
  ايستگاه راه آهن مرکزي 

 گونتر آونرت

  
 قرار   قهوه  فنجان  کنار  صبحانه  ميز  روي  نامه  مي کند  خود نامه اي پيدا  در آپارتمان  مردي  آفتابي در يک صبح

 که   نکرده است  را باز  آن  هنوز مرد  است مشخص نيست  در آنجا گذاشته  را چه کسي  که نامه  اين  دارد
   مي افتد   آميزي  تحکم  به سطور  و کهنه اي  رنگ  خاکستري  کاغذ  روي چشمش

   در توالت  صيح  ساعت هشت  سال جاري  نوامبر  پنجم  در روز   اعدامتان  اجراي مراسم  براي  که  موظفيد شما
   شده است رفته گ  در نظر18   براي شمادستشويي شماره  به هم رسانيد  حضور  مرکزي  ايستگاه راه آهن  مردانه

 توصيه مي شود که  شده است يني تع سبان مت  مجازاتي  مقامات رسمي  طرف از  دستور  تخطي از اين در صورت
   بپوشيد   سبک تري  در کار لباس  تسهيل براي

مي کند    خودداري  نوشابه  و  غذا  از خوردن  مي رود  دوستانش  به سراغ  نزار  با حالي  مرد  که طولي نمي کشد 
 از   نشان نمي دهند  واکنشي  سر  دادن  جز تکان  از آنها تنها راهنمايي مي خواهد ولي آن ها اما در مقابل
 مي   در بسته  ديگر  بار  سر مرد نيمه جان پشت  که  هم  وقتي،  هيچ  که خبري نيست  موثر  و کمک راهنمايي

 نبوده   زائد  در اصوال کاري  که آيا بازکردن  مي پرسند ن از خودشا  حتي   مي کنند  راحتي  احساس شود خيلي
   دارد ؟   واقعا ارزش  نمي خورد  کسي  ديگر به کار  که در آينده  آدمي  براي  آن هم  خطر  پذيرفتن  و آيا  است

   که درخواستي ند مي ک  به او پيشنهاد  وکيل  اما  مي گذارد  او در ميان  و موضوع را با  مي رود  يک وکيل مرد پيش
 از اين   گذشته   کند  رعايت ) نوامبر 5 (   احضاريه را   دقيق  تاريخ  از هر گونه خطري  پرهيز  براي  و در آن بنويسد
  خطرناک  موضوع آن قدرها هم  هستند  و مطمئني  قبول  جاهاي قابل  مرکزي  راه آهن  ايستگاه  و  مردانه توالت
 مي داند که   طبيعي  خيلي  چرا نه ؟ وکيل  است  در اصل اقدام   است  چاپي  يک غلط ماال نه احت  اعدام ؟ نيست
 و    صبر  کمي  فقط   حاضر شود  در جايي  مقتضي  اقدامي  کند که براي  درخواست  از شهروندي  رسمي مقامي
   از اطمينان نيست   هيچ چيز مهمتر  باشد  آدم بايد اطمينان داشته ناطمينا

   نمي برد  خوابش  و  مي غلتد  پهلو  به آن  از اين پهلو  که از عرق خيس است دائما  بر روي مالفه اش  در خانهدمر
 و با   مي دهد  گوش  سمج  مگسي  بي اعتناي  به وز وز  مي کشد  رنج  آزاردهنده اي  که از کنجکاوي در حالي
خبر   چه  خوشبخت از ايستگاه راه آهن مرکزي  ندارد مگس  زنده است غمي  به حالش  خوش  :  مي گويد خودش
  دارد ؟ 

 آن هم بي    يکي دو لحظه  براي  چشمي  در  از سوراخ  خانه همسايه را مي زند  زنگ   و نيمه شب  مي شود بلند 
   برمي دارد   را از روي دکمه زنگ  مي شود و دستش  در باز نمي شود مرد خسته اما  زل مي زند  به او اعتنا

 اسپرت   او پيراهن  مي شود  راه آهن مرکزي  ايستگاه  مرد وارد   پنجم نوامبر  روز  هشت  درست سر ساعت 
 و شلوار  ک تر از پيراهن ناز  مرد  مي لرزد  تيک تيک  و  به پا دارد  نازکي  کتاني  و شلوار  به تن آستين کوتاهي

    که خميازه مي کشد  بيکار ديده مي شود  باربري  گاه گاه   ايستگاه راه آهن  در محوطه  ديگر در خانه ندارد لباسي
   روي آن آب مي پاشند   تميز کردن زمينند و دائما  هم سرگرم  چند نفري

   دستشويي  مرد بي درنگ   مي رسد  به گوش  ها آزار دهنده بخش توالت  تنهاي مرد در سکوت  قدم هاي صداي 
   بي  مي رود و    در به درون   و پس از باز شدن  مي اندازد  آن  قفل اي در شيار  سکه  مي کند  را پيدا 18شماره 
   برايش  کاري  مي خواهند  فقط    اتفاقي  هيچ    نمي افتد  اتفاقي  مي شود که  ايجاد   اين فکر  او  در زهن اختيار

  انجام دهند 
 و  !اطمينان !  اطمينان   ،  مي گويد  مرد به خودش  به خانه بر مي گردد  االن تمام مي شود و او دوباره  همين 

   و مي نشيند   توالت را مي بندد  در  سپس  او پديد مي آيد  در صداي  فوق العاده نشاطي
 را از آنجا بيرونمي   جسد مرد  باز مي کنند  کليد اضافي  با  را18  دو کارگر دستشوي در توالت شماره  بعد  ربع  يک 

   دود لوکوموتيوهاي  زير سقفش   که اگر چه  به محوطه اي  مي کنند  منتقل  دور  و آن را به محوطه اي آورند
  مي شود  خارج  قطاري  هرگز  و نه از آن  وارد  قطاري  هرگز  نه به ان  اما  مي خورد  به چشم احتمالي


