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  مجموعهاين ي  سخني كوتاه درباره

ها جا خوش كرده و نشرهاي گوناگون  هاي موراكامي چند سالي است كه پشت ويترين كتابفروشيب كتا

اينكه چقدر از داستان ترجمه . اند هاي نه چندان دلچسبي از روايات او را به دوستداران كتاب عرضه كرده نسخه

    كه صد البته انگشت سرزنش را بايد به سوي آنهايي كه ( !هاي جديدي خلق شده، بماند شده يا چه داستان

حدود چهار سال پيش چند داستان كوتاه از او ترجمه كردم كه سرنوشتش جزو اسرار  ...)مي دانيم نشانه رفت

  ...بماند بهتر است

 ،شده است ي بازار روانه »بيد كور، دختر خوابيده«كه در ايران به نام  »، زن خفته)سترون(بيد كور«كتاب 

هرگز به طور كامل چاپ نشده و هر كس  ،دانم تا جايي كه من مي وچهار داستان كوتاه است  بيست و حاوي

الزم به ذكر . است ي بازار كتاب كرده ي آن را روانه دستش به جايي از اين كتاب رسيده، پيكر پاره پارهكه 

نيست كه بازار كتاب هم مثل هر بازار ديگري، پر از تبليغات رنگارنگ و دروغين است و گاهي هم بيرنگي 

  ...كند مي فرياد

 و موسيقي جاز من دارد و شخصاً به ادبيات او فضايموراكامي سنخيت قابل توجهي با  فضاياز آنجا كه 

ي اين كتاب را روحي تازه بخشم، باشد كه مورد توجه  و چند تكهتصميم گرفتم بدن بيجان  !عالقمند هستم

به صورت  موراكامي ي منظومهتحت عنوان  هر داستان از اين مجموعه. عالقمندان به آثار او قرار گيرد

اميد  .آن باشيد انتشارتوانيد در سايت شخصي من پيگير روند  جداگانه به نشر الكترونيك در خواهد آمد و مي

كه روح جناب مستطاب موراكامي حداقل تا زماني كه زنده است، از تكه پاره شدن داستان هايش در عذاب 

  !نباشد

  زمينحوالي ي شمسي،  ، منظومه1394 يشمينغزال رمضاني، بهار 
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www.takbook.com



 

  ي بينوا يك عمهداستان 

1  

دو سه . اولين بعدازظهر يكشنبه در ماه جوالي. ي زيبا در ماه جوالي آغاز شداماجرا در بعدازظهر يكشنبه 

كه با دقتي استثنايي بر هايي تكه ابر كوچك و سپيد در گوشه اي دور از آسمان شناور بودند، مانند نقطه 

آن نمي شد، بر سرتاسر جهان  از تابش نور خورشيد كه هيچ چيز مانع. نداصفحه ي آسمان حك شده 

حتي  ،ماه جوالي در اين امپراطوريِ. خورشيد نيروي قلبش را به زمين هديه مي دادگويي . ي شده بودجار

درخششي همراه با غرور را بازتاب  ،نيز كاغذهاي نقره اي رنگ شكالت كه روي چمن پراكنده شده بودند

اگر به اندازه ي  .افسانه اي كه در اعماق درياچه اي مدفون شده است يمانند جواهردرست . مي دادند

كافي به اين صحنه خيره مي شدم، مي توانستم نور آفتاب را ببينم كه در خود نورهاي ديگري را بازتاب 

نور مانند دانه هاي بيشمار گرده به نظر مي رسيد، دانه . ها جعبه هاي تودرتوي چيني ثلدرست م. مي دهد

تا زماني و اين روند ادامه داشت . حركت بودند هايي نرم و شفاف كه از آسمان آويخته شده و تقريباً بي

  . كه آخرين دانه روي سطح زمين مي نشست

من و همراهم . توقفي كردم واقع در ميدان اصلي جلو گالري نقاشي ،هنگام برگشتن از گردش روز يكشنبه

فصل . م و من به دو تكشاخ برنزي در آن سوي آب نگاه مي كردميميدان نشست حوضروي حاشيه ي 

طوالني بارش باران باالخره تمام شده بود و نسيم نوپاي تابستاني برگ درختان بلوط را تكان مي داد و هر 

زمان مانند نسيم حركت مي كرد، آغاز . از چندگاهي موجي بر سطح آب كم عمق حوض بر جا مي گذاشت

شابه از ميان آب قوطي هاي نو. متوقف مي شد و دوباره آغاز مي شد. مي شد و دوباره متوقف مي شد

. باستاني به چشم مي آمدند يشفاف حوضچه نمايان بودند و در نظر من مانند خرابه هاي مدفون شهر

شكلي داشتند، پسري با دوچرخه  هم يك تيم سافتبال كه لباس. ما عبور مي كردند يافراد مختلفي از جلو

نسيم . اش، پيرمردي كه سگش را به گردش آورده بود، و يك خارجي جوان كه لباس ورزشي به تن داشت

ترانه اي  :كه روي چمن قرار گرفته بود با خود به همراه مي آورد ياز راديوي سيار بزرگ را صداي موسيقي

. اما مطمئن نبودم ،آهنگ به نظرم آشنا آمد. ي در راهچه از دست رفته و چه عشق، عشق درباره يشيرين 

احساس مي  و كمابيش به صداي موسيقي گوش مي دادم. شايد شبيه ترانه اي بود كه من مي شناختم

را كمي  دستهايمهر از چندگاهي . كردم بازوهاي برهنه ام در نور آفتاب شناور هستند، بي صدا، نرم، آرام

  . تابستان فرا رسيده بود. ي كشيدمباال مي آوردم و آنها را م
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موضوعات چرا بايد داستان يك عمه ي بينوا مرا به خود 

چنين عمه اي در بين نزديكان من حضور نداشت و هيچ چيزي نبود كه 

انگار كه . خود به سمت من آمد و سپس رفته بود

را به  يتنها كسري از ثانيه در جان من رخنه كرده بود و هنگامي كه رفت، يك خالء عجيب به هيئت انسان

زماني كه به طرف پنجره . احساس مي كردم انگار كسي پنجره اي را بسته و ناپديد شده است

 يشفاف درست مانند مسير. آمده و رفته بود

آغازها هميشه . در بعدازظهر يكشنبه جذب شده بودند

  . دقيقه اي همه چيز وجود دارد و دقيقه اي ديگر همه چيز از بين رفته است

خوام چيزي راجع به يك عمه ي بينوا 

  . من يكي از آن دسته افرادي هستم كه تالش مي كنم داستان بنويسم

براي لحظه اي به من نگاه كرد، چشم هايش حالتي داشتند كه انگار 

چيزهايي كه مرا به خود جلب مي كردند، 

حركت مي دادم كه درون  ينوك انگشتانم را در حاشيه ي آن خالء انسان

  »اصالً نمي دونم آيا كسي دوست داره همچين قصه اي بخونه؟

  ».شايد داستاني نباشه كه بتونيم پر خواننده تصورش كنيم

غزال رمضاني            / داستان يك عمه ي بينوا                                 هاروكي موراكامي

موضوعات چرا بايد داستان يك عمه ي بينوا مرا به خود ميان تمام از اينكه در چنان بعدازظهر يكشنبه اي 

چنين عمه اي در بين نزديكان من حضور نداشت و هيچ چيزي نبود كه . هيچ نظري ندارم

خود به سمت من آمد و سپس رفته بود او در هر حال. بتوانم درباره ي چنين فردي تصور كنم

تنها كسري از ثانيه در جان من رخنه كرده بود و هنگامي كه رفت، يك خالء عجيب به هيئت انسان

احساس مي كردم انگار كسي پنجره اي را بسته و ناپديد شده است

  .مي دوي و سرت را بيرون مي بري، هيچكس را آنجا نمي بيني

آمده و رفته بود. پيرامون خود را بررسي كردم، سپس نگاهي به آسمان انداختم

در بعدازظهر يكشنبه جذب شده بودند از خود به جاي مي گذارد، واژه ها نيز

دقيقه اي همه چيز وجود دارد و دقيقه اي ديگر همه چيز از بين رفته است

خوام چيزي راجع به يك عمه ي بينوا  مي«: سعي كردم با همراهم راجع به اين مسئله صحبت كنم

من يكي از آن دسته افرادي هستم كه تالش مي كنم داستان بنويسم

براي لحظه اي به من نگاه كرد، چشم هايش حالتي داشتند كه انگار . او كمي متعجب به نظر مي رسيد

  »ي بينوا؟چرا؟ چرا يك عمه «. تالش مي كردند چيزي را بسنجند

چيزهايي كه مرا به خود جلب مي كردند، نامعلوم، بنا به علتي . ال را نمي دانستم

  . هميشه مسائلي بودند كه من دركشان نمي كردم

نوك انگشتانم را در حاشيه ي آن خالء انسان فقطبراي مدتي چيزي نگفتم و 

اصالً نمي دونم آيا كسي دوست داره همچين قصه اي بخونه؟

شايد داستاني نباشه كه بتونيم پر خواننده تصورش كنيم

  »خواي همچين داستاني بنويسي؟

داستان يك عمه ي بينوا                                 هاروكي موراكامي   ٦

 

اينكه در چنان بعدازظهر يكشنبه اي 

هيچ نظري ندارم ،جذب مي كرد

بتوانم درباره ي چنين فردي تصور كنم

تنها كسري از ثانيه در جان من رخنه كرده بود و هنگامي كه رفت، يك خالء عجيب به هيئت انسان

احساس مي كردم انگار كسي پنجره اي را بسته و ناپديد شده است. جا گذاشت

مي دوي و سرت را بيرون مي بري، هيچكس را آنجا نمي بيني

   ؟يك عمه ي بينوا

پيرامون خود را بررسي كردم، سپس نگاهي به آسمان انداختم

از خود به جاي مي گذارد، واژه ها نيز يك گلولهكه 

دقيقه اي همه چيز وجود دارد و دقيقه اي ديگر همه چيز از بين رفته است. به اين شكل هستند

سعي كردم با همراهم راجع به اين مسئله صحبت كنم

من يكي از آن دسته افرادي هستم كه تالش مي كنم داستان بنويسم» .بنويسم

  »عمه ي بينوا؟« -

او كمي متعجب به نظر مي رسيد

تالش مي كردند چيزي را بسنجند

ال را نمي دانستممن هم جواب اين سؤ

هميشه مسائلي بودند كه من دركشان نمي كردم

براي مدتي چيزي نگفتم و 

  . من به جا مانده بود

اصالً نمي دونم آيا كسي دوست داره همچين قصه اي بخونه؟«: او گفت

شايد داستاني نباشه كه بتونيم پر خواننده تصورش كنيم. درسته«: گفتم

خواي همچين داستاني بنويسي؟ پس چرا مي« -

www.takbook.com
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خوام داستاني  چرا مي اينكهبراي توضيح 

اما وقتي كه داستان تموم شد، ديگه 

«  

ات به گاهي اوق. شده اي را كه از جيب لباسش بيرون آورده بود، روشن كرد

  . قدري سيگارش را مچاله مي كرد كه اصالً روشن نمي شد، اما اين يكي روشن شد

  

  » .حتي چند سالي هم با ما زندگي كرد

خوام راجع به عمه ام حتي يك كلمه 

راديو شروع به نواختن آهنگي متفاوت كرد كه البته بسيار شبيه به آهنگ اول بود، اما اين آهنگ را اصالً 

بينوا طفلك  خواي داستاني درباره ي اين

اما نمي خوام حتي يك كلمه راجع به اون بنويسم، اين مسئله 

او كه پشت به پشت من تكيه داده بود، با انگشت هاي ظريفش موجي 

ال من از طريق انگشت هاي او به شهر خرابه هاي زير آب 

ند يك تكه فلز ال در اعماق حوض مان

   :ال مشابهي داشتندؤآن نيز س

، چيزي صادق باشماگه بخوام «: او خاكستر چروكيده ي سيگار مچاله شده اش را روي زمين ريخت و گفت

. ه ي عمه ام بگم، اما انتخاب واژه هاي درست برام غير ممكن به نظر ميرسه

غزال رمضاني            / داستان يك عمه ي بينوا                                 هاروكي موراكامي

براي توضيح . نمي تونم اين مسئله رو به خوبي با واژه ها بيان كنم

اما وقتي كه داستان تموم شد، ديگه . در مورد يك عمه ي بينوا بنويسم، اول مجبورم داستان رو بنويسم

»...دليلي براي توضيح علت نوشتن داستان وجود نداره، يا شايد هم داره

شده اي را كه از جيب لباسش بيرون آورده بود، روشن كرد

قدري سيگارش را مچاله مي كرد كه اصالً روشن نمي شد، اما اين يكي روشن شد

  »خويشاوندانت همچين شخصيتي وجود داره؟

  

حتي چند سالي هم با ما زندگي كرد. يك داستان واقعي. دقيقاً يكي

  . ي او نگاه كردم، مانند هميشه آرام بودند

خوام راجع به عمه ام حتي يك كلمه  نمي. اما نمي خوام راجع به اون چيزي بنويسم

راديو شروع به نواختن آهنگي متفاوت كرد كه البته بسيار شبيه به آهنگ اول بود، اما اين آهنگ را اصالً 

خواي داستاني درباره ي اين اما مي ،حتي يك عمه ي اين شكلي هم توي فاميلت نداري

اما نمي خوام حتي يك كلمه راجع به اون بنويسم، اين مسئله  ،دارم يابنويسي، در حاليكه من همچين عمه 

  »يك كم عجيبه، اينطور فكر نمي كني؟

  »...آره، نمي دونم چرا

او كه پشت به پشت من تكيه داده بود، با انگشت هاي ظريفش موجي . سرش را تكان داد و چيزي نگفت

ال من از طريق انگشت هاي او به شهر خرابه هاي زير آب ؤبه نظر مي رسيد س

ال در اعماق حوض مانؤمطمئنم عالمت س. هنوز هم آن پايين بود

آن نيز س پيرامونمي دانستم تمام قوطي هاي نوشابه ي 

  نمي دانم چرا؟ نمي دانم چرا؟ نمي دانم چرا؟

او خاكستر چروكيده ي سيگار مچاله شده اش را روي زمين ريخت و گفت

ه ي عمه ام بگم، اما انتخاب واژه هاي درست برام غير ممكن به نظر ميرسهخواد دربار

داستان يك عمه ي بينوا                                 هاروكي موراكامي   ٧

 

نمي تونم اين مسئله رو به خوبي با واژه ها بيان كنم«: من گفتم

در مورد يك عمه ي بينوا بنويسم، اول مجبورم داستان رو بنويسم

دليلي براي توضيح علت نوشتن داستان وجود نداره، يا شايد هم داره

شده اي را كه از جيب لباسش بيرون آورده بود، روشن كرد لبخند زد و سيگار مچاله

قدري سيگارش را مچاله مي كرد كه اصالً روشن نمي شد، اما اين يكي روشن شد

خويشاوندانت همچين شخصيتي وجود داره؟ بينراستي، آيا «: او گفت

  ».نه، حتي يك دونه«: گفتم

دقيقاً يكي. خب ولي من دارم« -

ي او نگاه كردم، مانند هميشه آرام بودندبه چشم ها

اما نمي خوام راجع به اون چيزي بنويسم«: اضافه كرد بعد

  ».بنويسم

راديو شروع به نواختن آهنگي متفاوت كرد كه البته بسيار شبيه به آهنگ اول بود، اما اين آهنگ را اصالً 

  . نشنيده بودم

حتي يك عمه ي اين شكلي هم توي فاميلت نداري تو« -

بنويسي، در حاليكه من همچين عمه 

يك كم عجيبه، اينطور فكر نمي كني؟

آره، نمي دونم چرا«. با سرم تأييد كردم

سرش را تكان داد و چيزي نگفت

به نظر مي رسيد س. در آب ايجاد مي كرد

هنوز هم آن پايين بودپرسش . دومنتقل مي ش

مي دانستم تمام قوطي هاي نوشابه ي . صيقلي مي درخشيد

نمي دانم چرا؟ نمي دانم چرا؟ نمي دانم چرا؟

او خاكستر چروكيده ي سيگار مچاله شده اش را روي زمين ريخت و گفت

خواد دربار هست كه دلم مي
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خيلي «: او لبش را گزيد» .شايد براي اينه كه حقيقتاً يك عمه ي بينوا دارم

به  حاكي از عصبانيت يجلويي آنها به نشانه ي اعتراض

    .ه بودندرها شد اينكه در اين هشياري هميشگي

خواي داستاني  ميتو كه «: او قطرات آب را از انگشتانش تكاند و سپس برگشت تا به من نگاه كند و گفت

 ،ول كني و اين طور كه من مي بينمب

ن آماده آلدر هرحال نمي دونم آيا تو ا

  ».هستي و مي توني اين كار رو انجام بدي؟ تو حتي يك عمه ي بينواي حقيقي نداري

  .درست مثل خطي از يك شعر شد

 ،است اينگونهاگر . ن تان عمه ي بينوايي نداشته باشيد

در هر حال نقطه ي اشتراك عجيبي به نظر مي رسد، 

  .آرام در يك صبح آفتابي

درست همان طور كه در . در عروسي يك نفر ديده باشيد

را نخوانده و در هر كمدي هم لباسي پيدا مي 

  .كسي آن را نپوشيده، در هر عروسي هم چنين فردي وجود دارد

. تقريباً هيچ كس حتي با او صحبت نمي كند

. مي نشيند، اما فقط آنجاست ،او پشت ميز و در جايي كه بايد

او ساالدش را با . با حالتي محزون و غمزده سر مي كشد

چنگال ماهي مي خورد و نمي تواند تمام نخود فرنگي هايش را كنار هم جمع كند و او تنها كسي است كه 

جايي در اعماق كمد  ،خوشبختانه كادويي كه او به زوج جوان مي دهد
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شايد براي اينه كه حقيقتاً يك عمه ي بينوا دارم. نمي تونم اين كار رو انجام بدم

  ».سخته، سخت تر از چيزي كه فكرش رو بكني

جلويي آنها به نشانه ي اعتراضم هاي س. دوباره به تك شاخ هاي برنزي نگاه كردم

اينكه در اين هشياري هميشگي گذر زمان و به خاطر

او قطرات آب را از انگشتانش تكاند و سپس برگشت تا به من نگاه كند و گفت

بمسئوليتش رو ق خودت پس بايد ،درباره ي يك عمه ي بينوا بنويسي

در هرحال نمي دونم آيا تو ا. اونه به رستگاري ونجات  اهداي چيزي به معناي

هستي و مي توني اين كار رو انجام بدي؟ تو حتي يك عمه ي بينواي حقيقي نداري

  ».اشكالي نداره، احتماالً تو راست ميگي

درست مثل خطي از يك شعر شد. يك عمه ي بينوا از خود نداشتم/من حتي

ن تان عمه ي بينوايي نداشته باشيداشانس بايد با شما يار باشد كه در ميان خويشاوند

در هر حال نقطه ي اشتراك عجيبي به نظر مي رسد، . شما يك نقطه ي مشترك خواهيم داشت

در يك صبح آفتابي بجا مانده از باران، لدرست مثل تقسيم كردن يك تكه گ

در عروسي يك نفر ديده باشيدحداقل اما هنوز هم ممكن است چنين فردي را 

را نخوانده و در هر كمدي هم لباسي پيدا مي  نتابي وجود دارد كه مدت هاست كسي آ

كسي آن را نپوشيده، در هر عروسي هم چنين فردي وجود دارد

تقريباً هيچ كس حتي با او صحبت نمي كند. تقريباً هيچكس به خودش زحمت نمي دهد او را معرفي كند

او پشت ميز و در جايي كه بايد. خواهد سخنراني كند

با حالتي محزون و غمزده سر مي كشد درست مانند يك بطري خالي شير و سوپش را

چنگال ماهي مي خورد و نمي تواند تمام نخود فرنگي هايش را كنار هم جمع كند و او تنها كسي است كه 

خوشبختانه كادويي كه او به زوج جوان مي دهد. اشق ندارد
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نمي تونم اين كار رو انجام بدم

سخته، سخت تر از چيزي كه فكرش رو بكني

دوباره به تك شاخ هاي برنزي نگاه كردم

به خاطر خشم. هوا برخاسته بود

او قطرات آب را از انگشتانش تكاند و سپس برگشت تا به من نگاه كند و گفت

درباره ي يك عمه ي بينوا بنويسي

چيزي به معناي هرقبول مسئوليت 

هستي و مي توني اين كار رو انجام بدي؟ تو حتي يك عمه ي بينواي حقيقي نداري

  .آه بلند و عميقي كشيدم

  ».متأسفم«: گفت

اشكالي نداره، احتماالً تو راست ميگي«: پاسخ دادم

من حتي. و واقعاً حق با او بود

2  

شانس بايد با شما يار باشد كه در ميان خويشاوند

شما يك نقطه ي مشترك خواهيم داشتمن و 

درست مثل تقسيم كردن يك تكه گ

اما هنوز هم ممكن است چنين فردي را 

تابي وجود دارد كه مدت هاست كسي آك كتابخانه ايهر 

كسي آن را نپوشيده، در هر عروسي هم چنين فردي وجود دارد ستشود كه مدت ها

تقريباً هيچكس به خودش زحمت نمي دهد او را معرفي كند

خواهد سخنراني كند هيچ كس هم از او نمي

درست مانند يك بطري خالي شير و سوپش را

چنگال ماهي مي خورد و نمي تواند تمام نخود فرنگي هايش را كنار هم جمع كند و او تنها كسي است كه 

اشق نداردخوردن بستني ، قهنگام 
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بي حتي اگر سرنوشت طور ديگري رقم بخورد، كادوي او موقع اسباب كشي با ديگر چيزهاي 

اما عكس او همانقدر نشاط آور . آلبوم عروسي را ورق مي زنند، آنجاست

  ».فقط يك عمه ي بينوا

ه هاي زيادي ابيان كنيم، اما ر اطعيت تمام

. ابتدا افرادي هستند كه نام شان زماني كه مي ميرند از خاطر محو مي شود

» .رودخانه خشك شد و ماهي مرد«: 

بعد از آنها افرادي هستند كه درست 

خط هاي لرزان سفيد رنگي روي صفحه نشان مي دهند تا وقتي كه يك روز 

نه، . مثل رد پاهاي يك فيل هندي كه راهش را گم كرده باشد

  :قطعاً چندان هم بد نيست و نهايتاً افرادي هستند كه نام آنها حتي قبل از اينكه بميرند، فراموش مي شود

گاهي اوقات به طور . و بينوايي قرار مي گيرم

اما اين حالت هرگز زياد . ناگهاني و در ازدحام يك ترمينال، مقصدم، اسمم و آدرسم ديگر در ذهنم نيستند

ممكن است شما با چنين موقعيتي روبرو 

او بارها و بارها به زبانش » .نذار اين مسئله اذيتت كنه، در هر حال همچين اسمي هم نيست

  »درست همينجاست، نوك زبونمه، قسم مي خورم،
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حتي اگر سرنوشت طور ديگري رقم بخورد، كادوي او موقع اسباب كشي با ديگر چيزهاي 

  .بيرون انداخته مي شود

آلبوم عروسي را ورق مي زنند، آنجاست راستي عكس او هر زماني كه آنها

  .است كه يك جنازه ي تازه خاك شده

  »عزيزم، زني كه اينجا رديف دوم ايستاده و عينك داره، كيه؟

فقط يك عمه ي بينوا. آدم خاصي نيست، اهميتي نداره

  .تنها يك عمه ي بينوا

***  

اطعيت تمامقبا مسلماً تمام نام ها محو مي شوند و مي توانيم اين جمله را 

ابتدا افرادي هستند كه نام شان زماني كه مي ميرند از خاطر محو مي شود. براي اين اتفاق وجود دارد

: يمي مي كنرما در مرگشان سوگوا. مشكلي درباره ي آنها وجود ندارد

بعد از آنها افرادي هستند كه درست » .شعله ها جنگل را در بر گرفتند و تمام پرندگان آن سوختند

خط هاي لرزان سفيد رنگي روي صفحه نشان مي دهند تا وقتي كه يك روز  ،مانند تلويزيون هاي قديمي

مثل رد پاهاي يك فيل هندي كه راهش را گم كرده باشد آنها نيز خيلي بد نيستند،

قطعاً چندان هم بد نيست و نهايتاً افرادي هستند كه نام آنها حتي قبل از اينكه بميرند، فراموش مي شود

و بينوايي قرار مي گيرم و نشاني خود من هم گاهي اوقات در اين وضعيت بي نام

ناگهاني و در ازدحام يك ترمينال، مقصدم، اسمم و آدرسم ديگر در ذهنم نيستند

ممكن است شما با چنين موقعيتي روبرو  و بعد. ثانيه طول مي كشد 10يا  5دوام نمي آورد و حداكثر 

  ».نم اسم تو رو به خاطر بيارم

نذار اين مسئله اذيتت كنه، در هر حال همچين اسمي هم نيست

درست همينجاست، نوك زبونمه، قسم مي خورم،«

داستان يك عمه ي بينوا                                 هاروكي موراكامي   ٩

 

حتي اگر سرنوشت طور ديگري رقم بخورد، كادوي او موقع اسباب كشي با ديگر چيزهاي . گم مي شود

بيرون انداخته مي شودنام و نشان و خاك گرفته 

راستي عكس او هر زماني كه آنها

است كه يك جنازه ي تازه خاك شده

عزيزم، زني كه اينجا رديف دوم ايستاده و عينك داره، كيه؟« -

آدم خاصي نيست، اهميتي نداره«: يدوشوهر جوان مي گ

تنها يك عمه ي بينوا. بدون نام

مسلماً تمام نام ها محو مي شوند و مي توانيم اين جمله را 

براي اين اتفاق وجود دارد

مشكلي درباره ي آنها وجود ندارد

شعله ها جنگل را در بر گرفتند و تمام پرندگان آن سوختند«يا 

مانند تلويزيون هاي قديمي

آنها نيز خيلي بد نيستند،. كامالً مي سوزند

قطعاً چندان هم بد نيست و نهايتاً افرادي هستند كه نام آنها حتي قبل از اينكه بميرند، فراموش مي شود

  بينوا هاي عمه

خود من هم گاهي اوقات در اين وضعيت بي نام

ناگهاني و در ازدحام يك ترمينال، مقصدم، اسمم و آدرسم ديگر در ذهنم نيستند

دوام نمي آورد و حداكثر 

  : شويد

نم اسم تو رو به خاطر بيارمنمي تو«: كسي مي گويد

نذار اين مسئله اذيتت كنه، در هر حال همچين اسمي هم نيست. مهم نيست« -

«: اشاره مي كند و مي گويد
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مردم از روي آن . احساس مي كنم انگار در زمين دفن شده ام و پاي چپم از زير خاك بيرون آمده است

  »...قسم ميخورم درست همينجا نوك زبونمه

مانند، بباقي كجا مي روند؟ اين احتمال كه آنها در هزارتوي شهر 

به  فقطبعضي نيز . له مي شوند در جاده

در اتوبوس و بعضي ديگر نيز در عمق رودخانه 

  

جايي . مي كنندنجات يافته و راهشان را به سمت شهر نام هاي گمشده پيدا 

  :شهري كوچك كه روي تابلوي ورودي اش نوشته شده

آن دسته كه جرأت مي كنند و بدون كار خاصي وارد مي شوند، مطمئناً مجازات مختصر و مناسبي دريافت 

 پشت به -كوچك–و ي بينوا عمه يك 

نه اين كه چيز خاصي اتفاق افتاده . آگوست بود كه متوجه او شدم

نه، بلكه يك روز احساس كردم چنين عمه اي دارم كه به پشت 

به پشت  فقطم نبود و نفس بدبويي هم نداشت، 

اگر ديگران مي خواستند متوجه حضور او شوند، بايد خيلي دقت 

NO ADMITTANCE EXCEPT ON BUSINESS

  پذيرش فقط جهت انجام امور كاري

.ورود افراد متفرقه اكيداً ممنوع است
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احساس مي كنم انگار در زمين دفن شده ام و پاي چپم از زير خاك بيرون آمده است

قسم ميخورم درست همينجا نوك زبونمه«. رد مي شوند و شروع به معذرتخواهي مي كنند

***  

كجا مي روند؟ اين احتمال كه آنها در هزارتوي شهر به ، اما اين نام هاي گمشده 

در جاده بعضي از آنها توسط كاميون هاي بسيار بزرگ

در اتوبوس و بعضي ديگر نيز در عمق رودخانه  رخيب. خاطر كمبود جا در جوي كنار خيابان گم مي شوند

  .شدغرق مي شوند، با غروري كه مانند وزنه اي آنها را به پايين مي ك

نجات يافته و راهشان را به سمت شهر نام هاي گمشده پيدا از آنها حتماً 

شهري كوچك كه روي تابلوي ورودي اش نوشته شده. كه جامعه اي ساكت و كوچك پديد آورده اند

  

  

آن دسته كه جرأت مي كنند و بدون كار خاصي وارد مي شوند، مطمئناً مجازات مختصر و مناسبي دريافت 

***  

يك  :احتماالً اين يك مجازات كوچك بود كه براي من آماده شده بود

آگوست بود كه متوجه او شدمماه اولين بار در اواسط 

نه، بلكه يك روز احساس كردم چنين عمه اي دارم كه به پشت . باشد كه مرا از حضور او آگاه كرده باشد

م نبود و نفس بدبويي هم نداشت، مخصوصاً اينكه سنگين ه. احساس چندان ناخوشايندي نبود

اگر ديگران مي خواستند متوجه حضور او شوند، بايد خيلي دقت . من چسبيده بود، مانند يك سايه ي سفيد

NO ADMITTANCE EXCEPT ON BUSINESS

پذيرش فقط جهت انجام امور كاري

 ورود افراد متفرقه اكيداً ممنوع است
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احساس مي كنم انگار در زمين دفن شده ام و پاي چپم از زير خاك بيرون آمده است

رد مي شوند و شروع به معذرتخواهي مي كنند

، اما اين نام هاي گمشده بسيارخوب

بعضي از آنها توسط كاميون هاي بسيار بزرگ. است فبسيار ضعي

خاطر كمبود جا در جوي كنار خيابان گم مي شوند

غرق مي شوند، با غروري كه مانند وزنه اي آنها را به پايين مي ك

از آنها حتماً در هر حال برخي 

كه جامعه اي ساكت و كوچك پديد آورده اند

  

  

  

  

آن دسته كه جرأت مي كنند و بدون كار خاصي وارد مي شوند، مطمئناً مجازات مختصر و مناسبي دريافت 

  .مي كنند

احتماالً اين يك مجازات كوچك بود كه براي من آماده شده بود

اولين بار در اواسط . من چسبيده بود

باشد كه مرا از حضور او آگاه كرده باشد

  .من چسبيده است

احساس چندان ناخوشايندي نبود

من چسبيده بود، مانند يك سايه ي سفيد

NO ADMITTANCE EXCEPT ON BUSINESS 
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درست است، گربه هايي كه من آپارتمانم را با آنها تقسيم كرده بودم، چند روز اول نگاه 

در نتيجه به . قلمروي آنها نداردتصرف 

وقتي كه دور ميز مي نشستيم تا مشروب بخوريم، او آنها را زير 

  ».بي آزاره

  »كجا بودي كه مجبور شدي همچين چيزي رو روي پشتت بذاري؟

  ».همين. فكر مي كردم

اين شخصيت تويه، تو هميشه . فكر مي كنم گرفتم چي ميگي

  .ي هم به اين كار نداشتيم

!«  

خود چه كه من در پشت نآ) زيرا خودم نمي توانستم او را ببينم

بود كه شكل خود را  ياثيرجسم بلكه او ظاهراً مانند نوعي 

  . كيتا كه پاييز سال گذشته از سرطان مري مرده بود
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درست است، گربه هايي كه من آپارتمانم را با آنها تقسيم كرده بودم، چند روز اول نگاه 

تصرف او هيچ نقشه اي براي  كه شدندمشكوكي به او داشتند، اما متوجه 

وقتي كه دور ميز مي نشستيم تا مشروب بخوريم، او آنها را زير . او برخي از دوستانم را عصبي مي كرد

  »...داره منو مي پاد

بي آزاره كامالً. اون فقط سرگرم كار خودشهبهش اجازه نده اذيتت كنه، 

  »اذيت ميشماما نمي دونم چرا 

  ».خب سعي كن بهش نگاه نكني

كجا بودي كه مجبور شدي همچين چيزي رو روي پشتت بذاري؟. آره، گمان مي كنم بهتر باشه

فكر مي كردم فقط به بعضي چيزها. اينطور نيست كه جايي رفته باشم

فكر مي كنم گرفتم چي ميگي«. و دوباره آهي كشيد

ي هم به اين كار نداشتيمويسكي نوشيديم و البته اشتياق زياد جامدر يك ساعت بعد چندين 

  »يتت مي كنه؟اون اينقدر اذ

  ».بر نمي دارهچشم نمي دونم، درست مثل مادرمه و از من 

  ».چرا اينطوري شده

!احتماالً اين مادر منه كه پشت تو چسبيده مرد

***  

زيرا خودم نمي توانستم او را ببينم(با توجه به قضاوت برخي از اطرافيان 

بلكه او ظاهراً مانند نوعي . داشتم، تنها يك عمه ي بينوا با شكلي ثابت نبود

  .در تطابق با تصاوير ذهني هر ناظر تغيير مي داد

كيتا كه پاييز سال گذشته از سرطان مري مرده بودسگي به نام آ. مانند سگش بود
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درست است، گربه هايي كه من آپارتمانم را با آنها تقسيم كرده بودم، چند روز اول نگاه . مي كردند

مشكوكي به او داشتند، اما متوجه 

  .او عادت كردند

او برخي از دوستانم را عصبي مي كرد

  .چشمي مي پاييد

داره منو مي پاد«: يكي از دوستانم گفت

بهش اجازه نده اذيتت كنه، « -

اما نمي دونم چرا . مي دونم، مي دونم« -

خب سعي كن بهش نگاه نكني« -

آره، گمان مي كنم بهتر باشه« -

اينطور نيست كه جايي رفته باشم« -

و دوباره آهي كشيدش را تكان داد او سر

  ».اين شكلي بودي

  ».آهان« -

در يك ساعت بعد چندين 

اون اينقدر اذ بهم بگو چه چيزِ«: گفتم

نمي دونم، درست مثل مادرمه و از من « -

چرا اينطوري شدهنمي دونم « -

مرد هي !نمي دوني چرا؟« -

با توجه به قضاوت برخي از اطرافيان 

داشتم، تنها يك عمه ي بينوا با شكلي ثابت نبود

در تطابق با تصاوير ذهني هر ناظر تغيير مي داد

مانند سگش بود مبراي يكي از دوستان
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  ».سال داشت، اما چه مرگ دردناكي، بيچاره

تمام وقت واق واق مي . دادم هر چيز ديگه اي غير از اين باشه

  ».اما مامانم اجازه نمي داد خواستم از بين ببرمش

توي لونه ي . غذيه زنده نگه داشتيمت

كه رد مي شد، پارس مي  مي ترسيد و به هر كسي

. بهتر بود يك زنجره به دنيا مي يومد و اونقدر جيغ ميزد كه سرش بره و براي هيچكس هم مهم نبود

  . بود، يك سگ با لوله ي پالستيكي كه از دهانش آويزان بود

. رهاولين سال جنگ ُك. بود 1950به گمانم 

نه اينكه دقيقاً دلم براش تنگ . د قديما ميندازه

تعارف كرد، مرا به اين فكر واداشت كه گمان مي كند به 

ن سالي كه ازدواج وشوهرش درست هم

بعد از اون . بوده 1943سال احتماالً ! 

دچار سوختگي شديدي شد و سمت  

. او خطي فرضي از گونه تا بازوي سمت چپش در هوا ترسيم كرد
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سال داشت، اما چه مرگ دردناكي، بيچاره 15فكر مي كنم . آخرين روز روي پاهاش بود

دادم هر چيز ديگه اي غير از اين باشه من كه ترجيح مي

خواستم از بين ببرمش من مي. ، هر چند كه بيشتر صداشو از دست داده بود

تماه با ني  2ما اونو . دونه؟ احتماالً احساس گناه مي كرد

  ».ي مي داد

  

مي ترسيد و به هر كسيهم اون خيلي هم سگ نبود، حتي از سايه ي خودش 

  ».پر سر و صدا با پوست چروكيده. يك حيوون واقعاً بي فايده

بهتر بود يك زنجره به دنيا مي يومد و اونقدر جيغ ميزد كه سرش بره و براي هيچكس هم مهم نبود

  ».ديگه خبري هم از سرطان مري نبود

بود، يك سگ با لوله ي پالستيكي كه از دهانش آويزان بود تهنشس

  .براي يك كارمند مشاور امالك، او شبيه معلم پير دبستانش بود

به گمانم «: در حاليكه با دستمال عرق صورتش را خشك مي كرد، گفت

د قديما ميندازهديدن اون منو به يا. سال پشت سر هم شاگردش بودم

  ».كه اون وجود داره مشده باشه، اما يك جورايي فراموش كرده بود

تعارف كرد، مرا به اين فكر واداشت كه گمان مي كند به به من  تي-طوري كه او يك فنجان چاي آيس

  .نوعي خويشاوند معلم دبستانش هستم

شوهرش درست هم. نم، سرنوشت غم انگيزي داشتالبته وقتي كه بهش فكر مي ك

! كردن، مجبور شد به خدمت سربازي بره و توي كشتي بودن كه بوم

 1944اما توي حمالت هوايي سال . به تدريس توي مدرسه ادامه داد

او خطي فرضي از گونه تا بازوي سمت چپش در هوا ترسيم كرد» . ازوش سوخت
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آخرين روز روي پاهاش بوداون تا « -

  »سرطان مري؟« -

من كه ترجيح مي. بله، خيلي دردناكه« -

، هر چند كه بيشتر صداشو از دست داده بودكرد

  »چرا؟«-

دونه؟ احتماالً احساس گناه مي كرد كي مي« -

ي مي داديخودش بود، خدايا چه بو

  .او براي مدتي ساكت ماند

اون خيلي هم سگ نبود، حتي از سايه ي خودش « -

يك حيوون واقعاً بي فايده. كرد

  .من سرم را تكان دادم

بهتر بود يك زنجره به دنيا مي يومد و اونقدر جيغ ميزد كه سرش بره و براي هيچكس هم مهم نبود« -

ديگه خبري هم از سرطان مري نبود

نشس اما او هنوز آنجا پشت من

براي يك كارمند مشاور امالك، او شبيه معلم پير دبستانش بود

در حاليكه با دستمال عرق صورتش را خشك مي كرد، گفت

سال پشت سر هم شاگردش بودم 2من 

شده باشه، اما يك جورايي فراموش كرده بود

طوري كه او يك فنجان چاي آيس

نوعي خويشاوند معلم دبستانش هستم

البته وقتي كه بهش فكر مي ك« -

كردن، مجبور شد به خدمت سربازي بره و توي كشتي بودن كه بوم

به تدريس توي مدرسه ادامه داد

ازوش سوختچپ صورتش تا پايين ب
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زن بيچاره، حتماً قبل از اون حادثه خوشگل 

. سال داشته باشه 60اگه هنوز زنده باشه، بايد نزديك به 

ت هاي يك دعوتنامه ي عروسي و نقشه هاي 

  .، به تدريج حوزه اش را گسترش مي داد

كه  انندهنگاميدرست م. دو در همين زمان دوستانم يكي پس از ديگري شروع به كناره گيري از من كردن

يا (عذاب آورم  و پير مرد بدي نيست، اما نمي خوام مجبور باشم به مادرِ

  ».نگاه كنم )وختگي روي صورتش

هيچ كس از آن متنفر نيست، اما همه از 

اگر در خيابان به يكي از دوستانم بر مي خوردم، بهانه اي پيدا مي كرد تا بتواند هر 

نمي دونم، دور و «: يكي از دختران با دشواري و البته صداقت نزد من اعتراف كرد

  »...اگه پشتت يك دسته ي چتر بود يا چيز ديگه، زياد برام مهم نبود

در هر حال هرگز چندان جانور اجتماعي اي نبودم و قطعاً نمي خواستم 

دوستانم از من اجتناب مي كردند، رسانه ها هم به اندازه ي كافي به من نمي رسيدند، 

زماني كه گزارشگران هر چند روز يك بار سر و كله شان پيدا مي شد و از من و 

ت بي عمه ي بينوا عكس مي گرفتند، هميشه شكايت داشتند كه عكس او شفاف نمي افتد و باراني از سؤاال

من اميدوار بودم همكاري ام با مجالت به كشف جديدي منجر شود و يا 

و  پيشرفتي در و ضعيت عمه ي بينوا حاصل شود، اما به جاي آن تنها چيزي كه بدست آوردم، خستگي
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زن بيچاره، حتماً قبل از اون حادثه خوشگل «. فنجان چايش را سر كشيد و دوباره صورتش را خشك كرد

اگه هنوز زنده باشه، بايد نزديك به . ميگن حتي شخصيتش هم عوض شد

***  

ت هاي يك دعوتنامه ي عروسي و نقشه هاي يبه صورت تمام شخص عمه ي بينوا

، به تدريج حوزه اش را گسترش مي دادبا مركزيت عمه ي بينواپشت من 

و در همين زمان دوستانم يكي پس از ديگري شروع به كناره گيري از من كردن

  .دنمي افتيكي پس از ديگري 

مرد بدي نيست، اما نمي خوام مجبور باشم به مادرِ«: آنها درباره ي من مي گفتند

وختگي روي صورتشسسگ پيري كه از سرطان مري مرد يا معلمي با جاي 

هيچ كس از آن متنفر نيست، اما همه از . صندلي دندانپزشكي شده امداشتم احساس مي كردم مانند يك 

اگر در خيابان به يكي از دوستانم بر مي خوردم، بهانه اي پيدا مي كرد تا بتواند هر 

يكي از دختران با دشواري و البته صداقت نزد من اعتراف كرد

اگه پشتت يك دسته ي چتر بود يا چيز ديگه، زياد برام مهم نبود. تو پلكيدن اين روزها سخت شده

در هر حال هرگز چندان جانور اجتماعي اي نبودم و قطعاً نمي خواستم » .رفيخاوه، عجب مز

  .يك دسته ي چتر در پشتم زندگي كنم

دوستانم از من اجتناب مي كردند، رسانه ها هم به اندازه ي كافي به من نمي رسيدند، 

زماني كه گزارشگران هر چند روز يك بار سر و كله شان پيدا مي شد و از من و 

عمه ي بينوا عكس مي گرفتند، هميشه شكايت داشتند كه عكس او شفاف نمي افتد و باراني از سؤاال

من اميدوار بودم همكاري ام با مجالت به كشف جديدي منجر شود و يا . هدف بر سر من فرو مي ريخت

پيشرفتي در و ضعيت عمه ي بينوا حاصل شود، اما به جاي آن تنها چيزي كه بدست آوردم، خستگي
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فنجان چايش را سر كشيد و دوباره صورتش را خشك كرد

ميگن حتي شخصيتش هم عوض شد. بوده

  »...هي...1950...هوم

عمه ي بينواو به اين شكل بود كه 

پشت من . محالت در مي آمد

و در همين زمان دوستانم يكي پس از ديگري شروع به كناره گيري از من كردن

يكي پس از ديگري دندانه هاي يك شانه 

آنها درباره ي من مي گفتند

سگ پيري كه از سرطان مري مرد يا معلمي با جاي 

داشتم احساس مي كردم مانند يك 

اگر در خيابان به يكي از دوستانم بر مي خوردم، بهانه اي پيدا مي كرد تا بتواند هر . آن اجتناب مي كنند

يكي از دختران با دشواري و البته صداقت نزد من اعتراف كرد. چه زودتر ناپديد شود

تو پلكيدن اين روزها سخت شده بر

  !يك دسته ي چتر

اوه، عجب مز«: به خود گفتم

يك دسته ي چتر در پشتم زندگي كنم وجودبا 

دوستانم از من اجتناب مي كردند، رسانه ها هم به اندازه ي كافي به من نمي رسيدند،  در دوراني كه

زماني كه گزارشگران هر چند روز يك بار سر و كله شان پيدا مي شد و از من و . خصوصاً مجالت هفتگي

عمه ي بينوا عكس مي گرفتند، هميشه شكايت داشتند كه عكس او شفاف نمي افتد و باراني از سؤاال

هدف بر سر من فرو مي ريخت

پيشرفتي در و ضعيت عمه ي بينوا حاصل شود، اما به جاي آن تنها چيزي كه بدست آوردم، خستگي

  . بود فرسودگي
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تخت بيرون كشيدند و به استوديوي صبح مرا از 

مي  من آدم هاي غير قابل درك دور و بر

داشتم فكر مي كردم از آنجا بيرون بزنم، اما قبل از 

زماني كه دوربين ها خاموش بودند، مجري برنامه 

. يك حرامزاده ي غرغرو و ازخودراضي بود كه هيچ كاري نداشت، به جز اينكه به اطرافيان بد و بيراه بگويد

و  اما درست در همان ثانيه اي كه المپ قرمز كنار دوربين روشن مي شد، او سرشار از لبخند و ذكاوت

اون بيرون ديگه ": ي ماست روزانهبرنامه ي 

افراد خيلي . كه ناگهان متوجه شد عمه ي بينوايي روي پشتش داره

خوام انجام بدم، پرسيدن اين سؤال از 

در » هه كنه؟مهمون برنامه است كه اين مسئله چطور براش اتفاق افتاد و اون مجبوره با چه مشكالتي مواج

آيا داشتن يك عمه ي بينوا روي پشتت باعث مشكل و ناراحتي 

اون سنگين نيست و مجبور نيستم . خب نه، نمي تونم دقيقاً اسمش رو بذارم مشكل يا ناراحتي

من به طور خالصه ماجراي آن روز بعدازظهر كنار حوض و تك شاخ هاي برنزي را تعريف كردم، اما به 

 به عبارت ديگه وقتي تو اونجا نشسته بودي، اون يك جايي در

  »ض در كمينت بوده و بعد پشت تو رو تصرف كرده، همينطوره؟

چطور به خودم اجازه داده بودم به » 

اينجا بيايم؟ تمام آنچه كه آنها از من مي خواستند، داستانهاي خنده دار و يا وحشتناك بود كه البته براي 
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صبح مرا از  6آنها ساعت . يك بار در برنامه ي صبحگاهي ظاهر شدم

آدم هاي غير قابل درك دور و بر. تلويزيون بردند و قهوه ي بسيار مزخرفي به خوردم دادند

داشتم فكر مي كردم از آنجا بيرون بزنم، اما قبل از . دويدند و كارهاي غير قابل دركي انجام مي دادند

زماني كه دوربين ها خاموش بودند، مجري برنامه . ت من استكه نوب دانجام دهم، گفتن

يك حرامزاده ي غرغرو و ازخودراضي بود كه هيچ كاري نداشت، به جز اينكه به اطرافيان بد و بيراه بگويد

اما درست در همان ثانيه اي كه المپ قرمز كنار دوربين روشن مي شد، او سرشار از لبخند و ذكاوت

  .ن مرد ميانسال خوب و هميشگي

برنامه ي و حاال زمان بخش ويژه ي «: او به سمت دوربين اعالم كرد

كه ناگهان متوجه شد عمه ي بينوايي روي پشتش داره...مهمون امروز ما آقاي 

خوام انجام بدم، پرسيدن اين سؤال از  زيادي با اين مشكل بخصوص مواجه نيستن و كاري كه امروز مي

مهمون برنامه است كه اين مسئله چطور براش اتفاق افتاد و اون مجبوره با چه مشكالتي مواج

آيا داشتن يك عمه ي بينوا روي پشتت باعث مشكل و ناراحتي «: حاليكه به سمت من برگشت، گفت

خب نه، نمي تونم دقيقاً اسمش رو بذارم مشكل يا ناراحتي

  »هيچ دردي پشتت نداري؟

  »متوجه شدي كه اونجا چسبيده؟ 

من به طور خالصه ماجراي آن روز بعدازظهر كنار حوض و تك شاخ هاي برنزي را تعريف كردم، اما به 

  .نظر مي رسيد او متوجه منظور من نمي شود

به عبارت ديگه وقتي تو اونجا نشسته بودي، اون يك جايي در«: درحاليكه گلويش را صاف مي كرد، گفت

ض در كمينت بوده و بعد پشت تو رو تصرف كرده، همينطوره؟

» ...اوه نه. نه، مسئله اين نبود«: در حاليكه سرم را تكان مي دادم، گفتم

اينجا بيايم؟ تمام آنچه كه آنها از من مي خواستند، داستانهاي خنده دار و يا وحشتناك بود كه البته براي 
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يك بار در برنامه ي صبحگاهي ظاهر شدم

تلويزيون بردند و قهوه ي بسيار مزخرفي به خوردم دادند

دويدند و كارهاي غير قابل دركي انجام مي دادند

انجام دهم، گفتني اينكه بتوانم كار

يك حرامزاده ي غرغرو و ازخودراضي بود كه هيچ كاري نداشت، به جز اينكه به اطرافيان بد و بيراه بگويد

اما درست در همان ثانيه اي كه المپ قرمز كنار دوربين روشن مي شد، او سرشار از لبخند و ذكاوت

ن مرد ميانسال خوب و هميشگيهما: دبو فراست

او به سمت دوربين اعالم كرد

مهمون امروز ما آقاي  "چه خبره؟

زيادي با اين مشكل بخصوص مواجه نيستن و كاري كه امروز مي

مهمون برنامه است كه اين مسئله چطور براش اتفاق افتاد و اون مجبوره با چه مشكالتي مواج

حاليكه به سمت من برگشت، گفت

  »شده؟

خب نه، نمي تونم دقيقاً اسمش رو بذارم مشكل يا ناراحتي«: من گفتم

  ».بهش غذا بدم

هيچ دردي پشتت نداري؟« -

  ». نه، اصالً« -

متوجه شدي كه اونجا چسبيده؟ كي « -

من به طور خالصه ماجراي آن روز بعدازظهر كنار حوض و تك شاخ هاي برنزي را تعريف كردم، اما به 

نظر مي رسيد او متوجه منظور من نمي شود

درحاليكه گلويش را صاف مي كرد، گفت

ض در كمينت بوده و بعد پشت تو رو تصرف كرده، همينطوره؟حو اطراف

در حاليكه سرم را تكان مي دادم، گفتم

اينجا بيايم؟ تمام آنچه كه آنها از من مي خواستند، داستانهاي خنده دار و يا وحشتناك بود كه البته براي 
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اين عمه ي بينوا يك روح نيست، نه جايي كمين مي 

  

ك هايي از طريق اون ادامه بديد، هر كلمه مثل الكتروديه كه به مغز متصله و اگه به فرستادن محر

اين پاسخ براي هر كسي مي تونه . تأثيري كه به هستي بدل ميشه

درست مثل اين مي مونه . وجود مستقله

در واقع چيزي كه به پشت من . رم كرده باشه

سمي اگه قرار بود ا. بدون هيچ مفهوم و شكلي

  ».در نظر مي گرفتم براش رو به اون

شما ميگين كه اون هيچ مفهوم يا شكلي نداره، اما به طور واضح 

  »مي تونيم چيزي مثل يك تصوير واقعي روي پشت شما ببينيم و براي هر كدوم از ما معنايي داشته باشه؟

  ».مسلماً اين همون كاريه كه عالئم انجام ميدن

خب، پس مي تونين اين تصوير «: اينكه فضاي برنامه را عوض كند، گفت

  »؟نبا اراده ي خودتون پاك كني

هر وقت كه چيزي بوجود بياد، مستقل از اراده ي من به حيات 

مي دونين از چطور خاطراتي حرف مي زنم، خصوصاً اون دسته 

  ».، اما نمي تونين، درست به همين شكل

فرآيندي كه بهش اشاره كردين، يعني تبديل يك واژه به عالمتي 

  ».اما اصوالً شما هم مي تونين اين كار رو انجام بدين

رو هر روز تكرار كنم،  "فرايافتي"پس اگه مرتب واژه ي 

  ».حداقل از نظر اصولي اين كار ممكنه
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اين عمه ي بينوا يك روح نيست، نه جايي كمين مي «: تالش كردم توضيح بدهم و گفتم

  ».اون فقط يك واژه است، يك كلمه. كنه و نه كسي رو تسخير مي كنه

  . بايد دقيق تر صحبت مي كردم

هر كلمه مثل الكتروديه كه به مغز متصله و اگه به فرستادن محر

تأثيري كه به هستي بدل ميشه. رشته اي مثل نوعي پاسخ ايجاد ميشه

وجود مستقلهيك كامالً متفاوت باشه كه در مورد من چيزي شبيه به حسي از 

رم كرده باشهكه زبون شما در دهنتون مثل يك چيز خيلي بزرگ و

بدون هيچ مفهوم و شكلي. فقط همين كلمات. چسبيده، فقط واژه ي عمه ي بينواست

به اون يا چيزي شبيه "عالمت فرايافت"براي اون انتخاب كنم، كلمه ي 

شما ميگين كه اون هيچ مفهوم يا شكلي نداره، اما به طور واضح «: مجري سردرگم به نظر مي رسيد و گفت

مي تونيم چيزي مثل يك تصوير واقعي روي پشت شما ببينيم و براي هر كدوم از ما معنايي داشته باشه؟

مسلماً اين همون كاريه كه عالئم انجام ميدن«: من ميان حرف او پريدم و گفتم

اينكه فضاي برنامه را عوض كند، گفت مجري با اميد به

با اراده ي خودتون پاك كني نيا اين موجود يا هر چيزي رو كه هست، هر زمان كه بخواهي

هر وقت كه چيزي بوجود بياد، مستقل از اراده ي من به حيات . نه نمي تونم چنين كاري بكنم

مي دونين از چطور خاطراتي حرف مي زنم، خصوصاً اون دسته . درست مثل يك خاطره

، اما نمي تونين، درست به همين شكلنفراموششون كني ن

فرآيندي كه بهش اشاره كردين، يعني تبديل يك واژه به عالمتي «: زن كه انگار توجيه نشده بود، ادامه داد

  »كاريه كه حتي من هم مي تونم انجامش بدم؟

اما اصوالً شما هم مي تونين اين كار رو انجام بدين. نمي تونم دقيقاً بگم چطوري كار مي كنه

پس اگه مرتب واژه ي «: حاال نوبت مجري برنامه بود كه وارد ميدان شود

  »درسته؟. اژه روي پشت من ظاهر ميشه

حداقل از نظر اصولي اين كار ممكنه«: من درست مثل يك روبوت حرفم را تكرار كردم

  ».ميشه فرايافتيتبديل به يك عالمت 
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تالش كردم توضيح بدهم و گفتم. جالب نبودند من

كنه و نه كسي رو تسخير مي كنه

بايد دقيق تر صحبت مي كردم. هيچكس چيزي نگفت

هر كلمه مثل الكتروديه كه به مغز متصله و اگه به فرستادن محر« -

رشته اي مثل نوعي پاسخ ايجاد ميشه

كامالً متفاوت باشه كه در مورد من چيزي شبيه به حسي از 

كه زبون شما در دهنتون مثل يك چيز خيلي بزرگ و

چسبيده، فقط واژه ي عمه ي بينواست

براي اون انتخاب كنم، كلمه ي 

مجري سردرگم به نظر مي رسيد و گفت

مي تونيم چيزي مثل يك تصوير واقعي روي پشت شما ببينيم و براي هر كدوم از ما معنايي داشته باشه؟

من ميان حرف او پريدم و گفتم

مجري با اميد به همكارِ زن جوانِ

يا اين موجود يا هر چيزي رو كه هست، هر زمان كه بخواهي

نه نمي تونم چنين كاري بكنم«: من گفتم

درست مثل يك خاطره. خودش ادامه ميده

ناز وقايعي كه دوست داري

زن كه انگار توجيه نشده بود، ادامه داد

كاريه كه حتي من هم مي تونم انجامش بدم؟ ، آيافرايافتي

نمي تونم دقيقاً بگم چطوري كار مي كنه«: پاسخ دادم

حاال نوبت مجري برنامه بود كه وارد ميدان شود

اژه روي پشت من ظاهر ميشهحتماً تصوير اين و

من درست مثل يك روبوت حرفم را تكرار كردم

تبديل به يك عالمت  فرايافتيپس واژه ي « -
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صداي . بودرا به درد آورده  اما نور شديد و هواي بدبوي استوديو سرم

ممكنه چه  فرايافتيخب، واژه ي «: مجري در حاليكه با اين سؤال باعث خنده ي برخي از حضار شد، پرسيد

شغول يك ذهن من در حال حاضر تنها م

هيچكدام از آنها به صورت واقعي به اين مسئله اهميت نمي 

  . مي خواستند برنامه تا زمان آگهي بازرگاني بعدي مهيج باقي بماند

چه . لزومي ندارد كه بگوييم كل دنيا خود نمايشي مسخره است، زيرا اين مسئله براي همه آشكار است

يك استوديوي تلويزيوني گرفته تا كهنگي يك كلبه ي شكار 

با يك  همراه مسخره بدون شك با راه رفتن در اين دنياي

يك شايد اگر . شايد حق با آن دختر بود

دسته ي چتر روي پشتم در آمده بود، همه چيز بهتر مي شد و شايد آن موقع مردم مرا به جمع خود راه 

  .گري در آورم و با آن به تمام مهماني ها بروم

  .بودنديك چتر صورتي روي پشتش 

با گذشت زمان عالقه ي مردم به من و عمه 

به محض اينكه . هيچ كس به يك عمه ي بينوا عالقه اي نداشت

گار آنقدر عميق كه ان. كنجكاوي هاي اوليه به پايان رسيد، تنها چيزي كه باقي ماند، سكوتي به عمق دريا بود
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اما نور شديد و هواي بدبوي استوديو سرم ،من اين پاسخ را دادم

  .ديگر كساني كه حرف مي زدند نيز باعث شدت سردردم مي شد

مجري در حاليكه با اين سؤال باعث خنده ي برخي از حضار شد، پرسيد

ذهن من در حال حاضر تنها م. من گفتم كه نمي دانم و چيزي نبود كه بخواهم به آن فكر كنم

هيچكدام از آنها به صورت واقعي به اين مسئله اهميت نمي . عمه ي بينوا بود كه حضوري مستقل يافته بود

مي خواستند برنامه تا زمان آگهي بازرگاني بعدي مهيج باقي بماند

***  

لزومي ندارد كه بگوييم كل دنيا خود نمايشي مسخره است، زيرا اين مسئله براي همه آشكار است

يك استوديوي تلويزيوني گرفته تا كهنگي يك كلبه ي شكار كسي مي تواند از آن فرار كند؟ از زرق و برق 

بدون شك با راه رفتن در اين دنياي. در جنگل، همه و همه ريشه اي مشابه دارند

شايد حق با آن دختر بود. عمه ي بينوا روي پشتم، خود من بزرگترين دلقك اين دنيا بودم

دسته ي چتر روي پشتم در آمده بود، همه چيز بهتر مي شد و شايد آن موقع مردم مرا به جمع خود راه 

گري در آورم و با آن به تمام مهماني ها بروممي توانستم هر ماه دو بار چترم را به رنگ دي

  »فته چتر شما صورتيه؟ه

  ».خوام سبزش كنم بله، هفته ي بعد مي

يك چتر صورتي روي پشتش  بابا مردي  رفتن ه بستربكه مشتاق وجود داشتند 

با گذشت زمان عالقه ي مردم به من و عمه . با خود داشتم اي چتر يك عمه ي بينوا

هيچ كس به يك عمه ي بينوا عالقه اي نداشت. حق با دوستم بود

كنجكاوي هاي اوليه به پايان رسيد، تنها چيزي كه باقي ماند، سكوتي به عمق دريا بود

  .يمبودمن و عمه تبديل به هويتي واحد شده 

  ».توي تلويزيون ديدمت
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من اين پاسخ را دادم»دقيقاً، « -

ديگر كساني كه حرف مي زدند نيز باعث شدت سردردم مي شد

مجري در حاليكه با اين سؤال باعث خنده ي برخي از حضار شد، پرسيد

  »شكلي داشته باشه؟

من گفتم كه نمي دانم و چيزي نبود كه بخواهم به آن فكر كنم

عمه ي بينوا بود كه حضوري مستقل يافته بود

مي خواستند برنامه تا زمان آگهي بازرگاني بعدي مهيج باقي بماند فقطدادند و 

لزومي ندارد كه بگوييم كل دنيا خود نمايشي مسخره است، زيرا اين مسئله براي همه آشكار است

كسي مي تواند از آن فرار كند؟ از زرق و برق 

در جنگل، همه و همه ريشه اي مشابه دارند

عمه ي بينوا روي پشتم، خود من بزرگترين دلقك اين دنيا بودم

دسته ي چتر روي پشتم در آمده بود، همه چيز بهتر مي شد و شايد آن موقع مردم مرا به جمع خود راه 

مي توانستم هر ماه دو بار چترم را به رنگ دي. مي دادند

هخب اين «: كسي مي گفت

بله، هفته ي بعد مي«: و من هم پاسخ مي دادم

وجود داشتند و مسلماً دخترهايي 

اي چتر يك عمه ي بينوابه جمن اما متأسفانه 

حق با دوستم بود. بتدريج محو شد

كنجكاوي هاي اوليه به پايان رسيد، تنها چيزي كه باقي ماند، سكوتي به عمق دريا بود

من و عمه تبديل به هويتي واحد شده 

3  

توي تلويزيون ديدمت«: دوستم گفت
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زمان . حاال اوايل پاييز بود. ما دوباره كنار حوض نشسته بوديم و سه ماه مي گذشت كه او را نديده بودم

  .تا آن زمان هرگز براي چنين مدت طوالني از يكديگر دور نمانده بوديم

  .من واقعاً خودم نبودم

و انگار داشت زمان را به جلو . او دائم پايين لباس خود را روي زانوهايش لوله مي كرد و دوباره باز مي كرد

لبخند زد و تكه ي لوله شده ي لباسش را كه روي زانوهايش جمع شده بود، به شكلي نوازش مي كرد كه 

ي به نوشتن در خودم حس نمي كنم و شايد هرگز 

پس ديگه نوشتن راجع به يك عمه ي بينوا چه 

  ».شايد بتونم كمي بهت كمك كنم
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ما دوباره كنار حوض نشسته بوديم و سه ماه مي گذشت كه او را نديده بودم

تا آن زمان هرگز براي چنين مدت طوالني از يكديگر دور نمانده بوديم

  » .يك كم خسته به نظر مي رسي

.«  

  ».تو اون روز خودت نبودي

من واقعاً خودم نبودم. بله درست بود. حرفش را تأييد كردم

او دائم پايين لباس خود را روي زانوهايش لوله مي كرد و دوباره باز مي كرد

  » .فكر كنم آخرش موفق شدي يك عمه مال خودت داشته باشي

  ».زنم اينطور باشه

  ».مثل يك هندونه زير يك ديوار

لبخند زد و تكه ي لوله شده ي لباسش را كه روي زانوهايش جمع شده بود، به شكلي نوازش مي كرد كه 

  »حاال بهتر دركش مي كني؟

  ».فكر مي كنم شايد كمي بيشتر

  »بنويسي؟ ي

ي به نوشتن در خودم حس نمي كنم و شايد هرگز ملزو. نه، حتي يك كلمه«: سرم را تكان دادم و گفتم

.«  

پس ديگه نوشتن راجع به يك عمه ي بينوا چه . وشتن چيزي عايدم نميشهخودت زماني بهم گفتي با ن

  .براي مدتي چيزي نمي گفت

شايد بتونم كمي بهت كمك كنم. از من چندتا سؤال بپرس. 
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ما دوباره كنار حوض نشسته بوديم و سه ماه مي گذشت كه او را نديده بودم

تا آن زمان هرگز براي چنين مدت طوالني از يكديگر دور نمانده بوديم .گذشته بود

يك كم خسته به نظر مي رسي« -

.آره خيلي فرسوده شدم« -

تو اون روز خودت نبودي« -

حرفش را تأييد كردم م را تكان دادم وسر

او دائم پايين لباس خود را روي زانوهايش لوله مي كرد و دوباره باز مي كرد

  .عقب مي راند

فكر كنم آخرش موفق شدي يك عمه مال خودت داشته باشي« -

زنم اينطور باشه حدس مي« -

  »چه احساسي داري؟« -

مثل يك هندونه زير يك ديوار« -

لبخند زد و تكه ي لوله شده ي لباسش را كه روي زانوهايش جمع شده بود، به شكلي نوازش مي كرد كه 

  .استانگار يك گربه 

حاال بهتر دركش مي كني؟« -

فكر مي كنم شايد كمي بيشتر«: گفتم

يكمك كرد چيز هتو ب« -

سرم را تكان دادم و گفتم

.نتونم اين كار رو انجام بدم

  »!اي ترسو« -

خودت زماني بهم گفتي با ن« -

  »فايده اي داره؟

براي مدتي چيزي نمي گفت لبش را گزيد و

. يك فكري به سرم زد« -

www.takbook.com



 كهكشان نورد                           غزال رمضاني            

شايد ديگه هرگز همچين حالي بهم دست نده كه بخوام 

بعضي وقتها فكر مي كنم چطور بعضي از آدم ها تبديل به يك عمه ي بيچاره ميشن؟ آيا اينطوري به 

ا مي يان يا يك شرايط خاص براشون پيش مي ياد؟ شايد چيزي مثل يك حشره ي گنده كه هر كسي 

  ».زنه و اونها رو تبديل به همچين آدمهايي مي كنه

هر دو «: سپس گفت. انگار مي خواست بگويد سؤاالتم خيلي خوب بودند

آره، خب ببين ممكنه يك عمه ي بينوا در بچگي خودش همچين عمه اي داشته باشه، شايد هم نداشته 

ميليون ها . ميليون ها علت براي ميليون ها نتيجه در دنيا شناور هستن

ميليون ها دليل براي استدالل، استدالالتي كه 

درست مثل يك تماس تلفني براي پرسيدن چيزي، اما چيزي كه دنبالش مي 

علت و . اين مسئله رو تشخيص بدي و واقعيت رو بپذيري

هستي اون . عمه ي بينوا درست همونجاست و وجود داره و اين تمام چيزيه كه هست

  ».ما هم دليل يا برهان خاصي براي وجودمون نداريم

آفتاب درخشان . ه حركتي مي كرد و نه چيزي مي گفت

  »خب، نمي خواي از من بپرسي كه روي پشتت چه چيزي مي بينم؟
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  »عمه ي بينوا؟ مسئول

شايد ديگه هرگز همچين حالي بهم دست نده كه بخوام . خب پس شروع كنآهان، 

  ».جواب سؤاالتي درباره ي عمه ي بينوا بهت بدم

  .مدتي طول كشيد تا به اين نتيجه برسم كه از كجا آغاز كنم

بعضي وقتها فكر مي كنم چطور بعضي از آدم ها تبديل به يك عمه ي بيچاره ميشن؟ آيا اينطوري به 

ا مي يان يا يك شرايط خاص براشون پيش مي ياد؟ شايد چيزي مثل يك حشره ي گنده كه هر كسي 

زنه و اونها رو تبديل به همچين آدمهايي مي كنه رو كه از گوشه ي خاصي عبور مي كنه، نيش مي

انگار مي خواست بگويد سؤاالتم خيلي خوب بودند. او چندين بار سرش را تكان داد

  ».هر دوي اين وضعيت ها مشابهن

آره، خب ببين ممكنه يك عمه ي بينوا در بچگي خودش همچين عمه اي داشته باشه، شايد هم نداشته 

ميليون ها علت براي ميليون ها نتيجه در دنيا شناور هستن. اين مسئله واقعاً مهم نيست

ميليون ها دليل براي استدالل، استدالالتي كه . ي كنن و ميليون ها دليلي كه مي ميرن

درست مثل يك تماس تلفني براي پرسيدن چيزي، اما چيزي كه دنبالش مي 

  »هست؟. 

اين مسئله رو تشخيص بدي و واقعيت رو بپذيريبايد . هنهمه ي مسئله همي

عمه ي بينوا درست همونجاست و وجود داره و اين تمام چيزيه كه هست

ما هم دليل يا برهان خاصي براي وجودمون نداريم

ه حركتي مي كرد و نه چيزي مي گفتهيچكدام از ما ن .مدتي بسيار طوالني آنجا نشستيم

  .پاييزي روي صورت او سايه هايي انداخته بود

خب، نمي خواي از من بپرسي كه روي پشتت چه چيزي مي بينم؟

  »تو روي پشت من چه چيزي مي بيني؟

  ».هيچ چيز، فقط تو رو مي بينم
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مسئولبه عنوان يك مقام « -

آهان، «: لبخندي زد و گفت

جواب سؤاالتي درباره ي عمه ي بينوا بهت بدم

مدتي طول كشيد تا به اين نتيجه برسم كه از كجا آغاز كنم

بعضي وقتها فكر مي كنم چطور بعضي از آدم ها تبديل به يك عمه ي بيچاره ميشن؟ آيا اينطوري به «  -

ا مي يان يا يك شرايط خاص براشون پيش مي ياد؟ شايد چيزي مثل يك حشره ي گنده كه هر كسي دني

رو كه از گوشه ي خاصي عبور مي كنه، نيش مي

او چندين بار سرش را تكان داد

هر دوي اين وضعيت ها مشابهن. تاش

  »مشابهن؟« -

آره، خب ببين ممكنه يك عمه ي بينوا در بچگي خودش همچين عمه اي داشته باشه، شايد هم نداشته « -

اين مسئله واقعاً مهم نيست. باشه

ي كنن و ميليون ها دليلي كه مي ميرندليلي كه زندگي م

درست مثل يك تماس تلفني براي پرسيدن چيزي، اما چيزي كه دنبالش مي . شكل گرفتنشون آسونه

. گردي يكي از اونها نيست

  ».خب، فكر نكنم«: گفتم

همه ي مسئله همي. اون وجود داره« -

عمه ي بينوا درست همونجاست و وجود داره و اين تمام چيزيه كه هست. معلول ها مهم نيستن

ما هم دليل يا برهان خاصي براي وجودمون نداريم. برهانشه، درست مثل ما

مدتي بسيار طوالني آنجا نشستيم

پاييزي روي صورت او سايه هايي انداخته بود

خب، نمي خواي از من بپرسي كه روي پشتت چه چيزي مي بينم؟«: او گفت

تو روي پشت من چه چيزي مي بيني؟« -

هيچ چيز، فقط تو رو مي بينم«: با لبخندي گفت
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مي كند، درست مانند سواركاري كه 

اما تازيانه هايي كه ما دريافت مي كنيم، در عين 

  .كه تازيانه خورده ايم عده ي اندكي از ما حتي متوجه مي شويم

انگار كه از . در هر حال با نگاه به يك عمه ي بينوا مي توانيم ستمگري زمان را پيش چشم هاي خود ببينيم

، زمان عمه ي بينوا را شلوغ و در هم

چيزي . يك پرتقال آنچنان به هم فشرده كه ديگر حتي يك قطره آب هم از آن فرو نمي ريزد

  . تكاملي بي عيب و نقص در وجودش

تي عمه ي بينوا انداخته بود، مانند جنازه اي كه در تكه 

تنها هزاران سال تابش نور خورشيد مي 

چنين يخي را باز كند، اما مسلماً هيچ عمه ي بينوايي نمي تواند ده ها هزار سال عمر كند و مجبور 

ده ها هزار سال مي گذرد و سپس شايد تكه ي يخ در تاريكي ذوب مي شود و تكامل راه خود را از گور به 

آن موقع همه چيز روي زمين كامالً 

مانده از عمه ي  چيزي به نام ازدواج وجود داشته باشد، تكامل بجا

از آنها  ام بخورند وش ،با رعايت كامل آداب غذاخوردن

  .عروس و داماد كنند

  .به وقوع بپيوندد
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***  

مي كند، درست مانند سواركاري كه  نگونسار كس را به طور برابر شك زمان در مسير خود همه

اما تازيانه هايي كه ما دريافت مي كنيم، در عين . تازيانه مي زند تا در جاده تلف شود

عده ي اندكي از ما حتي متوجه مي شويم. حاليكه نرم هستند، ترسناك نيز مي باشند

در هر حال با نگاه به يك عمه ي بينوا مي توانيم ستمگري زمان را پيش چشم هاي خود ببينيم

شلوغ و در هم در اين صندوق شيشه اي. پشت شيشه ي آكواريوم نگاه مي كنيم

يك پرتقال آنچنان به هم فشرده كه ديگر حتي يك قطره آب هم از آن فرو نمي ريزد

تكاملي بي عيب و نقص در وجودش. كه مرا به سمت او جلب مي كند، كمال اوست

  !بله درست است، ديگر قطره اي براي چكيدن باقي نمانده است

***  

تي عمه ي بينوا انداخته بود، مانند جنازه اي كه در تكه تكاملي كه تمام وزنش را بر مركز هس

تنها هزاران سال تابش نور خورشيد مي . كريستالي يخي مانند فوالدي درخشان. 

چنين يخي را باز كند، اما مسلماً هيچ عمه ي بينوايي نمي تواند ده ها هزار سال عمر كند و مجبور 

  .ل زندگي كند، با آن بميرد و با آن دفن شود

  .عمه همراه با تكاملش در اعماق

ده ها هزار سال مي گذرد و سپس شايد تكه ي يخ در تاريكي ذوب مي شود و تكامل راه خود را از گور به 

آن موقع همه چيز روي زمين كامالً . سمت بيرون پيدا كرده و خود را در سطح زمين آشكار مي كند

چيزي به نام ازدواج وجود داشته باشد، تكامل بجاهنوز هم زمان 

با رعايت كامل آداب غذاخوردنآن دو و  بينوا شايد همراه با كسي دعوت شود

عروس و داماد كنند عباراتي سرشار از تبريك و تهنيت نثار

به وقوع بپيوندد 11980قرار نيست كه اين رويدادها حداقل تا سال 
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  ».متشكرم«: گفتم

شك زمان در مسير خود همه بدون

تازيانه مي زند تا در جاده تلف شودرا آنقدر اسب پيرش 

حاليكه نرم هستند، ترسناك نيز مي باشند

در هر حال با نگاه به يك عمه ي بينوا مي توانيم ستمگري زمان را پيش چشم هاي خود ببينيم

پشت شيشه ي آكواريوم نگاه مي كنيم

يك پرتقال آنچنان به هم فشرده كه ديگر حتي يك قطره آب هم از آن فرو نمي ريزد ثلدرست م

كه مرا به سمت او جلب مي كند، كمال اوست

بله درست است، ديگر قطره اي براي چكيدن باقي نمانده است

تكاملي كه تمام وزنش را بر مركز هس. بله، تكامل

. اي يخ محبوس شده باشد

چنين يخي را باز كند، اما مسلماً هيچ عمه ي بينوايي نمي تواند ده ها هزار سال عمر كند و مجبور  ندتوا

ل زندگي كند، با آن بميرد و با آن دفن شوداست با اين تكام

عمه همراه با تكاملش در اعماق

ده ها هزار سال مي گذرد و سپس شايد تكه ي يخ در تاريكي ذوب مي شود و تكامل راه خود را از گور به 

سمت بيرون پيدا كرده و خود را در سطح زمين آشكار مي كند

زمان  نوت است و اگر آمتفا

بينوا شايد همراه با كسي دعوت شود

عباراتي سرشار از تبريك و تهنيت نثار خواسته شود

قرار نيست كه اين رويدادها حداقل تا سال . يستاما مهم ن
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به ياد مي آورم قبل از آغاز زمستان بايد كاري انجام مي 

ازظهر تقريباً ددادم و من همراه با عمه سوار يك قطار حومه ي شهر شديم كه مانند هر قطار ديگري در بع

هوا خنك . پس از مدت ها اولين سفر من به خارج از شهر بود و از تماشاي مناظر لذت مي بردم

اينجا و آنجا درخت هايي با  ،در بين مسير

رو و روبروي من زني الغر همراه با 

فرزند بزرگتر كه دختر بود، سمت چپ 

همچنين كالهي خاكستري رنگ و . رم سورمه اي رنگ كودكستان به تن داشت

در سمت راست مادر . يك لبه ي گرد و باريك

در واقع هيچ چيز درباره ي اين مادر و فرزندانش جالب توجه 

مادر بسته اي بزرگ همراه خود داشت و خسته به 

به سختي متوجه سوار شدن . ز اغلب مادران خسته به نظر مي رسند

  .ها شدم و شايد هنگامي كه روبروي من نشستند، نگاهي به آنها انداختم و سپس به خواندنم ادامه دادم

نوعي لحن خاص در صدايش بود كه 

  . چشمان دخترك را در بياورد او مجله اي روي وسايلش گذاشته بود و انگار كه مي خواست از ميان كاغذها

را به اين طرف و آن  آنمادر پسر كوچك را از او جدا كرد، در حاليكه كاله خواهرش را به دست داشت و 

خودش را دور كرد و نمي  پسر، دخترك تالش كرد كاله را از دست او چنگ بزند، اما 

غزال رمضاني            / داستان يك عمه ي بينوا                                 هاروكي موراكامي

به ياد مي آورم قبل از آغاز زمستان بايد كاري انجام مي . اواخر پاييز بود كه عمه پشت مرا ترك كرد

دادم و من همراه با عمه سوار يك قطار حومه ي شهر شديم كه مانند هر قطار ديگري در بع

پس از مدت ها اولين سفر من به خارج از شهر بود و از تماشاي مناظر لذت مي بردم

در بين مسيرو تميز بود و تپه ها به شكلي غير طبيعي سبز بودند و مي شد 

رو و روبروي من زني الغر همراه با آنسوي راه ،در سفر بازگشت. توت هاي قرمز رنگ مشاهده كرد

فرزند بزرگتر كه دختر بود، سمت چپ . دوفرزندش نشسته بود كه سي و چند ساله به نظر مي رسيد

رم سورمه اي رنگ كودكستان به تن داشتو

يك لبه ي گرد و باريككالهي قشنگ با . مدل جديد با روباني قرمز به سر داشت

در واقع هيچ چيز درباره ي اين مادر و فرزندانش جالب توجه . پسركي شايد حدود سه ساله نشسته بود

مادر بسته اي بزرگ همراه خود داشت و خسته به . چهره ها و لباس هاي آنها كامالً معمولي بودند

ز اغلب مادران خسته به نظر مي رسندنظر مي رسيد، اما در آن موقع از رو

ها شدم و شايد هنگامي كه روبروي من نشستند، نگاهي به آنها انداختم و سپس به خواندنم ادامه دادم

نوعي لحن خاص در صدايش بود كه . در هر حال مدتي نگذشته بود كه صداي دخترك به گوش من رسيد

  

  ».بهت گفتم توي قطار آروم بموني«: سپس شنيدم كه مادر گفت

او مجله اي روي وسايلش گذاشته بود و انگار كه مي خواست از ميان كاغذها

  ».ببين مامان، ببين با كالهم چه كار مي كنه

  .اما كالمش را خورددخترك انگار مي خواست صحبت كند، 

مادر پسر كوچك را از او جدا كرد، در حاليكه كاله خواهرش را به دست داشت و 

، دخترك تالش كرد كاله را از دست او چنگ بزند، اما 

  .خواست اجازه دهد او كاله را بگيرد

  ».مي خواد كالهمو خراب كنه«
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4  

اواخر پاييز بود كه عمه پشت مرا ترك كرد

دادم و من همراه با عمه سوار يك قطار حومه ي شهر شديم كه مانند هر قطار ديگري در بع

پس از مدت ها اولين سفر من به خارج از شهر بود و از تماشاي مناظر لذت مي بردم. خالي بود

و تميز بود و تپه ها به شكلي غير طبيعي سبز بودند و مي شد 

توت هاي قرمز رنگ مشاهده كرد

دوفرزندش نشسته بود كه سي و چند ساله به نظر مي رسيد

ومادرش نشسته بود و يونيف

مدل جديد با روباني قرمز به سر داشت

پسركي شايد حدود سه ساله نشسته بود

چهره ها و لباس هاي آنها كامالً معمولي بودند. نبود

نظر مي رسيد، اما در آن موقع از رو

ها شدم و شايد هنگامي كه روبروي من نشستند، نگاهي به آنها انداختم و سپس به خواندنم ادامه دادمنآ

در هر حال مدتي نگذشته بود كه صداي دخترك به گوش من رسيد

  .شتدااضطراب  از نشاني

سپس شنيدم كه مادر گفت

او مجله اي روي وسايلش گذاشته بود و انگار كه مي خواست از ميان كاغذها

ببين مامان، ببين با كالهم چه كار مي كنه«: دخترك گفت

  ».فقط خفه شو« -

دخترك انگار مي خواست صحبت كند، 

مادر پسر كوچك را از او جدا كرد، در حاليكه كاله خواهرش را به دست داشت و 

، دخترك تالش كرد كاله را از دست او چنگ بزند، اما طرف كش مي داد

خواست اجازه دهد او كاله را بگيرد

«: دخترك گريه كنان گفت
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مادر از باالي مجله نگاهي از سر عصبانيت كرد و مي خواست كاله را از پسر بگيرد، اما او با هر دو دست 

تالش مادر نتيجه اي در بر نداشت و به دخترش 

دخترك راضي به نظر نمي رسيد، اما 

بحث نكرد و با لب و لوچه ي آويزان به كاله خود در دست هاي برادر كوچكش خيره شده بود و مادر هم 

پسرك كه به واسطه ي بي تفاوتي مادرش بيشتر تشويق شده بود، شروع به 

مي دانست كه خواهرش از اين كار او 

آماده بودم تا از راهرو عبور كنم و كاله را از 

سپس ناگهان بلند شد و . دارددختر در سكوت به برادرش خيره شده بود، اما كامالً آشكار بود كه نقشه اي 

در آن لحظه ي جالب توجه او كاله را از دست برادرش 

دخترك اين كار را با چنان سرعت و محرك آني انجام داد كه 

در حاليكه پسرك جيغي كشيد،  .است

مادر نيز روي زانوهاي برهنه ي دخترك زد و سپس برگشت تا گونه ي پسرش را نوازش كند و او را آرام 

  ».از من دور شو، برو اونجا بشين

. دخترك كه تالش مي كرد انگشت در حال اشاره ي مادرش را ناديده بگيرد، به طرفي ديگر نگاه مي كرد

  .به سمت صندلي خالي اشاره مي كرد، انگار كه در هوا منجمد شده باشد

دختر كه تسليم سرنوشتش شده بود، بلند شد و با كيف و كالهش از راهرو گذشت و در حاليكه سرش 

مسلماً با . را با انگشت هاي كوچكش صاف كند
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مادر از باالي مجله نگاهي از سر عصبانيت كرد و مي خواست كاله را از پسر بگيرد، اما او با هر دو دست 

تالش مادر نتيجه اي در بر نداشت و به دخترش . را گرفته بود و از دادن كاله امتناع مي كرد

دخترك راضي به نظر نمي رسيد، اما » .ش خسته ميشهبزودي خو. بذار مدتي باهاش بازي كنه

بحث نكرد و با لب و لوچه ي آويزان به كاله خود در دست هاي برادر كوچكش خيره شده بود و مادر هم 

پسرك كه به واسطه ي بي تفاوتي مادرش بيشتر تشويق شده بود، شروع به . 

مي دانست كه خواهرش از اين كار او . را از روي عمد انجام مي داد كشيدن روبان قرمز كرد و اين كار

آماده بودم تا از راهرو عبور كنم و كاله را از . د كه البته بر روي من نيز همان تأثير را داشت

.  

دختر در سكوت به برادرش خيره شده بود، اما كامالً آشكار بود كه نقشه اي 

در آن لحظه ي جالب توجه او كاله را از دست برادرش . كشيده اي محكم به گونه ي برادرش نواخت

دخترك اين كار را با چنان سرعت و محرك آني انجام داد كه . چنگ زد و به سر جاي خود بازگشت

است ش متوجه شوند چه اتفاقي افتادهرمدتي طول كشيد تا مادر و براد

مادر نيز روي زانوهاي برهنه ي دخترك زد و سپس برگشت تا گونه ي پسرش را نوازش كند و او را آرام 

  .اما او به فرياد زدن ادامه داد

  ».اما مامان، اون داشت كاله منو خراب مي كرد

  ».من نيستيديگه بچه ي . با من حرف نزن

  .دختر كوچك در حاليكه لب ور مي چيد، به كالهش خيره شد

از من دور شو، برو اونجا بشين«: مادر در حاليكه به صندلي خالي كنار من اشاره مي كرد، گفت

دخترك كه تالش مي كرد انگشت در حال اشاره ي مادرش را ناديده بگيرد، به طرفي ديگر نگاه مي كرد

به سمت صندلي خالي اشاره مي كرد، انگار كه در هوا منجمد شده باشد

  ».برو، تو ديگه عضو اين خانواده نيستي

دختر كه تسليم سرنوشتش شده بود، بلند شد و با كيف و كالهش از راهرو گذشت و در حاليكه سرش 

را با انگشت هاي كوچكش صاف كندتالش مي كرد لبه ي كالهش . پايين بود، كنار من نشست
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مادر از باالي مجله نگاهي از سر عصبانيت كرد و مي خواست كاله را از پسر بگيرد، اما او با هر دو دست 

را گرفته بود و از دادن كاله امتناع مي كرد نمحكم آ

بذار مدتي باهاش بازي كنه«: گفت

بحث نكرد و با لب و لوچه ي آويزان به كاله خود در دست هاي برادر كوچكش خيره شده بود و مادر هم 

. به خواندن خود ادامه داد

كشيدن روبان قرمز كرد و اين كار

د كه البته بر روي من نيز همان تأثير را داشتوديوانه مي ش

.دست هاي او بيرون بكشم

دختر در سكوت به برادرش خيره شده بود، اما كامالً آشكار بود كه نقشه اي 

كشيده اي محكم به گونه ي برادرش نواخت

چنگ زد و به سر جاي خود بازگشت

مدتي طول كشيد تا مادر و براد

مادر نيز روي زانوهاي برهنه ي دخترك زد و سپس برگشت تا گونه ي پسرش را نوازش كند و او را آرام 

اما او به فرياد زدن ادامه داد. سازد

اما مامان، اون داشت كاله منو خراب مي كرد«: دختر كوچك گفت

با من حرف نزن«: مادر گفت

دختر كوچك در حاليكه لب ور مي چيد، به كالهش خيره شد

مادر در حاليكه به صندلي خالي كنار من اشاره مي كرد، گفت

دخترك كه تالش مي كرد انگشت در حال اشاره ي مادرش را ناديده بگيرد، به طرفي ديگر نگاه مي كرد

به سمت صندلي خالي اشاره مي كرد، انگار كه در هوا منجمد شده باشد اما انگشت مادر

برو، تو ديگه عضو اين خانواده نيستي«: مادرش مصرانه گفت

دختر كه تسليم سرنوشتش شده بود، بلند شد و با كيف و كالهش از راهرو گذشت و در حاليكه سرش 

پايين بود، كنار من نشست
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گونه هاي  "...او مي خواست روبان قرمز كالهم را خراب كند

كه از بال هاي پروانه  بود تقريباً اوايل شب بود، نور مات و زرد رنگ چراغ ماشين ها درست مانند غباري

كتابم را . اي محزون فرو مي ريخت و درحاليكه در فضا معلق بود، به آرامي توسط رهگذران جذب مي شد

آخرين باري . بستم، دست هايم را روي زانوهايم گذاشتم و براي مدت طوالني به كف دستهايم خيره شدم

در آن نور مه آلود تيره و حتي كثيف به 

اين دست ها هرگز : با ديدن آنها سرشار از اندوه شدم

ق با او بوده و با پس گرفتن مي خواستم دستي از سر دلسوزي بر شانه ي دخترك بگذارم و به او بگويم ح

زيرا . و نه با او صحبت كردم ماما مسلماً نه هرگز او را لمس كرد

  .از همه ي اين حرف ها گذشته دستهايم خيلي سياه و كثيف بودند

به زودي فصل لباس هاي پاييزي به . 

مدتي به پالتو فكر مي كردم و تالش داشتم 

قبل از اينكه متوجه بشوم عمه از پشتم ناپديد شده، 

د، واو درست به همان شكلي كه آمده بود، قبل از اينكه كسي متوجه بش

جايي بازگشته بود كه اصالتاً به آنجا تعلق داشت و زندگي مي كرد و من هم دوباره 

نمي توانستم به اين مسئله فكر نكنم كه او مني 

پس حاال بايد چه كار مي كردم؟ من تنها 

از دست قدرت مسيريابي خود را به طور كامل 

كه به دستم مي رسيد، پيدا كردم تا را 
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او مي خواست روبان قرمز كالهم را خراب كند"خودش فكر مي كرد تقصير برادرش است، 

تقريباً اوايل شب بود، نور مات و زرد رنگ چراغ ماشين ها درست مانند غباري

اي محزون فرو مي ريخت و درحاليكه در فضا معلق بود، به آرامي توسط رهگذران جذب مي شد

بستم، دست هايم را روي زانوهايم گذاشتم و براي مدت طوالني به كف دستهايم خيره شدم

در آن نور مه آلود تيره و حتي كثيف به يم دستهابود؟  چه وقتكه اين گونه دستهايم را بررسي كردم، 

با ديدن آنها سرشار از اندوه شدم. نظر مي رسيدند و اصالً شبيه دستهاي من نبودند

  . كسي را شاد نخواهند كرد و هرگز كسي را نجات نخواهند داد

مي خواستم دستي از سر دلسوزي بر شانه ي دخترك بگذارم و به او بگويم ح

اما مسلماً نه هرگز او را لمس كرد. كالهش كاري بسيار عالي انجام داده

از همه ي اين حرف ها گذشته دستهايم خيلي سياه و كثيف بودند. بيشتر باعث سر در گمي اش مي شدم

. ر حال وزيدن بودزماني كه قطار را ترك كردم، باد سرد زمستاني د

مدتي به پالتو فكر مي كردم و تالش داشتم . سر مي رسيد و بايد پالتوهاي زمستاني به تن مي كرديم

قبل از اينكه متوجه بشوم عمه از پشتم ناپديد شده، . تصميم بگيرم آيا براي خود پالتوي جديدي بخرم يا نه

  .مبودرسيده ن پله ها 

او درست به همان شكلي كه آمده بود، قبل از اينكه كسي متوجه بش. نمي دانستم چه زماني اتفاق افتاده

جايي بازگشته بود كه اصالتاً به آنجا تعلق داشت و زندگي مي كرد و من هم دوباره 

  

نمي توانستم به اين مسئله فكر نكنم كه او مني . ود؟ ديگر نمي توانستم مطمئن باشم

پس حاال بايد چه كار مي كردم؟ من تنها . خودي ديگر كه به شدت شبيه به خود واقعي ام بود

قدرت مسيريابي خود را به طور كامل . بودم، درست مانند يك تابلوي راهنما در ميان يك بيابان

را دستم را به سمت جيب هايم سوق دادم و هر پول خردي 

  .از تلفن عمومي تماس بگيرم

  .هشت زنگ، نه زنگ و سپس او جواب داد
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خودش فكر مي كرد تقصير برادرش است، 

  .او از اشك خيس بودند

تقريباً اوايل شب بود، نور مات و زرد رنگ چراغ ماشين ها درست مانند غباري

اي محزون فرو مي ريخت و درحاليكه در فضا معلق بود، به آرامي توسط رهگذران جذب مي شد

بستم، دست هايم را روي زانوهايم گذاشتم و براي مدت طوالني به كف دستهايم خيره شدم

كه اين گونه دستهايم را بررسي كردم، 

نظر مي رسيدند و اصالً شبيه دستهاي من نبودند

كسي را شاد نخواهند كرد و هرگز كسي را نجات نخواهند داد

مي خواستم دستي از سر دلسوزي بر شانه ي دخترك بگذارم و به او بگويم ح

كالهش كاري بسيار عالي انجام داده

بيشتر باعث سر در گمي اش مي شدم

زماني كه قطار را ترك كردم، باد سرد زمستاني د

سر مي رسيد و بايد پالتوهاي زمستاني به تن مي كرديم

تصميم بگيرم آيا براي خود پالتوي جديدي بخرم يا نه

ن پله ها جلوي در ورودي و پايي

نمي دانستم چه زماني اتفاق افتاده

جايي بازگشته بود كه اصالتاً به آنجا تعلق داشت و زندگي مي كرد و من هم دوباره همان به . رفته بود

  .خود اصلي ام. خودم بودم

ود؟ ديگر نمي توانستم مطمئن باشماما خود اصلي من چه ب

خودي ديگر كه به شدت شبيه به خود واقعي ام بود. ديگر بود

بودم، درست مانند يك تابلوي راهنما در ميان يك بيابان

دستم را به سمت جيب هايم سوق دادم و هر پول خردي . داده بودم

از تلفن عمومي تماس بگيرم

هشت زنگ، نه زنگ و سپس او جواب داد
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  ».تازه دو ساعت پيش كارم تموم شد

مطمئن بشم هنوز  تاشايد عجيب به نظر برسه اما فقط زنگ زدم 

من هنوز زنده ام و البته جون مي كنم تا 

  ».اين زندگي المصب خيلي سخته

  »دوست داري با من شام بخوري؟

  ».تنها چيزي كه الزم دارم، برگشتن به رختخوابمه

  ».فقط مي خواستم باهات صحبتي كرده باشم

ش را مي توانستم احساس كنم كه او لبش را مي گزد و با انگشت كوچكش ابروي

نه خيلي زياد، اما اگه . فعالً بايد بذاري بخوابم

  »خوبه؟. فقط كمي بخوابم همه چيز مرتب ميشه و زماني كه از خواب بيدار شدم، باهات تماس مي گيرم

آيا مسئله ي خاصي اتفاق افتاده؟ راجع به چيزي مي خواستي با من صحبت 

«  

  .ده هزار سال، بيست هزار سال و من مي توانستم صبر كنم
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  »خواب بودم«: در حاليكه خميازه مي كشيد گفت

  »ساعت شش بعدازظهر؟

تازه دو ساعت پيش كارم تموم شد. مي كردمتمام ديشب بيدار بودم و كار 

شايد عجيب به نظر برسه اما فقط زنگ زدم . نمي خواستم بيدارت كنم

  ».باور كن

  .مي توانستم لبخند او را از پشت خط احساس كنم

من هنوز زنده ام و البته جون مي كنم تا . نگران نباشدر هر حال . خيلي لطف داري

  »حاال راحت شدي؟. براي همينه كه خيلي خسته ام

  

اين زندگي المصب خيلي سخته.) گويي مي خواست رازي را با من در ميان بگذارد

دوست داري با من شام بخوري؟) دو حق با او بو

تنها چيزي كه الزم دارم، برگشتن به رختخوابمه. 

فقط مي خواستم باهات صحبتي كرده باشم. من هم واقعاً گشنه نيستم

مي توانستم احساس كنم كه او لبش را مي گزد و با انگشت كوچكش ابروي

فعالً بايد بذاري بخوابم. نه حاال، بعداً صحبت مي كنيم«: گفت

فقط كمي بخوابم همه چيز مرتب ميشه و زماني كه از خواب بيدار شدم، باهات تماس مي گيرم

  

آيا مسئله ي خاصي اتفاق افتاده؟ راجع به چيزي مي خواستي با من صحبت «

».مي تونيم بعداً راجع بهش صحبت كنيم. نه، چيز خاصي نيست

ده هزار سال، بيست هزار سال و من مي توانستم صبر كنم »...بله، ما زمان زيادي داريم

داستان يك عمه ي بينوا                                 هاروكي موراكامي   ٢٣

 

در حاليكه خميازه مي كشيد گفت

ساعت شش بعدازظهر؟« -

تمام ديشب بيدار بودم و كار « -

نمي خواستم بيدارت كنم. متأسفم«: گفتم

باور كن. فقط همين. هم زنده اي

مي توانستم لبخند او را از پشت خط احساس كنم

خيلي لطف داري. متشكرم«: او گفت

براي همينه كه خيلي خسته ام. زنده بمونم

  ».آره، خيالم راحت شد« -

گويي مي خواست رازي را با من در ميان بگذارد(دوني،  مي«: گفت

و حق با او بو(آره، مي دونم «: من گفتم

. سفم گشنه ام نيستأمت« -

من هم واقعاً گشنه نيستم«: گفتم

مي توانستم احساس كنم كه او لبش را مي گزد و با انگشت كوچكش ابروي ،در سكوت پايان مكالمه

  .لمس مي كند

گفت بر هر هجا تأكيدبا او 

فقط كمي بخوابم همه چيز مرتب ميشه و زماني كه از خواب بيدار شدم، باهات تماس مي گيرم

  ».شب بخير. خوبه«: گفتم

  ».شب تو هم بخير« -

«: لحظه اي درنگ كرداو 

  »كني؟

نه، چيز خاصي نيست«: گفتم

بله، ما زمان زيادي داريم« -
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براي مدتي به گوشي زرد رنگ در دستم خيره ماندم و 

در همين حال بود كه به شدت احساس گرسنگي كردم و اگر چيزي نمي 

اگر آن موقع هر چيزي به من مي دادند، مطمئناً همه را يكباره مي 

  .ليس مي زدم

يك ريل راه آهن مي خوابيدم و حتي سهمگين ترين 

به تلفن تكيه دادم، ذهنم را . مي توانستم ده ها هزار سال به راحتي بخوابم

هزاران صداي پا كه مانند موجي به سمت 

با خودم فكر كردم عمه . زدندآنها به راه رفتن ادامه دادند و ادامه دادند و در زمان قدم 

عمه هاي بينوا بودند، آيا دروازه  فقط

كه وجود داشت و شهرداري اي  فرمانداري

خط . توسط عمه هاي بينواي ديگر انتخاب شده بودند

داستان هايي براي عمه هاي بينوا . ه هاي بينوا كه رانندگان آن نيز عمه هاي بيچاره بودند

كه خود آنها از سركه داشته باشند  ي

را ديد كه تا  يكديگر از آسمان ده ها و صدها هزار بطري سركه در كنار

آنجا كه چشم كار مي كرد، روي زمين را پوشانده بودند و قطعاً چنين منظره اي آنقدر زيبا خواهد بود كه 

دنيا جايي براي پذيرش شعري داشت، من با كمال خوشوقتي آن را مي 

در ستايش گستره ي . و در ستايش نور درخشان خورشيد و تابش آن بر بطري هاي سبز آواز مي خواندم

  .مي درخشيدند، آواز مي خواندم
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براي مدتي به گوشي زرد رنگ در دستم خيره ماندم و . و گوشي را گذاشت» 

در همين حال بود كه به شدت احساس گرسنگي كردم و اگر چيزي نمي . سپس آن را سر جايش گذاشتم

اگر آن موقع هر چيزي به من مي دادند، مطمئناً همه را يكباره مي . هر چيزي

ليس مي زدمي را نيز كه به من غذا داده بود، انگشت هاي فرد

يك ريل راه آهن مي خوابيدم و حتي سهمگين ترين  ثلبله واقعاً اين كار را مي كردم و سپس درست م

مي توانستم ده ها هزار سال به راحتي بخوابم. ضربه ها مرا بيدار نمي كرد

هزاران صداي پا كه مانند موجي به سمت . سپس صداي پاهايي شنيدم. چشم هايم را بستم

آنها به راه رفتن ادامه دادند و ادامه دادند و در زمان قدم 

  به كجا بازگشته و من به كجا برگشته ام؟

فقطكه ساكنان آن  اي بوجود مي آمداگر بعد از ده ها هزار سال جامعه 

فرمانداريمن باز مي كردند؟ حتماً در آن شهر 

توسط عمه هاي بينواي ديگر انتخاب شده بودندخود توسط عمه هاي بينوايي اداره مي شد كه 

ه هاي بينوا كه رانندگان آن نيز عمه هاي بيچاره بودند

  .كه عمه هاي بينوا آنها را نوشته بودند

  .داستان، تراموا يا دولت نيازي نداشتند

يشايد به جاي آن ترجيح مي دادند زندگي آرامي در ظرف هاي بزرگ

از آسمان ده ها و صدها هزار بطري سركه در كنارمي شد 

آنجا كه چشم كار مي كرد، روي زمين را پوشانده بودند و قطعاً چنين منظره اي آنقدر زيبا خواهد بود كه 

دنيا جايي براي پذيرش شعري داشت، من با كمال خوشوقتي آن را مي  بله، همين طور است و اگر اتفاقاً آن

  . اولين شعر افتخاري براي دنياي عمه هاي بينوا

و در ستايش نور درخشان خورشيد و تابش آن بر بطري هاي سبز آواز مي خواندم

مي درخشيدند، آواز مي خواندموسيع چمن هاي سرسبز كه با نور صبحگاهي 
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» شب بخير«: دوباره گفت

سپس آن را سر جايش گذاشتم

هر چيزي. خوردم، ديوانه مي شدم

انگشت هاي فرد بلعيدم و شايد

بله واقعاً اين كار را مي كردم و سپس درست م

ضربه ها مرا بيدار نمي كرد

چشم هايم را بستمخالي كردم و 

آنها به راه رفتن ادامه دادند و ادامه دادند و در زمان قدم . من مي آمدند

به كجا بازگشته و من به كجا برگشته ام؟كجاست؟  اآلن

اگر بعد از ده ها هزار سال جامعه 

من باز مي كردند؟ حتماً در آن شهر  ه رويي شهر خود را ب

توسط عمه هاي بينوايي اداره مي شد كه 

ه هاي بينوا كه رانندگان آن نيز عمه هاي بيچاره بودندتراموايي براي عم

كه عمه هاي بينوا آنها را نوشته بودند

داستان، تراموا يا دولت نيازي نداشتند بهاما شايد آنها 

شايد به جاي آن ترجيح مي دادند زندگي آرامي در ظرف هاي بزرگ

مي شد . را درست كرده بودند

آنجا كه چشم كار مي كرد، روي زمين را پوشانده بودند و قطعاً چنين منظره اي آنقدر زيبا خواهد بود كه 

  .وردبيانفس شما را بند 

بله، همين طور است و اگر اتفاقاً آن

اولين شعر افتخاري براي دنياي عمه هاي بينوا. سرودم

  .، بد نيستنيستبد 

و در ستايش نور درخشان خورشيد و تابش آن بر بطري هاي سبز آواز مي خواندم

وسيع چمن هاي سرسبز كه با نور صبحگاهي 
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ده ها هزار سال مدتي طوالني براي انتظار من 
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ده ها هزار سال مدتي طوالني براي انتظار من و  11980سال . است اما اين نگاهي به آينده اي بسيار دور

  ...جان سالم بدر ببرم يتا آن زمان بايد از زمستان هاي بسيار
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اما اين نگاهي به آينده اي بسيار دور

تا آن زمان بايد از زمستان هاي بسيار. است
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