای بــود بــرای خــودش .نــه ازونپدرســوختههای الكــی پلكــی .بابــاش وقتــی بچــه بــود تــو مغــازهی
خــودش تــو آتیــش ســوخت .حــاال نــه اینكــه فكــر كنــی ایــن ازیــن
پدرســوختههایی بــود كــه بــه خاطــر پــول بانــك مـیزد ،نــه ،اون ایــن
كارو میكــرد چــون ایــن تنهــا كاری بــود كــه بلــد بــود.
 و عشقش؟ یــه معشــوقهی هشــتاد و دو كیلویــی داشــت .نــه ازیــن چــاق وچلههــا كــه بایــد بــا جرثقیــل بكشیشــون تــو رخــت خــواب ،یــه غــول
یــه متــر و هشــتاد و هفــت ســانتی كــه استخوندرشــت بــود و یــه تیكــه
چربــی تــو بدنــش پیــدا نمیشــد ولــی خــب دو تــا پســتون داشــت كــه
شــرط میبنــدم هــر كــدوم ده كیلــو وزنشــون بــود و اگــه حتــی یــه
لحظــه حواســش پــرت میشــد و تــوی خیابــون ســكندری میخــورد
ممههــاش بــه جلــو ســنگینی میكــرد و محكــم زمیــن میخــورد.
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البتــه بــدون حتــی یــه دونــه جراحــت؛ چــون باالخــره دو تــا كیسـهی
ممـهی خــودكار جلــوی بدنــش نصــب شــده بــود كــه تــو تصادفهــا
نمیذاشــت آســیبی ببینــه.
 خب چه جوری در راه این عشق فدا شد؟ رقیب داشت؟ رقیــب داشــت ولــی هم ـهرو بــدون خونریــزی كنــار زده بــود .امــاخــب میدونــی شــنیدم یــه روز كــه مثــل همیشــه دســت و پــای رفیــق
مــارو بســته بــود بــه تخــت و داشــت بــراش ســاك مـیزد و باهــاش ور
میرفــت یهــو ایــن ایــده بــه ذهنــش میرســه كــه بــره روی صــورت
رفیــق مــا بشــینه تــا رفیقمــون دروازههای بهشتشــو بــراش بلیســه و خب
میدونــی وقتــی یــه آدم هشــتاد و دو كیلویــی جــوری میشــینه روی
صورتــت كــه ماتحتــش تــوی دماغتــه و آلــت زنان ـهش روی دهنــت
فكــر میكنــی چقــدر دووم میــاری؟ بعیــد میدونــم اون تــو هــوای
زیــادی بــرای تنفــس وجــود داشــته باشــه .اینــه كــه بعــد یــه مــدت كــه
زن ریفیــق مــا از روی صــورت رفیــق مــا بلنــد میشــه متوجــه میشــه
كــه رفیــق مــا در راه عشــق خیلــی وقتــه فــدا شــده و رفتــه همونجــا كــه
جورابــای گمشــده مـیرن.
 اما این اسمش حماقته نه عشق!274
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 خــب مــا از جاهــای مختلفــی كــه وایســتادیم میتونیــم روی هــرچیــزی هــر اســمی كــه دلمــون میخــواد بذاریــم.
 ببیــن مــن فكــر میكنــم عشــق بایــد خیلــی انســانیتر از ایــن چیزهــاباشــه .مــن بــه عشــقی كــه بخــواد فقــط بــا دیدنــم بــه وجــود بیــاد
اعتقــادی نــدارم .همونطــور كــه روش تــو رو بــرای ارتبــاط برقــرار
كــردن بــا دختــرا هیــچ نمیپســندم و فكــر میكنــم هیــچ دختــری
حاضــر نمیشــه اینطــوری باهــات باشــه .مثــا چــی ،انتظــار داری بــا
خریــدن یــه مشــروب بــرای مــن رابطـهی بــا منــو بخــری؟ ایــن بیشــتر
شــبیه فاحشــگی میمونــه.
 اما فاحشهها نمیذارن براشون مشروب بخری. چرا؟ چــون بهــت میگــن كــه ترجیــح م ـیدن پولشــو بــرای خودشــوننگــه دارن!
 بــه هــر حــال ایــن حـسرو منتقــل میكنــه و راه كامــا ناامیدانـهایمیتونــه باشــه.
 خــب مــن بــا همــه یــه جــور برخــورد نمیكنــم .راستشــو بخــوای275
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مــن طعــم خوابیــدن بــا دختــرای زیــادیرو چشــیدم .هــر كــدومرو بــا
توجــه بــه شــخصیت خــودش تــور كــردم.
 مثال چی كار كردی؟ بــرای اكثرشــون نامــه مینوشــتم .آخــه مــن عاشــق نامــه نوشــتنم.همیشــه هــم یــه نسخهشــو بــرای خــودم نگــه م ـیدارم و همیشــه هــم
همراهمــه .شــاید بعــدا دادم بهــت تــا تــو هــم بخونیشــون.
 یعنی فقط از طریق نامه باهاشون رابطه برقرار میكردی؟ خــب نــه .بــذار چنــد تائیشــونو بــرات تعریــف كنــم .یادمــه یكــیاز ســریعترین كارام اون وقتــی بــود كــه بــه یكیشــون گفتــم :هــی
عروســك ،تــو االن دویســت و شــیش تــا اســتخون داری ،دلــت
میخــواد امشــب دویســت و هفــت تــا داشــته باشــی؟
یــه بــارم بــه یــه نفــر فقــط نــگاه كــردم .اونــم فقــط نگاهــم كــرد .تــو
یــه بــار بودیــم .وقتــی بارتنــدر خواســت بیرونمــون كنــه روی كاغ ـ ِذ
زی ـ ِر دهمیــن آبجویــی كــه خــورده بــودم نوشــتم مــا شــیش ســاعته
داریــم همدیگــرو نــگاه میكنیــم ولــی نمیدونــم چــرا بینمــون هیچــی
نمیشــه .كاغــذو دادم دســتش و رفتیــم خونـهی مــن .خــب میدونــی،
در اون حــد از مســتی كــه باشــی فقــط میتونــی بــاال بیــاری و بخوابــی.
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بــرای همیــن بــازم بینمــون هیچــی نشــد .اونــم هیچــی نشــده ناامیــد
شــدو گذاشــتو رفــت .البتــه ایــن یــه شكســت بــود .خــب بــذار ببینــم.
آهــا یــه مــوردی هــم بــود كــه بــاز خیلــی آســون افتــاد تــو چنــگال
ابلیــس .بهــش گفتــم خرســمو كــه از دو ســالگی باهــاش میخوابیــدم
گــم كــردم و اینكــه میتونــم ازیــن بــه بعــد بــا تــو بخوابــم؟
تــو گــوش یــه دختــره هــم تــو یــه مجلــس رقــص كلــوب شــبانه زمزمه
كــردم :بیــا بریــم هواپیمــا بــازی .مــن دراز میكشــم روی زمیــن و تــو
از روی مــن م ـیری تــو آســمونا .فرودگاهــش ازیــن شــل و وال هــم
ـفت سـ ِ
ـوش سـ ِ
نیســت .كانــدو ِم تاخیریپـ ِ
ـفت ســفت!
البتــه همــه بــه ایــن راحتیهــا پــا نم ـیدن .یادمــه یــه خوشــگلی بــود
كــه دروازهبــان قــدری بــود بــرای خــودش .بــه ایــن ســادگیها گل
نمیخــورد .اینــه كــه مــا بــش گفتیــم :هــی جیگــر ،بهتــر نیســت اون
لباسهــای خیســتو دربیــاری .اونــم پرســید كــه كــدوم لباسهــای
خیــس؟ مائــم پــارچ آبــو برداشــتیم و ریختیــم روش .البتــه بعــدش
فحــش خوردیــم .ولــی خــب ،مــا همیشــه دخترای ـیرو كــه فحشــای
ركیــك مـیدن دوســت داشــتیم .اینــه كــه بــا یــه تیــر دو نشــون زدیــم.
***
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دختــر چشــمهایش را بســته و صورتــش قرمــز اســت .كــم كــم
صورتــش را بــه صــورت مــرد نزدیــك میكنــد .مــرد بوس ـهای پنــج
ثانیــهای از لبهایــش میگیــرد كــه بــا ترمــز شــدید ماشــینهای
پلیــس قطــع میشــود .پلیسهــا بهســرعت داخــل بــار میریزنــد و
مــرد را روی زمیــن میندازنــد و بــه او دســتبند میزننــد.
مــرد میخنــدد .دختــر ماتــش بــرده .مــرد بــه دختــر اشــاره میكنــد
تــا نامههایــش را از جیــب كتــش بیــرون آورد .در حالــی كــه مــرد از
در خــارج میشــود دختــر او را صــدا میزنــد.
 هی! نیك! من ...من یه باكرهام. اینــو میدونــم جیگــر .مــن فقــط قــادر بــودم باكرگــی لبهاتــو ازبیــن ببــرم .باقیــش بــا یــه عشــق تازهســت .خدافــظ.

مــرد و پلیسهــا از صحنــه خــارج میشــوند و دختــر خشــكش
میزنــد .پــرده آرام آرام بســته میشــود .پــرده دوبــاره كنــار مـیرود.
بازیگرهــا میاینــد و بــرای مــردم تعظیــم میكننــد و میرونــد .اجـ ِ
ـرای
آخـ ِر نمایـ ِ
ـش «یــك بوســه ،عشــق و خداحافــظ» در شــرایطی بــه پایان
میرســد كــه از پنــج شــش تماشــاگری كــه در ســالن نشســتهاند
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خروپــف ســه نفــر هواســت و آن دو ســه نفــر دیگر هــم دارنــد خمیازه
میكشــند و كاپشنهایشــان را میپوشــند تــا زیــر بــرف ســنگین آن
بیــرون ،ســرما نخورنــد...

نامههای نیك))))))-تنم هت*&& به معشوقهایش

 -۱یــه ســاعتی تــا پــرواز مونــده بــود .دلــم میخواســت بهــت زنــگ
بزنــم و بگــم مــن اون ســتارهایم كــه تــو شــبای بیابــر ،تــوی آســمون
بــرات چشــمك میزنــه و از بــاالی ســرت رد میشــه .یــه ســتاره كــه
ازت خیلــی دوره ،ولــی هنــوز بــرات میتپــه...

 -۲تــو همیشــه فكــر میكــردی عاشــقای واقعــی میمیــرن .مثــل
پروانههایــی كــه مــدام دور شــمع میچرخــن و آخــرش میســوزن.
ســقوط میكنــن تــو معشــوق و نابــود میشــن .مــن امــا مثــل مــاه
بــودم .دور معشــوق میچرخــم و انــگار دارم ســقوطی میكنــم كــه
هیــچ پایانــی نــداره .آخــه مــن بــرای پروانــه بــودن ،زیــادی ســنگینم .و
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ایــن چیــزی از جاذب ـهی تــو كــم نمیكنــه.

 -۳بعضــی وقتــا فكــر میكنــم چــرا اســم عش ـقرو گذاشــتن عشــق و
مثــا نذاشــتن قاشــق .خــب شــاید چــون عشــق هــم مثــل نــون ،مثــل
درد ،مثــل رنــج و خیلــی از كلمههــای ســه حرفــی دیگــه اینقــدر
تــو زندگیهــا وجــود داشــته كــه بایــد بشــه زود و راحــت تلفظشــون
كــرد .شــایدم دلیلــش تلفــظ ایــن كلمــه اســت .كســرهی عینــی كــه
بــا احســاس و حالتــی خلســهگون و رو بــه پائیــن بــه شــین مســحور
كننــدهای وصلــه كــه در آخــر بــه یــه قــاف ،ختــم میشــه .كوهــی در
دوردســتترین و دســت نیافتهتریــن نقطــهی زمیــن كــه خورشــید
احساســاتمون از پشــت اون طلــوع میكنــه .امــا بــاز بیایــم یــه لحظــه
فكــر كنیــم .تصــور كنیــم قاشــق یعنــی عشــق .اونوقــت شــاید ایــن
عشــقی بــود كــه بیــن دو كــوه قــاف ،بیــن دو بینهایــت بلنــد و
دوردســت زندانــی بــود .شــایدم اصــا همیــن االن بشــه بــه جای عشــق
گفــت قاشــق .چــه اونكــه مــن خــودمرو مثــل قاشــقی در اختیــارت
قــرار دادم ...تــو هــر اونچــه از زندگــی بــود بــا مــن خــوردی ،جــز مــن
و مــن انــگار تنهــا چیــزی بــودم كــه همیشــه نزدیــك تــو بــود امــا هیــچ
گاه رســیدن بــه تــو رو تجربــه نكــرد .درســت مثــل اون مــاه كــه چهــار
میلیــارد ســاله دور زمیــن میچرخــه امــا هنــوز بــه وصــال معشــوق
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نرســیده.

 -۴عشــق مــن بــه تــو درســت مثــل  できないبــرام غیــر قابــل
بیانــه .هــر دفــه كــه ســعی میكنــم بــه زبــون بیارمــش فقــط یــه ســری
خطهــای كــج و معــوج میــاد تــوی ذهنــم كــه صــدای هــر كــدوم از
حرفــاش ســكوته .عشــق بایــد از زبونــی باشــه كــه مــن الفباشــو بلــد
نیســتم .امــا میدونــی ،خیلــی از بیســوادها نمیتونــن چیزایــیرو
كــه تلفــظ میكنــن و میدونــن ،بخونــن و بنویســن .شــاید افالطــون
و ارســطو و بقیــه اون كلهفســفریهای فیلســوف بــرای همیــن نوشــتار
رو تقبیــح كــردن چــون خیــال میكــردن دهنشــون بــه مغزشــون خیلــی
نزدیكتــره تــا دستشــون .ولــی بــه هــر حــال شــاید بشــه دســتتو روی
قلبــت بــذاری و صداشــو بشــنوی ولــی هیــچ وقــت نمیتونــی بــا
زبونــت صــدای قلبتــو بشــنوی .اینــه كــه مــن هنــوزم ترجیــح م ـیدم
بــرای معشــوقام نامــه بنویســم تــا اینكــه بــرم جلوشــون و در حالــی كــه
از خجالــت ســرخ و صورتــی میشــم بهشــون خزعبــات عاشــقانه
تحویــل بــدم .یعنــی نســخهی جدی ـ ِد مدرنیــزهی قرمــز شــدن كــون
بابونهــا بــرای جــذب جنــس مخالــف .خــب اینــم بــه نوبـهی خــودش
تكاملیــه!
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جنایتكاری در زمان

«تقدیم به بهترین جنایتكاران زمان»

 لعنت خدا بر شیطون ،تو دیگه كدوم خری هستی؟ معاملــهای در كار نیــس ،مــن پولهــارو میبــرم و شــما زنــدهمیمونیــد.
ج.د.ز اســلحهاشرو نكشــید .پاهــاش كمــی بــاز بــودن .پالتــوی چــرم
بلنــدش مثــل دندونهــای لــرد دراكــوال میدرخشــید ،كاله لبــهدار
مشــكی و ســر پائینــش اجــازه نم ـیداد كســی تــو چش ـمهاش نــگاه
كنــه و بــوت بلنــد و ســیاه و ســنگینش در كنــار شــلوار چــرم ســیاه
و تمــام ســیاهیهای دیگــهای كــه از یــه مــرد یــك متــر و زیــاد
ســانتی آویــزون بــود باعــث میشــد مــردم تــو خیابــون نتونــن جلــوی
خندهشــونو بگیــرن امــا بــه هــر جهــت در اون انبــار تاریــك و مخــوف
كســی بهــش نخندیــد.
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 این چه جور مسخره بازیئه .كوكائینهای لعنتی من كجاست؟! سی ثانیه فرصت دارید. بارونیكا! لعنتی اون بیرون چه خبره؟ چند نفرن؟ تمیزه ،یه پشه هم این بیرون نیس. بیست و پنج ثانیه فرصت دارید. ببیــن ریفیــق ،مــن آدمكــش نیســتم .كارم معاملــه اســت ولــی داریمجبــورم میكنــی بــرای بــار پنجــم ،نــه شیشــم ،آره اون هارولــد مــادر
مــرده هــم جزوشــون بــود ،گفتــن ســاكت خفـهش كنیــم ،بهــش گفتم
ریفیــق مــن دو ِســت دارم ،نمیخــوام زجــر بكشــی ،اگــه خفــه...
 پونزده ثانیه فرصت دارید. ...شــی قــول م ـیدم اینقــدر ســریع بهــت تزریــق كنــم كــه جــاییــه ســری پیرمــرد سیاهســوختهی عصــا بهدســت ،یــه قطــار اكســپرس
بــا مبلهــای تختخوابشــو ببرتــت اون دونیــا .خفــه نمیشــد ،یــه پــاره
آجــر زدم تــو ســرش ،بــاز عرعــرش رفــت هــوا ،دوبــاره زدم تــو
ســرش ،فایــده نكــرد .عیــن ســگ زوزه میكشــید ،بــاور كــن اونقــدر
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بــا آجــر زدم كــه ســرش آبگوشــت شــده بــود ولــی بــاز داشــت ِخــر
ِخــر میكــرد .مجبــور شــدم بــا همــون ســرنگ كارشــو تمــوم كنــم؛
بعضیــا هفــت تــا جــون دارن.
 پنج ثانیه فرصت دارید. میدونــی ،فــرق منــو تــو اینــه كــه مــن یــه اســلحهی كالیبــر نهنــگتــو دســتمه و تــو حتــی اســلحهاترو هــم نكشــیدی و اگـهام از دســت
مــن قســر در بــری ،ایــن بوزینههــا آبكشــت میكنــن.
 فــك میكنــم بــه انــدازهی كافــی بهــت فرصــت دادم تــا زنــدهبمونــی.
 اونــی كــه نعشــش میفتــه رو زیمیــن توئــی سیاهســوخته ،دیــداربــه جهنــم.
 مــن زمــانرو جلــو و عقــب میبــرم و مطمئــن بــاش در هیــچ دنیایــیبــرای تــو و بوزینههــات شانســی بــرای زنــده مونــدن باقــی نمـیذارم.
ِ
مــوج صــدای شــلیك اســلحه ،ســكوت ســاحلِ
تاریــك انبــار
زیرزمین ـیرو فراگرفــت و بــه ســرعت قطــع شــد .ج.د.ز مثــل همیشــه
قبــل از اینكــه گلولههــا راهــی بــه بــدن سیاهپوشــش پیــدا كنــن،
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زمــانرو آهســته بــه عقــب برگردونــد.
 اونی كه نعشش میفته رو زیمی...اســلحهاشرو كشــید و خــون از پیشــونی مــرد جــاری شــد .بــاز هــم
صــدای رگبــار گلولــه اومــد .هــر بــار ج.د.ز زمــانرو كمــی بــه عقــب
و كمــی بــه جلــو میبــرد و هــر بــار موفــق میشــد بــدون اینكــه
گلول ـهای بهــش برخــورد كنــه یــه نفــرو از پــا بنــدازه.
شــاید بگیــد وای خــدای مــن اون چطــور یــه همچیــن قدرتــی داشــت
كــه البتــه ســوال احمقانهایــه چــون ایــن یــه داســتانه.
از در بیــرون رفــت .تلفنــش زنــگ زد .گفــت كار انجــام شــد.
پولهــای غــرق خــون ،دســت زیــر چونــه ،تــو قبرســتونی از آدمایــی
كــه دههــا بــار در دههــا دنیــای محتمــل و بــه دههــا شــكل كشــته شــده
بــودن ،منتظــر آدمــای موادفروشهــای گنــده بــودن كــه بــا كمــك
ج.د.ز ،بــدون فروختــن ذرهای كوكائیــن میتونســتن چمدونــای پــو ِل
خریدارهــارو ازشــون بــدزدن.
امــا خــب ،بعضــی آدمــا بــه هیچــی اعتمــاد نــدارن و پیــش خودشــون
میگــن از كجــا معلــوم ایــن یــارو از یكــی دیگــه ِ
واس كشــتن مــا
پــول نگیــره .بــرای همیــن واســش پاپــوش دوختــن .انداختنــش تــو یــه
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معاملـهی دروغــی .دور تــا دور ج.د.ز پلیــس جمــع شــد .میدونســتن
بــا چــه قاتــل بیرحمــی طرفــن .همــه اســلحه كشــیده بــودن.
شــاید بگیــد خــب چرا زمانــو اونقــدر برنگردوند كــه بتونــه هیچ وقت
اونجــا نــره .بایــد بــرای ایــن دلیلــی بــه شــما بگــم؟ خــب پــس اجــازه
بدیــد اینطــور بگــم كــه بعضــی چیــزا هســتن كــه برگش ـتناپذیرن.
هــر دفعــه كــه بــه گذشــته بــر میگــردی بــاز بــه همونجایــی میرســی
كــه همیشــه میرســیدی.
زیــر پــاش یــه ســكه كوچیــك دیــد .خــم شــد روی زمیــن و بــرش
داشــت .پلیسهــا شــلیك كــردن .چنــد بــار زمــانرو عقــب جلــو
كــرد و دیــد بــا اون همــه گلولــه شانســی بــرای كشــتن اون همــه پلیس
وجــود نــداره.
 وقتــی میبینــی هیــچ شانســی نــداری ،همیشــه یــه شــانس بــرایفــرار هســت.
مســیریرو پیــدا كــرد كــه گلولــهای تــو اون شــلیك نشــده بــود.
همیشــه چنــد تــا پلیــس ترســو و زن و بچـهدار باشــرف پیــدا میشــن.
در اون جهــت دویــد ،چنــد بــار گلولههــا وارد بدنــش شــدن ،زمانــو
كشــید عقــب ،خــودشرو تكونــی داد .خســته شــده بــود ،اجــازه
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داد چنــد تائــی گلولــه زخمیــش كنــن تــا مجبــور نشــه بــاز بــه اول
برگــرده ،راه زیــادی اومــده بــود .پلیسهــا هــاج و واج مونــده بــودن
و نمیفهمیــدن چطــور كســی میتونــه از میــون اون همــه گلولــه
جــون ســالم بــه در ببــره .اســلحهاشرو كشــید .رفــت پشــت چــراغ و
ماشــینی دزدیــد و گاز داد .تمــام پلیســای شــهر دنبالــش بودن .بــا زمان
بــازی كــرد تــا گیرشــون نیفتــه .یــه لحظــه بــه الســتیك ماشــین شــلیك
كــردن ،تعادلشــو از دســت داد و بــا ســرعت خــورد بــه یــه كامیــون
بــزرگ .ماشــین منفجــر شــد .درد مــرگرو در تمــام ســلولهاش
بــرای اولیــن بــار حــس كــرد .بــا تهموندههــای هشــیاری كــه داشــت
تونســت زمــانرو برگردونــه ،تونســت جــون ســالم بــه در ببــره .تــو یــه
گاراژ وایســتاد .نشســت تــو تاریكیهــای گاراژی كــه بــوی روغــن
ماشــین اجــازهی نفــس كشــیدن نمــیداد .مدتــی قــدم زد .نگاهــی
بــه خیابــون انداخــت .پیرزنــی بــا ســگش قــدم م ـیزد .رفــت داخــل
گاراژ ،زمــانرو برگردونــد .بــاز بــه خیابــون نــگاه كــرد ،پیرزنــی
در كار نبــود ،دوبــاره عقــب بــرد و برگردونــد ،اینبــار دو نفــر تــو
خیابــون گالویــز شــده بــودن .چشمهاشــو بســت .مــردیرو دیــد كــه
جلــوی میلیونهــا تلویزیــون نشســته بــود .هــر بــار دكمـهایرو مـیزد
و خــودشرو داخــل تصویرهــا میدیــد كــه از یــه تلویزیــون وارد
یكــی دیگــه میشــد .بــه خــودش گفــت:
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 هــی ،تــو زمانــو عقــب جلــو نمیكنــی ،تــو فقــط داری شــانسهاتوِ
آبكــش میكنــی.
چــرا بــرای یــه ســری موادفــروش كار میكــرد؟ چــرا آدم میكشــت؟
بــرای پــول؟ نــه ،اون منزویتــر از ایــن بــود كــه بــه پــول زیــادی
احتیــاج داشــته باشــه .كشــتن قدرتمندتریــن غریــزهاش بــود .نــه فقــط
كشــتن آدمــا ،بلكــه شانسشــون .اون اجــازه نم ـیداد اون آدمــا ،تــو
هیــچ دنیایــی ،بــا هیــچ شانســی زنــده بمونــن .كســی نمیدونــه چــرا،
ولــی تــوی اون گاراژ ج.د.ز زمــانرو تــوی دســت گرفتــه بــود و مثــل
یــه پــازل دور هــم میچیــد و وقتــی پازلهــا شــكلی یافتــن ،وقتــی
معنایــی پیــدا كــردن ،زمــانرو بیوقفــه برگردونــد .تــا جایــی كــه
وایســتاده بــود میــون صدهــا پلیســی كــه تنهــا منتظــر بــودن تكونــی
بخــوره تــا بــا تمــام تــوان بــه ســمتش شــلیك كنــن .دســتی بــه كالهش
زد كــه موهــای بلنــد و قهوهایــش از اطرافــش بیــرون زده بــود .اونــو
بیشــتر پائیــن كشــید .نمیخواســت كســی تــو چش ـمهاش نــگاه كنــه.
روی زمیــن خــم شــد و ســكهرو از زمیــن برداشــت .هــزاران گلولــه
بــه ســمتش اومــدن .زمــان هیــچ وقــت بــرای اون از داخــل اون گاراژ
فراتــر نمیرفــت ،اون بیــش از انــدازه از تكــرار هم ـهی اینهــا خســته
شــده بــود و مثــل یــه نگاتیــو طوالنــی و قدیمــی ،تصاویــرش پــر شــده
بــود از پرشهــا و برفكهــا و خطهــای عجیبــی كــه هــر از چنــد
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گاه یــه بــار وارد تصویــر میشــد و بــه ســرعت ناپدیــد میشــد و اون
در تمــام ایــن مــدت انــگار داشــت دنیــای تاریــك نگاتیــو خــودشرو
بارهــا از بــاال بــه پائیــن و از پائیــن بــه بــاال نــگاه میكــرد.
آدمهــا انتخابهایــی دارن كــه یكســری از اونهــارو دارن و
یكســریرو هیچوقــت نــدارن .ج.د.ز هــم تصمیــم گرفــت بــرای
همیشــه از اون تلویزیونهــا بیــرون بــره .و بــرای همیــن زمــانرو در
كســری از ثانیــه اونقــدر عقــب و جلــو بــرد تــا گلولههــا صدهــا بــار
نگاتیــو قلــب خــط خطــی و خســتهاشرو از حركــت بــازدارن.
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یك داستان سقط شده

كاغــذو گذاشــتم جلــوم و خواســتم یــه داســتان بنویســم .ایــدهام حــول
و حــوش یكــی از حــروف الفبــا میچرخیــد كــه ســی هــزار ســال بــود
میشــد اونــو خــورد و ماكســیم گوركــی ســیصد صفحــه دنبالــش
گشــته بــود ،بــدون اینكــه خیلــی بهــش پرداختــه باشــه؛ و مســیح ،كــه
بــه نوعــی ایــن حــرف بــود ،خــودشرو در شــام آخــر بــا پیالههــای
شــراب تقدیــم كــرده بــود بــه رفغــا؛ و جامع ـهی مســیحی كــه خیلــی
بــه ایــن حــرف مــا اهمیــت مـیدن قبــل از جنــگ جهانــی اول بــود كه
فهمیــدن قداســت بعضــی چیزهــا از جملــه ایــن حــرف ،دیگــه صــرف
نــداره و مســیحی كــه زمانــی براشــون روی آبهــا راه میرفــت حــاال
تــو كیســه پالســتیكای بــزرگ تــو ســوپرماركتهای بزرگتــر بــود.
ایــن حــرف ده روزی بــود روی میــزم جا خشــك كــرده بــود .در واقع
میخواســتم اســم داســتانرو «گفتوگــو بــا یــك كپــك بــذارم» امــا
بــا اتفاقاتــی كــه بعــدش افتــاد پشــیمون شــدم .البتــه اینطــور نبــود كــه
بــا كپــك صحبــت نكــرده باشــم ،نــه ،یــه چیزهایــی بینمــون رد و بــدل
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شــد .نصفــش حــرف بــود و نصفــش یــه ســكوت سراســر همــذات
پندارگونــه .ســعی میكنــم ســه چهــار خــط دیگــه بــه گفتوگومــون
بپــردازم چــون بــه هــر حــال شــاید دلیــل اینكــه اســم داســتانرو تغییــر
دادم مهمتــر باشــه.
خــب همــه چیــز بــا یــه حادثــه شــروع شــد و مــن نمیدونــم چطــور
بایــد از حادث ـهای كــه همیــن حــاال داره اتفــاق میفتــه حــرف بزنــم.
حتمــا شــما هــم تــا بــه حــال متوجــه یــه غلــط امالیــی تــو هشــت خــط
باالتــر شــدید .خــب چــه میشــه كــرد ،در جریــان یــه حادثــه چــه
كســی بــه اینكــه انشــای صحیــح رفغــا چیــه اهمیتــی م ـیده ،درســت
همونطــور كــه وســط آتیــش ســوزیهای زندانــی در هنــدوراس
كســی بــه اینكــه هــم ســلولیش ســه هفتــهای میشــد جورابــشرو
نشســته بــود ،اهمیتــی نم ـیداد.
«هــی بابــی! اگــه ازیــن آتیشــم جــون ســالم بــه در ببریــم حتمــاً از
بــوی گنــد جورابــای تــن لشــت میمیریــم».
عــاوه بــر اون معتقــدم نمیشــه كســاییرو كــه باعــث میشــن آدمــو
روی صلیــب بــا میــخ ســوراخ ســوراخ كنــن ،رفیــق نامیــد و همــون
بهتــر كــه ازیــن نقطـهی اضافــی محروم بشــن و بــه جــای اینكــه افتخا ِر
داشــتن ق قرب ـترو داشــته باشــن ،در غ غربــت ،جایــی در صحــرای
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عربســتان ،ســرگردون بشــن ،چــون بــه هــر حــال ایــن یــه لغــت عربیــه.
تــا اون لحظــه ســرشرو از پالســتیك بیــرون نیــاورده بــود .صبــح زود
بــود و نــور آفتــاب هنــوز از روزنههــای مقــاوم تاریــك اتــاق ،اجازهی
روادیــد نگرفتــه بــود .یــه ســیاه تلــخ غلیــظ بــرای خــودم ریختــم تــو
لیوانــو اومــدم نشســتم روی صندلــی جلــوی میــزم ،چــون بــه هــر حــال
اصــا هــم قهــوهای نبــود .روزنام ـهی هفت ـهی گذشــته رو كــه بــا یــه
تیتــر درشــت نوشــته بــود «ســقوط پشــهای در دماغــهی آفریقــا» و
مدتــی میشــد كــه باعــث شــده بــود آفریقــا بــه عطســه بیفتــه و كمــی
از ســفیدیهای قــاره كــم بشــه ،میخواســتم بگــم بــه دســت گرفتــم
امــا بهتــر دیــدم راجــع بــه چیــزی كــه زیــر روزنامــه دیــدم صحبــت
كنــم .خــب نمیدونســتم زیــر ایــن روزنامــه چنیــن چیــزی وجــود
داره .در پالســتیكو بــاز كــردم و زل زدم بــه ســبزهای عجیــب كپــك.
 دیروز اینجا نبودی!! یهو از كجا پیدات شد؟! دیروز كی میشه؟ یعنی دیروز ،قبل از اینكه باشی. مــن چشــم بــاز كــردم و دیــدم هســتم .خمیــازهای كشــیدم و دســتو پامــو روی تكــه نونــی كــه روش نشســتم كــش و قــوس دادم.
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 خب چه خبرا؟ خبری نیست .شما چه خبر؟و ایــن جــوری بــود كــه اون مثــل مســیحی كــه از هیــچ بــه دنیــا اومــده
بــود و پــدری نداشــت ،از تكــه نونــی پدیــد اومــد كــه ده روز زیــر
ســقوط پشـهای در دماغـهی آفریقــا ،جــا خشــك كــرده بــود .خیلــی
حــرف زدیــم و خیلــی هــم ســكوت كردیــم .تصمیــم گرفتــم از تــوی
گفتوگوهامــون یــه داســتان بكشــم بیــرون .امــا دیگــه ظهــر شــده
و گرســنگی كالفــهام كــرده بــود و البتــه كمــی هــم هــوای تــازه
میخواســتم .فكــر كــردم چطــور میشــه هــم هــوای تــازه خــورد
و هــم ســیر شــد .خــب فكــرای بیخــود نكنیــد چــون امــروز روز
تولــد كپكــه و نمیتونــم تنهــا اینجــا ولــش كنــم .از طرفــی خیــال هــم
نمیكنــم بشــه از یــه كپــك بــرای صــرف ناهــار تــو یــه رســتوران
دعــوت كــرد یــا اگــرم بشــه بعیــد میدونــم كپــك بتونــه بــا ایــن
سوســول بازیهــای داخــل رســتوران كنــار بیــاد .مهمتــر از همــهی
اینهــا اینــه كــه چــه طــور میشــه در بطــن یــه حادثــه بــا یــه كپــك
بــه رســتوران رفــت .شــاید آدم نبایــد اینقــدر شــكمو باشــه و بهتــره
حداقــل در چنیــن مواقعــی بــه چیــزای مهمتــری فكــر كنــه .درســت
همونطــور كــه خــب كمتــر كســی پیــدا میشــه وقتــی میدونــه تــا
یــه ســاعت دیگــه میمیــرهِ ،
واس خــودش املــت درســت كنــه .منــم
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خیلــی ســعی كــردم بــه گرســنگی و اون حرف خوشــمزه فكــر نكنم و
ســعی كنــم داســتانمرو پیــش ببــرم امــا دری كــه مدتــی بــود بــه شــدت
كوبیــده میشــد و پشــتش كلــی ســر و صــدا و داد و فریــاد و اســلحه
و باتــوم جمــع شــده بــود مثــل ســیلی وارد اتاقــم شــد .دســتمرو دراز
كــردم تــا كپ ـكرو از پنجــره بیــرون بنــدازم .هیــچ معلــوم نبــود چــه
بالیــی ســرش بیــارن .امــا دســتم نمیرســید و هرچــی تــاش كــردم
باتــوم بیشــتری خــوردم تــا جایــی كــه یــه ضربــه خــورد بــه شــقیقهی
راســتم .اگــه مــیزد تــو شــكمم یــا بــاالی دماغــم و یــا حتــی زیــر
چشــمم خیالــی نبــود امــا اون زد درســت جایــی كــه داشــتم آخریــن
بخشهــای داســتان گفتوگــو بــا یــه كپــكرو خلــق میكــردم.
ضعــف شــدیدی كــردم .از دماغــم خــون میومــد و احســاس كــردم
چیــزی از ســوراخ راســت دماغــم بیــرون زد كــه بســیار دوســش
داشــتم .و ایــن جــوری بــود كــه داســتان گفتوگــو بــا یــك كپــك
ســقط شــد .خــب متاســفم كــه یــه حادثــه باعــث شــد تــا داســتانیرو
كــه بایــد بخونیــد از دســت بدیــد .امــا همونطــور كــه كشــان كشــان
منــو از در بیــرون میبــردن ایــن ایــده بــه ذهنــم رســید تــا حداقــل
شــمارو بــا كپــك تنهــا بــذارم تــا هــر داســتانی میخوایــد دربــارهاش
بنویســید:
كپك
294

به زودی یک نفر خودش را در اینجا حلقآویز خواهد کرد

محمد جابری

داستانی كه اسمش یادش رفته بود

بــرام تعریــف كــرد روی ســنگ نوشــته شــده بــود ،بــا اون زبونــی
كــه فقــط مــردم جزیــرهی ایســتر ازش ســر در میــاوردن .بعــد گفــت
كــه چــه طــور مــردم جزیــره كــه زبونــی بــرای خودشــون نداشــتن،
یــه ســری خرچنــگ و قورباغــهرو روی ســنگها كوبیــدن و اون
بدبختهــا كــه بــه حالتهــای مختلفــی ریقشــون در میومــد ،شــدن
حــروف الفبــای رونگورونگوئــی.
داســتانی كــه اســمش یــادش رفتــه بــود یــه چشمشــو از ســردردی كــه
امانـشرو بریــده بــود تنــگ كــرد و ســعی كــرد بــازم از قهــوهی ســیاه
تلخــش بنوشــه .بعــد خیلــی آروم روی میــز زد و گفــت حــاال كــه
درســت فكــر میكنــه میبینــه خزعبــل گفتــه؛ حتــی مــردم جزیــره
هــم زبــون خودشــونو نمیفهمیــدن.
ســعی كــردم از روش چیــزی بخونــم امــا كامـ ً
ا مچالــه و چــروك بود
و اونقــدر ســیاه بــه نظــر میرســید كــه بــه چالـهی چركینــی شــبیه بــود
كــه از اوایــل قــرن هفتــم میــادی تــا بــه حــال پذیــرای تمــام كشــته
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شــدههای جنگــی بــوده .لبخنــدی زد و گفــت نمیتونــم بخونمــش.
جــواب منــم ایــن بــود كــه فقــط میخواســتم نگاهــی كــرده باشــم.
خیلــی خُ بــی گفــت و خــودشرو كمــی كــش و قــوس داد .بعــد رفــت
زیــر شیشــهی میــز كافــه كــه ازیــن دودی رنگهــا بــود كــه ملــت
شــعرهای عاشــقانه زیــرش چپونــدهان .چــون میدونــم اگــه بیشــتر از
ایــن بنویســم «گفتــم و گفــت» ،حــس انزجــار آمیــزی بهتــون دســت
مـیده ،پــس بــازم مینویســم گفتــم و گفــت .بلــه بهــم گفــت خــب.
منــم گفتــم جالبــه .اینــو گفتــم كــه گفتــه باشــم ،كــه اونــم چیــزی
بگــه ،تــا گفتــشرو بــا گوهــام بــه گفتوگویــی تبدیــل كنــم بیــن
منــی كــه مــن باشــم و داســتانی كــه اســمش یــادش رفتــه ،چنــد صــد
ســال پیــش روی ســنگ حكاكــی شــده ،حوصل ـهاش ســر رفتــه و بــا
اهالــی جزیــره رفتــه بــودن كنــار ســاحل بــرای دیــدن پایــان دنیــا كــه
خیلــی وقــت بــود قــرار بــود بیــاد ،امــا هنــوز نیومــده بــود .بهــم گفــت
همینطــور ســرشرو گرفتــه بــود ســمت دریائــو آســمون و منتظــرش
بــود .اینقــدر انتظــار كشــید تــا یــه روز بــه خــودش اومــد و دیــد شــده
یــه مجســمهی گــوشدراز ســیاه كــه چهارصــد ســاله منتظــره .بهــش
گفتــم انتظــار نــدارم داستانشــو یــادش باشــه .جــواب داد كــه فقــط
اسمشــو یــادش رفتــه .گفتــم حتمـاً بایــد داســتان جالــب و پرحادثـهای
باشــه كــه هنــوز یــادش نرفتــه .اخماشــو كــرد تــو هــم و گفــت اتفاقـاً
تــوی داســتانش هیــچ اتفاقــی نمیفتــه .بعــد ازم خواســت همیــن االن
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بــه شــما هــم بگــم كــه قــرار نیســت از اینجــا بــه بعــد ،كــه داســتانی
كــه اســمش یــادش رفتــه بــود میخــواد داســتانشرو تعریــف كنــه،
اتفاقــی بیفتــه .در واقــع ایــن داســتان آشیســت از اتفاقــات نیفتــاده .رو
ایــن حســاب هنــوزم بــرای كنــار گذاشــتن ایــن داســتان دیــر نیســت.
دلیلــی نــداره چــون تــا اینجاشــو خوندیــد بقیهاشــم بخونیــد .كمــی
پوكــر بازانــه فكــر كنیــد و ســعی كنیــد اون چیپهایـیرو كــه وســط
گذاشــتید فرامــوش كنیــد و بــرای اینكــه بیشــتر از ایــن چیــزیرو از
دســت ندیــد فولــد كنیــد و بریــد دنبــال كار و زندگـیای كــه نداریــد.
بعــد بهــش گفتــم شــك دارم چیــز زیــادی از داســتانش بفهمــم چــون
مــردم اون جزیــره عجیــب و مرمــوز بــودن و كارایــی میكــردن كــه
عقــل جــن هــم بهــش نمیرســید .گفــت اتفاقــاً داســتان تــو زمــان
حــال اتفــاق میفتــه ،یعنــی اواســط دهــهی هفتــاد .گفتــم االن كــه
ده ـهی هفتــاد نیســت .ســی چهــل ســال ازون موقــع گذشــته .چــون
شونههاشــو از زیــر شیشــه نمیتونســت بــاال بنــدازه ابروهــاش بــاال
رفتــن و گفــت كــه ســی چهــل ســال ای ـنور اونور بــودن همچیــن
توفیــری هــم نــداره .گفتــم چطــور میشــه داســتانی كــه حتــی مــردم
جزیــرهی ایســتر هــم ازش ســر در نمیــارن ،دربــارهی ده ـهی هفتــاد
مائــه .گفــت مــردم مــا همونطــور كــه منتظــر بــودن ،اینقــدر وقــت
داشــتن كــه میتونســتن دربــارهی هــر زمانــی داســتان بنویســن .گفــت
اونهــا چیــزیرو كــه انجــام شــده بــود نمیدیــدن ،بلكــه فقــط قــادر
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بــودن چیزایــی كــه بــرای انجــام شــدن باقــی مونــده ببینــن:

بیســت و ســوم اكتبــر هــزار و نهصــد و هفتــاد و ســه .ســاعت دوئــو
پونــزده دیقــه .ماركــوس بــا اینكــه راســت دســته اســلحهاشرو گرفتــه
دســت چپــش تــا بتونــه گوش ـهی دیــواریرو كــه روب ـهروی بانــك
قــرار داره بگیــره و خیلــی مخفیانــه ســرك بكشــه .هــوا ابریــه امــا اونــم
مثــل مــا بــه زن حاملــهای میمونــه كــه هیــچ بچــهای تــو شــكمش
نیســت ،بلكــه فقــط ظاهــر یــه ابــریرو داره كــه میخــواد بشاشــه رو
ســر و صــورت ملــت ،ولــی شــاشبند شــده .بهــم گفــت «باالخــره
مــچ ایــن عوض ـیرو ،در حالــی كــه میخــواد نیــت كثیفشــو عملــی
كنــه ،میگیریــم ».گفتــم «ماركــوس االن دو ســاعته اینجــا وایســتادیم
و هیــچ اتفاقــی نیفتــاده ».گفــت «ایــن شگردشــه .همیشــه مـیره داخــل
بانــك و زل میزنــه بــه كارمنــدا ».گفتــم «ایــن جرمــه؟» جــواب داد
«اینكــه چــرا ایــن كارو میكنــه جرمــه ».گفتــم «خــب تــا اون ازشــون
نخــواد پــوالرو بــراش بریــزن بیــرون دزدی نكــرده ».گفــت «همیــن كه
كارمنــدا بــه نیتــش پــی ببــرن و آژیــرو بزنــن میریزیم تــو و باباشــو در
میاریــم ».گفتــم «ماركــوس اگــه اســلحه داشــت چــی؟» گفــت «خوب
مائــم داریــم!» گفتــم «مــا كــه فشــنگ نداریــم .یــادت رفتــه دیشــب
همشــو ســر قمــار باختیــم؟» گفــت «تُــف بــه ایــن شــانس ،دیگــه اون
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بــازی نكبتیــرو بــازی نمیكنــم ».گفتــم «حــاال چــه جــوری بایــد
بــا دو تــا تفنگــی كــه فشــنگ نــداره ،دزدیرو كــه نمیخــواد دزدی
كنــه دســتگیر كنیــم؟» گفــت «از كجــا میدونــی نمیخــواد؟»
گفتــم «نمیتونــه ،االن پنــج روزه كــه مــا اینجــا وایســتادیم و اون
هنــوزم جــرأت نكــرده اســلحه بكشــه ».گفــت «باالخــره جــرأت پیــدا
میكنــه ».گفتــم «اون روز امــروز نیســت ».پرســید «چطــور؟ گفتــم
نیــگا كــن از بانــك زد بیــرون ،بــازم هیــچ غلطــی نكــرد».
دزد دســتشرو كــرد تــوی جیبــش ،یــه كاغــذ درآورد ،مچالــه كــرد
و انداخــت داخــل ســطل آشــغال .ماركــوس هیجــانزده شــده بــود و
باالخــره بعــد از پنــج روز انتظــار ،دیــد كــه دزد وقتــی از بانــك بیــرون
زد ،همونطــور قــدم نــزد و حداقــل كاغــذیرو كــه میتونســت
مــدرك خیلــی مهمــی باشــه داخــل زبالــه انداخــت .دستشــو كــرد
داخــل ســطل زبالــه ،كــه بــوی هــر ُگهــیرو مــیداد كــه در طــول
تاریــخ اســمش تــوی كتابچ ـهی تاریــخ ُگهشناســی دنیــا ثبــت شــده
بــود .پنجــاه شــصت صفح ـهای شــونو كــه از دســش تكونــد تونســت
همزمــان بــا عــوق زدنهــای متوالیــش كاغــذ رو بــاز كنــه و ببینــه كــه
تــوش ســفیده .بــازم دنبالــش رفتیــم .نمیدونــم اون دزد چــه عالقـهی
عجیبــی داشــت بــه كوچههــای خلــوت .جاهایــی كــه یــه پیــرزن
یــا آدم تنهــا بــه تنهایــی راه میرفــت و میشــد رفتــو بــا یــه چاقــو
299

به زودی یک نفر خودش را در اینجا حلقآویز خواهد کرد

محمد جابری

كیــف طرفــو زد .منتهــا اون از كنــار تمــام اونهــا رد شــد و بــرای هیــچ
كدومشــون تیــزی نكشــید.
در حالــی كــه ابرهــا شــاشبند شــده بــودن و رطوبــت هــوا كل
خیابونهــا و محتواشــونو ،كــه ماهــا باشــیم ،كرخــت و كســل
كــرده بــود ،یــه دختــر و پســر از كنــارم بهســرعت رد شــدن .خیــال
كــردم دارن لبهــای همــو در حــال راه رفتــن میبوســن و البــد
میخــوان اینطــوری حالتهــای جدیــدی تــو پیشدرآمدهــای
همخوابگیشــون ایجــاد كنــن .امــا یــه مــدت كــه گذشــت دیــدم
ولكــن نیســتن و همونطــور لــب تــو لــب تــا آخــر خیابــون قــدم زدن.
فهمیــدن یــه همچیــن بوس ـهای كــه یــه چنیــن امتــدادی داشــته باشــه
بوســه نیســت ،بلكــه فقــط نقط ـهی مقابــل قــدم زدن دو تــا آدمــه كــه
بوسـهای بینشــون در كار نیســت .خــب اینها چــه ربطی به دزد داشــت؟
معلومــه كــه ربــط نداشــت .خــوب باالخــره بایــد میانبرنام ـهای باشــه
بیــن راه رفتنهــای ممتــد دزدی كــه بعــد از پنــج روز تونســته یــه
كاغــذ ســفیدو مچالــه كنــه و داخــل ســطل آشــغال بنــدازه.
باورتــون بشــه یــا نــه االن ســاعت پنــج عصــره و مــا كارآگاهــای
پانویسشــده در كتــاب تاریــخ ُگهشناســی ،همچنــان داریــم دزد رو
تعقیــب میكنیــم .رو بــه ماركــوس كــردم و گفتــم «هــی! نكنــه ایــن
یــارو افسردهســت؟» گفــت «فــك نكنــم .چطــور مگــه؟» گفتــم «یــه
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نیــگا بــش بنــداز! آخــه كــدوم آدمــی میــاد تــو ایســتگاه متــرو ،بعــد از
دو ســاعت پیــادهروی روی صندلــی خالــی پشــت ســرش نمیشــینه و
جایــی میایســته كــه بــا نزدیكتریــن آدم ممكــن ،دورتریــن فاصلهرو
داشــته باشــه ».گفــت «ایــن دزدا همــه از یــه قماشــن؛ ترســو و بــزدل».
زانوهاشــو دیــدم كــه كامــ ً
ا غیــر ارادی میلرزیــد .عــرق از ســر
و روش پائیــن میریخــت و از تكــون خوردنهــای هیســتریكش
بهخوبــی مشــخص بــود قلبــش مثــل آدمــی كــه زانوهــاش غیــرارادی
میلرزیــد و عــرق از ســر و روش پائیــن میریخــت و كامــ ً
ا
هیســتریك تكــون میخــورد ،تنــد تنــد مــیزد .صــدای ترمزهــای
قطــار رو كــه شــنید هــول شــد .بعــد دورخیــز كــرد .رفــت جلــو ایســتاد
پشــت خــط قرمــز .چشـمهامو تنــگ كــردم و منتظــر شــدم تــا بدتریــن
و چندشآورتریــن صحن ـهی تمــام زندگیمــو تماشــا كنــم .امــا قطــار
كــه اومــد دورخیــزش بــه خیــزش نینجامیــد .نگاهــی بهــش كــردم ،در
امتــداد اون ده دقیقــه نــگاه تقریبــاً بیپلكــی كــه روش قفــل كــرده
بــودم و چشــمهامرو تــو اون رطوبــت بــاالی هــوا خشــك كــرده
بــود .انــگار بــازم نتونســت .خشــكش زده بــود و از شــدت ناتوانــی
حتــی نمیتونســت بــه خــودش تكونــی بــده ،درســت مثــل كســی
شــده بــود كــه مدتهــا بــود میخواســت چیــزی بــه معشــوقش بگــه
امــا نمیتونســت و هــر بــار ازش میخواســت بــه كافــه بــرن و بعــد
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میشســت داخــل كافــه و ســاعتها فقــط زل م ـیزد بــه حرفهایــی
كــه دونــه دونــه ســر بریــده میشــدن و ســاكت و بیســر و صــدا از
چشـمهاش بیــرون میریختــن .حــاال هــم انــگار پنــج روز بــود میومــد،
گــذر مــرگرو میدیــد و هــر بــار ازش دعــوت میكــرد تــا باهــاش
یــه قهــوه بخــوره .امــا هــر بــار تــوی چشـمهای مــرگ نــگاه میكــرد
و بــاز نمیتونســت بهــش بگــه كــه چقــدر دوســش داره .دكمــهی
ضبــط صوتمــو زدم و گفتــم «بیســت و ســوم اكتبــر هــزار و نهصــد
و هفتــاد و ســه ،ســاعت پنــج و شــش دیقــه ،در ایســتگاه زیرزمینــی
متــرو ،هیــچ اتفاقــی نیفتــاد»...
داستانشــو كــه تعریــف كرد ازش خواســتم بریــم و چندتائــی كتابخونه
و كتابفروشــی ببینیــم تــا بهــش نشــون بــدم كتابــای مــا تــو ایــن دوره
زمونــه چــه شــكلیه .امــا اون انــگار چیــزی نشــنید .از زیــر شیشــهی
میــز بیــرون اومــد ،كاله قرمزشــو گذاشــت روی ســرش ،عصــای
استخونیشــو بــه دســت گرفــت و بــدون خداحافظــی از در بیــرون
رفــت ،چــون بــه هــر حــال اون داســتانی بــود كــه اســمش یــادش رفتــه
بــود.
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گردش با یك مرگ خندهدار

مــرگ خنــدهدار جلــوی چشـمهامو گرفتــه بــود و نمیتونســتم چیــزی
ببینــم .دســت یكــی از هــم بازیهــاش هفــت هشــت ریشــتر زلزلــه
انداختــه بــود بــه جونــم و دیویــد هیــوم عیــن شــاخكهای سوســك
روی ماشـهام عقب-جلــو میرفــت ،درســت مثــل زمانــی كه دویســت
و انــدی ســال پیــش خیــال میكــرد خیلــی از كارهــا نــه از عقــل و
تفكــر كــه از تجرب ـهی گذشــته ایجــاد میشــه .حــاال هــم شــده بــود
انگشــت ســبابهی یكــی از همبازیهــای مــرگ خنــدهدار و داشــت
ِ
فیلســوف شــكاكرو بهخوبــی در ایــن نســخهی تناســخیافته
نقــش
از روح بازنشســته و خســتهاش ایفــا میكــرد كــه مدتــی بــود در
خانــهی ســالمندا ِن دهاتــی اطــراف بهشــت و جهنــم ســوپ هویــج
بــه خــوردش مــیدادن .وقتــی تجربــه پیــروز شــد مــرگ خنــدهدار
دستهاشــو از روی تــك چشــمم برداشــت ،صــدای مهیبــی داد و
غیبــش زد .عیــن نقاشــی زنــی بــا یــه كالهِ ِهنــری ماتیســه وایســتاده بــود
جلــوم و دســت راستشــو گذاشــته بــود روی قلــب چپــش و در حالــی
كــه فریــادی ســاكن م ـیزد زل زده بــود بــه رفیــق مــرگ خنــدهدار.
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البتــه كالهــش ازون خنــزر پنزرهایــی كــه زنــای اوایــل قــرن بیســتم
مثــل دكــون ســبزی فروشــی بــاالی كالهشــون میچیــدن ،نداشــت
و لباســش هــم اونقــدر معمولــی و بیرنــگ بــود كــه هــر تالشــی
بــرای توصیفــش هــدر دادن وقــت و كلمــه بــود و ازیــن بابــت بــا
اون نقاشــی تفــاوت داشــت و از ایــن نظــر بهــش شــبیه بــود كــه
همــون نــگاه حســرتآلود و غمانگیــزو بــه قلــب بیننــدهاش شــلیك
میكــرد .ســرمو گرفــت پائیــن و دویــد .دیویــد هیــومرو از روی
ماشـهام برداشــته بــود و فقــط میدویــد .بعــد دوبــاره برگشــت و ســرمو
بــاال گرفــت و زن بدبخ ـترو دیــدم كــه مثــل بارونــی كــه ســاعتها
از بارشــش گذشــته بــود روی زمیــن ریختــه بــود و داشــت كــم كــم
بخــار میشــد .نگاهــش بــا نگاهــم مــوازی شــد و دیــدم كــه كســی
اون اطــراف نبــود .نمیدونســت بایــد فــرار كنــه یــا نــه .امــا از چــی؟
كســی اونجــا نبــود .برگشــت .ســرمو زد بــه شــونهی زن تــا مطمئن بشــه
زنــده نیســت .شــایدم داشــت دنبــال مــرگ خنــدهدار میگشــت كــه
غیبــش زده بــود .بعــد ســكتهای خفیــف در زمــان زد و همونطــور
بــا دســت چپــش چون ـهی زنرو بــه آرومــی گرفتــه بــود بــه ســمت
خــودش .منــو غــاف كــرد و حــدس میزنــم زنرو روی شــونههاش
بلنــد كــرد؛ چــون ســنگین و آروم راه میرفــت و گاهــی تلــو تلــو
میخــورد .بــه خونــه كــه رســید مــن هنــوز تــوی جیــب كــت چــرم
و بــد بــوش بــودم و چــون هیچــی نمیدیــدم بلنــد شــدم و داخــل
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كــت رفتــم و بعــد وارد یكــی از هــزار تــا دســت چوبلباســی شــدم.
بــازم چیــزی نمیدیــدم ،تــا اینكــه اومــد و كــت چرمــو برداشــت،
اســلحهرو داخــل كشــوی میــزش گذاشــت و ســعی كــرد روی بــدن
زن نشــونی از مــرگ خنــدهدار پیــدا كنــه .امــا زن جــز همــون دوازده
ســوراخ همیشــگی ،ســوراخ دیگــهای بــه كلكســیون ســوراخهاش
اضافــه نكــرده بــود .بلنــدش كــرد و روی صندلــی نشــوند .گــردن
زن بــه پائیــن افتــاد و دســتهاش از كنــار صندلــی آویــزون بــودن.
روبـهروش نشســت .ســعی كــرد نگاهــش كنــه .بعــد بلنــد شــد و گردن
زنرو خیلــی آروم بــا طنــاب بــه دســتهی صندلــی گــره زد تــا بتونــه بــه
اون چهــره زل بزنــه .گرســنهش كــه شــد رفــت پــای یخچــال ،دو تــا
گوجــه برداشــت و ســه تــا تخــم مــرغ .پــای ماهیتابــه كــه رســید بــاز
دیویــد هیومــش تلنگــری بهــش زد و همیــن باعــث شــد برگــرده پــای
یخچــال و یــه گوجــه و یــه تخــم مــرغ دیگــه هــم بــرداره .یــه بشــقاب
جلــوی زن گذاشــت و بــراش كمــی املــت ریخــت .بــه عــاوهی
شــامپاینی كــه فقــط دو ســه بــار در ســال چوبپنبـهاشرو بــرای كســی
بــاز میكــرد .غذاشــو كــه خــورد شــروع كــرد بــا مــرگ خنــدهدا ِر زن
حــرف زدن .امــا بعــد از نیــم ســاعت بــه ایــن نتیجــه رســید كــه شــاید
مــرگ خنــدهدار واقعـاً غیبــش زده باشــه .بعــد دوبــاره زل زد بــه زن و
موهــای بلوندشــو بــا انگشــتای كلفتــش خیلــی آروم كشــید و شــونه
زد .بــا دســتش حســابی بــه صــورت زن نــگاه كــرد .اول اونــو روی
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چش ـمهای بســتهاش كشــید و بعــد روی لبهــای بــاز شــدهاش .و در
آخــر روی گوشهــای نازكــش كــه روی گردنــش ســایهای كمرنــگ
انداختــه بــودن .یــه ســاعتی كــه گذشــت كــم كــم چشـمهام ســنگین
شــد .دوبــاره رفتــم تــوی كــت و خوابیــدم ،در حالــی كــه رفیــق مرگ
خنــدهدار بدجــوری پیچـ ِ
ـك چهــرهی زن شــده بــود...
حتمـاً شــما هــم تــا حــاال ایــن ســؤال براتــون ایجــاد شــده كــه مــرگ
خنــدهدار كجــا رفــت و چــرا رفیقشــو تــو اون وضعیــت تنهــا گذاشــت
و اینكــه اصــ ً
ا چــرا ایــن دو میخواســتن زنــیرو كــه یــه دكــون
ســبزی فروشــی روی ســرش نداشــت ،ســر به نیســت كنن .راســتشرو
بخوایــد بــرای خــود منــم ایــن ســوال پیــش اومــده اما چــه میشــه كرد
كــه انگشــت ســبابهی رفیــق مــرگ خنــدهدار حكــم میكنــه كــه ایــن
چیــزارو نمیشــه بــا عقــل و فكــر كــردن فهمیــد و حتمـاً دلیــل دیگهای
داره .بــه هــر حــال درســت مثــل بارونــی كه بعــد از اومــدن ابرهــا میاد،
عشــق هــم بعــد از مــرگ اومــد ،زنرو بیــدار كــرد و اونــو بــه آغــوش
مــردی انداخــت كــه نمیدونســت همدســت مــرگ خنــدهدار بــوده.
خــب ایــن چیــزا رخ مـیده .عشــق حافظـهی زنــو كــور كــرده بــود و
یــه جــوری ایــن حســو بهــش داده بــود كــه تمــام اون چیــزی كــه تــو
ایــن دنیــا میخــواد ،بــودن پیــش اون مــرده كــه همـهی چیزی كــه اون
مــرد میخواســت ،بــودن در آغوشــش بــود .اینجــوری شــد كــه یــه
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قاتــل و مقتــول كــه هــر دو فاعــل و مفعولهایــی نــاكام بــودن ،دل بــه
هــم باختــن و صــدای بوسههاشــون بــود كــه از اون موقــع خــوابرو
از چشــمم گرفتــه .رفیــق مــرگ خنــدهدار كــه هنــوز فكــر میكــرد
دوســتش تــو بــدن زن جــا خشــك كــرده تصمیــم گرفــت دوتائــی بــا
مــرگ خنــدهدار بــه گــردش بــرن و اولیــن عشقبازیشــونرو بــاالی
تپ ـهی پشــت خونــه كــه رو بــه دریاچ ـهی كوچــك و مــه گرفت ـهای
بــود ،بــازی كنــن .دوبــاره رفتــم داخــل كــت و بعــد خودمــو انداختــم
تــو ســبد حصیــری پیكنیكشــون و راه افتادیــم بــه ســمت نــوك اون
تپــه .هــوا اینقــدر متشــنج و متغیــر بــود كــه اســتفاده از فعــل «بــود»
بــرای هــر حالتیــش یــه دروغ بــزرگ بــود .بــا ایــن حــال حــد ایــن
چینخوردگــی آســمون ،رو بــه طوفانــی ســهمگین و بارونــی شــدید
بــود كــه كــم كــم تــوی ســبد حصیــری نفــوذ میكــرد .چیــز زیــادی
نمیدیــدم .تــا اینكــه بــادی زد و پــرت شــدم بیــرون .اون دو بــا وجــود
اون ســرمای عجیــب و بــاد ســوزناكی كــه میومــد ،نیمتنهشــون
لخــت بــود و داشــتن بــا بیــرون زدگیهــا و فرورفتگیهــای بدنشــون
عشــقبازی میكــردن .اون دو حتــی بــه صــدای رعــد و برقهــای
پیوســتهای كــه گاهــی آســمو ِن شــبرو بــه روز تبدیــل میكــرد،
توجهــی نداشــتن .لحظــهای مــرد لبهــای زنرو بوســید و زن كــه
ازیــن بوســه انــرژی گرفتــه بــود چرخــی زد و روی مــرد قــرار گرفــت.
نگاهــی بــه بــاال انداختــم .از میــون ابرهــا ســایهی لبخنــدی شــیطانی
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دیــدم .خــو ِد خــودش بــود! ســوار یــه رعــد و بــرق شــد و صــاف فــرود
اومــد روی انحنــای كمــر زن كــه عیــن دهانههــای مــاه گــود و تاریك
بــود .مــرد از درد فریــادی كشــید و زن ســاكت بــود .روی زن خــم
شــد تــا دوبــاره اون چهــرهی بینظــیرو ببینــه .پوســتش ســوخته و
چشــمهاش آب شــده بــودن و اونچــه میدیــد ،جــز تكــه گوشــتی
ســوخته ،چیــزی نبــود .شــونهی زنــو تكــون داد .بعــد اونــو بــه پشــت
برگردونــد .دســتی بــه كمــرش كشــید و مــرگ خنــدهدارو دیــد كــه
پرچــم پیروزی ـشرو روی بلندیهــای شــونهی زن فــرو كــرده بــود.
دستشــو بــه ســمت مــرد دراز كــرد و گفــت «موفــق شــدیم رفیــق».
مــرد بــدون اینكــه چیــزی بهــش بگــه زنــو رهــا كــرد و بــه زمیــن افتــاد.
بعــد خودشــو بــه ســمت مــن كشــوند و منــو بــه شــقیقهاش گرفــت.
مــن هنــوزم نفهمیــدم مــرگ خنــدهدار چطــور تونســت اون ابرهــارو
بــه اینجــا بیــاره و بیــش از اون نمیفهمــم كــه چــرا ایــن داســتان بایــد
خنــدهدار باشــه .اینــارو قبــل از اینكــه دیویــد هیــوم روی ماشـهام فشــار
بیــاره ازش پرســیدم .اونــم متعجــب بــود و گفــت كــه نمیدونــه .گفت
اینــو بایــد از خــود مــرگ خنــدهدار پرســید امــا شــاید ایــن ماجراهــا
خنــدهداره از ایــن نظــر كــه زندگــی ،تنهــا یــه كمــدی الهیــه...
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«روح بیقرار»

جیغ كشید.
زن دوید بیرون.
خونهرو تازه خریده بود.
با آب و گاز ،ولی نه با یه روح.
ِ
صاحب قبل فرار و صاحب جدید بیقرار.
نباید تسلیم میشدن ،ناسالمتی خونهی بزرگی بود.
صــد ســالی از آخریــن جنگیریــا میگذشــت .بازارشــون كســاد
بــود.
از وقتــی تــوی خونــه روح دیــده بــودن ،قیمتــش دچــار ســقوط آزاد
شــده بــود.
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اینــه كــه بــه فكــر افتــادن خــط بــاالرو بــا دو خــط باالتــر جبــران كنــن
و ســودی هــم ببــرن.
ِجــی دی كــول مثــل همیشــه نشســته بــود تــوی بــار و داشــت مگــس
میپرونــد و آبجــو میخــورد.
رفیقــش ،همفــری كــول ،یــه روزنامــه پــرت كــرد جلــوش ،نشســت
روب ـهروش و پاهاشــو نــود درجــه بــاز كــرد.
یــه زن چــاق بدقــواره كــه عــرق كل گردنشــو پوشــونده بــود ،دو تــا
آبگوشــت و چنــد تكــه نــون گذاشــت جلوشــون .همفــری كفــش و
جورابشــو درآورد و شــروع كــرد بــا دســت چــرك بیــن انگشــتای
پاشــو تمیــز كــردن؛ یــه عــادت همیشــگی .بــوی اســتیك عصبیــش
ِ
آبگوشــت بــدون گوشــت ،مثــل تــاش
كــرده بود.خــوردن یــه
بــرای ارضــاء شــدن بــا لبــاس زیــر زنونــه بــود .نونهــارو تیكــه تیكــه
میكــرد و مینداخــت تــوی كاســه ،روی آبگوشــت .همفــری سرشــو
آورد بــاال .هــورت نكــش .آگهــی مزایــده :موضــوع :جنگیــری
و ســلب مالكیــت غیرخشــونتآمیز از روح خانــهی شــمارهی ۲۲
خیابــان یانــگ .قیمــت پایــه :بــه ازای هــر روز جنگیــری بــرای مــاه
اول قیمــت هفتــاد هــزار تــا میباشــد .مــدت قــرارداد :حداقــل دو
مــاه .مهلــت دریافــت اســناد مزایــده :از تاریــخ درج آگهــی بــه مــدت
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دو روز .محــل تحویــل اســناد :دبیرخانــهی ســازمان جنگیــری و
جهانگــردی كیمیــا ،خیابــان لمبــارت ،شــمارهی بیســت .بــرای كســب
اطالعــات بیشــتر حتمــا زنــگ بزنیــد .دو ســه ســه تــا نــه
 بهت گفتم هورت نكش! نونمون تو روغنه. چطور؟ هنوز اون خنزر پنزرای روحگیریتو داری؟این غذا چقدر شوره! خب میدونی تو عرق آدم كلی نمك هست. فكر میكنی ارزششو داره؟ معلومه ،كلی معروف میشیم. یعنــی تــو ایــن صــد ســال یــه نفــر نرفتــه اون روحــو شــكار كنــه؟فكــر میكــردم نسلشــون مثــل ببــرای تاســمانی منقــرض شــده.
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 حتما خونههه متروكه بوده. ولی روحگیرا همیشه میرفتن سراغ خونههای متروكه.خیابــون لمبــارت ،شــمارهی بیســت مــداركرو گرفتــن ،یــه میلیــون
رشــوه دادن تــا مزایــدهرو نبــرده ،ببــرن .وســایلرو برداشــتن و راه
افتــادن ســمت خونــهی جــنزده .یــه دختــر جلوشــون ســبز شــد.
اســمش؟ مــارگارت .یــه لبــاس گلبهــی یهســره پوشــیده و اونقــدر
الغــر بــود كــه آدم ســعی نمیكــرد از الی یق ـهی بــازش چیــزیرو
دیــد بزنــه.
 فرمایش؟ من چند سال تو اون خونه بودم ،به من احتیاج پیدا میكنید. مــارو تعقیــب كــردی؟ مــن هیــچ وقــت بــه دختــرای الغــ ِرخوشپــوش كــه سرشــونو از روی خجالــت پائیــن مینــدازن اعتمــاد
نمیكنــم .خــوش اومــدی!
 من ازتون فقط روزی ده تا میخوام. ِجی بذار بیاد!312
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 باز تو یه دختر دیدی دست و پاتو گم كردی؟ باالخره با اون خونه آشناس ،حتما سوراخ سنبههاشو میشناسه. وای مرسی! تو باید همفری باشی. اسممو از كجا میدونی؟ از توی پرونده خوندم .عكسم داشت. مســئولیتش بــا توئــه همفــری ،ولــی یــادت باشــه مــن دلــم نمیخــوادوقتــی دارم كار میكنــم صــدای قیــژ قیــژ تختتــونرو بشــنوم .بیخــودم
نمیخــواد ســرخ بشــی .مــن دخترایــی مثــل تــو رو خــوب میشناســم.
 فكر میكنید از كی میتونیم كارو شروع كنیم؟ از همین حاال ،این جعبهرو میتونی بلند كنی؟ آره. تو میدونی این خونه چطوری متروكه شده؟ خــب راستشــو بخوایــد داســتان ازونجــا شــروع شــد كــه یــه پســر از313
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پــدرش میپرســه« :بابــا ،روحهــا واقعیــن؟» «معلومــه كــه نــه پســرم!»
«ولــی خدمتــكار میگفــت كــه اونــا واقعیــن« ».پســرم! زود وســایلتو
جمــع كــن ...مــا خدمتــكاری تــو خونمــون نداریــم!»
 میدونــی رفیــق مــردم همــه چیــزو نفــی میكنــن ولــی جــوریعمــل میكنــن كــه انــگار صــد در صــد دارن تاییــدش میكنــن.
 خــب ایــن طبیعتــه ترســه ِجــی .تــو حــرف نفیِــش كنــی ،ولــی تــوعمــل ازش فــرار كنــی چــون قبولــش داری.
 ببینم شما پسرا اصال گواهینامهی جنگیری دارید؟ به ما میاد درس خونده باشیم؟ پس چطوری مزایدهرو بردید؟ همون جوری كه تو به پروندمون سرك كشیدی.خونــه روی یــه تپـهی كوچیــك واقــع شــده بــود .شــیكتر از خونهای
بــه نظــر میرســید كــه جـنزده باشــهِ .جــی دی اول از همــه وارد شــد.
همفــری بــه ســرعت كفشهاشــو درآورد و الی انگشتاشــو تمیــز كــرد
و مــارگارت روی پلههــا وایســتاده بــود و بــاالرو نــگاه میكــرد.
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 امان از دست زیادهخواهیِ ،جی! آره خونــهی بزرگیــه .كاش ایــن روحهــا یــه جــو همزیســتی ورعایــت حقــوق دیگــرانرو بلــد بــودن ،اونوقــت هیــچ وقــت مجبــور
نبــودن منقــرض بشــن.
 هــی مــارگارت! بیــا تــو دیگــه! ناســامتی قــراره خونـهرو نشــونمونبد ی .
ِجــی از داخــل كیفــش یــه جعبــه ِكـ ِرم بیــرون آورد بــه اضافـهی یــه
شیشــه پــودر فســفر و یــه شــاخ گاو.
 ِجی تو واقعا یه خرافاتیه بیسوادی! ببین دختر من یه عمره دارم روح میگیرم. تــا اونجــا كــه یادمــه گفتــی صــد ســاله هیــچ خون ـهی ج ـنزدهایندیــدی.
 خــب راستشــو بخــوای مــن یــه مــدت تــو اتــاق اعــدام كار میكردم.بهــش میگفتیــم كارخونهی روحســازی!
 و این چه ربطی به این شاخ گاو داره؟315
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 اینــا اســرار كاری منــن .چــی خیــال كــردی! مفــت م ـیذارم كــفدســت تــو؟!
مــارگارت در اتاقــیرو بــاز كــرد؛ پــر از وســایل قدیمــی بــود كــه
روی همــه پارچههــای خاكســتری كشــیده بــودن .پارچههایــی كــه
یــه زمانــی ســفید بــودن.
 مــارگارت! مــا قــرار نیســت ایــن خونــهرو بخریــم! چــرا مثــلمعامــات ملكیهــا حــرف میزنــی!
 خب باالخره باید تك تك جاهارو ببینید. اینــارو ولــش كــن .بگــو مثــا زیرزمینــش كجاســت .بگــو چــاه دارهیــا نــه .بگــو مثــا اون دره كــه شكســته بــه كجــا مـیره.
 بــه جــان شــما جــای خاصــی نــداره .اون درم تــوش انباریــه .تــا بــهحــال تــوش نرفتــم .زیرزمینشــم خیلی شــلوغ نیســت .پــره از قفسـههای
نگهداری شــراب.
 خالین؟! معلومه.316
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 یعنی روحها هر شب زیرزمین این خونه سگ مست میكنن؟ همفری خفه شو یه صدایی میاد. احتمــاال پنجــرهی شــیروونی بــازه .گاهــی بــاز میذارنــش كــههــوای خونــه عــوض شــه.
بعــد از اینكــه بــه اتاقهــا نــگاه كــردن وارد ســالن شــدن و روی
صندلیهــا نشســتن.
 هیِ ،جی! اون تابلو رو ببین! خب؟ به نظرم اومد كه یه لحظه تار شد. چشـمهات ضعیــف شــده همفــری .چقــدر بهــت گفتــم روزی پنــجبــار خودارضایــی نكن!
 تو كی تعدادشونرو شمردی؟آخه كدوم آدمی روزی پنج بار میره حموم؟317
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 منم شنیدم باعث میشه گیگیلیهات كوچیك شن. چی چیم؟ ها ها .گیگیلی! بابا خیلی باحالی دختر. خود دانی! وقتی اندازهی نخود شدن میفهمی! تــو الزم نیســت نگــران باشــی ،هرچقــدرم كوچیــك شــن بــاز ازممههــای تــو بزرگتــرن .مهــم آقــای همفــری اولــه كــه یــه میلیمتــرم
از قامتــش كــم نمیشــه.
 ایــن اصــا درســت نیســت كــه انــدازهی مم ـهی یــه زنرو مســخرهكنــی! خیلیهــا هســتن كــه ممههــای كوچیكــی دارن ولــی عوضــش
بیــن پاهاشــون مثــل تپههــای شــیلی بزرگــه و یــا حتــی كارایــی بلــدن
بكنــن كــه دیگــران بلــد نیســتن.
 همفری! مارگارت! ما اومدیم اینجا جنگیری نه گپ سكسی. ِجی میدونی روحها چطوری سكس میكنن؟ نــه واال! ایــن چیــزارو تــو بائــس بدونــی كــه فقــط پنــج تــا دی ویدی مســتند ســكس حیوانــات دیــدی.
 یــه پنكــهرو میبــرن تــو كمــد .روشــنش میكنــن و در كمــدو318
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میبنــدن.
 برای همینه كه همیشه نصفه شبا صدای قیژ قیژ میاد از كمدا؟ ببیــن فــرق مــا بــا روحهــا اینــه كــه مــا نزدیكیمــون كافــی نیســت،فقــط چنــد ســانت تــوی هــم فــرو میریــم .ولــی اونــا كلــن تــو هــم
فــرو مــیرن ،كل وجودشــون میشــه آلتهــای تناســلی.
 چه تناسلی؟! خــب ...فكــر كنــم اونــا برخــاف مــا ایــن كارو فقــط بــه قصــدلــذت انجــام مــیدن؛ آخــه هیــچ كــس تــا بــه حــال بچــهی دو تــا
روحرو ندیــده.
 اگــه قــرار باشــه مــا هــر دفعــه كــه داریــم دربــارهی شــواهد ایــنروح حــرف میزنیــم كارمــون بــه ایــن بحثــا بكشــه ،ماشــینمونو بایــد
بفروشــیم تــا بتونیــم خــرج اینجــارو بدیــم.
 باالخــره دو مــاه وقــت داریــم .خودتــم میدونــی ایــن كار فوقــشیــه هفتــه وقــت میگیــره.
 پســرا راستشــو بخوایــد قبــل شــما هــم جنگیــرای دیگ ـهای اینجــا319

به زودی یک نفر خودش را در اینجا حلقآویز خواهد کرد

محمد جابری

اومــدن.
 یعنی چی؟ ببیــن راستشــو بخــوای صاحــب اینجــا هــر دفعــه صداشــو در نمیاره وتاحــاال كلــی از ایــن مزایدههــا گیــرش اومــده .یــه جورایــی اینجــارو
بــه دو برابــر قیمــت بــه شــماها اجــاره داده.
 و اون قبلیا چه بالیی سرشون اومد؟ هیچی موفق نشدن. ِجــی نظــرت چیــه یــه دســتی بــه ســر و روی اینجــا بكشــیم و یــهســالن دیســكوی گوتیــك راه بندازیــم! مطمئنــم پولمــون از پــارو بــاال
م ـیره .خصوصــا اینكــه همــه بفمــن اینجــا روح داره.
 كــه چــی بشــه؟ یــا یــه شــب روحــه عصبانــی میشــه و خــودینشــون م ـیده و بدبخــت میشــیم ،یــا صاحبخونــه میفهمــه و بــازم
بدبخــت میشــیم.
 میبینــی مــارگارت! اونــی كــه گیگیلیهــاش انــدازهی نخــوده مــننیســتم ایشــون هســتن! گفتــم بدونــی!
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 پســرا مــن خیلــی خوابــم میــاد .م ـیرم بخوابــم .شــماها هــم بیــدارنمونیــد .هیــچ روحــی شــمارو تــو خــواب خفــه نمیكنــه.
مــارگارت داخــل یكــی از اتاقهــا رفــت .در بســته شــدِ .جــی داشــت
فســفرهارو داخــل كیســههای پالســتیكی میریخــت .همفــری زل
زده بــود بــه تابلوهــای نقاشــی.
 ِجــی! بــه جــان خــودم بــازم ایــن تابلــو تــار شــد .انــگار كــه یكــیجلــوش باشــه.
 كدوم تابلو؟ همین پرترهی این زنه كه داره سه رخ نگاه میكنه. منــم یــه چیزایــی دیــدم .بــذار بــرم یــه نگاهــی بنــدازم .فكــر كنــماولیــن جایــی كــه بایــد تلــه بذاریــم همیــن تابلوئــه.
 خب چی شد؟ انــگار روش یــه چیزیــه .بـهكل تــار شــده تصویــر ولــی چیــزی روشنیست .
 فكر میكنی این كار روحست؟321
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 یعنی االن ایستاده جلوی تابلو؟ بعید میدونم كار اون باشه .تو تقریبا چسبیدی به تابلو! روی قابــش یــه مقــدار فســفر ریختــم .اگــه اینجــا باشــه حتمــا تــافــردا كــه برگردیــم تصویــرش واضــح میشــه .روحهــا بدجــوری از
فســفر بدشــون میــاد.
 ِجی از كجا مطمئنی كه این جنه یا روح؟ فكر نكنم فرقی بینشون باشه. ولــی باالخــره روحهــا یــه روزی انســان بــودن! شــاید دلشــون بــهرحــم بیــاد.
 استالین هم انسان بود همفری. راست میگی .خدا كنه یه جن باشه.همفــری رفــت خوابیــدِ .جــی دی كــول هــم مدتــی تــوی خونــه راه
رفــت .ســعی كــرد دنبــال هــر چیــز ناهنجــاری بگــرده .ولــی همــه چیــز
عــادی بــود .بــا ایــن حــال در تمــام اون مــدت حــس میكــرد اون
تــاری مثــل یــه فــرش روی همــه چیــزو میپوشــونه .امــا هــر بــار كــه
322

به زودی یک نفر خودش را در اینجا حلقآویز خواهد کرد

محمد جابری

دقیــق میشــد چیــزی نمیدیــد .روی تخــت رفــت و خوابیــد .اون
شــب خــواب دیــد تــو یــه جــای ناشــناخته پشــت یــه پــردهی قرمــز
دراز كشــیده و بــه آســمون نــگاه میكنــه كــه اقیانوســی پــر از آبــه و
مرتــب فكــر میكنــه هــر لحظــه ممكنــه ایــن اقیانــوس پائیــن بریــزه.
در همیــن حــال زنــی كــه مثــل گربههــا دمــی دراز و خــال خالــی داره
نزدیكــش میــاد و روش میفتــه .اون ســعی میكنــه زیــپ شلوارشــو بــاز
كنــه ولــی زن مانــع میشــه و بهــش میگــه اینجــا رویاهــا بــه طــرز
تراژیكــی كمیابــن و كابوسهــا واقعیتهایــی همیشــگی و تلــخ .بعــد
لبهاشــو روی لــب اون م ـیذاره و كــم كــم روی اون میخوابــه .بــا
خوابیدنــش حــس میكنــه تبدیــل شــده بــه یــه َكــرهی داغ كــه انــگار
یــه قاشــق عســل روش ریختــه باشــن .اون زن بهتدریــج در بدنــش
فــرو م ـیره و بــا ایــن فرورفتگــی اون لذتــی بینهایــت میبــره .بعــد
تصویــر تغییــر كــرد .تصاویــر بیمحتــوا و بــه هــم ریختــه شــد .اون
تــوی ذهنــش میپرســید چــرا مبلهــای خونــه بــد چیــده شــدن.
ایــن تصاویــر همینطــور گذشــتند تــا اینكــه ِجــی دی كــول ،دردی
در ســرش حــس كــرد و چشمهاشــو آهســته بــاز كــرد .تصوی ـ ِر تــار
چشــمهاش كــم كــم بــه تصویــری روشــن از مــردی تبدیــل شــد
كــه روی یــه صندلــی كنــار تختــش نشســته بــود و بــا حفــرهی خالــی
چشــمهاش زل زده بــود بــه ِجــی.
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 یااااااا ...لعنت! تو دیگه چه خری هستی!؟ ببخشید من نمیتونم فارسی حرف بزنم. چی؟ ولی تو كه االن فارسی حرف زدی! اینارو از بر كردم. پس چطور میتونی حرفمو بفهمی؟ خب نمیتونم. ولی من حرفایی كه میزنیرو میفهمم. چطــور چنیــن چیــزی امــكان داره؟ مــن زبــون شــمارو بلــد نیســتم.اگــه راســت میگــی بگــو ببینــم االن چــی گفتــم؟
 گفتی زبون مارو بلد نیستی. من همچین چیزی نگفتم. پس اینا چیه كه من میشنوم؟ چیزایی كه دلت میخواد بشنوی.324
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 این نمیتونه یه گفتوگو باشه. چرا كه نه .تو میگی و من هم میگم. اما ما زبون همو نمیفهمیم. راههای زیادی برای گفتوگو وجود داره. مثال چی؟ صمیمیت. چطور میشه با صمیمیت گفتوگو كرد؟ با گفتوگو نكردن. چطور میشه با انجام ندادن كاری اون كارو انجام داد. عزیــز انــگار تــو اهــل جایــی هســتی كــه خورشــید همیشــه دیرتــرطلــوع میكنــه.
 تــو كــی هســتی؟ چــرا ایــن خون ـهرو تســخیر كــردی؟ چــرا ازیــنجــا نم ـیری؟
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 مــن؟! مــن جای ـیرو تســخیر نكــردم .مــن صــد ســاله بعضــی وقتــاســر راهــم میــام اینجــا روی ایــن تخــت میخوابــم .نمیدونــم تــو
یهــو از كجــا پیــدات شــد .مجبــور شــدم روی صندلــی بخوابــم.
 مگه روحها هم میخوابن؟ چشمهاشونو نمیبندن. ببینــم شــما روحهــا جــای بهتــری نداریــد بریــد كه مــدام تــو خونهیزندههــا مــرض میریزیــد؟ باالخــره اون دنیــا چارتــا جــای تفریحــی
باید باشــه.
 موقعهایــی كــه بــا زنــم دعــوام میشــه میــام اینجــا .خیلــی اخــاقُگهــی داره.
 سر چی دعواتون شد؟ نســبت بهــم ترسهــای پارانویایــی داره .فكــر میكنــه بهــشخیانــت میكنــم .دیــروزم بهــم گفــت كــه« :هــی! مــن همــه چیــزو
دربــارهی اون دختــر فهمیــدم! از امــروز تــو دیگــه بــرای مــن زنــدهای!
فهمیــدی! زنــدهای!» و منــم آواره شــدم.
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 یعنی هر روحی كه میاد اینجور جاها با زنش قهر كرده؟ نــه خــب هــر كــس دالیــل خودشــو داره .مــن خــودم هیــچ دوســتنــدارم بیشــتر از دو روز اینجــا بمونــم.
 یعنی تو یه روح سرگردان و گم شده نیستی؟ تمــام كســایی كــه ســرگردانن ،گــم نشــدن .روی هــر صندلــیخالــیای یــه روح بهراحتــی هــر چــه تمامتــر داره خســتگی در
میكنــه .
 پس توی این خونه روحهای دیگهای هم هست. خــب مــن كاری بــه كار دیگــران نــدارم .اونــا هــم بهم گیــر نمیدن.خیلــی بــه ایــن اتــاق كاری ندارن .بیشــتر مراقــب اون پائین هســتن.
 مگه اون پائین چه خبره؟ نمیدونــم .ایــن یــارو اینقــدر عبوســه كــه آدم جــرأت نــداره یــهدیقــه باهــاش حــرف بزنــه.
 ببینــم شــماها حوصلهتــون ســر نم ـیره؟ وقتــی بیكاریــد چــی كارمیكنیــد؟ مــردمرو میترســونید؟
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 تو چی؟ وقتی بیكاری چی كار میكنی؟ خــب میدونــی مــن یــه گیمــر حرفهایــم .میتونــم ســاعتها بــابــازی كــردن خودمــو ســرگرم كنــم .ایــن خیلــی بیعدالتیــه كــه شــما
نمیتونیــد بــا كامپیوتــر بــازی كنیــد.
 عوضــش هــر موقــع دلمــون بخــواد میتونیــم ملتــو تــوی حمــومدیــد بزنیــم!
 یعنی هر كسیرو كه بخواید؟ معلومــه .مگــه اینكــه دیوارهــاش مــواد روحگریــز داشــته باشــه .هــاهــا.
 داری وسوسهام میكنی كه یه روح بشم. فكــر میكنــی خوبــی روح بــودن چیــه؟ اینكــه از در و دیــوار ردمیشــی؟
 نــه ،خوبیــش اینــه كــه بابــات تــو بنــگالدش تــو رو بــه خاطــر چنــدتــا شیشــه مشــروب بــه شــیخهای عــرب نمیفروشــه.
 خب رفیق من باید برم .یه جا مهمونی دعوتم.328
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 چقدر عالی .نمیدونستم روحها هم مهمونی دارن. ببین عزیز ،روحها هر گهی كه فكرشو بكنی دارن. مشروب مورد عالقهات چیه؟ اسپیریتوس نود در صد!ِجــی از پلههــا پائیــن رفــت و ســعی كــرد دوبــاره تابلــوی دیش ـبرو
نــگاه كنــه .دیگــه تــار نبــود .امــا بــاز حــس میكــرد اطرافــش كــدره
ولــی بــه هــر طــرف نــگاه مینداخــت چیــزی نمیدیــد .همفــری
سراســیمه از پلههــا پائیــن اومــد.
 ِجی! ِجی! دیشب یه روح اومد تو اتاق من! از كجا فهمیدی یه روح بوده؟ یــه نفــر تــوی اتــاق گوزیــد و اون مــن نبــودم! قســم میخــورمكــه مــن تمــام شــب نگوزیــدم! فكــر كنــم یــه روح عجیــب غریــب
طلســمم كــرده.
 همفری چرا هیچ وقت توی عمرت نمیتونی جدی باشی!329
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 مــن كامــا جــدیام! روحهــا هــر كاری میكنــن تــا یــه صدایــی ازخودشــون در بیــارن آدم بترســه.
 ولــی راستشــو بخــوای همیــن امــروز صبــح یــه روح واقعــی اومــدتــو اتــاق مــن ،درســت نشســته بــود كنــار تختــم.
 پسر بود یا دختر؟ به نظرت یه روح میتونه پسر یا دختر باشه؟ بــه نظــر تــو یــه پســر یــا دختــر بــدون روح میتونــه پســر یــا دختــرباشــه؟
 آره میشه ،وقتی ماریا ولم كرد روحی برای احساس نداشت. خب چی میگفت؟همفــری صندل ـیرو عقــب كشــید و پشــت میــز بــزرگ غذاخــوری
نشســت .چنــد تائــی كاغــذ از كیفــش بیــرون كشــید و شــروع كــرد بــه
نوشــتن چیزهایــی كــه ِجــی میگفــت .لحظ ـهای بــه نظــر ِجــی اومــد
كــه همفــری تــار شــد .چشمهاشــو مالیــد و بــاز نــگاه كــرد .تصویــر
دوبــاره روشــن شــد.
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 میگــم ِجــی نظــرت چیــه امــروز عصــر بریــم قایقســواری .خیلــیوقتــه نرفتیــم.
 ما كی تاحاال قایقسواری رفتیم كه این دومین بارش باشه؟ واقعــا؟! خــاك تــو ســرمون .هــر خــری دیگــه قایقســواری بلــده.چطــوره بریــم یــه دیســكو یــه خــورده مســت كنیــم .شــاید یــه هلویــی
هــم گیرمــون اومــد دیگــه صبحــا بــه خاطــر نعــوظ صبحگاهــی
شاشــمون نریخــت رو دیــوار دستشــویی .نظــرت چیــه؟
 تو حالت خوبه همفری؟! مــن؟ آره! بیــا دیگــه! جــون مــادرت بیــا و بیخیــال شــو .آخــه مگــهتــو كار و زندگــی نــداری مــارو ورداشــتی آوردی اینجــا كــه یــه روح
ننهمــردهرو بگیریــم؟ تــازه بهــت پولــم نم ـیدن! آخــه چقــدر خــری
تــو پفیــوز! یــه چیــزی هــم دســتی داری مـیدی بهشــون!
ِجــی خــوب نــگاه كــرد .همفــری راســت دســت بــود امــا داشــت بــا
دســت چــپ مینوشــت .وقتــی حــرف م ـیزد هیجــانزده نمیشــد،
حتــی بــه ِجــی نــگاه نمیكــرد ،دســت راســتش طــوری از صندلــی
آویــزون شــده بــود كــه گویــی فلــج شــده .تــن صــداش كامــا تغییــر
كــرده بــود و از همــه مهمتــر از وقتــی اومــده بــود ســعی نكــرده بــود
331

به زودی یک نفر خودش را در اینجا حلقآویز خواهد کرد

محمد جابری

بیــن انگشتاشــو بــا دســت تمیــز كنــه! و مرتــب هــم ســعی داشــت
ِج ـیرو متقاعــد كنــه ازونجــا بــرن.
ِجــی بــه ســمت كیس ـهی فســفر رفــت .بعــد شــاخ گاو رو برداشــت
و پشــتش گرفــت و آهســته بــه ســمت همفــری رفــت .شــاخرو بــاال
آورد ،مــارگارت از روی پلههــا جیــغ كشــید ،همفــری فریــاد زد:
 دیوونه شدی پسر؟! نكنه جنی شدی!ِجی شاخرو پائین آورد.
 ببینم تو دیگه خودتی؟ یعنی چی خودمم؟ تا چند لحظه پیش خودت نبودی. مثــا كــی بــودم؟ چــرا فكــر میكنــی مــن خــودم نبــودم؟ شــایدخــودت خــودت نبــودی اونوقــت مســلمه كــه فكــر كــردی مــن مــن
نیســتم .مثــا...
 خفــه شــو همفــری! مــن چیــزیرو كــه دیــدم میفهمــم .ببینــم اصــامگــه تــو راستدســت نیســتی! ایــن خــودكار تــو دســت چپــت چــی
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كار میكنــه؟
 مــن چمیدونــم! حتمــا وقتــی داشــتم چــرت میزنــم بــرش داشــتمســرمو بخارونــم.
 تو چرت زدی؟! آره ،دیشب كه این روحه نذاشت درست و حسابی بخوابیم. ولــی تــو بیــدار بــودی! داشــتی بــا مــن حــرف مــیزدی .یــادتنمیــاد؟!
 چــرا .مــن بهــت گفتــم یــه روح تــو اتاقــم گوزیــده و تو هــم گفتی...گفتی ...اینجاشــو یادم نیســت.
 پسرا میشه بگید اینجا چه خبره؟ اون روحرو دیــدم! رفتــه بــود تــو جلــد همفــری! بــا هــم حــرفزدیــم .داشــت متقاعــدم میكــرد ازینجــا بریــم.
 یعنی تهدیدت كرد؟ نه میگفت بیا بریم دیسكو!333
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 چه روح بامزهای! مــارگارت تــو همـهی ایــن مدتــی كــه اینجــا بــودی تــا بــه حــال ایــنروحرو ندیدی؟
 نــه واال! هیــچ وقــت فكــر نمیكــردم بشــه روحهــارو دیــد .ازشعكــس هــم گرفتــی؟
 میگم رفته بود تو جلد همفری! از كجا معلوم تو جلد تو نرفته باشه كه این چیزارو دیدی! من توی جیبم فسفر دارم! كدوم خری به تو گفته روحها از فسفر میترسن؟ تو یه كتاب نوشته بود! تــو یــه كتابــم نوشــته مســیح تُــف مینداخــت كورهــا بینــا میشــدنتــو بائــس بــاور كنــی؟
 باالخره اونا جنگیر بودن!334
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 آدمایی مثل تو رو باید تو قرن شونزده سوزوند! تو راه بهتری برای شكار این روح داری؟ معلومه. پسرا اونجارو! خدای من! آره ،خدای من! این چه كوفتیه. ایــن یــه روحــه یــا فقــط یــه ســایه اســت كــه فرامــوش كــرده پاهــاشبایــد بــه پاهات بچســبه؟
 چطور؟ راستشرو بخوای انگار سایهی توئه! چرا دری وری میگی ِجی! خب پس سایهات كو؟!! چمیدونــم! لعنــت خــدا بــر شــیطون! ایــن چــه جــوری ایــن كارارو335

به زودی یک نفر خودش را در اینجا حلقآویز خواهد کرد

محمد جابری

میكنــه! ایــن خونــه واقعــا جنزدهاســت.
 اون داره باهامون بازی میكنه. چرا با سایهام بازی میكنه ،خب بیاد با سر این بازی كنه! ها ها ،همفری تو خیلی بامزهای. جدی میگی عزیزم!؟ امشب چی كارهای؟ فعال كه صبحه! تا شب وقت زیاده. آره تــا شــب وقــت زیــاده فــدات شــم ولــی میشــه وســط مســطایظهــرم پیشــواز شــب رفــت.
 انــگار اصــا بــرات مهــم نیســت كــه ســایهاترو داری از دســتمــیدی!؟
 نــه ِجــی! میدونــی داشــتم فكــر میكــردم چقــدر داشــتن ســایهاحمقانــه اســت! دســتمال توالــت از ســایهی آدم مفیدتــره .بــذار
ببرتــش .گــور پــدرش.
 تــو واقعــا دیوونـهای! ولــی مــن میــرم دنبــال ســایهات .نمـیذارم ایــن336
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روح اینقــدر راحــت ســایهاتو بــدزده!
 ای بابــا! میگــم بــذار ببــره بــه تــو چــه! مگــه تــو بچــه بــودی ننــهمیخواســت ختنــهات كنــه مــن شــاكی شــدم كــه چــرا مــیذاری
ــرن؟! مــال خودمــه میخــوام ببــره!
پوستشــو بِبَ َ
 به هر حال من دنبالش میرم. ای بابا! مارگارت این انباره چراغ مراق هم داره؟ نمیدونــم مــن تاحــاال اونجــا نرفتــم! اونجــا پــر از خــرت و پرتــه.حتمــا میخــواد بریــم اونجــا كــه بترســونتمون یــا بالیــی ســرمون
بیــاره.
 نگــران نبــاش .هیــچ موجــودی بیآزارتــر از روحهــا در دنیــا وجــودنداره مــارگارت.
اونهــا از در انبــاری داخــل رفتــن و چــراغ قوههاشــونرو روشــن
كــردن .وســایل و جعبههــارو بــه زور كنــار زدن تــا بــه اتاقــی رســیدن
كــه المپــی روشــن و سوســو زن ،شــده بــود گیوتیــن هــزاران پروانــه
و حشــره.
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 خفه شو همفری! بابا من چیزی نگفتم! پس این كیه مدام تو گوش من وز وز میكنه؟ مــن چمیدونــم ،حتمــا روحــی كــه میتونــه ســایهی آدمــو بــدزدهتــو گــوش تــو هــم میتونــه وز وز كنــه .ایــن آبجــو مــزهی گــه مـیده
ر فقا !
 چه ربطی داره؟ چی چه ربطی داره؟ همین جملهای كه گفتی! مــن چیــزی نگفتــم! مــارگارت میدونســتی چــه كپلهــای زیبایــیداری!
 واقعا؟! همیشه فكر میكردم كاش بزرگتر بودن. خــب البتــه اگــه ممههــات بزرگتــر بــودن بهتــر میشــد .هــرچیــزی هــر چــی بیشــتر تــو دســت بیــاد بهتــره.
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 مال تو تو دست میاد!؟ توی دست جا نمیشه! ها ها! بــاز شــروع كردیدهــا! اینقــدر ازیــن حرفــا بزنیــد تــا اولیــن آدمایــیباشــیم كــه چنــد تــا روح از ســر حشــریت بهشــون تــو یــه انبــار تجــاوز
دســتهجمعی میكنــن!
 وای ِجــی! مــن هیــچ تحمل ـشرو نــدارم .میدونــی كــه مــن چنــدســالی بواســیر داشــتم! ماتحتــم هیــچ طاقــت ایــن همــه فشــارو نــداره.
 شــد مــا دربــارهی هلــو و تیــر چــراغ بــرق حــرف بزنیــم و تــونچسبونیشــون بــه ماجراهــای سكســی؟!
 خــب ِجــی بــه مــن چــه .تــو كــه میدونــی مــارگارت بیــن پاهــاشیــه هلــو حمــل میكنــه و منــم یــه تیــر چــراغ بــرق!
 هــا هــا همفــری تــو واقعــا بامــزهای! میترســم ایــن هلــو رو بخوریشتمــوم شــه .حیــف و میــل میشــه.
 نگران نباش عزیزم ،هستهاشرو تف میكنم!339
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 هیس! چی شد باز؟ كوری؟ چیه بابا؟! همهی این راه مارو كشوند اینجا تا اینو نشونمون بده! این چیه؟ خاكستر! خب كه چی؟ این خاكستره یه آدمه! از كجا فهمیدی استاد جنگیری!؟ روش نوشته پخمه! مارگارت به نظرت اون منظورشِ ...جی! مارگارت!340
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 این چرا اینطوری شد؟ من چمیدونم! اینكه نفس نمیكشه! قیافهش چرا تار شد؟!! فكر كنم رفته تو جلد مارگارت! نه عزیزم! من تو جلدش نرفتم... تو؟ ای بابــا تــو چقــد خنگــی! همیــن چنــد دقیق ـهی پیــش كلــی بــراتزرت و پــورت كــردم.
 چی میخوای؟! از همفری بیا بیرون! نمیشه! چرا نمیشه؟ برگرد تو مارگارت. اون فقط یه جسد بیمصرفه.341
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 یعنی مارگارتی وجود نداره؟ نــه فــدات شــم .مــن بــرای اینكــه شــما پخمههــارو بكشــونم اینجــااز یــه جســد اســتفاده كــردم.
 خیلی خوشحالم. از چی؟ ازین كه همفری با یه جسد نخوابید! ببیــن بیــا بــا هــم دیگــه نــدار باشــیم .مــن یــه خواهشــی از تــو دارم.روحتــو باهــام تاخــت بــزن!
 روحمو با چی چی تو تاخت بزنم؟ با روحم! تو كه خودت یه روحی! روحت كجا بود؟ ای بابــا .چقــدر احمقــی .خــب فــدات شــم روح بــدون جســد كــهیــه ســایه اســت .منظــورم روحمــه دیگــه! االن مــن منــم.
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 پس همفری كیه؟ روحش كجاس؟ روحش منم! چرا چرت و پرت میگی؟! همفری همفریه تو هم توئی! عجب گیری كردیم ها! آخه تو روح بودی تا حاال؟ نه واال! پــس چــرا در مــورد چیــزی كــه تخصصــت نیســت نظــر م ـیدی!تاحــاال شــده مــن بیــام راجــع بــه جنگیــری و ایــن ابــزار مســخرهات
نظــر بــدم؟
 نه خدائیش نشده. خب پس بیا تاخت بزنیم دیگه! كه چی بشه؟ ببیــن مــن هفتــاد ســال اینجــا جــون نكنــدم كــه آخــرش تــو بیــای ازمــن بپرســی كــه چــی بشــه! مــن بــدن خودمــو میخــوام! مــن از بــدن
الغــر و ممــه كوچیــك ایــن دختــره خســته شــدم!
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 خجالــت نمیكشــی!؟ تــو روحــم شــدی بــاز آدم نشــدی؟ كــیمیخــوای ایــن تفكــر مردســاالر مســخرهرو كنــار بــذاری و بــه زن بــه
عنــوان ابــزار لذتــت نــگاه نكنــی؟
 ای بابــا فــدات شــم! چــرا كاسـهی داغتــر از آش میشــی! نشــنیدیبعضیاشــون میگــن یــه دراز ســیاه كلفتشــو میخــوان؟! اینــم مثــل
اون دیگــه .آدمیــزاده دیگــه! قــراره یــه عمــر باهــاش حــال كنــی خــب.
مــن ترجیــح مـیدم همــون بــدن خودمــو داشــته باشــم.
 تو مرد بودی یا زن؟ چمیدونم یادم نمیاد! مگه میشه!؟ تــا حــاال كســی بهــت یــاد نــداده حافظــه تــوی مغــز وجــود داره نــهتــو یــه ســری شــبح خیالــی!
 یعنی تو خیالی هستی؟ هیچ چیزی خیالیتر از خودت وجود نداره. ولــی مــن راضــی نشــدم! زود از بــدن همفــری خــارج شــو وگرنــه بــا344
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ایــن شــاخ گاو هــم همفــریرو میكشــم هــم تــو رو ،تــا ابــد تــو ایــن
شــاخ گاو زندانــی میشــی.
 واقعا حرفی برای گفتن ندارم! چرا؟ تــو یــه خرافاتــیِ قــرون وســطایی احمــق ســادهلوحی هســتی كــهآبــروی هــر چــی جنگیــره بــردی! آخــه شــاخ گاو؟!! تــا چنــد ســال
پیــش ملــت بــا وســایل الكترومغناطیــس میومــدن منــو شــكار كنــن!
 و چه بالیی سرشون اومد؟ شدن این المپهایی كه میبینی! یعنی اونا االن تو این المپان؟ خــب تــوی ایــن المپــا یــه ســری روح هســت كــه از یــه ســری آدمشــكار كــردم كــه اومــده بــودن منــو شــكار كنــن .شــكارچیهایی
كــه شــكار شــدن!
 این یه جور تهدیده؟345

به زودی یک نفر خودش را در اینجا حلقآویز خواهد کرد

محمد جابری

 نــه! چــون قــرار نیســت تــو بشــی یــه روح كــه ماهــی پنــج روز رویســرپیچ بــرق میســوزه و پروانههــا اعصاب ـشرو بــه گا م ـیدن.
 پس میخوای با من چی كار كنی؟ گفتم كه روحمونو تاخت میزنیم! آخه یعنی چی؟ تــو چــی كار داری! مــن بــه چنــد قطــره از خونــت احتیــاج دارم واینكــه اینجــا بشــینی و ایــن خاكســترهارو بخــوری.
 میخــوای یــه دســت بــرات جلــق هــم بزنــم؟ نــه خدائیــش تعــارفنكن !
 بــرای ایــن كار اول بایــد كمــك كنــی مــن بــدن از دســت رفتـهامروبــاز پیــدا كنــم!
 ببینم تو شوخی سرت نمیشه؟ چــرا ســرم میشــه ولــی بعضــی شــوخیهارو همینطــور شــوخیشــوخی جــدی میگیــرم.
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 ببیــن بــذار باهــات صــادق باشــم روح حرومــزاده .مــن همیشــه فكــرمیكــردم شــاید روح خیلــی بهتــری بشــم ،نســبت بــه آدمــی كــه
هســتم .ولــی دوســت دارم تــو بالكــن خونـهام ،تــو ســن هفتاد و شــیش
ســالگی ،روز تولــدم و در حالــی كــه نســیم شــمالی آروم بــه صورتــم
م ـیوزه یــه روح بشــم!
 انگار تو زبون آدمیزاد حالیت نمیشه.همفــری ،یعنــی همــون روح ســرگردان ِجــیرو گرفــت و محكــم
بــه میــز كوبیــد .جــی گیــج و منــگ شــد .همفــری گلــوی ِج ـیرو
گرفــت و فشــار دادِ .جــی چهــرهی همفــریرو دیــد كــه انــگار بــاز
تــار شــد .بیجهــت دســت و پــا مــیزد و دهنــشرو بــاز میكــرد.
ناگهــان حــس كــرد نفســش تــازه شــد ،ســرفه ســرفه میكــرد و
نمیتونســت درســت و حســابی نفــس بكشــه .چشمهاشــو بــه زور
بــاز كــرد .مــارگارترو دیــد كــه بــاالی ســرش ایســتاده بــود .گفــت
لعنــت بــه تــو!
 آخه چرا ِجی؟! زدی همفریرو ناكار كردی! ولی ِجی! من همفریام! نمیبینی!؟347
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 خواهــش میكنــم! مــن دیگــه توانشــو نــدارم! داریــد دیوونــهممیكنیــد! تــو مارگارتــی!
 نــه ِجــی! مــن همفــریام! همونــی كــه لــوت داد تــو مدرســه ،وقتــیتــوی ســطل شاشــیدی!
 تو تو بدن مارگارت چی كار میكنی؟! خب میدونی بدم نیست! تو كه میگفتی ممههاش كوچیكه! همین كوچیكشم باحاله! یعنی میخوای تا آخر عمرت تو این جسد بمونی آخه؟ همچین بدم نیست ِجی! میتونیم پولدار شیم عزیز! نكنه خیال كردی كه بدن مدونا گیرت اومده؟ نه فدات شم ولی برنامههای خوبی دارم! میدونی! همیشه به همین میرسیم.348
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نقاشی كه نقاشیهایش را سوزاند (لیزا)

ایــن داســتان مثــل یــه فیلــم هالیــوودی بــا معرفــی كمپانــی ســازندهاش
شــروع میشــه( :لیــزا)
«دهنتون سرویس رفقا ،تقدیم میكند» (لیزا)
و بعــد همونطــور كــه اســم عوامــل اصلــی ،كــه همشــون خودمــن،
گوشــه و كنــار مثــل (لیــزا) مگــس روی تصویــر ظاهــر میشــه،
نماهــای چرثقیلــی (لیــزا) و از دو ِر شــهر رو میبینیــم كــه در ســاعت
پنــج و نیــم صبــح گرفتــه شــدن.
خیابونــای خلــوت ،چراغایــی كــه بــرای اشــباح قرمــز و ســبز میشــن
و ماشــینایی كــه كنــار خیابونــا خــر و پــف میكنــن .ایــن نمــا ناگهــان
تبدیــل میشــه بــه نمایــی از پشــت ســر مــن كــه دارم از پلههــا پائیــن
میرمــو بعــد نمایــی دور از در خونـهام (لیــزا) كــه بعــد از چنــد ثانیــه
بــاز میشــه و مــن بیــرون میــام و مثــل هــر روز نقاشـیهامو زیــر بغــل
مــیزدم ،شــال گردنمــو دور گردنــم مینداختــم ،درو میبســتم و
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میرفتــم جلــوی كاف ـهی همیشــگی تــا بســاط فروش ـمرو پهــن كنــم.
(لیــزا)
گرسنهم( .لیزا)
ِ
كفش سوراخم آب رفته( .لیزا)
تو
یكــی دو ســال میشــه كــه نتونســتم هیــچ لباســی بــرای خــودم بخــرم.
(لیزا)
خشتك پارهی شلوارم حس بدی بهم میده( .لیزا)
حتــی یــه بــار بــه ســوپرماركت فســقلی كنــار خون ـهام پیشــنهاد دادم
در ازای یكــی از بهتریــن نقاش ـیهام سوپرماركتشــو بهــم بــده ،ولــی
قبــول نكــرد و گفــت كــه فقــط میتونــه بهــم یــه دالر بــده تــا تابلومــو
تــوی غذاخــوری كاركنــان فروشــگاه بزنــه روی دیــوار .منــم فحشــی
نثــارش كــردم ،بهــش گفتــم خــوك بــورژوازی ضــد هنــر و از اونجــا
رفتــم( .لیــزا)
االن چنــد ســالی میشــه كــه مــن نتونســتم حتــی یــه تابلــو بفروشــم
ولــی هــر روز صبــح قبــل از اینكــه حتــی كافههــا درو بــه روی مــردم
بــاز كنــن مــن كنــار خیابــون وامیســتم و ســعی میكنــم نقاش ـیهامو
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بفروشــم.
دیــروز زور زدم تابلوهامــو بــا نــود و نــه درصــد تخفیــف بفروشــم.
ولــی بــاور كنیــد انــگار نــه انــگار .شــاید بپرســید اصــا چــه طــوری
تابلوهامــو قیمتگــذاری میكــردم .خــب راستشــو بخوایــد مــن
احســاس میكنــم نقاشــیهام دونــه دونهشــون بهتــر از نقاشــی «زن
دهقــان در برابــر زمین ـهای از گنــدم» ونگــوگ باشــن (لیــزا) و بــرای
همیــن اوایــل قیمتشــونرو گذاشــتم چهــل و هفــت میلیــون دالر،
یعنــی همقیمــت یكــی از تابلوهــای ارزون قیمــت ونگــوگ .دلــم
نمیخواســت وقتــی زنــدهام تابلوهامــو مفــت بفروشــم و وقتــی زیــر
خاكــم اونــارو صدهــا میلیــون دالر بفروشــن .چــون وقتــی زیــر خــاك
باشــی از اون همــه پــول فقــط پنــج دالرش بهــت میرســه .اونــم پــول
چنــد تــا شــاخهی گل رزه كــه خریــدار بــه احترامــت میــاد و پــرت
میكنــه روی ســنگ قبــرت( .لیــزا)
امــا دیــروز كالفــه بــودم .گرســنگی باعــث میشــه حتــی اعتقــادات و
غــرورترو هــم شــبیه سوســیس ببینــی و ســعی كنــی اونهــارو ببلعــی.
بــرای همیــن گفتــم جهنــم و نــود و نــه درصــد تخفیــف زدم و فریــاد
میكشــیدم هیــچ كــس تــا بــه حــال تــو دنیــا كاراشــو بــا نــود و نــه
درصــد تخفیــف نفروختــه( .لیــزا)
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امــا بــازم هیچــی .مــن خیــال میكــردم اگــه بیــام جلــوی یــه كافــه
شــاید یكــی دو تــا از ایــن مشــتریهایی كــه ظاهــرا روشــنفكرن و
میانــو بحثــای روشــنفكرانه میكنــن یــا كتــاب بــه دســت میگیــرن
ارزش هنرمــو بشناســن و یكــی دو كار ازم بخــرن( .لیــزا)
شــایدم بــه خاطــر آب دماغــم باشــه .چنــد روزیــه از دماغــم آویزونــه
و حتمــا مشــتریهارو منزجــر میكنــه .خــب وقتــی پــول بــرق
خونهاتــو نتونــی بــدی طبعــا بــرق خونـهرو قطــع میكنــن و نتیجـهاش
میشــه یــه یخچــال بــزرگ كــه تــوش جــز ســرماخوردگی ،هیــچ
چیــز خوردنــی دیگــهای پیــدا نمیشــه( .لیــزا)
اوه لیــزا تــو میدونــی مــن چقــدر دو ِســت دارم .ولــی گرســنگی
باعــث شــده تــا بــه یــاد اســمت میفتــم تصویــر یــه الزانیــای بــزرگ
كــه روش پــر از پنیــر برشــته اســت بیــاد جلــوی چشــمم .میدونــم
كــه اگــه اینــارو بهــت میگفتــم اخــم میكــردی و میگفتــی كــه
روزای بدیــه بــرای زنــده بــودن و مــن میخندیدمــو جــواب مـیدادم:
نــه! قــرن بدیــه( .لیــزا)
انتظــار نداشــتم امــروز هــم كســی چیــزی ازم بخــره .هــر بــار كســی بــه
طرفــم میومــد توقــع داشــتم دربــارهی هــر چیــزی صحبــت كنــه جــز
نقاش ـیها و قیمتشــون( .لیــزا)
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 ببخشید ساعت دارید؟ بله ،رأس دو بعد از ظهره ...آقا شما تابلوی نقاشی نمیخواید؟ نــه متاســفانه ...راســتی! شــما میدونیــد اینجــا كــدوم طبقــهیجهنمــه؟
و نفر بعد( ...لیزا)
 آقا ،شما تابلوی نقاشی نمیخواید؟ نه. شــاید بــرای یــه دوســت یــا كســی كــه دوســش داریــد هدیــهیخوبــی باشــه.
 مــن هیــچ دوســتی نــدارم .از همــهی آدمــا بــدم میــاد! همشــونعوضــیان .حتــی تــو!
 من؟ ولی من همهی آدما نیستم! (لیزا) پس كی هستی؟354
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 من ِكنی تو حال و روز )*~) Oهستم. خــب پــس فكــر كنــم در ایــن صــورت بتونیــم دوســت باشــیم.راســتی گفتــی ایــن تابلوهــا چنــده؟
 برای خودت میخوای؟ نه( .لیزا) پس برای كی؟ تو كه گفتی دوستی نداری تا براش بگیری. خب من همین االن یكی پیدا كردم. یعنی میخوای برای من بخریش؟ (لیزا) آره ،چرا كه نه. ولی نمیشه. چرا؟ خــب نمیشــه یــه دوســتی بــا خریــدن یــه هدیــه شــروع بشــه كــهفروشــندهش همونیــه كــه قــراره هدیــه بگیــره.
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 چرا نمیشه؟ (لیزا) چون به نظرم خیلی مسخرهست! بیشتر ترحمه تا دوستی. پس تو ِكنی تو حال و روز )*~) Oنیستی! پس كیم؟ همهی آدما! (لیزا) چه دوستی كوتاهی. میدونی .امروز روز خوبیه. چرا؟ (لیزا) چون تونستم دوستهامو پیدا كنم. واقعا؟! اونا كجان؟ همشون توی سرمن( .لیزا) این خوبه كه آدم یكی دو تا رفیق توی سرش داشته باشه.356
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.

اینجــارو مثــل پاگــرد پلههــا براتــون خالــی گذاشــتم تــا ذهنتــون كمــی
اســتراحت كنــه .خــب آدمــا دیگــه مثــل قدیمــا ذهنهای ورزشــكاری
نــدارن بلكــه مغــزای پیــر پاتالشــون بــا چنــد خــط خونــدن بــه هــن و
هــن میفتــه( .لیــزا)
.
.
حتــی یــه نفــر هــم اومــد و و واقعــا قیمــت یكــی از تابلوهــارو پرســید.
بهــش گفتــم چهارصــد و هفتــاد هــزار دالر .اول خندیــد .بعــد گفــت
شــوخی بامــزهای بــود و پرســید قیمتــش چنــده ،میخــواد بــرای
آشــپزخونه یكــی بخــره تــا دیــوار خالــی نمونــه .بــاز گفتــم چهارصــد
و هفتــاد هــزار دالر .عصبانــی شــد .گفــت ایــن اصــا خــوب نیســت
كــه وایســتم كنــار خیابــون و مردمــو ســركار بــذارم .بهــش گفتــم چــرا
اینطــور فكــر میكنــه .تــازه ایــن قیمــت واقعــی نقاشــیها نیســت.
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پرســید واقعیــش چنــده؟ گفتــم چهــل و هفــت میلیــون دالر .یــه لبخند
زد و رفــت( . . .لیــزا)
لیــزا مــن واقعــا نمیدونــم چــی ســر ایــن مــردم اومــده .انــگار دیگــه
هیــچ كــس بــرای هنــر ارزشــی قائــل نیســت یــا بدتــر از اون آدمــا اون
غــدهی هنــردان داخــل قلبشــونرو پــاك از دســت دادن .ایدههــای
بینظیــر و خــاق نقاش ـیهام براشــون مثــل آســفالت كــف خیابــون
بیاحســاس و خالــی از معنــی و هیجانــه و رنگهــای زمینـهی تابلوهــا
از نظــر اونــا هیــچ فرقــی بــا رنــگ قهــوهای و پــر رنـ ِ
ـگ ُگ ـ ِه داخــل
پوشــك بچهشــون نــداره .همــهی اینــارو گفتــم تــا برســم بــه نفــر
بعــدی .همونطــور كــه كیــف سامســونت تــوی دســتش بــود بــه
ســمت یكــی از تابلوهــا خــم شــد( .لیــزا)
 آقــا مــن ســبك كار شــمارو درك نمیكنــم .راســتشرو بخوایــدشــبیه كارای پســت امپرسیونیســمه امــا هرچــی نــگاه میكنــم میبینــم
ســعی كردیــد بیــش از پیــش ازشــون فاصلــه بگیریــد.
 مــن فقــط چیزای ـیرو میكشــم كــه داخــل ذهنــم وجــود داره .تــابــه حــال بــه سبكشــون فكــر نكــردم .شــما اسمشــو بذاریــد یــه چیــزی
شــبیه فــرا پســت امپرسیونیســم.
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 ولــی چطــور بــرای چیــزی كــه خــودش فــرای (لیــزا) چیــز دیگهایــهمیشــه فراتــر تصــور كــرد؟
 خــب ،یــه زمانــی تعلیمــات مارتیــن لوتــر فرامســیحی بــود ولــی االنخــودش یــه فســیل ماقبــل تاریخــی محســوب میشــه.
 چــرا اینقــدر تیــره؟ هیــچ نمیفهمــم .چــرا بایــد اینقــدر ناامیدانــهبكشید ؟
 خب من نمیتونم چیزی غیر از اونچه توی ذهنمه بكشم. امــا مــن فكــر میكنــم شــما بایــد نقاشــیهاتونو براســاس چیــزیبكشــید كــه دنیــا ازش ســاخته شــده.
 خب دنیا بر چه اساسی ساخته شده؟ (لیزا) عشق. ولی دنیا نمیتونه براساس یه كلمه ساخته بشه. عشق فقط یه كلمه نیست. درســته ،امــا اگــه یــه كلمــه نبــود تــو نمیتونســتی برگــردی و بــه360
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مــن بگــی كــه دنیــا براســاس اون ســاخته شــده.
 به هر حال این چیزی از واقعیت كم نمیكنه. چــه واقعیتــی؟ اگــه منظــورت اثبــات واقعــی بــودن چیــزی فراتــر ازكلمــات بــا اســتفاده از كلماتــه ،بایــد بگــم راه مســخرهایه .همـهی اینــا
مرزكشــی میــون احساســات و ادراك مبهمــه آدماســت .ایــن كلمــات
بــه همــون انــدازه بیمعنیــن كــه مــرزای بیــن كشــورا( .لیــزا)
 پس چه چیز واقعیه؟ غیرواقعی بودن معنی كلمات.خــب فكــر میكنــم بــازم موفــق شــدم یــه مشــتری دیگــرو بــا حرفــام
بپرونــم .دیگــه ناامیــد شــده بــودم .شــروع كــردم جمــع و جــور كــردن
تابلوهــا تــا بــرم .یــه نفــر دیگــه داشــت رد میشــد .بــه خــودم گفتــم
ایــن آخریــن شانســته.
 خانــوم! شــما ...شــما تابلــوی نقاشــی نمیخوایــد؟ نــود و نــه و نــهدهــم در صــد بهتــون تخفیــف م ـیدم( .لیــزا)
 تابلو؟ ...آقا! شما میدونید چرا من اینقدر از خودم متنفرم؟361
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 نه نمیدونم. -منم نمیدونم .روز خوبی داشته باشید.

لیــزا مــن خودمــو درك نمیكنــم .نمیدونــم چطــور بــا اینكــه
میدونســتم كســی حاضــر نیســت یــه پاپاســی بابــت ایــن نقاشــیها
بــده اینهمــه مــدت اینجــا ،تــوی ایــن ســرما وایســتادم و تــاش
كــردم .شــاید بــاورت نشــه ولــی مــن حتــی بــرای بعــد از فــروش نرفتن
نقاشــیهام هــم برنامهریــزی كــردم .نمیدونــم ،شــایدم اصــا ایــن
نقاش ـیها بــه خاطــر تــو فــروش نم ـیره .شــاید كســی خوشــش نیــاد
تــوی نقاش ـیای كــه هیــچ ربطــی بــه تــو و دوســت داشــتنت نــداره
تصویــری محــو از تــو در گوشــه و كنــار نقاشــی باشــه .اوایــل جــای
تــو امــن بــود .یــه جــای بــزرگ و محكــم تــوی قلبــم .امــا تــو یهــو
برگشــتی و گفتــی:
 ِهی ِكنی! ما نمیتونیم با هم زندگی كنیم.و منم جواب دادم:
 خب حداقل بیا با هم بمیریم.362
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و تــو رفتــی و بــا رفتنــت انــگار مجســمهی شیش ـهای و عظیمــی كــه
ازت تــوی قلبــم ســاخته بــودمرو شكســتی و حــاال تكههــاش همــه
جــای ذهنمــو فراگرفتــه( .لیــزا)
تو رفتی و شدی یه لیزا تو تمام نقاشیها و نوشتههام.
نــه یــه لكــه رو شیش ـهی عینكــم ،بلكــه یــه جنــگل یــا آســمون ابــری
پشــت اون چیــزی كــه دارم بهــش نــگاه میكنــم.
در خونهاشــو بــاز كــردم .یــه هفتــهای میشــه كــه رفتــه مســافرت
و كلیداشــو داده بــود بــه مــن تــا بــه گلدونــاش آب بــدم و مراقــب
باشــم گربــه گرســنه نمونــه .رفتــم ســراغ كشــوی كوچیــك زیــر میــز
كارش .قفلشــو شكســتم و اســلحهی كمــری كوچیكشــو برداشــتم.
(لیــزا) لعنتــی فقــط یــه گلولــه داشــت .امــا خــب بعیــد میدونــم تیــرم
از فاصل ـهی ده ســانتی خطــا بــره.
گذاشــتمش تــوی جیبــم و قبــل از اینكــه بــرم خونــه ،رفتــم داروخونــه.
بهــش گفتــم یــه بســته قــرص آرامشبخــش بــده ،یــه ضــد درد خیلــی
قــوی .پرســید بــرای چــی میخــوام .جــواب دادم:
برای خودكشی فردا شبم.
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اما دروغ میگفتم( .لیزا)
وقتــی برگشــتم خونــه حــس كــردم خونـهام از یخچــال تبدیــل شــده به
یــه فریــزر بــزرگ كــه شــاید بتونــه جســدمو بــرای هــزار ســال صحیــح
و ســالم مومیایــی كنــه .یــه نفــر با ســنگ شیشـهی اتاقمو شكســته بود و
ســوز ســرما بدجــوری تــوی اتــاق دور برداشــته بــود .از داخــل انبــار یه
قوطــی گازوئیــل پیــدا كــردم .نقاشـیهامو پــرت كــردم روی زمیــن و
روشــون گازوئیــل ریختــم .چنــد تــا قــرص انداختــم بــاال و اســلحهرو
بــه ســمت قلبــم نشــونه گرفتــم( .لیــزا) همیشــه ازیــن كــه قلبــم ســالم
بمونــه میترســیدم و بــرای همیــن تصمیــم گرفتــم بــا شــلیك بــه قلبــم
كارو تمــوم كنــم .دلــم نمیخواســت ســوخته شــدن نقاشــیهامو
ببینــم .بــرای همیــن یــه كبریــت روشــن كــردم ،بــا عجلــه روی زمیــن
انداختــم و بعــد چشـمهامو بســتم و بــه قلبــم شــلیك كــردم.
بهــوش كــه اومــدم دور و اطرافــم نــه شــبیه بهشــت بــود و نــه مثــل
جهنــم .بیشــتر شــبیه یــه جهنــم ســرد بــود كــه ازش بــوی گازوئیــل
میومــد .دســتمو از روی شــكمم برداشــتم و دیــدم یــه ســوراخ بــزرگ
درســت زیــر قفس ـهی ســینمه .بــه خــودم لعنــت فرســتادم كــه تیــرم
خطــا رفتــه .اســلحهرو بــه زور برداشــتم تــا خودمــو خــاص كنــم و
ازیــن درد رهایــی پیــدا كنــم ولــی اســلحه دیگــه گلول ـهای نداشــت.
از صندلــی روی زمیــن افتــادم و خزیــدم .چشــم افتــاد بــه تابلوهــام كــه
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نســوخته بــودن و انــگار تــوی ایــن كار هــم گنــد زده بــودم و كبریــت
تــوی هــوا خامــوش شــده بــود .بــه خــودم لعنــت فرســتادم .مــن همـهی
اینــارو برنامهریــزی كــرده بــودم و بیخــود اســم داســتانمو نذاشــته
بــودم نقاشــی كــه نقاشــیهایش را ســوزاند .امــا روی زمیــن كــه
میخزیــدم جعب ـهی كبری ـترو پیــدا نكــردم و نتونســتم نقاش ـیهامو
بســوزونم .تــوی راهپلههــا چنــد بــار بیهــوش شــدم .بعــد احســاس
كــردم قــدرت (لیــزا) راه رفتــن دوبــارهرو پیــدا كــردم .دســتمو روی
ســوراخ شــكمم گرفتــم و تــوی خیابــون راه رفتــم .رفتــم همــون
كاف ـهی همیشــگی .جیــم دومســیل نــگام كــرد و پرســید ِهــی! ِكنــی!
حالــت خوبــه؟
گفتم نه خوب نیستم جیم( .لیزا)
بعــد ســعی كــردم از پلههــای كافــه كــه بــه ســمت اســتراحتگاه جیــم
میرفــت بــاال بــرم .ازم پرســید چیــزی شــده؟ (لیــزا)
جــواب دادم ســعی كــردم خودمــو بكشــم .زیــر بغلمــو گرفــت و منــو
روی تخــت نشــوند .قبــل از اینكــه اون دو ســه تــا دوســتی كــه تــوی
ایــن دنیــا دارم بیــان و شــاهد دردهــام باشــن دو تــا پلیــس اومــدن.
تونســتم یــه نــخ ســیگار روشــن كنــم و در حالــی كــه عــرق میریختــم
در برابــر ســواالی مسخرهشــون جــواب دادم كــه ایــن بدنــه خودمــه
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و هــر غلطــی بخــوام باهــاش میكنــم و بــه كســی هــم ربطــی نــداره.
از اونجــا رفتــن .دكتــر كــه اومــد بــه پشــت خوابیــدم .ناراحــت شــد.
گفــت برگــردم تــا گلول ـهرو در بیــاره .بهــش گفتــم چــرا میخــواد
ایــن كارو بكنــه .جــواب داد كــه منــو از مــرگ نجــات بــده .گفتــم
ولــی مــن بــه كســی احتیــاج دارم كــه منــو از زندگــی نجــات بــده
نــه از مــرگ! ازم پرســید اگــه گلول ـهرو دربیــاره چــی كار میكنــم؟
گفتــم مــیرم و ایــن دفعــه ســعی میكنــم تیــرم خطــا نــره( .لیــزا)
(لیــزا) (لیــزا) (لیــزا) (لیــزا) (لیــزا) (لیــزا) (لیــزا) (لیــزا)
یادمــه مــردن مــن ده ســاعتی طــول كشــید .گاهــی ســیگار میكشــیدم
و گاهــی میتونســتم یكــی دو كلمــه حــرف بزنــم ،ولــی ایــن وســط
مــدام بیهــوش میشــدم و خوشــحال بــودم كــه هنــوز دو ســه تایــی
دوســت داشــتم كــه بــه خزعبــات قبــل مردنــم گــوش بــدن.
وقتی مُردم از اونجا رفتم.
و باالخره فرصت پیدا كردم تا این داستانو براتون تعریف كنم.
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این چرندی سیاه-سفید است

شــما االن داریــد بــه چشــمهای داغ و قرمــز مــن نــگاه میكنیــد و
قطرههــای عــرق كــه مثــل یــه رودخونــه بیــن موهــا و ابروهــام جــاری
شــده.
از روی تخــت بلنــد شــدم و تــوی آینــه بــه چشــمهام نــگاه كــردم.
رگههــای ســبز عنبیــه زبانههــای آتشــی بــودن كــه امتــدادی قرمــز
و نامنظــم در ســفیدی چشــمم داشــتن .و اون وســط ،درســت مثــل
لكههــای خورشــید ســیاه و تاریــك بــود .بــا خــودم فكــر كــردم شــاید
مــا همــه چیــزو از درون یــه ســیاهی ،یــه چالــهی تاریــك میبینیــم
یــا شــایدم تنهــا چیــزی كــه باعــث شــده ایــن لكههــای خورشــیدی
تاریــك بــه نظــر بیــان ،داغــی كمتــر اونــا نســبت بــه نقــاط دیگ ـهی
ســطح خورشــیده .یــا شــایدم ایــن ســوراخ تكمیــل كننــدهی ســوراخ
مقعدمــون باشــه؛ یكــی تصــاویرو بــه خــورد تاریكــی م ـیده و اون
یكــی نتایــج قهــوهایرو از درون تاریكــی بیــرون میریــزه.
پنجــره رو بــاز كــردم تــا بــوی اســپر ِم كوهــی از دســتمال كاغذیهــا
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جاشــو بــا هــوای تــازه عــوض كنــه .ایــن دســتمالها یتیمخونههــای
بــزرگ بچههــای مــن بــودن.
مــارگارت هــر وقــت حشــر میشــد ،موقعــی كــه میخواســتم ازش
خداحافظــی كنــم ،صداشــو پشــت تلفــن میكشــید و خیلــی اغــوا
كننــده میگفــت :بــاز میخــوای بــری جلــق بزنــی ،فكــر میكنــم
هیچــی جــای ســكسرو نمیگیــره ،آخــه ِكــی میخــوای جلــق
زدنــو بــذاری كنــار.
و منــم جــواب مـیدادم :خــب تــو االن هــزار كیلومتــری بــا مــن فاصلــه
داری و منــم دارم مـیرم بــا كســی كــه دوســش دارم ســكس كنــم و
بایــد بهــت بگــم هــر زمــان تــو تونســتی ُكس ـترو بلیســی منــم جلــق
زدنــو مــیذارم كنــار .اونــم میخندیــدو میگفــت ای خودشــیفته
و صــداش طــوری بــود كــه انــگار همــون لحظــه خــودش دســتش
تــوی شــورتش بــود و داشــت پوســت نــازك و نــرم الی پــاشرو
بــه آرومــی مالــش م ـیداد تــا وقتــی تلفنــو قطــع میكنــم دستشــو بــه
ســمت مركــز جهــان ببــره و بعــد آه و اوهــو آغــاز كنــه.
مركــز جهــان عیــن یــه ســیاهچالهی كوچیــك ولــی فوقالعــاده
حســاس ،تــك چشــمشرو از بــاالی كــس اون بیــرون آورده بــود و
داشــت بــه تئــوری دارویــن پوزخنــد مـیزد .و منم بــا همیــن تصورات
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بــود كــه شــروع كــردم ،یــه بــار دیگــه كوهــی از انــرژیرو كــه حــس
میكــردم الی پــام جمــع شــده ،بــه شــكل دریایــی از اســپرمها روی
دســتمال كاغــذی بریــزم.
گیج و خسته شدم و نیمه هشیار روی تخت افتادم.
...
از خــواب پریــدم ،قلبــم تنــد تنــد میتپیــد و نمیتونســتم درســت
نفــس بكشــم .هــر بــار كــه زنــگ در زده میشــد بیشــتر حــس خفگــی
بهــم دســت مـیداد .پمپــاژ خــونرو تــو رگ گردنــم حــس میكــردم
و یــه پلكــم میلرزیــد .خشــكم زده بــود و ســعی میكــردم صدایــی
از خــودم در نیــارم تــا نفهمــه خونـهام و بــره پــی كارش .ولــی زنگهــا
همــراه شــد بــا در زدنهــای محكــم و تهدیدآمیــز .گوشــم ســوت
میكشــید .بلنــد شــدم .شــلوارمو پــام كــردم و رفتــم دم در .از تــوی
چشــمی كــه نگاه كــردم مطمئن شــدم بایــد از آدمــای استراكوفســكی
باشــه .میدونســت از تــوی چشــمی نــگاش میكنــم .بــرای همیــن
لبــاس كار شــركتای سمپاشــی تنــش بــود .امــا اون لباسهــا تــو تــن
یــه آدم گندههیــكل و خشــن داشــتن فریــاد م ـیزدن و منــو از خطــر
آگاه میكــردن .ســعی كــردم كلیــد درو بیســر و صــدا از روی در
بــردارم .بعــد ســمت پنجــره رفتــم و ســعی كــردم از پنجــرهی خونـهام
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فــرار كنــم .لبـهی بالكــن نشســتم و پائیــن پریــدم .هیــچ وقــت جــرأت
نكــرده بــودم از اونجــا بپــرم امــا انــگار تــرس همیشــه منشــأ خوبــی
بــرای بعضــی شجاعتهاســت .بــه عــاوه فكــر كــردم هیــچ كــس بــا
پریــدن از طبق ـهی اول نمیمیــره ،مگــه اینكــه خودشــو بــا ســر روی
زمیــن بنــدازه.
بــه ســرم زد بــرم پیــش جــوزف تــا كمــی پــول ازش قــرض بگیــرم.
اون خســیس و دیوانهســت ولــی شــاید اگــه بفهمــه مســئله مــرگ و
زندگیــه حاضــر شــه كمــی پــول بهــم قــرض بــده.
 خب استن نگفتی چی شده كه اومدی ریفیقتو ببینی. راستشو بخوای نیاز به پول دارم. كیه كه تو این روزگار نیاز به پول نداشته باشه. ولــی مســئله حیاتیــه .اگــه پونصد تــا بهم قــرض ندی استراكوفســكیحتمــا منــو میكشــه.
 خب میدونی ،این راهحل آسونتری هم داره. مثال چی؟370

به زودی یک نفر خودش را در اینجا حلقآویز خواهد کرد

محمد جابری

 پیشدســتی كــن .بــزن تــو پــوزش! خودتــو خــاص كــن .اینجوریهــم استراپولوفســیك ...چــی چــی نمیتونــه بكشــتت و هــم یــه حــال
اساســی ازش گرفتــی و هــم از ایــن زندگــی نكبتــی خالص شــدی.
 ولی من قصد مردن ندارم. اصال ِواس چی ازش پول قرض گرفتی؟
 پــول قــرض نكــردم .مســت پاتیــل بــودم ،تــوی بــار .بــا نوچههــاشنشســته بــودن و هــر هــر بهــم میخندیــدن .بعــد پیشــنهاد داد برمــو
باهاشــون قمــار كنــم .مــن مســت بــودم و چیــزی حالیــم نبــود .پونصــد
تــا باختــم ،بــدون اینكــه حتــی یــه ســنت تــوی جیبــم باشــه.
 مــن میتونــم بهــت یــه چیــزی بــدم كــه كمتــر از پونصــد تــا نمیــرزه.فكــر كنــم كارتو را بنــدازه.
 چی؟ یه شیشه سیانور خالص درجهی یك.از خونـهاش كــه بیــرون رفتــم ســیم تلفـنرو قطــع كــردم .هیــچ بعیــد
نبــود بــه نوچههــای استراكوفســكی زنــگ بزنــه و لــوم بــده .شــایدم
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بایــد بــا یــه چیــز ســنگین مـیزدم تــوی ســرش .امــا دیگــه خیلــی دیــر
شــده.
لیســت بلنــد بــاالی دوســتهامو تــوی ذهنــم مــرور كــردم .ایــن
لیســت بــا هم ـهی درازاش فقــط یــه نكت ـهی منفــی داشــت؛ میشــد
ازش بــه عنــوان لیســت دشــمنان هــم اســتفاده كــرد.
بــا ایــن حــال لپتــوس اونقــدر دیوانــه بــود كــه حتــی اگــه میخواســت
هــم نمیتونســت بــا كســی دشــمنی كنــه.
تــوی ذهنــم دو دو تــا ده تــا میكــردم كــه بــه چــه بهونــهای ازش
پــول بگیــرم كــه یهــو حــس كــردم یــه ماشــین تعقیبــم میكنــه.
چهارراههــارو تصادفــی چــپ و راســت میرفتــم و هــر بــار كــه بــر
میگشــتم یــه ب ـیامو ســیاه آروم دنبالــم بــود .ترســیدم و داخــل یــه
فروشــگاه رفتــم.
دســت كــردم تــوی جیبــم و دیــدم اونقــدری هســت كــه بتونــم بــا
اجنــاس فروشــگاه الس بزنــم و در آخــر یــه آب معدنــی بخــرم تــا
فروشــنده چــپ چــپ نــگام نكنــه .وایســتادم كنــار وســایل آشــپزخونه.
یــه مــرد بهــم نزدیــك شــد و داشــت بلنــد بلنــد بــا تلفــن حرف مـیزد.
 آره دیدمــش .شــلوار جیــن بــا لبــاس آســتین كوتــاه چهارخونــه.372
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میخــواد وســایل آشــپزخونه بخــره.
دوبــاره قلبــم بــه تپــش افتــاد و چشــمهام داشــت ســیاهی میرفــت.
بدنــم سســت شــد و ناخــودآگاه رفتــم ســراغ چاقوهــای بــزرگ و
كوچیــك آشــپزخونه.
ِ
ســروقت چاقوهــا .نــه هنــوز انتخــاب نكــرده ،بیــن
 االنــم رفــتدوتاشــون گیــر كــرده ،داره قیمتهاشــونو مقایســه میكنــه.
برگشــتم و نــگاش كــردم .بهــم پشــت كرده بــود و با دســت كمرشرو
آروم میخارونــد.
 فكــر كنــم اونــی كــه بزرگتــرهرو انتخــاب كنــه .اونــی كــه اگــهفــرو كنــن تــو شــیكمت نوكــش از كمــرت میزنــه بیــرون.
چاقوهــارو ســر جاشــون گذاشــتم و تصمیــم گرفتــم از فروشــگاه فــرار
كنــم كــه یهــو یــه صــدای بلنــد اومــد.
 آره ،گذاشتشــون ســر جــاش ...وای! ادی بــاورت نمیشــه ،همیــناالنــم چنــان گوزیــد كــه همـهی قفسـههای فروشــگاه تكــون خــورد.
اوه ...اوه ...چــه بویــی!
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هــول شــدم و دوئیــدم .در فروشــگاهو بــاز كــردم و ســرم محكــم بــه
لب ـهی در خــورد .مــرد از اون پشــت فریــاد م ـیزد آقــا صبــر كنیــد،
اینــا همــش دوربیــن مخفــی بــود.
لبــاس كار سمپاشــی ،دوربیــن مخفــی ،روزی چنــد نفــر بــا همیــن
كلكهــا كشــته میشــن؟
ســرمو انداختــم پائیــن و تــوی خیابــون تنــد تنــد راه رفتــم .بــدی مافیــا
ایــن بــود كــه اونــا همــه جــا نیــرو داشــتن ،وقتــی تــوی خیابــون راه
میریــد بایــد حواســتون جمــع باشــه ،هــر كســی كــه بــه شــما یــه
دهــم ثانیــه بیشــتر از نفــر كناریتــون زل زد ،هــر كســی كــه بیشــتر از
دو تــا چهــارراه پشــت ســرتون راه رفــت ،هــر كســی كــه بــا تلفــن
حــرف مـیزد و ســعی میكــرد بهتــون نزدیــك شــه و هــر ســگی كــه
میومــد و كفشــاتونرو بــو میكشــید ،میتونســت از نوچههــای مافیــا
باشــه ،كســایی كــه بهراحتــی آب خــوردن لوتــون مـیدن و تــا میایــد
بــه خودتــون بجنبیــد بدنتــون مثــل آبكــش ســوراخ ســوراخ شــده.
تــوی همیــن فكرهــا بــودم كــه گوشــم ســوت كشــید و یــه مــوج
عجیــب بدن ـمرو بــه لــرزه انداخــت .وقتــی از روی زمیــن بلنــد شــدم
اونجــا پــر شــده بــود از پلیــس .تكههــای صندلــی كافههــا كــه تــو
پیــادهرو چیــده شــده بــودن وســط خیابــون پخــش و پــا بــود و هنــوز
374

به زودی یک نفر خودش را در اینجا حلقآویز خواهد کرد

محمد جابری

تــوی آســمون خاكســتر و كاغــذ ســوخته شــناور بــود .بــوی الســتیك
ســوخته میومــد و درســت جلــوی كافــه روی زمیــن حســابی خــون
ریختــه بــود و پلیــس ســعی داشــت مــردمرو از اونجــا دور كنــه.
ترســیده بــودم .هیــچ فكــر نمیكــردم ایــن مافیاییهــای احمــق
بــرای كشــتن مــن از بمبــی اســتفاده كنــن كــه بیشــتر از قــرض مــن
بــه اونــا م ـیرزه .پاهــام میلرزیــد و قــادر نبــودم بدوئــم .یــه پلیــس
اومــد و روی دوشــم یــه پتــو انداخــت .بهــش گفتــم لعنــت! تــوی ایــن
گرمــای تابســتون چــرا پتــو انداختــی روی مــن؟ پتــو رو پــرت كــردم
روی زمیــن و خواســتم از اونجــا دور شــم .امــا یــه پلیــس دیگــه ازم
خواســت بــه ســواالتش جــواب بــدم.
 خب اسم شما چیه؟ من؟ بله. من ...من ...چیزم... اسمتون چیزه؟ نه ،یعنی اسمم هست دیئگو.375

به زودی یک نفر خودش را در اینجا حلقآویز خواهد کرد

محمد جابری

 شما خارجی هستید؟ نه. عجیبه این یه اسم اسپانیایی باید باشه ...خب فامیلیتون چیه؟ مار...مارادونا! چی؟! شما دیئگو مارادونا هستید؟!! بله. ولی اون كه یه فوتبالیست بود. خب این فقط یه تشابه اسمیه. از حادثه چی به یاد میارید؟ كدوم حادثه؟ همین حادثهای كه شاهدش بودید! بمبگذاری! من شاهد هیچ حادثهای نبودم .من هیچی ندیدم.376
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 ولــی شــما نزدیــك حادثــه بودیــد .حتــی از مــوج انفجــار روی زمینافتادیــد .بایــد یــه چیــزی دیده باشــید.
 ببینیــد مــن آرتــروز گــردن دارم و همیشــه ســرم پائینــه .بعیــدمیدونــم چیــزی دیــده باشــم.
 چرا ازین جا رد میشدید؟ میخواستم برم باشگاه اسبسواری. ولی ما كه باشگاه اسبسواری نداریم تو این شهر. خــب داشــتم میرفتــم فــرودگاه كــه بــرم جایــی كــه باشــگاه ســواركاری داشــته باشــه.
 شما همیشه پیاده میرید فرودگاه؟ نــه ولــی ماشــینم بنزیــن تمــوم كــرد و مجبــور شــدم بذارمــشگوشــهی خیابــون و بقیــه راهــو پیــاده بــرم.
 لطفا این فرمرو پر كنید و تا اطالع ثانوی از شهر خارج نشید.دیگــه بایــد زودتــر از اونجــا فــرار میكــردم .بمــب درســت منفجــر
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نشــده بــود و مــن هنــوز زنــده بــودم و هــر لحظــه احتمــال داشــت یــه
بمــب دیگــه منفجــر شــه .پلیسهــا نشســته بــودن روی زمیــن و ســعی
داشــتن تكههــای جســدهارو كــه از روی زمیــن جمــع كــرده بــودن
مثــل یــه پــازل بــه هــم بچســبونن تــا اونــارو بســتهبندی كنــن.
 جــو ،نمیدونــم چــرا ایــن بابــا دســت راســتش بزرگتــر از دســتچپــش درومــد.
 احمق اون پای یه زنه كه داری میچسبونی به بازوی یه مرد. بــه نظــر تــو از كجــا بایــد بفهمــم ایــن چنــد تــا كیــر و كــس وپســتون كــه تــوی ایــن كیســه اســت مــال كدومشــونه؟
 هــر كدومــو خواســتی بــه هــر كــی كــه خواســتی بچســبون .مــنمطمئنــم تــوی قبرســتون هیــچ كــدوم اینــا بــه دردشــون نمیخــوره.
اون طــرف ظاهــرا پلیــس عامــل بمبگــذاریرو دســتگیر كــرده بــود.
یــه جــوون خوشتیــپ بــا یــه كــت شــلوار ســیاه و كفشهایــی كــه
بــرق م ـیزدن .خبرنگارهــا دورش جمــع شــده بــودن و داشــتن ازش
ســؤال میكــردن.
 خــب انگیــزهی شــما از ایــن بمبگــذاری و كشــتن بیســت و ســه378
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نفــر...
 تام ،همین االن اعالم كردن دو نفرم تو آمبوالنس مردن. بلــه ،داشــتم میگفتــم ،هدفتــون از كشــتن ایــن بیســت و پنــج نفــرچــی بــوده؟
 خــب میدونیــد زندگــی ایــن روزا ســخت شــده .شــما بــرایرســیدن بــه اهدافتــون بایــد تــاش زیــادی كنیــد.
 هدف شما چی بود؟ مــن دوبــار ســرقت مســلحانه از بانــك داشــتم ،چند بــار با چنــد كیلوهروئیــن دســتگیر شــدم و اگــه اشــتباه نكنــم چهــل پنجــاه نفــریرو بــه
صــورت جداگانــه كشــتم ولــی اونــا حاضــر نشــدن بــرام حكــم اعــدام
ببــرن .گفتــن تمــام سعیشــونرو میكنــن تــا كســی اعــدام نشــه و فقــط
كســایی كــه حملههــای تروریســتی بــزرگ انجــام مــیدن ممكنــه
اعــدام بشــن .متاســفانه چاشــنی بعضــی بمبهــا عمــل نكــرد و موفــق
نشــدم بیشــتر از پنجــاه نفــرو بكشــم كــه طبــق قانــون ایالتــی حمل ـهی
تروریســتی محســوب شــه .ولــی قاضــی پرونــده همیــن االن بــه موبایلم
زنــگ زد و بهــم قــول داد تــوی حكــم اعــدام بهــم كمــك كنــه.
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 به عنوان آخرین حرف دوست دارید به مردم چی بگید؟ شــما خانــوم خیلــی زیبایــی هســتید .میتونــم ایــن نطــق آخــرو درحالــی كــه دســتمو دور گــردن شــما انداختــم بــه مــردم عزیــز بگــم؟
 وای! بله حتما! آخریــن حرفــم بــه مــردم اینــه كــه آدم همیشــه بایــد خــودش باشــه،مگــه اینكــه بتونــه یكــی دیگــه باشــه ،اونوقــت بایــد ســعی كنــه
همیشــه همــون یكــی دیگــه باشــه.
داشــتم فــرار میكــردم كــه یــه نفــر محكــم دســت روی شــونهام
گذاشــت .از تــرس بــه خــودم شاشــیدم و خشــكم زد .برگشــتم و
نــگاش كــردم .یكــی از زخمیهــای بمبگــذاری بــود .از پیشــونیش
خــون راه افتــاده بــود و انگشــت وســط دســت چپــش كامــا قطــع
شــده و بــه نحــو ناشــیانهای باندپیچــی شــده بــود .شــلوارش از زانــو
بــه پائیــن كامــا ســوخته بــود و حتــی پارچـهی ســمت چــپ كپلــش
كامــا ســوخته بــود و شــورت گلمنگولــی و بلنــدش بیــرون زده بــود.
 آقا! خواهش میكنم .من یه درخواست حیاتی از شما دارم. چه درخواستی؟380
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 ازتــون خواهــش میكنــم شــلوارتونرو بــه مــن بدیــد .مــن پنــجدیق ـهی دیگــه یــه قــرار مهــم دارم .اگــه بــه ایــن قــرار نرســم هم ـهی
زندگیمــو میبــازم .خواهــش میكنــم ،مــن فقــط بــه یــه شــلوار نیــاز
دارم.
 انتظــار داریــد مــن بــا شــورت تــوی خیابــون راه بیفتــم و شــلوارموبــدم بــه شــما؟ تــازه ظاهــرا شــما یــه انگشــتتونرو هــم از دســت دادید.
فكــر نمیكنیــد نداشــتن یــه انگشــت مهمتــر از نداشــتن یــه شــلواره؟
 اصــا مهــم نیســت .تنهــا كاری كــه مــن بــا دســت چپــم انجــام میدمشســتن كونمــه كــه اونــو هــم میشــه بــا یــه انگشــت كمتــر انجــام داد.
 ولــی مــن شــلوارمو بهتــون نمـیدم ...البتــه ،خــب ،صبــر كــن ببینــم.شــلوارمو بهتــون میفروشــم.
 چقدر بدم؟ پونصد تا! چی؟!!! پونصد تا! این پنجاه تا هم نمیرزه. همینی كه هست .یا پونصد تا یا هیچی.381
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 ببینیــد ،مــن پــوالی تــوی جیبــم ســوخته .فقــط دویســت تــا مونــده.خواهــش میكنــم! شــما میتونیــد شــلوار منــو بپوشــید.
 سگ خورد! بیا اینم شلوار .ولی كمربندشو بهت نمیدم.پیــش خــودم فكــر كــردم دویســت تــا هــم دویســت تاســت .اگــه
ســیصد تــای دیگــه هــم از لپتــوس قــرض بگیــرم میتونــم جونمــو
بخــرم .شــلوار پــارهرو پــام كــردم و تــوی خیابــون راه رفتــم.
...
درســته كــه اون بمبگــذار وانمــود میكــرد هدفــش مــن نبــودم
ولــی مافیاییهــا هیــچ وقــت دهنشــونرو بــاز نمیكنــن.
ولــی بایــد قبــول كنــم كــه مریضــم و اون بمــب هیــچ ربطــی بــه مــن
نداشــت.
مــن دیوانــه نیســتم .خودمــم میدونــم كــه یــه پارانویایــی هســتم .مــن
همیشــه پارانویایــی بــودم؛ بــه شــكلهای مختلــف .مثــا جوونتــر
كــه بــودم فكــر میكــردم هــر كســی كــه بهــم لبخنــد میزنــه عاشــقم
شــده ،عاشــقش میشــدم و بعــد ماجــرا شــروع میشــد.
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ولــی بعــدم كــه بعضیهاشــون عاشــقم میشــدن فكــر میكــردم
دارن بهــم خیانــت میكنــن.
همشون یه مشت خیانتكار بودن.
همهی اینا خیاالته!
امــا اینكــه مــن یــه پارانویایــی هســتم دلیلــی بــر ایــن نیســت كــه اونــا
دنبالــم نیســتن.
چــرا بایــد دنبالــم باشــن! مــن بیارزشتــر از اونــم كــه كســی بخــواد
بــه خــودش زحمــت كشــتن منــو بــده.
من بیاعتماد به نفسم.
من واقعبینم!
اونا میخوان همهرو از بین ببرن .مافیاییهای كثیف.
نمیتونن چنین كاری كنن.
تــو همــه چــی دســت دارن .فقــط بــا نصــف اون بمبــای اتمــی میشــه
تمــام ارگانیس ـمهای زمینــو از بیــن بــرد.
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یه جا خوندم بعضی سوسكها با بمب اتمی از بین نمیرن.
پس با این حساب همهمون زنده میمونیم.
آره ،درست عین ته سیگا ِر ماریجوآنا.
نباید بترسم.
اگه میخوام زنده بمونم باید بترسم.
ولی نمیتونم با ترس زندگی كنم.
نمیتونم وایستم و منتظر باشم تا بهم حمله كنن.
هیــچ كــس بــه مــن حملــه نمیكنــه ،خــود استراكوفســكی تــوی بــار
بهــم قــول داد یــه مــاه بهــم مهلــت بــده .گفــت تــوی ایــن یه مــاه كاری
بــه كارم نــداره .همــون موقــع كــه افتــاده بــودم بــه پــاش و گریــه
میكــردم.
هیتلرم به چكسلواكی قول داد بهشون حمله نكنه!
...
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وقتــی رســیدم دم در خونـهی لپتــوس یــه ماشــین نعشكــش و چنــد تــا
ماشــین پلیــس ایســتاده بــودن .از پلههــا بــاال رفتــم .چنــد نفــری اونجــا
بــودن .همــه چــپ چــپ بــه شــلوار ســوخته و پــارهام نــگاه میكــردن.
گفتــن دیشــب دوبــاره خودشــو از ســقف دار زده و ایــن دفعــه گــچ
دیــوار پائیــن نریختــه .در اتاقشــو كــه بــاز كــردم دیــدم عیــن یــه لــك
لــك تــوی هــوا گردنشــو كــج كــرده و داره نیگامــون میكنــه .زیــر
بدنــش ،كــه گفتــه میشــد چنــد ســاعتیه اون بــاال آویزونــه ،زمیــن
كنــده كاری شــده بــود .همســایهها از ســر و صــدای زیــاد بیــل و
كلنــگ بــه پلیــس زنــگ زده بــودن و بعــد جســد توســط پلیــس
كشــف میشــه .اون بــرای خــودش كــف اتاقــش یــه قبــر كنــده بــود
و اسمشــو خیلــی شــلخته روی یــه تیكــه چــوب كــه در واقــع میشــد
ســنگ قبــر چوبیــش ،حــك كــرده بــود .یــه ســری از دوســتای خــل و
چلــش هــم اونجــا بــودن ،داشــتن آبجــو میخــوردن و میخندیــدن.
باالخــره تالشهــای ســی ســالهی لپتــوس جــواب داده بــود و ســرانجام
تــو خودكشــیهاش موفــق شــده بــود .ایــن خیلــی خوبــه كــه آدم
بــرای یــه بــارم كــه شــده بــه یكــی از اهــداف زندگیــش برســه .داشــتم
همینــارو بــرای یكــی از دوســتای خــل و چلــش توضیــح مـیدادم كــه
یكــی جیــغ كشــید.
 بــه جــون عمــم قســم میخــورم كــه اون تكــون خــورد .ببینیــد385
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هنــوزم جســدش تــوی هــوا تلــو تلــو میخــوره.
 انگار اون قصد نداره بمیره .بعضیا هفت تا جون دارن.یكــی از پلیسهــا اســلحهاشرو كشــید و بــا یــه تیــر درســت بــه
پیشــونی لپتــوس شــلیك كــرد .داشــت ســعی میكــرد چیــزیرو كــه
مــرده بكشــه .طبیعیــه كــه چنــد نفــری جیــغ كشــیدن.
 وای! خدای من! این چه كاری بود شما انجام دادید! قبــل مراســم خاكســپاری بایــد مطمئــن شــیم كــه مــرده .شــما كــهنمیخوایــد یــه نفــر از تــوی تابــوت ِخ ِ
رخــر كنــه؟
 ولی اون كه قبر خودشو كنده! ببینیــد مــا بــه ایــن چیــزا كار نداریــم .باالخــره مراحــل قانونــی بایــدطــی شــه و دوســتانش بایــد بتونــن پشــت ماشــین نعشكــش راه بیفتــن.
میبریمــش یــه دور بزنــه بعــد میاریمــش همینجــا چالــش میكنیــم.
بعــد دوبــاره مــردم شــروع كــردن بــه صحبــت و خندیــدن .یــه نفــر
زنــگ زد و بــرای بیســت نفــر ناهــار ســفارش داد .نشســتیم زیــر جســد
لپتــوس كــه عیــن پســتونهای ملكــه الیزابــت آویــزون بــود و شــروع
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كردیــم بــه خــوردن .غــذاش خیلــی خوشــمزه بــود .خــوش خوشــم
شــد.
ناهارمــو كــه تمــوم كــردم ســعی كــردم مخفیانــه بــه اتاقهــای دیگــه
ســر بزنــم تــا بلكــه پولــی چیــزی پیــدا كنــم .ولــی احســاس كــردم
اگــه حتــی یــه ذرهی دیگــه بیشــتر بگــردم همیــن پولــی هــم كــه تــو
جیبمــه شــروع بــه كــم شــدن میكنــه .اینــه كــه بــه صــورت جســدی
متحــرك ،جســد ســاكن دوســت عزیزمــو تــرك كــردم و مســتقیم
رفتــم ســراغ باج ـهی تلفــن.
 الــو .مــن میخــوام بــا آقــای استراكوفســكی صحبــت كنــم.بگیــد اســتنه .خواهــش میكنــم موضــوع حیاتیــه ....الــو ،الــو! آقــای
استراكوفســكی .چقــدر خوشــحالم كــه باهاتــون صحبــت میكنــم.
راســتشرو بخوایــد مــن تونســتم دویســت تــا جــور كنــم .خواهــش
میكنــم بهــم فرصــت بدیــد ،خواهــش میكنــم بهــم رحــم كنیــد.
چــی؟ همـهش یــه شــوخی بــود؟ واقعــا راســت میگیــد؟ یعنــی قصــد
كشــتنمرو نداریــد؟ واقعــا نمیدونــم چطــور ازتــون تشــكر كنــم .مــن
یــه احمــق بیارزشــم .متاســفم كــه وقتتــونرو گرفتــم.
گوشـیرو گذاشــتم و از شــادی فریــاد كشــیدم .ســاعتمو نــگاه كــردم.
وای خــدای مــن! فقــط یــه ســاعت تــا شــروع ســریال مــورد عالق ـهام
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باقــی مونــده بــود .بــا شــلوار پــاره پــورهام بــه ســمت فروشــگاه دوئیــدم
و یــه بســته تخمــه و یــه لیتــر بســتنی و ُچسفیــل و چوبشــور و
آبمیــوه و آبجــو و مارتینــی خریــدم .بعــد بــه فكــرم رســید ممكنــه بعــد
ســریال گشــنم شــه .یــه پیتــزای گنــده خریــدم ،ولــی بــاز كلــی پــول
اضافــه آوردم .بــا خــودم قــرار گذاشــتم فــردا برگــردم و یــه شــلوار نــو
بــرای خــودم بخــرم.
تــوی خونــه نشســته بــودم و تیتــراژ پایانــی ســریالرو میدیــدم و بــاز
داشــتم از روی لغتنام ـهی فحشهــام ،كــه نصفشــون بــا «ك» شــروع
میشــد ،فــك و فامیــل تیــم كارگردانــی ســریالرو كــه بــاز داســتانرو
كــش داده بــودن مــورد عنایــت قــرار م ـیدادم كــه یهــو زنــگ درو
زدن .صــدای تلویزیــون زیــاد بــود و نمیتونســتم وانمــود كنــم خونــه
نیســتم .از تــوی چشــمی نــگاه كــردم .یــه پیــرزن الغرمردنــی بــود كــه
یــه كیــف بــزرگ داشــت .درو بــاز كــردم و گفتــم «ســام ،بفرمائید؟»
لبهــای لرزونشــو مرتــب تكــون مــیداد و چونــهاش بــاال پائیــن
میرفــت و زل زده بــود بــه چشــمهام و هیچــی نمیگفــت .دوبــاره
گفتــم «بلــه بفرمائیــد ،چــی كار میتونــم براتــون بكنــم مادر؟» دستشــو
كــرد تــوی جیبــش و یــه پاكــت ســیگار درآورد .بهآهســتگی و بــا
تــاش زیــاد بــا اون دسـتهای لرزونــش یــه نــخ ســیگار درآورد و بــه
طرفــم اومــد و اونــو گذاشــت تــوی دهنــم و بــاز زل زد بــه چشـمهام.
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گفتــم «خیلــی ممنــون .ولــی مــن تــوی خون ـهام فنــدك نــدارم ».بــا
دســت پهلــوشرو خارونــد و بــا صــدای خشــدار گفــت« :ای وای
ایــن فندكــم كجاســت؟ ...بایــد تــوی كیفــم باشــه ».بعــد دستشــو كــرد
تــوی كیفــش و از تــوی كیــف یــه شــات گان خیلــی بــزرگ بیــرون
آورد ،قبــل از اینكــه بتونــم جــم بخــورم بــه ســینهام شــلیك كــرد و
مــن فریــاد زدم و بــا شــدت تمــام پــرت شــدم تــوی خونــه .شــات گان
لگــد زد و پیــرزن الغــر مردنــی هــم از اون طــرف پــرت شــد و محكــم
بــه دیــوار راهــرو خــورد .بعــد بلنــد شــد ،سیگارشــو روشــن كــرد،
شــات گانــشرو تــوی كیفــش گذاشــت و بــا اون راه رفتنهــای
پنگوئــنوارش پلههــارو آروم آروم پائیــن رفــت .خــب دیگــه چــی
بگــم ...هــوم ...فكــر میكنــم دیگــه حرفــی بــرای گفتــن نمونــد...
خــب شــما هــم كــم كــم بریــد رد كارتــون و بذاریــد منــم در آرامــش
مــرگ یــه خــورده اســتراحت كنــم.
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نــوگام بــه پــاس قدردانــی از حامیانــی کــه بیــش از ٪ ۱۰هزینــه چــاپ
کتــاب را پرداختــه باشــند ،نــام آنهــا را -در صــورت تمایــل خودشــان
 -در کتــاب ثبــت میکنــد.

ایــن کتــاب بــا حمایــت مالــی آقــای آپتــن دشــتی پــور ( )٪۱۰و
دیگــر دوســتان نــوگام بــه چــاپ رســیده اســت.

کتابهای دیگر نوگام را بخوانید:

پشت درخت توت (رمان)
احمد پوری {لینک دانلود}
پدر-عزرائیل (مجموعه داستان)
نوشته فرهاد بابایی {لینک دانلود}
به شیوه کیان فتوحی (رمان)
نوشته هادی معصوم دوست {لینک دانلود}
آوازهای زیرزمین (تاریخچه موسیقی راک)
نوشته سید ابراهیم نبوی {لینک دانلود}
میم...نون (مجموعه داستان)
نوشته آرش هامون {لینک دانلود}

اعالم وضعیت گیاهی (رمان)
نوشته دانیال حقیقی {لینک دانلود}
داستانهایی بدون دکوپاژ (مجموعه داستان)
نوشته مانیا اکبری {لینک دانلود}
سقط جنین (مجموعه داستان)
نوشته علیرضا میراسداهلل {لینک دانلود}
دشت سفید (شعر)
نوشته پیام فِیلی {لینک دانلود}
والس با آبهای تاریک (رمان)
امین انصاری {لینک دانلود}
جزیره سالخی (رمان)
امیررضا مافی{لینک دانلود}

