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 ...درد دارم

زد آن  چون حافظ، كه در مَستي فرياد مي

 ...پيرِمغان را

 ديرباز
 

 

اما درد و زخمي كه ناشي از . هر دردي، درماني دارد و هر زخمي، ضُمادي

 . درمان است هاي دنيا باشد، بي شدن از نكبت  انديشه و آگاه مرضِ گسترش

. كنمد  ممي ق يم هماي مم  دچار زخم  را  خراشد و روح اين درد، مغز را مي 

كمه بمه درون    هايي آزاردهنده كه تا ممقِ جان ريشه كمرده و همننمان   زخ 

در . سمازد  نيستي مشكوك مي و را به هستيآدمي خزد، آرامش را ربوده و  مي

ِآگاهي،  دانش و مُعضل  اين زمان انسان در خود فرو رفته و روح بر اثر گسترشِ

هماي   روزنمه  از افما  بمدبوي ج مل   چمرك و ك  . كند زدايي مي شروع به سَ 

دار ايمن   هاي متورم و آب شود و چنان لبه مير يسراز اش،  هاي نخراشيده زخ 

تكمه شمده و    سوزد كه با هربار خاراندن آن، بندبندِ وجودش تكمه  ها مي زخ 

تر از سرطاني بدخي  و طاموني سمج، در خفما   گرفتار در چنگالِ دردي سخت

هما   مي ندارد و آدممي را سمال  هَرچ مَبها ه ن زخ يا. كَنَد گندد و جان مي مي

 ...كند يكش م زجر گور،فرو رفتن در  پيش از
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مرضِ  نايدچار  -كه بتوان  زندگي را لمس كن  آنش از پي- لي زوديخمن

، هاي بمدبو  رمو كِ گشود   سريها زخ آرام آرام. مكاري شد يها زخ  دردناك و

بمر    و براي ظفرمنديِ ج ل رازير شدندنكبت از امماق آن سچرك و همراه با  

هماي   رمكِم  .كردنمد هايشمان را تيمز    ، دنمدان «من در ممن  كشتنِ»آگاهي و 

 آورِ چنمدش  صمداي خورنمد و   ام وول ممي  دهشتناكي كه همواره در جمجمه

 -مغزم هستند توده خاكستري دنيسرگرم جوكه-هايشان  دندانرچ خِ رچخِ

مزخمر    صداهاي ممزاح  و افكمارِ   اين. كند من را دچار تشويش و تنش مي

هماي  را   سمايد و انديشمه   پينمد كمه روحم  را ممي     گاه من مي چنان در گيج

همنون غده مفوني -ام را  نعرهبا درد و اشك و مصيبت، ار ياخت بي. تراشد مي

  و نَكَم  فشارِ اين فريادِ خفه شده، جان ممي  قور  داده و از شد ِ -چركيني

 .ميرم بارها در خود مي

هاي آغشمته بمه   شدن در البالي دندان بلعيده به محكوم تولد وِدْاز بَ من 

 اين سرنوشتِ .هاي لَزِج بودم رمكَريه و كِ اين افكارِ خونِ

 

شومي بود كه بمراي   

  ...نوشته بودند و من اختياري در پذيرفتن يا نپذيرفتن آن نداشت 
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رشمد  روح  جسدي بمي  بسانِ. كودكي من در خاموشي و سرگيجه گذشت

و  شمدم  پريشمان ممي   ،هما  بازي گربه صداي مشقها با شنيدن  شب. كردم مي

ممن بما ايمن    . گشمت   با ديدن سرور و شمادي كودكمان حيمران ممي    روزها 

هاي پوچ و احمقانه  زيرا هرگز اين شادي ؛هاي كودكانه بيگانه بودم بازيگوشي

راه خمود را  ك   هاي  بود و ك  خوشي  كتاب تن ا دل. كرد روح من را ارضا نمي

 : در ميان همين كاغذهاي فرسوده، پيدا كردم

در سموِِ   "الممارتين "به ماه سفر كمردم و همسمفر    "ورن ژول"همراه 

 "شموايتزر  آلبر "پاي  به پا. هض  شدم "تاريخ"هاي  رودهدل و در  "سقراط"

دست  در هاي آفريقا سكني گزيدم و دست براي احياي انسانيت، در دل جنگل

در كنمار  . ، ب شمت و دوز  را در نورديمدم  "ويرژيمل "راهنمايي به  "دانته"

هماي   بمراي آزادي، شمكنجه   "ممو تُم  "همراه با  گشت  و  "مَسخ"، "كافكا"

مشمغول   "همدايت "كمه بما    ها، هنگمامي  چه شب. دردناك را به جان خريدم

 «ممان بمه روي ديموار    ي زُمُخت و قوز كرده سايه»گريستن بودي ، ناگ ان از 

 .. .شده و بر خود لرزيدي  زده وحشت

 ...شد زندگي من در خاموشي و انزوا سپري مي

 ؛از دردها بودسكوت  فريادي 

 ... كشيده و مغزم قبرستاني از افكار مريض و رنج
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حتمي از آن اسمتقبال   ؛ ترسميدم  وحشمتناكي از ممرِ نممي    من به طرزِ

راي بم  كوشمش در حمال   وسمته يپ.  زيرا هرگز زندگي نكرده بمودم  ،كردم مي

در تن ا ي كهيزهايچ. گفتن هستندرقابل يكه غ بودمي يزهايچ هب انديشيدن

 شمان    تجربمه هماي  و با استخوان شان كرده احساس -استخوان در مغز ِ-من 

بمدترين  . هما را درك نخواهمد كمرد    چيزهايي كه هرگز كسمي آن . ردمك مي

يمز دچمار   خمود ن  «نبمودن »يا « بودن»در ام از زماني آغاز شد كه  بالتكليفي

 .«هست »باورش براي  سخت و غيرمنتظره بود كه بپذيرم . ترديد گشت 

ديمدن  . ارتباط  با ج ان به كلي قطع و در انزواي ناباوري محصور بمودم 

 با مغزهاي پوسيده مُشت ابله يك. كرد زده مي روح، من را شگفت هاي بي سايه

دن شمك  و ارضماي   كمر  ري احشام، در حال پُ چون گله كه با اشتياق و ولع ه 

هايشمان را   خايمه ها سيفون  كردند و شب روزها پول جمع مي .زيرِشك  بودند

آور واهممه   هماي چنمدش   هميشه از نزديك شدن به اين سمايه . كشيدند مي

دسمت در   بسمان فمرو بمردنِ   -هما   آن لمس كردنِزدم كه  حدس مي. داشت 

هماي  را ووب   ولسمل  -ي پيرزنمي مفريتمه   زده داغِ بز و يا واژنِ كرم سرگينِ

 . خواهد كرد

المنظر به قدري  هاي كريه مغز كوچك اين سايه به مرور دريافت  كه توه ِ

هر . بينند خاكستري را رنگي مي مزخر ِ گسيخته است كه حتي زندگيِ لجام

راندنمد، بما    سمخن ممي   « سر  بودن مشق»يا  «سبز بودن فردا»زمان كه از 

دانسمتند كمه    ها هينوقت نمي آن. نديدمخ شان مي  دل ره و ترديد به حماقت
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انجير،  درختِ گاو، براي رشدِ سرگينِ ن ايتا بايد به طبيعت بازگردند و دركنارِ

 ... نقش كود را ايفا كنند

 ! ها بيناره

همان ب تر كه ندانند و با وقاحت و دَريوزِگي، بيشتر و بيشتر مال و منال 

ِ  تا در زمانِگردآوري كرده و حق يكديگر را نشخوار كنند  از  حسمر ِ  ،ممر

 ...شان كند هايشان، بيشتر و بيشتر زجركش داشته دادنِ دست
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متعفن كه جسد من تا خرخره در لجن فرو رفته و همرروز   ردابِدر اين مُ

ي زي كمه چمون مخمدر   يم تن ما چ  كشميدم،  مرِِ دردناك خود را انتظار مي

 «نوشمتن »، داد ين ميرا تسك من  هاي سرسختِ سرگيجه موقت، بخش و  آرام

دانسمت    ممي ن كمه  يم با ا .كرد نوشتن يك كيف مجيبي در من ايجاد مي .بود

بمراي  ممن  اما  نخواهد داشت،را  كسي توان خواندن و درك كردن مزخرفات

كمه -كرده در روحم    هاي ريشه هاي وحشتناك و فراموشي زخ درد لِيتس 

 نوشته .بودمتن نوشمجبور به -شدند تر و زجرآورتر مي روز مميق به روز

 

هماي  

ي  وكولمه  كمج  در ظمر ِ  «فلسمفه »و  «تاريخ»از  ،من معجوني بود تلخ و گس

ا مچمه بسم   ؛قنمد  يبم  تلخ، نه چون چاييِ يكالم. «مدرن سياهِ پُست  ادبيا ِ »

 .م داده بودتر از زهرماري كه روزگار به خورد تلخ

يشمتر از هاي دردناك ، چند خط ب كوشيدم پيش از آغاز تشنج هر روز مي

يماد گرفتمه بمودم كمه هركمدام از ايمن     . ام را روي كاغذ بياورم افكار آشفته

 سال. تواند فراه  كننده مالقا  من با مرِ باشد هاي لعنتي مي تشنج

 

 

ها بمود  

 گوار سامسا"  گريدانست  كه همنون " تدريجي من آغاز شده و مي كه مرِِ

تبديل گشته و م «ناك اي چندش حشره»هاست به  مد 

 

حكوم بمه فراموشمي  

 كافكايي""نه  ديگر باري از بخت بد،. در مَدَم هست 

 

وجود داشت كه ممن را  

 ...رايدتا من را بسُ " ويرژيليجاودانه كند و نه "
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بار، بمه   هاي تكراري و كسالت روز و شب در ميان گذرِ ،نكبتي اين زندگيِ

. دكمر  بدل گشمته و نفمس كشميدن را بمراي  دشموار ممي       اي بي وده چرخه

هاي مزخر ، براي  تبديل به  اي در اين چرخه غرق بودم كه سرگيجه اندازه به

 . مادتي روزمره شده بود

سفيد بمودن، در حمال تنمزول و سمقوط بمه پرتگماه          و زندگي من از سياه

هاي سامت مدام  گذشت و مقربه بار مي روزهاي كسالت. خاكستريِ مطلق بود

هماي روحم  خمارش     زخ . پينيد   ميچرخيد و وهن من را در ه در خود مي

آوري  جويدن را با قدر  و سرمت حير  ،هاي مغزم رمگرفت و كِ بيشتري مي

من روز به روز  هاي وحشتناك تمامي نداشت و مذابِ كابوس. كردند دنبال مي

 ...شد شديدتر مي

اما درست هنگامي كه به تجزيه كامل نزديمك شمده و روحم  در شُمرُ      

اي غريمب و دلتنمد در    سمتاره  چشمكِ اشت؛ تشعشعِمتالشي شدن قرار د

اي  انگيز و وحشتناك، زندگي تاريك من را لحظمه  هاي هراس ميان اين كابوس

همنون سمرور يمك    ؛چسب انگيز، گذرا و دل رويدادي شگفت. روشن ساخت

پذيرِ مستراحي نجس، يا وزش نسيمي خنك در  جشن خاموش در تاريكيِ دل

ه  تنيد و ج ان را زيمر و   چيز را در همه ،مردادماهي  گرماي وحشتناكِ ميانه

 ... زبر كرد

 

*** 
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 ديروز
 

كمه در مُمردابِ    در يك روز پاييزيِ بي وده همانند ديگر روزها؛ درحمالي 

 كالبمدِ ي چروكيمده  ي زدگي از ج انِ ماوراي پموچي شمناور و در دخممه    دل

 تن ا رابطِ اي كه كَندَن بودم، پشتِ پنجره ام در حال جان اثيري

 

ممن و ج مانِ   

انت ا سراسرِ  در كنار درختي مغبون و ك نسال، نگاهي ژر  و بي ،ها بود سايه

 ... من را آشفته كرد ي نداشته آرامشِ

اي گشاد و اندامي  تفاو  با موهايي پريشان، جامه خسته و بي دختركي تن

نااسمتوار  ي بادِ خشنِ پماييزي، باوقمار و    هاي وحشيانه نحيف، در ميان سيلي

در . گشمت  ايستاده بود و با نگاهي سرد و مغموم به آرامي در ممن حمل ممي   

م ا هستيسياه ووب شدم و شُرشُر مرقِ داغ چنان    حرار ِ سردي آن ديدگانِ

پايمان ممن را   اي بي رمشه. را سوزاند كه خود را در آستانه تبخيرشدن يافت 

. مانگار از آغاز دنيا در حال لرزيدن بود. فراگرفت

 

گويما آن ديمدگانِ سمياه،    

 ...كرد  چنين من را در خود ووب مي خداي م ر، كه اين تبلوري بود از فروغِ

 اي، روحِ ها چه نيرويي داشت؟ چگونه براي لحظمه  او كه بود؟ آن چش »-

من را سامان بخشميد و سمردي و تماريكي ج مان را دچمار       ي متالشي شده
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تاثيرِ طلسم ِ   بود؟ يا روح من تحت بخش كرد؟ آيا رويايي گذرا گرمايي فزايش

يگانه كرد؟ آيا بيدار بودم؟ يا اين " پيري مخو ، وَهمي دلنسب را تجربه مي

  ...« ؟ديدم را در خواب مي ي هستي" ملكه

 !...واو

ي  درستي كمه او يگانمه ملكمه    به! ي هستي يگانه ملكه! چه تعبير زيبايي

 ... سر كائنا  بودي سرا ي ج ان و يگانه ملكه هستي، يگانه ملكه

 ... تر بود ها، زيبا زيبايي  او كه از همه

 ...ها، اميدبخش بود او كه در ميان سيل نااميدي

 ...او كه وراي آدمي بود

 ... اما

اگمر ممن نيمز همنمون     اگر اين ديدار تن ا يمك رويما باشمد، چمه؟    »-

دچار وَهمي دلنسب شده باش ، چه؟ همو كه در رويما، شميفته   زريادَرِس""

بر سرش فرياد . كه پيشتر هرگز او را نديده بود حالي شد؛ در ملكه اُداتيس""

 سال. زدم كه اين رويايي پوچ است اما او به حر  من گوش نداد

 

 

ها حيمران و  

 ...پريشان آواره ش رها گشت و سرانجام اُداتيس را يافت

د ي زيباي خود را در خواب ديدار كردم؟ يا شماي  آيا من نيز چون او، ملكه

 ...« ؟انگيز و كوتاه، حاصلِ دروغِ نشئگي افيون باشد شگفت اصال اين رويدادِ
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هماي غمگمين و    آن چشم   تواند خواب و رويما باشمد؟   چگونه مي! نه»-

آن موهماي پريشمان كمه در    ؛ تفاو  كه مميقا در نگاهِ سرد من گره خورد بي

اندام شكنجه آن خورده؛  هاي ترك زد؛ آن لب ه ميميان بادِ خشنِ پاييزي ضجّ

 ...  «.شده

 

آورده بمه   هاي هجوم پرسش در خود غرق بودم و سرگشته در ميان سيلِ

اي محمرك و ممووي در    در اين ميان ناگ ان انديشه. زدم مغزم دست و پا مي

 : وهن  پينيد

 ... «شايد هنوز اينجا باشد؟»-

 كه چون حيواني متعجب و رَم كرده بمه  با شتاب تكاني خوردم و در حالي

چندباري سرم را چرخانده و با دنبال كمردن   ملتمسانهچرخيدم،  دور خود مي

دقمت   اتماق را بمه   سموي پنجمره و سمپس درونِ    نگاه ، نخست آن سيرِ خطِ

خواب ك نه هميشگي، كمد  هاي سياهِ اتاق، تخت اما جز ديوار. جستجو كردم

، چيمز  سوي پنجره ها و تك درختِ ك نسالِ آن وپر  ي مملو از خر  شكسته

 ...ديگري در دنياي  نبود
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اي  خمورد و نالمه   كه با هر يورش باد، تكاني ممي -تِقو پنجره   و با صداي تِقو

هماي ريمش    زخم  . متوجه سوز و سرماي رخنه كرده در اتاق شمدم  -كرد مي

. خود را به كنج اتاق كشميدم . هاي  را سوزاند استخوان ي روح  تا ممقِ شده

 ...ز كردم و زانوهاي  را در آغوش گرفت ه، كِپشت به كمد ك نه و شكست

آورد،  العاده در من به وجمود ممي   فوق كيفي كه فكر كردن به آن لحظا ِ

تقاضماي توقمف زممان را     كائنما  دهوش  كرده بود كه ملتمسمانه از  چنان مَ

توانسمت    شد و ممن ممي   چيز در آن نقطه منجمد مي كاش تا ابد همه. داشت 

صمور    در ايمن . هاي ماورايي و آسماني حل شموم  براي هميشه در آن چش 

بمه  آميمزي شمده و هسمتي    آميز مشق، رند توانست با قل ِ اسرار زندگي مي

 ... جان گيرد -بار براي هميشه يك- ي مزخرفش همراه تمامِ چرخه

 زدم و مي اما همننان كه در خود دست و پا مي

 

كوشيدم بيشتر و بيشمتر  

 ي بسان خنمده -ن ، ناگ ان فكري آزاردهنده ها را در وهن  مرور ك  آن چش 

از مغمزم گذشمت و   -شبي سمرد و تاريمك   پيري مخو  در دلِ سكو ِ نيمه

هاي  ضعف كرد و دچمار درد  تك سلول اي خراش داد كه تك گونه افكارم را به

 :شد

انگيز را ديده اسمت؟  هاي شگفت نيز آن چش  يديگر آيا جز من، كسِ»-

وجودشان پر از ش و  و نكبمت  ي انگيز كه همه رقوتهاي دوپاي  آيا اين سايه

 ترين شان آن روشن هاي حريص است، با چش 

 

 

 

 

تاريكي را برانمداز كمرده و در   

 ...« ؟كنند وهن بيمارشان او را تصور مي
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آن  حمريصِ  نگماهِ  ترس، توام با خفگي و اضمطراب از سمنگينيِ   احساسِ

 خميسِ . ت پريشان سماخت جانورانِ دوپا، من را در من هَ  زد و روح  را سخ

جنگي درون  آغاز شد و با ناتواني كوشيدم تا از سمنگيني نگماه   . مرق گشت 

 . هاي آسماني جلوگيري كن  پليدشان بر آن چش 

ام مشمغول جويمدن    همايي كمه در ميمان جمجممه     رچ كرمخِ رچصداي خِ

تاكِ  كه با هر تيك-ام بودند، در صداي سامت ديواري  هاي مفونت كرده زخ 

. پينيد و رمشه بر اندام  انداخت -كوبيد من مي سرِ د، انگار تبري بر فرقِخو

بغضي نخراشميده، حلقموم  را    تيز و چركينِ خواست  فريادي بزن  اما چنگالِ

در جنوني توام با خفگي، سرم را در ميان دو دست  قفل كردم تا از . شُردفِ مي

پينيمدم و بما    خمود ممي   وار در ديوانه. ديوارهاي اتاق جلوگيري كن  چرخشِ

ي  وقفمه  هاي بمي  همه جا سياه بود و در ميان سو . كوبيدم شت به ديوار ميمُ

هماي مزخمر ، پاهماي      رچ كمرم خِم  رچدردناك سامت و خِ تاكِ هستي، تيك

 ... ست شدسُ

 

                                               *** 

 

www.takbook.com



14بهمن انصاري /   

www.takbook.com



 
 
 

 15/  مسلخ روح  

 ...ستهاي ، فريادي از دردها لب خاموشي                                                                         

 دانست؛ من را مي دردِ "كافكا"تن ا 

اما افسوس كه روزگار به وسعت يك قرن، 

 ...من و او فاصله انداخته است ميانِ

 نيمروز
 

سعي كردم بلنمد شموم   . در وسط اتاق افتاده بودم. هاي  را باز كردم چش 

. كمرد  كشيد و سرم به شدّ  درد ممي  گاه  تير مي گيج. اي  سست بوداما پاه

سموز و سمرماي   . انگار كه كسي با تبر چندين بار به فرق سرم كوبيده باشمد 

همواي   در ميمانِ . اتاق رخنه كرده بمود  باز، به درونِ نيمه ي مزخرفي از پنجره

رقصميد و بمر    سوي پنجره ممي  نيمروز، بادِ پاييزي هوهو كنان در آن گرمِ نيمه

تكه ابري پن مان   پشتِدر با وجودي كه -آفتابِ كمرند . خنديد من مي ريشِ

من فمرو   اش را در ديدگانِ درخشندگي برقِكوشيد  سرسختانه مي -شده بود

سمردي و كرختمي، بما گيجمي و      هاي  را ريز كردم و در كشاكشِ چش . كند

 .در آغوش گرفت  ز كردم و زانوهاي  راحوصلگي به كنج اتاق خزيدم، كِ بي

خيره به ديوار بودم كه صداي چرخيدن كليدِ دربِ اتماق، ممن را متوجمه    

اي از اتاق گذاشمت و   سيني خوراك را در گوشه. بود "جان خانوم". خود كرد

دان  از ممن متنفمر    كه مي با اين. م ل هميشه حتي به من نگاه ه  نكرد. رفت

شمود،   هربار كه وارد اتاق  مي .ام كه به خون  تشنه نيست آسوده است اما دل
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 گزليكميلباسمش   م در زيمرِ ا ههينوقت نديمد . كن  زيرچشمي براندازش مي

قلمب  هم   . البته فقط اين نيست. لولي بر كمر بسته باشد پن ان كرده يا شش

. او با تمام تنفري كه از من دارد، آدم خوبي است كه دهد مي يگواه

 

 

به قلمب   

 ... گويد غ نميدان  كه درو مي. امتماد دارم

 !... قلب 

با اين كه . ترساند از دست دادنش، من را مي فكرِ. هميشه نگرانش هست 

هاي دوپا گنديمده، امما هنموز زنمده      سايه كينه و نفر ِ هاست در ميانِ مد 

هميشمه نگمرانش . هاي آخرش ه  با من صمادق اسمت   در همين نفس. است

انگيز تبديل  هاي رقوت سايه  لِاگر اين قلب را از دست بده ، من ه  م. هست 

نگ مداري . رح  دل و بي سند-احساس و مزخر  خواه  شد  هاي بي به كِرم

 پيش. هاي هرروز من است جان، يكي از دغدغه نيمه از اين گوهرِ

 

 

 

 

تر حتمي بمه  

ام را شكافته و آن  ب ا، سينه گران ام كه براي نگ داري از اين دُرِ اين انديشيده

وقمت   آن. دفن كمن   -زير كمد قديمي-ورم و در گوشه اتاق را با احتياط درآ

هماي  هماي دوپما و سمايه    يك از كِمرم  هيچ خيال  راحت خواهد بود كه دستِ

 حريص، به اين تن ا داشته

 

ي من و ايمن تن ما ميمرابِ بازمانمده از انسمانيت،      

 ... نخواهد رسيد
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م مل  . پينيدام  معده درونِ مايعا  لَزِجِ صداي قورقوري در ميان سيالبِ

يادم افتاد كمه  . خويش گندابي از خونِ بخت در ميانِ حلزوني نگون ال زدنِقَتَ

آش و نان و آب . سيني كشاندم خودم را به سمتِ. هاست گرسنه هست  مد 

 ... پر از آش كردم و تا نزديكي دهان  آوردم. قاشق را برداشت . بود

 : ود زمزمه كردمي مرموز، در خ ا انديشه اما ناخواسته با تلنگرِ

در غذاي  سَ  ريخته باشد  "مفريته زن"چرا بايد آن را بخورم؟ اگر آن »-

ممن تشمنه    او كه بمه خمونِ  . خواهد من را بكشد چه؟ او كه هميشه دلش مي

ايمن ديوانمه    رِگفت بايمد از شَم   مگر از پشت درب اتاق نشنيدم كه مي. است

 «...خالص شوي ؟

كنمد ممن    ديوانمه اسمت، فكمر ممي     بيناره خودش !مزخر  است! هه»-

 بموي گنمدِ   پموچش  مغمزِ  هماي  از روزنه قدري به .چقدر از او بيزارم !ام ديوانه

. تراوش كرده كمه ج مان در نجاسمتي دائممي غمرق گشمته اسمت        فاضالب

هاست من را در اين اتاق زنداني كرده و همر روز   منحوسي كه مد  ي مفريته

  «.بيازارد گيرد تا من را بيشتري به كار مي تالشِ

  ...اما

اش، آدم قِبراق و زِبِلي است و در كارش  خِرِفتي ي همه حال با اين بااما »-

هربمار خواسمت     كه مگر نه اين .هينوقت نتوانست  قِسِر در رَوَم. بسيار دقيق

اش  گذارم، همنون بختك سر و كلوهمزخر  بيرون بُ سِحبَيواشكي پا از اين مَ
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كه ديگر از ايمن بابمت  استها  با اين همه، مد ؟ پيدا شد و جلوي  را گرفت

حتمي گريزهماي گماه و  . ام محصور خو گرفته زيرا به اين اتاقكِ. ندارمدردي 

كاوب و برون  گاه  از اتاق را ديگر نه براي فرار، كه براي ايجاد يك هيجانِ بي

 دان  ميزيرا . ده  ميشدن از روزمرگي انجام 

 

 

 

 

 

كه بيرون از اينجا هم  خبمري  

ج ان . خاكستريِ مطلق. همه جا خاكستري است. هيچ خبري نيست .يستن

 ... «.خاكستري است

تمر   بخمش  آراممش  از دنياي بيرون ،اين محبسدانست  كه  ر خوب ميگدي

روزي كمه   .با خروج از اين اتاق آغماز شمد   من مصيبت و بدبختيِاصال . است

. نگيمز گرديمد  ا مصاد  با ديمداري شمگفت   ،من از اين چ ارديواري گريختنِ

سموق داد و   «تنگمي  دل»بمه سموي    «تفاوتي بي»ديداري كه زندگي من را از 

 :من را فراه  ساختتدريجي  مرِِ مقدما ِ

از قفمل نبمودنِ دربِ اتماق ب مره جُسمت  و      -بار ديگمر -در آن روز، من 

. يواشكي به بيرون جَست 

 

اما هنوز چند گامي از اتاق  دور نشده بودم كمه آن  

و بما داد و فريماد    متوجمه شمد   -بمو كشميد   سگي دريده بسان- مفريته زن

كشان به سمت اتاق  به جان  افتادند و من را كشان. جان را آگاه ساخت خانوم

ممن  كشمان لينمار بمارِ    همننان كمه جيم   -منحوس  ي مفريته. بازگرداندند

فِ اش گلوي  را مي اهريمني چنان با چنگالِ -كرد مي

 

شُرد كه مرِ را در برابمر  

زدم و بمر  كه دست و پا ممي  درحالي-ي اين كشاكش  در ميانه. ديدم ود ميخ

 -شدم روي زمين كشيده مي

 

ناگ ان رويدادي بزرِ بمه وقموع پيوسمت كمه     
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تمر از   رويمدادي م يمب  . اي گُر گرفمت و در خمود سموخت    ج ان براي لحظه

 :م باند

 شت بمه  ي ب هايي كه گويي از دروازه پله-ها  در انت اي راهرو و باالي پله

آن بماال در آن  . اي مقمدس را ديمدم   فرشمته  -سوي زمين كشيده شده بمود 

اي گشاد و  تفاو  با موهايي پريشان، جامه خسته و بي ترين تاريكي، تن روشن

اندامي نحيف، نااستوار و باوقار ايسمتاده بمود و بما نگماهي سمرد و مغمموم،       

 .. .نگريست زميني را با حسر  مي حقيرِ كشمكش ما موجودا ِ

سمكو ِ  . كردن ، متوقمف شمد   تَقَالها،  با گره خوردن نگاه  در آن چش 

كشميد و شمايد در آن لحظمه،     ِ نگاهش، هياهوي دنيا را به چالش مي غمگين

گمان برداشمته و بما     دست از جدال با مفريتمه  -همنون من-سراسر هستي 

ايمن نخسمتين و   . صالبت و اصمالت خيمره ماندنمد    ي حسر  به آن اسطوره

 ...سين ديدار ما بودواپ

من را آشفته  ي نداشته  سراسرِ آرامشِ ،انت ا ژر  و بي نگاهِ  آناز آن روز، 

 آن ديمدگانِ  ديدارِ ها و حسر ِ دوري آن چش  روز به بعد، از دردِ  از آن. كرد

 ... دنياي  آتش گرفتآسماني، قلب  سوخت و 
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طمره اشمكي از  ق مبورِ اين خاطرا ِ گُند و هميشگي،با همنون هميشه 

. هاي  را سوزاند گوشه چشم  به پايين سُرويد و گونه

 

بمراي بمار همزار و يكم      

 : اختيار زمزمه كردم بي

 ... «كاش اينجا بود»-

 

هماي آشِ   پر بود از رشمته . قاشق را پايين آودم و با انزجار نگاهش كردم

ل مفريته مشمغو  زن هاي اهريمنيِ احساس كردم هنوز چنگال.  آغشته به سَ 

با نفر  قاشق را انداخت  و آش را با پاي  . حلقوم  است شُردن و خُرد كردنِفِ

ام خزيدم و خمودم را روي   خوابِ ك نه وپا به سمت تخت پس زدم، چ اردست

 ...آن رها كردم
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بما كوششمي   . ي سقف، منكبموتي مشمغول تمار تنيمدن بمود      در گوشه

ارهاي لَزِج و بمدبويش را از  داد و ت كِرِختش را تكان مي اندامِ ،ناپذير خستگي

 نجِكمي بعد دست از تنيدن برداشت و در كُ. كشيد يك سو به سوي ديگر مي

اي بمدبخت،   طعممه  بمه دام افتمادنِ   حريصمانه در انتظمارِ  . تارهايش نشست

رحممي و   زد و خموي بمي   هاي تيمزش بمرق ممي    دندان. كرد شماري مي لحظه

 : فكر كردمبا خود . هايش پديدار بود دَدمَنشي در چش 

هاي ترسناك و  بخت، با دندان اي نگون حتما پس از به دام افتادن طعمه»-

  ...«كرد  تكه خواهد هاي او را بيرون كشيده و قلبش را تكه روده ،شا خونين

 ... مو به تن  سيخ شد !چه وحشتناك

 كمه - نگماهش  سمنگيني . دارد نظمر  زيمر  را ممن  كه شدم متوجه ناگ ان

 گمره  از جلوگيري براي. انداخت اندام  بر رمشه -پاييد مي را من چشمي زير

 بارهما . بسمت   را هماي   چشم   دل مره  با او، دهشتناكِ نگاهِ در نگاه  خوردن

. است آرامش و تشويش ميان حائل ديواري همنون ها، چش  كه بودم شنيده

 در و سماخته  رهما  اشمباح  ج مانِ  تمنشِ  از را خود توان مي ديدگان بستن با

 ...مرِ راستينِ آرامشِ از نمايشي پيش. شد ور غوطه تاريكي السيّ آرامش

 ...اما

هاي  سايه ها چرنديا  مزخرفي است كه از دهانِ دانست  كه اين خوب مي

 ...دوپا نشخوار شده و هرگز قابل امتماد نيست
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همايي كمه بما    رمهاي كِ الي دندان افكار مشوّش و مشكوك و البه در ميانِ

شان سرگرم جويدن روياهاي  بودنمد،  رچخِ رچكنِ خِ خُرد ريت  منظ  و امصاب

 «هيچ»و در حال انديشيدن به  شده  گُ

 

 

بودم كمه ناگ مان متوجمه تماريكيِ     

. چيمز نبمود   هميچ . مرق سردي بر پيكرم نشست. وحشتناك پيرامون  گشت 

نموا كنمده   درختي بمي  اي كه احتماال از تنِ دردمندِ هاي زرد و خشكيده برِ

بار پيرامون  ا اندوه و نفر  دست باد را گرفته و با چشماني اشكشده بودند، ب

رح  با تمام قدر  بر سر و صمورت  سميلي   خشك و بي بادِ. رقصيدند من مي

هوهوي باد در گوشم  . خنديد بر حالِ زارِ من مي گويي سراسر كائنا  . زد مي

آوردند،  چال  مي و هاي بدبخت با هر يورشي كه به چش  رخنه كرده بود و برِ

 ...كردند دلگيرِ خاطرا  را در ديدگان  فرو مي غبارِ

خواست  بلنمد . من در ج ان و ج ان در جنون، مشغول حل شدن بودي 

. شوم و تكاني بخورم اما هرچه كوشش كردم، كمتر موفق شدم

 

 

 

 

تمام تمن  در  

زدم   هرچه دست و پا ممي . گرفتار شده بود ،منكبو  تارهاي چسبنده و لَزِجِ

خواست  فرياد بزن  اما بغضمي نخراشميده،   . توانست  خودم را نجا  ده  نمي

 ... حلقوم  را فشار داد

. دانست  چكار بايد كرد نمي. آمد آهسته به سوي من مي آهسته ،منكبو 

شمد  تر ممي  هرچه نزديك. لرزيد از ترس، توده نرم چشمان  در كاسه خود مي

هنگامي . گشت تر مي آورش نمايان چ ره چندش

 

كه درست به يك قدمي ممن  

 ... مفريته بود زن :رسيد او را شناخت 
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خمون بمود و از    ي  هايش كاسمه  چش . زُمُخت و ننسبش ي با همان قيافه

او درسمت  . آشِ آغشته به سَم  آويمزان   هاي لَزِج و چربِ هايش رشته دندان

هايش روي صورت ، من را آمماده    باالي سرم ايستاده بود و با نوازش چنگالك

 -هاي من خيره بمود  كه با نفر  در چش  همننان-ناگ ان . كرد وبح شدن مي

محابا خنجرش را باال بُرد تا سمينه ممن را    جي  مُمتدِ وحشتناكي كشيد و بي

 ... بشكافد

www.takbook.com



24بهمن انصاري /   

در وجمودم   بندبندِ. هاي  را گشودم سرمت چش    زنان با ن ايتِ نفس نفس 

اي كمه   درست م ل جنمازه  .پيكرم سنگين بود شُرُ ِ آب شدن قرار داشت و

سموخت  و   در تمب ممي  كشد.  هاست مُرده اما همننان وقيحانه نفس مي مد 

. كمردم خمودم را حمس نممي   . لرزيد زد و مي لق مي بيمارم لق روح  در كالبدِ

روي من افتاده  -اي شوم همنون ال هنف ميدم افليج شدم يا بختكي مووي 

 ...كرد از من سلب ميچنين توانايي تكان خوردن را  بود كه اين

. كمي گذشت تا توانست  خود را بازياب 

 

 ،به آراممي بمدن  را تكماني داده   

جرئمت دراز كشميدن يما بسمتن     . تخت نشست  ي در گوشه بيناره و وارفته

. و مرق سردي بر پيكمرم ماسميد  م در تبي داغ، يخ زد. هاي  را نداشت  چش 

گميج  .شدن قرار داشت مرق در آستانه ووب هاي مريض تن  از سرديِ سلول

 درست به. زده بدبخت و مصيبت .و مند به ناكجا خيره ماندم

 

مانند مردي كمه  

مخمو ، خمود را    روي پيمري  اش بمه  معشموقه  آغموشِ  با ديدن گشوده شدنِ

بماز،   زندگي يافته و با چشماني گشماد و دهماني نيممه    مزخر ِ بازيِ ي بازنده

ناپختمه،   ر غَليمان ايمن ترديمدِ   نگمرد و د  ناباورانه به سوختن آرزوهايش مي

 ... پز شدن است مشغول آب

. مانمدم واديوارهاي اتماق  خيره بر پريشان و مشوّش با افكاري بالتكليف، 

ها نيز ممن   گويا آن. ندرقصيد ديوارهايي كه وقيحانه در مقابل چشمان من مي

د كوشيدن آور، مي ناموزونِ چندش ي خود قرار داده و با اين حركا ِ را مضحكه

هستي، به آرامي  نرمِ در چرخشِ. ندوَرَمن رژه  تا بيشتر و بيشتر روي امصابِ
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هاي جنون بودم كه صداي چرخيدن كليمدِ   مشغول هض  شدن در دل و روده

 ... دربِ اتاق، من را از من بيرون كشيد

. وار شمروع بمه تالطم  كمرد     قلب  با هيجاني ديوانمه   با شنيدن اين صدا،

 با هر بمار شمنيدنش، دچمار يمك تمرسِ     . ن صدا هست ي اي بسته هميشه دل

شك و ترديمد،   شوم و غرق در گردابِ چسب مي وحشتناك، توام با كيفي دل

توانمد آبسمتن رويمدادي     اين صدا مي. مان  صبرانه به دربِ اتاق خيره مي بي

ممن، ايمن    يكنواخمت و مزخمر ِ   براي زنمدگيِ . اي تلخ باشد شيرين يا واقعه

لمذتي فراتمر از غمرق كمردن يمك      . لذيذ است يك نعمتِ رالت ابپُ لحظا ِ

ي  جنايتكمار كمه كلمه    رمِي بدبو در خون خويش، يا كشمتنِ يمك كِم    مفريته

 ...است بخت را متالشي كرده حلزوني نگون

 

نفمس  . باز شد اتاق، در وهن  با اين افكار مشغول خودزني بودم كه درب

م مل  . من گذاشمت  رِحقومُ بود كه پا به چ ارديواريِ " ماهك". راحتي كشيدم

 شَمرِ من بود و بمراي لحظماتي از   درمانِ  بيدردهاي  تسكينِ ،اوديدار هميشه 

-ام نيمز   هاي جمجممه  گويا كرم. گشت  ميروح  آسوده  هاي مزخر ِ خارش

شدند كمه بمراي لحظماتي دسمت از      زده  با ديدن او حير  -مانند هميشه به

 ... داشتند  جويدن بر

 ...  «!اشتنيماهكِ دوست د»-
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 ...«!خوب شد كه آمد چه»-

خواهمد بيشمتر و   زند اما من باز ه  دل  مي كه هر روز به من سر مي با اين

 ،البته اين خواستن. او را ببين بيشتر 

 

تا پيش از زمماني اسمت كمه روبمروي      

ممان در  زيرا به محض گره خموردن نگماه  . زند نشيند و در چشمان  زل مي مي

. شارَدفِ بدخي  در حلقوم  گير كرده و گلوي  را مي اي ه ، انگار توده

 

در ايمن  

هما  الي اين زخم   هاي مايع از البه هاي روح  متورم شده و چرك هنگام زخ 

 هماي  شوند و همنون اسيدي سوزناك، تا مغز استخوان ج يده و سرازير مي

تمرين سمياهي در   ترين و روشن هاي سياه او، مميق چش  آخر .كنند مي نفوو

تفاو  كه بمه  نگاهي دلنسب و بي. نگاهي سرد و مغموم. ها است تاريكي دل

 «مرِ بي ج اني»در آن دو چش ، . كند آرامي من را در خود غرق مي

 

 

 

 

ن فتمه  

هماي اليَتَنماهي   ج اني دلنسب و پر از آرامش كه به تممام ك كشمان  . است

 . ارزد مي

ترين  ن و ظريفها را بايد يك هنرمند زبردست با ب تري گمان اين چش  بي

گونمه  حتما همين. كشيده باشد -شايد اصال با قلمي آسماني و ماورايي-قل  

ها تن ا  اين چش . ها را ندارد كشيدن اين چش  چون هيچ قلمي لياقتِ. است

 بدون آن. دليل براي بقاي ج ان و تداوم هستي است

 

 

ها تمام هستي با هممه  

هماي دوپمايش، بمه انمدازه      هماي حمريص و كِمرم    ها و ك افا  و سمايه  نكبت

 ...بين  ها مي هستي را در آن چش  من نظ ِ. ارزد نمي ،حاجا  بز قضاي
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من را دوست . زند هميشه به من لبخند مي. ماهك، معصوم و نجيب است

دوست  دارد چون هر روز به ممن سمر   ! كه خودش گفته باشد، نه نه اين. دارد

كه ممن بلمد نيسمت      گويد مين آنقدر زيبا سخ. زند زند و با من حر  مي مي

بيمن ،   ممان  و ممي   ممي  تن ا در روشناييِ سياهِ چشمانش وا. پاسخش را بده 

بما   ، زنم   پما ممي   و مفريته دست ي اهريمني زن هاي چنگال در زير كه درحالي

اي مغموم و مغبمون   فرشته. كن  ناشناخته، التماس مي ي نگاه  به يك فرشته

تمر از ممريخ بمراي بشمر، در اوج      نيمافتني  دستباال، آن دورها، جايي  آنكه 

 ... ايستاده است

دان  كه اين درازراهي كه ميان من و او فاصله انداختمه،   خوب مي! دان  مي

. طراحمي شمده اسمت    مفريتگمان  دَدمنشي و حسماد ِ  كشِ بالترديد با خط

سرانجام يك روز با نيرويي كه از ماوراي آسمان و يا شمايد از اممماق زممين    

آن  و يكمي از ام قي كرده  پاره تيزي را از حلقومِ پاره فت خواه  كرد، تي ِدريا

 ...كردمنحوس را در خونِ خود غرق خواه   گانِمفريت

 

ف ميدم كه وقت رفتن . ي افكار من ه  پاره شد ماهك كه بلند شد، رشته

. هماي  در هم  شمد    سِگِرمه. حيف كه اين ديدار را هميشه پاياني است. است

شد هميشه در  كاش مي. رفت ر بيرون نميحقوشد هرگز از اين اتاقِ مُ كاش مي

 ... زد نشست و براي  حر  مي تا ابد روبروي  مي. ماند كنارم مي
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پميش از  -هاي من در لحظما ِ خمداحافظي   بدونِ آگاهي از خودزني-او 

هماي ممن گذاشمت و   دو دستش را روي گونهخ  شد، هميشه  به مانندرفتن 

 سنگينِ كوشيد غ ِ حالي كه مي درو بوسيد  پيشاني من را

 

 

 

 

 نگماهش را پشمتِ 

بما   كمرد و انگيز، لبخندش را حفظ  برقي اميدبخش پن ان كند، با تلخندي غ 

 ... «نگران نباش» : صدايي لرزان آخرين جمالتش را بر زبان آورد

 

ممن نشسمت و بغضمي  با رفتن ماهك بار ديگر غ  سمنگيني بمر قلمبِ   

. چند انداختنخراشيده حلقوم  را 

 

 

 

 

 

بدبخت و سمرخورده، سمرم را بمه زيمر   

ز خود را به كنج اتاق كشيدم و پشت به كممدِ ك نمه و شكسمته، كِم    . افكندم

در وهن  دوبماره   كوشيدم، هميشهم ل . كردم و زانوهاي  را در آغوش گرفت 

 : ...او را مرور كن 

يمك روحِ . ي پماك  يك فرشته. آسماني است شايد ماهك يك موجودِ»-

 مگر نه اين. سمقد

 

 كه او تن ا كسي است كه صمادقانه ممن را دوسمت دارد؟ 

شمايد او . پايان با مفريتگان اسمت  شايد او تن ا اميدِ درماندگان در جندِ بي

 تكه

 

 

 

 

 

اي از يك بلورِ درخشان و ارزشمند است كمه اشمتباهي در اممماقِ ايمن   

 ... «.هرچه هست، او از جنس مفريتگان نيست. چاهكِ خال، هبوط كرده
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را برانمداز   ي رهايي از گيجي، پيرامونهاي  را ماليدم و كوشيدم برا چش 

. راندم، سيني غذا را در گوشه اتاق ديدم به اطرا  مي ديدههمننان كه . كن 

اما همين كه افكارم را سر و . ي براي  غذا آورده بودجان كِ نف ميدم كه خانوم

سميني   خودم را به سممتِ . ام هاست گرسنه ساماني دادم، يادم افتاد كه مد 

 ... آش و نان و آب بود. كشيدم

ام بمودم،   جمجممه  درونِ كه سرگرم مبارزه بما صمداهاي گنمدِ    همننان

در . آن در آش كمردم  هد  قاشق را در دست گرفته و شروع به چرخاندنِ بي

حسي كه پيشمتر  . انگيزي به من دست داد شگفت اين ميان ناگ ان يك حسِ

حل  ،اي مووي انديشه :انگيز يك حس وسوسه! ه نكرده بودمآن را هرگز تجرب

 !...ي مرموزقدرت شده در احساسِ

محكوم او ام،  با خود انديشيدم، تا زماني كه اين قاشق را در دست گرفته 

كن ، در آش فرو رفته و  رهايشاما اگر . ماندن محكوم به زنده . به بودن است

اش نيمز   حتي شايد جنمازه . رفتهد به نيستي خوا. غرق خواهد شدبه آرامي 

درواقمع  ! مسخره، هرگز پيمدا نشمود   اين مايعا ِ پس از فرو رفتن در امماقِ

بمود و   !سرنوشت او در دست من اسمت  !زندگي و مرِ او در دست من است

 ! هيچ اختياري از خودش ندارد !نبود او در دست من است

. به قاشق خيره شدم با غرور كمرم را راست كردم و با نگاهي تحقير آميز

اي شيطاني از سمرم   ناگاه انديشه. ه بودمجيبي من را فراگرفت احساس قدر ِ

كممي ترديمد   . هاي  نقمش بسمت   ي لب اي در گوشه گذشت و لبخند موويانه
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قاشق را به آرامي باال آوردم و در يك . داشت  اما ن ايتا تصمي  خود را گرفت 

م ل من كمه  -زودي  ه پر  شد و بهبه سمت كاس. لحظه، ناگ ان رهايش كردم

 . در آش فرو رفت و غرق شد -روم لحظه در گنداب زندگي فرو مي به لحظه

 ... «آيا من او را كُشت ؟»-

 ... «!من او را كُشت  !بله»-

 

 خواست  بمه سرنوشمتِ   مندانه غرق در باد و غرور بودم و تازه مي رضايت

  كمه صمداهايي مشمكوك از    فرداي او بيانديشم  قاشق و فرجامِ پس از مرِِ

. ام را به خود جلب كرد اتاق، من را از دنياي  بيرون كشيد و توجه دربِ پشتِ

 ام را بما كلنمدِ  خودسماخته  و ج مانِ  ،كه افكارم را غرق در تشمويش  از اين

 تخريب قرار داده بودند سخت آزرده شان در مسيرِ خودخواهي

 

. خاطر گشمت  

هماي  را در هم  كشميده بمودم،      ن سِمگِرمه ركنما رغُكه غُ با اين همه، درحالي

 :هاي  را تيز كردم به پشتِ دربِ اتاق خزيدم و گوش اختيار بي

 « .رسد به كسي نميكه آزارش . كني  رهايشدرست نيست » -

 ... «.ديوانه باشي يك نبايد تا آخر ممر پاسوزِ. ي نيستا چاره»-

بماالخره يمك    كه كننقدر بر بودنش پافشاري آ! گويد ديگر راست مي»-

 ... «!جاست و خونش به گردن ما افتاده اش آن جنازه ببيني روز 
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  ...بود؟ن "شوم ال ه"يا اين آخري آ

 ...راند ميمن سخن  خودش بود كه م ل هميشه از مرِِگمان   به آري

جموش   و او قلب  غرق در كينه و نفر  بمه جنمب   با شنيدن صداي مرموزِ

هايي لمرزان   با گام. هايشان را گوش دَهَ  حر  نتوانست  بايست  و باقي. افتاد

كه زانوهاي  را در آغوش  گرفته بمودم، روي   به سمت تخت  خزيدم و در حالي

قدري از شنيدن صداي او منقلمب   به. شدمپ لوي چپ  و پشت به پنجره ولو 

هاي  را بسته و در حالي كمه   و پريشان احوام بودم كه با اضطراب چش  گشته

  :در خود مشغول خودزني شدملرزيدم،  مي

من هرگز به . شوم آرزوي مرِ من را دارد هينوقت نف ميدم كه چرا ال ه

گونه كه بمه   همان. ام حال كاري به كار او نداشته اصال تابه. او بدي نكرده بودم

هماي ممووي و    ي سمايه  اما او ه  م مل بقيمه  . ام ديگر كاري نداشته كسِ هيچ

بارها . نابودي من را دارد هميشه آهندِ. تشنه استمن  هاي دوپا به خونِ رمكِ

 ي كمه نالمه   در حمالي  .پماييزي  آلودِ مهسرد و  شبِ م ل آن نيمه. امتحان كرده

تندي از الي پنجره وارد اتماق   و سوزِ آرامش شب را ربوده بود ،سگان ولگرد

پا بمه درون اتماق   اتاق را گشود و با احتياط درون  شد، به آهستگي دربِ مي

 همنمون -لحظماتي  . درخشميد  شب ممي  سفيدش در تاريكيِ بدنِ. اشتگذ

 -پنماه در قبمر اسمت    پاره كردن جسمدي بمي   تكه ي شبحي گرسنه كه آماده

ِ نگاهش،  از داغيِ. كرد حريصانه من را برانداز  هماي    سرماي سمختي وارد ر

 ناگ مان . زد همايش بمرق ممي    چشم  . سوزاند   را هاي تا مغز استخوان كهشد  
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ور   به سوي من حمله لحظه در يك نقش بست و هايش لبپرفريبي بر  نيشخندِ

پيكر و زهرآگين كمه   چون ماري غول ه - جنون حل شده دردر سكوتي . شد

 ،كمرد  ممي  تَقَمال با هيجمان  . من را در برگرفت -زند اش حلقه مي به دور طعمه

تر بمه  لحظه بيش به لحظه ريخت، كه شُرشُر مرق مي حالي و در زد نفس مي نفس

 . ..پينيد ميدور من 

خُمرد  شُمرُ ِ هاي نحيف  در  استخوان .ه بودترس تمام وجودم را فراگرفت

 .ديدم تر مي خود را به مرِ نزديك آيينهو هر  قرار داشتشدن 

 

امما درسمت   

و خواسمت دسمتان  را   ههنگامي كه مرِ براي مالقا  با من به كنارم رسميد 

شمده و  حلقومِ خفههاي خيس و  با چش بگيرد، آخرين رَمَق  را جمع كردم و 

 و دستچنان زده، با تمام وجود  وحشت

 

 

پا زدم تا توانست  پيكمر نحميف  را از   

 ... هاي نيرومندش بيرون بكش  زير چنگال

پاچه و حيران، با شتاب به گوشه اتاق خزيدم و در حالي كه خود را  دست

بما  . كمردم  ش لرزيدم، بما تمرس نگماه    در آغوش كشيده بودم و به شد  مي

هاي گشاد و  هاي گره كرده همانجا در كنار تخت ايستاده بود و با چش  مشت

كشميد و ممن را    با فشار نفمس ممي   -همنون گاوميشي لَندِهور-خشمگين 

، آن جمانورِ دوپما   نگماهِ  ترس و اضطراب از سنگينيِ احساسِ. كرد برانداز مي

زدم و سرم   مهمباتْچُ لرزيدم، كه مي حالي در. وجودم را سخت پريشان ساخت

هاي  رمرچ متوالي كِخِ رچگاه  در ميان خِ گيج. را در ميان دو دست  قفل كردم

. هاي ممتد و آزاردهنده، در شُرُ ِ متالشي شدن قرار داشمت  مزخر  و سو 
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شوم با خش  و نفر  به سمت من آمد، دو دستي صورت  را  در اين هنگام ال ه

هيچ چيز  شبيه آدميزاد »: گوش  ن يب زد گرفت و با صدايي خفه كرده، در

 . بانيت بود، از اتاق بيرون رفتو در حالي كه سر  از مص« لعنتي نيست

در  ،ديگمر  بمارِ  يمك . اين تن ا باري نبود كه او قصد جمان ممن را داشمت   

شبي سرد و تاريك در حالي كه به خواب مميقي فرو رفته بودم، ناگ مان   نيمه

روي من افتاده بود و چون افعمي  . از خواب پريدمبر اثر فشار سنگيني تنش 

هماي   پينيد كمه قطمره   پيكري، من را احاطه كرده و چنان به دور من مي غول

امما  . پاشميد  كرد و بر سمر و صمورت  ممي    مرق، از پيشانيش چكه مي درشتِ

هاي  كامال باز شد، نفس مميقي كشيد و آخرين  اي كه چش  درست در لحظه

لحظاتي بعد بمدون  . حركت ايستاد هاي من وارد كرد و بي فشار را بر استخوان

. مه بمود به موقع بيدار شمد . بلند شد و از اتاق بيرون رفت كوچكترين حرفي

پريمدم، چمه بسما     شايد اگر كمي ديرتر از خواب ممي . تيرش به سند خورد

شكسمت و اگمر    هاي  را مي پينيد كه تمام استخوان اي به دور من مي اندازه به

 .گشت  گمان براي هميشه افليج مي مُردم، بي يحتي نم

اي نيمز   شوم داشت ، چيزهاي تمازه  اي كه با ال ه در خالل پيكارهاي شبانه

درست . دارد نيزم ال ف ميدم كه او افزون بر زيبايي، بوي خوبي . متوجه شدم

 -بموي گنمد فاضمالب    همنمون -كه تعصبا  خُشك  با اين. مفريته زن وارونِ

ي منحوس به بيرون تمراوش   ي آن مفريته مغزِ پُكيده هاي از روزنهاي  اندازه به

شمود،   كرده و مغزِ خِرِفتش را چنان احاطه كرده كه هرگز به من نزديك نممي 
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  اصال مگر مي. دهد اما من مطمئن  بوي گند و متعفني مي

  

شود آن كِرمِ دوپما، 

و چمه بوي خوبي ه  داشته باشد؟ هميشه ميخواست  بدان  آن مفريتمه بمدب

 چاق و مزخر " اهريمنِ" آن لذتي دارد كه

 

مدام بما ولمع در حمال بلعيمدن     

 ... اوست؟

 

. ، من را مقماوم سماخت  و مشوّش هاي تاريك آمدها در آن شب اين پيش

زودي ياد گرفت  بايد بيشتر مراقب باش  زيرا همر آن، ممكمن بمود اسمير      به

بما . ا از دست بمده  شوم شده و جان  ر مفريته و ال ه هاي اهريمني زن نقشه

ها به خون ممن  اين موضوع براي  بسيار سخت بود كه چرا آن دركِ ،اين همه

 تشنه هستند؟ من كه هينوقت كاري به كارشان نداشت ؟ 

 هيچ. ندمزخرف. ا موجودا  مجيبي هستنده اصوال آدم

 

 

چيزشان منطقمي  

هينوقمت نتوانسمت    . شمان  شان مشخص اسمت و نمه بمدي    نه خوبي. نيست

از اول هم  همينطمور   . شود چيمزي ف ميمد   از رفتارشان نمي. ان كن ش درك

بشمر را بما    ي كه نطفه درستي به. كنند ا  مي  پاره اگر مراقب نباشي تكه. بودند

 ...روز نخست ه  همين بود از همانِ. اند دريوزگي، بدبختي و ك افت بسته
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. كمرد  وازش هماي پشمت  را نم    شد و استخوان باز وارد  نيمه ي هباد از پنجر

 خودم را بيشتر جمع كردم و با دستِ. سوزش شديدي گرفت روح هاي  زخ 

سرما . اما موثر واقع نشد. را پيدا كرده و روي خود كشيدم  راست  پتوي ك نه

ك برداشمتن  رَِاستخوان  نفوو كمرده بمود كمه صمداي تَم      اي در مغز به اندازه

ارفتگي بدن  را تكاني داده و ناچار با بدبختي و و. شنيدم هاي  را مي استخوان

در ايمن  . كه خود را در آغوش گرفته بودم، در گوشه تخمت نشسمت    حالي در

 :با خود انديشيدماختيار  لحظه بي

 شد خطِ كاش مي. خورد شد سرنوشت به گونه ديگري رق  مي كاش مي»-

فاصله انداخته بود را با يك قيني تيمز و برونمده منقطمع     ماممتدي كه ميان 

آور زممان و مكمان و    شد خارج از ديوارهاي سلول ممذاب  كاش مي. كردم مي

همتا، تا ابمد خيمره    هاي آسماني و بي مفريته، در آن چش  دور از چش  زن به

 «.او كه زيباترين بود. او كه ب ترين بود. كردم ماندم و او را ستايش مي يم

  «چه؟رسيد،  مفريته از راه مي م زناگر درست در همين هنگااما »-

آورد و  آورش به سوي ممن يمورش ممي    هاي چندش حتما با همان جي »-

. گردانمد  شان به اتاق  بازميكِ شانداد، من را كِ همننان كه گلوي  را فشار مي

هماي مرطموب و    كرد و روده پاره مي هاي تيزش شكم  را پاره شايد با چنگال

هماي   يا حتي بما انگشمت   و ها من را دار بزند كشيد تا با آن لَزِج  را بيرون مي

او كمه از ممن   . آورد هاي  را از حَدَقمه درممي   شناور چش  ي اش، توده كشيده

. كرد شوم ه  كمكش مي شايد ال ه. من تشنه است او كه به خونِ. متنفر است
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داد تما  پيكري، انقمدر فشمارم ممي    زد و همنون افعي غول به دورم حلقه مي

د دو نفري به جان  بيوفتند، با تيغمي حتي ممكن بو. هاي  خُرد شود استخوان

ام را بشكافند و پس از بيرون كشميدن قلمب ، آن را جلموي  آلود سينه چرك

 ...  «.سد بياندازند تا ديگر نتوان  ماشق باش 

 !... ها  احمق

 دانند كه حتي با اين حَربه ه  نمي نمي»-

 

 

 

 

 

 

 

توانند مشمق را از وجمود ممن  

تمك   تموان  بما تمك    من مي. ماشق باش توان   من بدون قلب ه  مي. بزدايند

هما ايمن راز را  ولمي چمه خموب كمه آن    . ها باش  هاي  ماشق آن چش  سلول

فكمر . دارند رم برميقلب  دست از سَ وقت بعد از بيرون كشيدنِ آن. دانند نمي

تك  ها خبر ندارند كه تك ولي بيناره اند؛ زُدودهكنند كه مشق او را از من  مي

 هاي من براي بندگي آن چش  مويرِ تك هاي من، تك سلول

 

 

 

 

هماي آسمماني  

 ... «.ساخته شده

 : آهي كشيدم و با حسر  ادامه دادم

. انگيمز باشم    شمگفت  توانست  شاهد يمك رويمدادِ   كاش يك روز مي»-

آميزي كرده و  آميز مشق، رند رويدادي اسرارآميز كه زندگي را با قل ِ اسرار

 ي روز آن فرشمته  كماش يمك  . داد ممي بار براي هميشمه جمان    هستي را يك

نگاهش ج ان را به چالشي  كه با سرديِ-ي هستي  ناشناخته، آن يگانه ملكه

 «.آمد پا به دنياي حقير من گذاشته و به ديدار من مي -كشيد فرجام مي بي
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در . متوجه اشتباه نابخشودني خويش گرديمدم اما ناگ ان به خود آمده و 

 : و ن يب زدم ستادمبا قدر  اي  خواهي اين زياده مقابل

ايد هرگز از اين درب او نب. مجب انتظار مزخرفي! احمق! ديوانه شدي؟»-

اصال چرا . شايستگي پذيرايي از او را ندارد ،حقور و ك نهمُ اين اتاقِ. وارد شود

هماي   او كه با چشم  . بايد به ديدار من بيايد؟ او كه ج اني بخاطرش برپاست

هاي هستي  شد كه تمام جاوبهكِ ا به چالش ميتفاو  چنان دنيا ر غمگين و بي

بدبوي خاكستري فرو رفتمه و حقيرانمه جمان     از شد  شرمندگي در مُردابِ

اصمال او كجما و ممن    . م ر بخش از خداي  او كه فروغي است فزايش. كَنَند مي

 «... .مطلق كجا؟ من موجودي حقير و بدبخت دربرابر آن صالبتِ

 

هماي   چشم  . ا گيجي سرم را بلنمد كمردم  هاي خود، ب شرمنده از سرزنش

كوشميدم  . گذشمت  چرخيد و از جلوي ديدگان  مي سياه او، مدام در وهن  مي

. هما هميچِ مُطلمق هسمت      چندبار به مغزم گوشزد كن  كه من بدون آن چش 

زيرا اين يمادآوريِ  . بارها و بارها اين را با خود تكرار كردم. بدبخت و فرسوده

داشمته  ها را  توان  آن چش  وقتي نمي. فراموش كن  نبايد آن را. م مي است

نفمس كشميدن    قِ، حتي نبايد حَم ببين ها را  توان  آن چش  ، وقتي نميباش 

بايمد  . نيست و نابود شموم  منفجر شده و بايد. بايد از ه  بپاش . داشته باش 

وجمود  هرگز نِ م»همنون  -هاي آسماني در فراغ آن چش -زميني  اين كالبدِ

متالشمي   پيكمرِ  هما در ميمانِ   رماصال همان ب تر كه كِ. ، از ميان برود«نداشته
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هماي   وقتي آن چش . هاي  را نشخوار كنند سلول تكِ ام پيدا شوند و نك شده

حتمي نبايمد   . آسماني را نداشته باش  حتي نبايد جسدي از من بماقي بمانمد  

 ... اي از من باقي بماند ورّه

 

انگار . كرد ينيد و گيجگاه  را متورم ميپ آور در سرم مي صداهايي مذاب

با قمور  دادن ِآب  . چرخاندند هاي  فرو برده و مي خنجري برنده را در شقيقه

رفمت و اشمك     فمرو   -هاي گوشتيِ حلقوم  در توده-دهان ، تيغي در گلوي  

نااميدانه كوشيدم در ميانِ . سرم را در ميان دو دست  قفل كردم. سرازير شد

. بمه افكمارم ج مت داده و متمركمز شموم      مغمزم،  كماريِ  سر و صداي چكش

 :ناك از وهن  گذشت آور و چندش اي مالل انديشه

 ... «؟حال است؟ آيا شاد است ااكنون او كجاست؟ در چه»-

اين ديگمر  . شور اين افكار محقور و مصنومي را ببرد مُرده !چه مزخرفي»-

هما   چشم    آن !احمق! لعنت به تو !ههَ! چه پرسش چرندي بود؟ آيا شاد است؟

تفماوتي و  بمه بمي   ،هما  تمام جذابيت و گيرايي آن چشم   !كه نبايد شاد باشد

 !زدگي آن است غ 

 

يعني وهن من تا اين اندازه خودسر و الاُبمالي شمده كمه    

 «!دهد؟ چنين انديشه مزخرفي را در خود راه مي
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ضي بغ. حوصله نشخوار كردن كلما  را نداشت . بحث با خود را رها كردم

شُرد كمه نفمس كشميدن بمراي      فِ دار چنان گلوي  را چند انداخته و مي آب

هما بما    و كِمرم  انفجار قرار داشت هاي  در شُرُ ِ شقيقه. ترين كارها بود سخت

ديگر اداممه ايمن رونمد    . سرمت بيشتري جويدن مغزم را از سر گرفته بودند

انداختمه و دوبماره    جند با افكارم را به كناريالجرم . پذير نبود براي  تحمل

 ... روي تخت  ولو گشت 

 

*** 
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 شامگاه
 

اي درون  هاي  را گشودم، روي تخت رها شده و يك سرماي مسخره چش 

بمه سمختي تكماني    . كمرد  كرخت  را مورمور مي جان  رخنه كرده بود كه بدنِ

نه حوصله دراز كشيدن روي تخت را . پيكرم را از جا كنده و ايستادم ،خوردم

 هد  چنمدباري دور  بالتكليف و بي. مه زدن در كنج اتاق رامباتْنه چُداشت  و 

هماي   گمويي چنگمال  . خفگمي داشمت    نيمه احساسِ. اتاق را گز كردم تا دورِ

همايش   داد و جي  موجودي مووي و ناشناخته به آهستگي گلوي  را فشار مي

 .پينيد هاي گوش  به آرامي مي در دوردست

پماييزي   خشمنِ  بادِ ،باز افتاد كه از الي آن يمهاختيار نگاه  به پنجره ن بي

روان شدم و در ميمان هيماهوي    پنجرهبه طر  . شد اتاق مي واردِهوهوكنان 

آسمان، سر  و غمگين بود . و به بيرون زل زدم هباد، پرده را كنار كشيد  زوزه

سموتر از حصمار    كممي آن -روبروي  . و خورشيد در آستانه مرِ قرار داشت

ي زردي را ديدم كه با خموردن همر سميلي از بماد،       ت خشكيدهدرخ -پنجره
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خستگي از ممقِ جانِ درختِ ك نسال  فريادِ. كرد هاي بيشتري را رها مي برِ

 . كرد گويا خود را براي مرِ اسفناكي آماده مي. شد شنيده مي

بختمي . انگيزي چه تقدير غ . چه سرنوشت شومي. درخت پير بيناره»-

 ... «.بختبد، همانند منِ بد

خراش بود وقتي كه در اين غروبِ رو به تماريكي، بما از دسمت    چقدر دل

بسان پدري كمه ممرِ فرزنمدانش را در پميش    -هايش  دادن هر يك از برِ

و به تلخي اشك  كشيدهناله سوزناكي از ممق جان  -كند چشمانش نظاره مي

. ريخت مي

 

 

 

 خودش ه  ف ميده بمود كمه محكموم بمه درد كشميدن و ممرِِ      

توانسمت  او را در آغموش گرفتمه و بما     كماش ممي  . زجرآوري است ريجيِتد

هايش را محافظت كن  تا شايد اندكي تسكين دهنده  تك برِ هاي  تك دست

 ... دردهايش باش 

 معشوقه. هاي داشت شايد او ه  سابقا معشوقه

 

اي از جنس آسمان كمه آن  

ايمن   زنمدگيِ  امِو شمايد تمم  . نگريسمت  ايستاد و او را ممي  باالها، در اوج مي

 اما از بختِ شوم، .شد زده و سردِ او خالصه مي درخت پير، در چشمان غ  تك

ي آسمماني را دريمده،    هاي چركينش معشموقه  با چنگالمفريته   زني روز  يك

و از . از ريشه ساقط كرده باشمد اش را  را دزديده و هستي اش نداشته آرامشِ

هماي   چشم  آن  در فمراغِ ناره درختِ بيبراي همين مصيبت است كه اكنون 

زند و مرِ  ه ميجّچنين دردمندانه ضَ اش، اين ي هستي يگانه ملكهرندِ  سياه

 ... دشَكِ را انتظار مي
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 هماي  بمه مخمزنِ قطمرا ِ     زير پلك. اشكي از گوشه چشمان  سرازير شد

سرم كممي گميج   . كرد ميو ديدم را مختل تبديل شده  ي اشك هشد انباشته

 درخمتِ  كه باد در ميان شا  و برِِ همننان. خيس و تار بودجا  همه .رفت مي

چون مايعي لَزِج، كش من  در وهنِ به آرامي نيز ، زمين و زمانچرخيد پير مي

 .كرد ميشروع به چرخيدن آمده و 

اشك  هاي باد و قطرا ِ درشتِ سيلي در ميانِ -سرسختانه همننان-من 

 رقمصِ  .نموا خيمره بمودم    بي بر درختِمغزم، كاريِ  و صداهاي دردناكِ چكش

چشممان  نگريسمتن را سمخت     هاي زرد و فرو رفتن تي ِ باد در خيسيِ برِ

 مشاهده كردمقدي را  درخت، كودكان قد و ني  سختي در پيرامونِ به. كرد مي

. كردنمد  ممي بمازي   ابل انهو  پلكيدند   و خنده و هل له، دور آن ميكه با جي

شمنيدم كمه ممن را بمراي      انت ا، مي و بي گاهي در ميان آن هياهوي گند گاه

هاي  اما من فقط به سرخوشي. خوانند فرامي شان احمقانههاي  شركت در بازي

شمان   كمرده و در دلم  بمر ريمش    شان با حيمر  و تمسمخر نگماه     مذبوحانه

هايي  شادي. كرد نيستي منزجر مي و شان من را از هستي حماقت. خنديدم مي

 . سرشار از پوچي و هوچي

هاي  چنان در خوشي! هاي حقيري خوشي چه دل! اي هاي ابل انه شاديچه 

بود، فرجام روزگارشان نيسمتي  شان شده  انگيز غرق بودند كه فراموش نفر 

گماو، بمراي    سمرگينِ  دركنارِ بازگشته،طبيعت  دامانِ بايد بهاست و به زودي 

 ... انجير نقش كود را ايفا كنند درختِ رشدِ
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مشمغول نگريسمتن بمه ايمن      -هايي كمه داشمت   با همه سختي-مميقا 

 ... معوج بودم كه و رويدادهاي كج

كه -خسته  ي تنكدختر تفاو ِ و بي زده غ  انِناگ ان نگاه سردم در چشم

درخمت ايسمتاده    اي گشاد و اندامي نحيف، نااستوار و باوقار در كنمارِ  با جامه

خورده و اندامي   ترك هايي  غمگين، لب انيدختركي با چشم. گره خورد -بود

موهماي پريشمانش در ميمان    دخترك مغموم ايسمتاده بمود و   . شكنجه شده

 ... زد درپيِ بادِ خشنِ پاييزي، ضجّه مي هاي پي سيلي

تن ما بما    .كشميد  كرد و فريماد نممي   شادي نمي. م ل ديگر كودكان نبود

نگماهش، ممن را در    پايان، خماموش ايسمتاده بمود و بما سمرديِ      اندوهي بي

 ... كرد سياهش ووب ميهاي  چش 

نگماهي  . تر از هر خورشميدي بمود   نگاه خاموش و رو به غروب او پر فروغ

 ...مكيد انت ا كه من را در خود مي ژر  و بي

ممن را از   ،هما  نگماه كمردن در آن چشم    . زمان را داشمت   آرزوي انجمادِ

ا نگاهي مميق كه در ژرفاي خود دنيايي ر. كرد نياز مي كس بي چيز و همه همه

امما  . من متعلمق بمه آن دنيما بمودم    . جا داده بود كه يقينا با من بيگانه نبود

ايمن پنجمره و   حصمارِ  دان  به كدامين گناه تبعيد شده و اكنون در پشتِ نمي

 حبسي بي زمان محكوم به گذراندنِ اين اتاقكِ شكنجه، به جبرِ درونِ

 

 پايمان 

 ...مبود
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 م ل يك مرِِ تدريجيِ .ها آرامش لذيذي داشت غرق شدن در آن چش 

و شناور ماندن در ك كشانِ  ،م ل رها شدن از سنگينيِ جس  .درد خوب و بي

زودي بما يمك سميلي خشمك و      بمه . دوامي نداشت ،اين آرامشاما  .كران بي

و فرو رفتنِ يك تكه برِ خشمكيده در تخم ِ  چشم ِ     رح  دردناك از بادِ بي

هماي   ينيمد و از درون آن چشم   دنياي غبارآلود و مشوّش من دَر هَ  پچپ ، 

 ... به بيرون پرتاب شدمبا لگد سرد و دلنسب 

 

چنمدباري  . اي پاهاي نااستوارم سست شد و سرم گميج رفمت   براي لحظه

. پلك زدم و كوشيدم تا خودم را پيدا كرده و به ياد بياورم كه در كجا هسمت  

امما  . ردمپيمر را برانمداز كم    درختِ سپس مايوسانه با شك و دل ره پيرامونِ

نه كودكاني سرگرم بازي و شادي و نه دختركمي بما چشممان    . كس نبود هيچ

 ... سياه و غمگين

با اين حال سرسختانه ايستاده بمود  . ك نسال تن اي تن ا بود تك درختِ

هايش را در نبردِ نابرابر بما بمادِ سم مگينِ     و در اوجِ نااميدي، واپسين كوشش

. درختِ بيناره. كرد هايش محافظت ميِ برآخرين بست و از  پاييزي كار مي

رحمانمه   به كدامين گناه مستحقِ ايمن اسمت كمه چنمين بمي     . درختِ مظلوم

 ... زجركش شود؟ آه
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 ييهما  قدم يصداي خود و درخت غرق بودم كه  در سرنوشت به باد رفته

 نگاه  را از درختِ. ، من را از افكارم بيرون كشيد و متوجه خود كردمشكوك

نگماه ، پيرممردي دُرُشمت و     سِميرِ  خطِ چپِ سمتِ   و در امتدادِبرداشت پير

آرام   دار و چپقي در دهان كمه آرام  لبه يزُمُخت را ديدم با پالتويي بلند، كاله

منون ه-محك  و استوار  ،اش خميده  قامتِ و با آن قد. پيمود طول كوچه را مي

گمام  -شمد كِ اي خشمن را بمر دوش ممي    كسي كه مصممّ  و مغمرور، صمخره   

 . داشت برمي

كه دردمندانه محكوم بمه -پناه  هاي بي برِ خورد شدنِ خش صداي خش

هستي را در انزجماري ابمدي  قُلتَشَنِ مغرور، در زير پاهاي آن  -نيستي بودند

او را همنون خدايي يافت  كمه جمز خمود   . كردم با نفر  نگاهش . بُرد فرو مي

 و همهقصودش، همه چيز بيند و براي رسيدن به مقصد و م كسي را نمي

 

 

 

 

كمس  

 ...كند پاهايش لِه مي را در زيرِ

 درخمتِ يِنزديكم  درها محو بودم كمه پيرممرد    برِ هاي شكستنِ در ناله

مشمغول  ف ميده بودانگار كه . به ناگاه ايستاد -درست روبروي من- ك نسال

. اندكي بعد، به آرامي صورتش را به سموي ممن چرخانمد   .است زاي او هست 

 ر از دل ره و تشمويش، رخسمارِ پُ يِاتاق در آن تاريك چراغِ روشناييِ تشعشعِ

 :اش را نمايان كرد اهريمني

خورده با خطوطي مميق و ناموزون كمه  كاي زُمُخت، چروكيده و تَرَ چ ره

 خروارها ريشِ آمد، زيرِ هرچه به سمت پايين مي

 

 

 

 

 

خاكستري و چركين پن مان  
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لرزيمدم   من بر خود مي. كرد مي ميهيبتش شبحي سياه و بدبو را تدا. شد مي

غرور و فاتح به من زل زده و غرق در  باز و چشماني لوچ، پر و او با دهاني نيمه

 ... نگريست من را مي ،تمسخر

نماك   چنمدش  آن نگاهِ شوم در پشتِ ي هزار نقشه .منظره دِهشتناكي بود

 ... پن ان بود

اي تيمز و   خندهخبيث، ؛ با صدايي خفه و دوز  از امماقِ صداييبا  ناگ ان

سر داد كه روح  خراش خورد و ممو بمه تمن      -به نيرومندي آورخش-بُرَنده 

خشمنِ   بادِ .ام را سوزاند داغ، هستي سخت ترسيدم و شُرشُر مرقِ. سيخ شد

بر تر از هميشه  محك هاي خشك و دردناكش را  سيليي او  با نعره پاييزي نيز

 ...روانه ساختسر و صورت  

 

لرزيد، واپسين رَمَقَ  را جمع كرده و بما   كه زانوهاي  به شدّ  مي در حالي

در ميمان دو   را سرمود را به گوشه اتاق انداخته، و خ موحشت پرده را كشيد

در سمرم  تا آخرِ دنيا پيرمخو   ناكِ چندش ي صداي خنده. كردمدست  قفل 

دهان  خشمكيده  . انيدسوز ام را مي كرده نفوو ِجان ممق هاي به پينيد و زخ  مي

ناگ مان بمه يماد آوردم كمه پنجمره اتماق را        .رفت بود و چشمان  سياهي مي

بمما تمممام وجممود خممودم را در آغمموش كشمميدم و بمما چشمممان از  .ام نبسممته

كمردم كمه    لرزيدم، خيره به پنجره، آرزو ممي  كه مي زده، در حالي بيرون قهدَحَ
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درون شدن از پنجره را  ناييِمخو  آنقدر چاالك نباشد كه تواكاش آن پيرِ اي

 ... داشته باشد
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خمود   ،متالط ِ ترس كنان از اقيانوسِ زيادي طول كشيد تا شنا زمانِ مد 

هرچنمد كمه   . ها در اين مسير بودم شايد قرن. آرامش سوق ده  را به ساحلِ

انت ا كه من را در خود گير  مسيري بي. دان  هرگز نرسيده و نخواه  رسيد مي

ايمن  . بودسيدن به ناكجا را براي من تبديل به آرزويي محال كرده انداخته و ر

مذابي دردناك كه همزاران  . ترين مذاب من است ها بزرِ ها و نرسيدن رفتن

شمايد  . شود كمرد  چه مي. ي جانِ من است سال است، مشغول مكيدن شيره

خره كشميدن ممن   ، از آن دسته افعالي است كه تن ا براي به سُم  اين نرسيدن

ي  يده شده و شايد اصال زجركش كردن من از م مترين اهدا  اين چرخهآفر

 .منحوس باشد

 

دريافت  كه شمد  وزش بماد    كردم، چنان كه به آرامي خود را پيدا مي ه 

در دورتمرين   هاي دلخراش به آراممي  هاي نامف وم و سو  كمتر شده و باند

خبمري از   رخوب كه دقت كردم ديگم . شدن هستندمحو مشغولِ  نقاط مغزم،

كاري مغزم نيز احتماال بمه پايمان    مخو  ه  نبود و چكشپيرِ ي بُرونده ي خنده

هاي النمه كمرده در مغمزم     رمرچ كِخِ چرتن ا آن صداي آشناي خِ. رسيده بود

نفسمي بمه    .شد كه به آرامي سرگرم جويدن مغز و روحم  بودنمد   شنيده مي

 ...آسودگي كشيدم

 در هممان ديمدارِ   .به ممن نرسميد   مخو  دستشِ چقدر خوب بود كه پير

هايش خواندم كه آهند آن را دارد تا با تخته سنگي بمزرِ   كوتاه، در چش 
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حتي شايد بر آن بود تما پمس از   . ام را متالشي كند به سرم كوبيده و جمجمه

جموش  آب شتن من، توده خاكستري مغزم را بيمرون كشميده و در ديمدِ   كُ

يمابي بمه   ستمفريته نيز بعد از د يقينا زن كه استاين كاري . بياندازد تا بپزد

 دربِ خودم از پشتِ. من انجام خواهد داد

 

 

اتاق شنيدم كمه در ميمان صمداي    

د، بما مشموه و   چاق و مزخر  به راه انداخته بمو  اهريمنِآن ملوچي كه با  ملچ

 : فتگنفر  

اش  خواهد كلمه  دل  مي. هميشه مزاح  است. كاش اين لعنتي ه  نبود»-

 ...«   شدن شروش، بپزم و خيرا  كن كن  و مغزش را به شكرانه ك را متالشي

 ... لعنتي

شان  اي كه با ولع مشغول ليسيدن ك افا  توانست  درست لحظه كاش مي

 هاي فرو رفته در حنجره تي  ،بودند، انگشت در حلقوم  كرده

 

ام را قي كمن  و  

 ... ازمساقط س شان را از ريشه، زندگي ننگينبا يك يورش پرقدر ، 

غمرق در خمونِ خمود مشمغول     مفريتمه  آن زنِ چه لذتي دارد زماني كه

 خيره شده و بلند اش ، به چشمان كريه و رو به خاموشياستدن نَكَ جان

 

بلنمد  

جمان   طور كه از خمانوم  همانلحظه  حتي در آنشايد . بخندم او  به تلف شدن

شان  ي  را به خونها ، دست«كند خونِ قرباني بال را دفع مي»: شنيده بودم كه

 ... ماليدم آغشته كرده و به صورت  مي
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. انگيزنمد  شان نفر  همه. خورَد شان به ه  مي حال  از همه! مزخر  است

خمود،   ك افما ِ  موجودا  مضحكي كمه در حمال غمرق شمدن در ممنجالبِ     

 ...هاي مووي سايه. خواهند من را نيز به نيستي بكشانند مي

 ...حيف

 ... ز آن هست  كه بتوان  از پس او بَربياي تر ا حيف كه من ضعيف

. از خودم كه ناتوان و بدبخت هست ، متنفمرم . از آن مفريته بدبو متنفرم

بما آن  -ام  هاي مزخر  و سممج درون جمجممه   رمي زندگي و از اين كِ از همه

كننمده   از مقايد پوچ و گممراه . متنفرم -آورشان مذاب هاي مكرور و رچخِ رچخِ

از همه . كنند، متنفرم شان فكر مي ي كه فقط به شك  و زيرشك نكبت مردمانِ

هماي   از زخم   خواند، ها را مي از هركس كه اين نويس  و اين مزخرفاتي كه مي

و تا مغز  -شود تر مي روز شديدتر و مميق كه روزبه-مزخر  و دردناك روح  

 ... متنفرم و از تمام دنيايت سوزاند هاي  را مي استخوان

محكموم  . محكوم به خاكستر شدن. به مذاب كشيدن هست  من محكوم

 ... محكوم به نابود شدن. به درد كشيدن

زده و   هماي آسمماني، ضمجّه    هاي  در فراغ آن چش  تك سلول بايد با تك

هما   آن چشم   و در اوج اين دردها، به ياد آورم كه من قربمانيِ . زجركش شوم

 ... انگيز قرباني آن نگاهِ حير  .هست 
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لحظه به   به ها آب شده و لحظه چه چيز از اين باالتر كه براي آن چش  اصال

آن ادمما كمن  كمه بمراي       تموان  سوي نيستي هُبوط كن ؟ آيا پس از آن مي

تر از آن هسمت    من بيناره. ام؟ اصال بايد ه  همين باشد تجزيه شده ها چش 

بايمد فقمط   ممن . را داشته باش آسماني  نگاه كردن در آن ديدگانِ لياقتِكه 

. سياه آن دو مرواريدِ .قرباني آن دو چش  باش 

 

من موجودي حقير و بمدبخت  

 ... مطلق دربرابر آن صالبتِ
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 ، نگماه كمردن را   خيسي چشمان. زانوهاي  بيرون كشيدم سرم را از ميان

هاي وقيحانه ممن را بمه ريشمخند     ديوارهاي اتاق، با رقص. ساخت ميدشوار 

 ،شمد   ي اتماق وارد ممي   ناكي كه از پنجمره  ندشسوز و سرماي چو  گرفت مي

 ...كرد مي حس  هاي  را بي استخوان

جان كي براي  غذا  نف ميدم كه خانوم. اتاق افتاد ي گوشه چشم  به سينيِ

هاسمت   اما افكارم را كه سر و ساماني دادم، يادم افتاد كمه ممد   . آورده بود

 ...و آب بودآش و نان . خودم را به سمت سيني كشيدم. ام گرسنه

 ... خواست  قاشق را برداشته و آش را تناول كن ، اما

 ... ديدم كه قاشق در آش غرق گشته

 «كدام نيروي نيرومندي او را غرق كرده است؟»-

به آرامي و با ترديد دست در آش كرده و پس از جستجويي كوتاه، قاشق 

 . را يافت  و بيرون كشيدم

 ! سال  بود

 !و شايد سرحال

السابق كمار   في آش نجا  يافته، خواهد توانست كما كه از منجالبِاكنون 

 !اش را انجام داده و آش را از كاسه به دهان منتقل كند روزمره

 « من او را از مرِ نجا  دادم؟»-
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 «!من او را از مرِ نجا  دادم»-

بار نجاتش  توان  دوباره قاشق را در آش رها كن  و اين فكر كردم حتي مي

كه زنمدگي و ممرِ او در دسمت ممن      درستي به. تا بميرد. رق شودنده  تا غ

! هميچ اختيماري از خمودش نمدارد    . سرنوشت او در دست ممن اسمت  . است

 !...كن  نبود او را من تعيين مي و بود

 ! اما نه

 ...زندگي خودم هيچ اختياري ندارممن فقط خداي قاشق هست  و در 

تموان    و م ل من كه ممي - من را داردزندگي شايد كسي ديگر اختيار »-

 ... «.تواند با من چنين كند مي -قاشق را بكُش  يا نجا  ده 

چمرا  . طور باشد، او مجب موجمود بمدي اسمت    اگر اين. مزخر  است»-

 ... «كند؟ اختيار را از من سلب كرده؟ چرا من را به حال خودم رها نمي

 

هم  در  ممن   -كه در آش غمرق شمد  -اگر رهاي  كند و م ل قاشق اما »-

 «نكبتي غرق بشوم چه؟ اين دمادمِ زارِ لجن

وقتمي بميمرم خيلمي هم  خموب      . بمه درك . اصال غرق بشومكه چه؟ »-

هماي   رمكِم . شمنوم  هاي لَزِج را نممي  رمرچ اين كِخِ رچديگر صداي خِ. شود مي

 ... «.مفريته لعنت به آن زن. شان لعنت به همه. لعنتي
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مصبانيت در دست گرفت  و مقمداري از   هاي دَر هَ ، قاشق را با با سِگِرمه

اي  اي آزار دهنمده  اختيمار انديشمه   ولمي بمي  . آش را تا نزديكي دهان  آوردم

 : همنون آورخشي داغ، مغزم را آتش زد

ي موجودي بدبخت، مغمزش   جمجمه مخو  پس از شكستنِ اگر پيري »-

 «آش انداخته باشد چه؟ را بيرون آورده و در ديدِ

يمك   مغزِ ي تكه شده هاي تكه انگار توده. آش نگاه كردم با ترديد به ظر ِ

بموي  . ر از خون و چرك و مفونت، شناور بمود پُ ي بيناره در اين كاسه موجودِ

همنمون بموي مزخمر     -پز شده بود  آدمي كه در آش، ني  اجزاي بدنِ نِفُعَتَ

ا هم  از مجراي بيني وارد مغزم شد و در تمام رِ  -مستراحي گرفته و باال زده

حال  به هم   . دنيا به دور سرم چرخيد. هاي  رخنه كرد و پي و سلولامصاب و 

بمه سممت   تعمادل،   بي و مُق زدم .ليان كردام غَ اسيد بدبويي در معده. خورد

ام در  بدبوي معده لَزِج و مايعا ِ كه گندابِ در حالي .خزيدماتاق  گلدانِ گوشه

و همر   هاستفراغ كمرد  ،ار در پس آنب بار ديگر مُق زدم و اينفَوَران بود،  حالِ

 . ..نبود را باال آوردم و ام بود چه در معده

نماك   هاي چندش رمهاي چركين و كِ بخت از خونابه گلدان نگونكمي بعد، 

 ...ه بودي معده من، پُر شد دار و گنديده شكِ و مايعا ِ
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خودم را به سمت تخت . رفت هاي  سياهي مي چش . احساس ضعف كردم

ام  زدم و معمده  گماه مُمق ممي    همننان گاه و بي. و روي آن ولو شدمكشاندم 

ام سمخت  و روده  دل. تحمل اين وضع را نداشت . پينيد وار در خود مي ديوانه

گممويي . آورد خممورد و درد شممديدي را بممر مممن وارد مممي در همم  گممره مممي

انبردستي وحشي گير افتماده و  هاي سرسختِ هاي  در ميان دندانه استخوان

خواست  از جا برخيمزم . به مقداري آب محتاج بودم. دوش يك خُورد مي به يك

امما . اي از آب بنوش  كشان به سمت سيني كشيده و جرمه و خودم را كشان

. ترين كارها بود جان سخت نيمه بلند كردن اين نعشِ

 

 

 

 

بما ايمن هممه، بمه همر      

 ... خيز شوم مصيبتي بود، توانست  پيشرفتي داشته و ني 
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ي اتاق، چشم  بمه جسمدِ     راه نرسيده بودم كه در گوشه ي ميانه هنوز به

روي زمين ولو بود و به آرامي . بخت افتاد حلزوني نگون مب   و غرق در خونِ

 ... شد جانش خون سرازير مي بي از پيكرِ

كمه   حمالي  در-هايي وحشتناك  در همين لحظه زير چشمي ديدم كه كرم

از  -كمرد  زده مي شان من را وحشت ي  ها رچ ساييده شدن دندانخِ رچصداي خِ

من را برانمدازم   ،گويا با نگاهي پرمعنا. شد شان پيدا  وكنار سر و كله هر گوشه

 ...حلزون را متالشي كرده بودند هاي لعنتي كه مغزِ رمهمان كِ. كردند مي

ي  كوشيد تما از روزنمه   روح  سرسختانه مي. لرزيدم و در خود مي زدميخ 

ها از هر طر  به سوي ممن در   رمكِ. به بيرون يافته و بگريزد هاي  راهي چش 

شان خوني و  ولوچه لب. شدند تر مي حركت بودند و هر لحظه نزديك و نزديك

. خواست  بلند شوم اما پاهاي  قوّ  نداشمت . شان سرد و پراشت ا بود ها چش 

. دمپا به سممت درب خزيم   و چ اردستهمانطور لرزيدم،  كه مي ناچار در حالي

كمرد   هرچند كه فرقي هم  نممي  . ها بود اين مسافت كوتاه براي  درازترين راه

راه نرسيده بودم كمه درب بماز    ي هنوز به نيمه. زيرا اين نيز راه گريز من نبود

دار؛ بما   شد و پيري مخو ، با قد و قامتي خميده، پالتويي بلند و كالهمي لبمه  

وارد  -بزرگي در دست داشت كه تبر درحالي-اي زُمُخت و ريشي ك يف  چ ره

 ... شد

 آن نگماهِ  شوم در پشمتِ  ي هزار نقشه. هاي من زل زد ايستاد و در چش 

، چنمان  از اممماق دوز   نموايي كريمه  بما  كمي بعد، . ناكش پن ان بود چندش
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دهشتناكي سر داد كه مو به تن من سيخ شد و در حالي كه با نفمر   ي خنده

 ... پيش آمد آهسته به تهو نيرند به چشمان  خيره بود، آهس

نه راهِ پس داشت  و نمه راهِ . دانست  بايد چكار بكن  نمي. زده بودم وحشت

 دست با كمكِ. ، تقاضاي ياري داشت «هيچ»نااميدانه از . پيش

 

 

هاي  خمودم را  

در . او ممكمن نيسمت   دانست  كه گمريختن از دسمتِ   مي. كشيدم مقب  مقب

در ايمن ميمان ناگ مان    . رفمت   تمر ممي   بو مق تر معجزه، مقب رسيدنِ انتظارِ

 ...ناك فرو رفت نرم و چندش يا  احساس كردم دست  در ميان توده

 ... برگشت  

نرم حلزون را لِمه   كه در خون حلزون شناورم، دست  جسدِ ديدم همننان

 ... كرده و در ميان آن گير افتاده

كوشيدم تا  يزدم و با نااميدي م درپي مُق مي پي. اي من را فراگرفت رمشه

 ... ي چسبنده و خوني آزاد كن  دست  را از درون آن توده

آبي  .رچي را در بيخ ِگوش  حس كردمخِ رچدر اين هياهو ناگ ان صداي خِ

 ... هاي  چكيد البالي ريشلزج روي پوست  لغزيد و از 

 ... با ترديد و دل ره سرم را چرخاندم
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هاي ممتد و صداهاي  سو   مخو ، ن يبِ آورخش،هاي پيرِ خنده در ميانِ

را ديدم كه بماالي   -لَزِج خيس وبا اندامي  – پيكر رمي غولگند و نامعلوم، كِ

 ... استام  سر و كله ليسيدنسرم ايستاده و با وَلَع مشغول 
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بدن  بمه قمدري داغ بمود كمه     . زدم نفس مي نفس. هاي  را گشودم چش  

برخواسمتن از جما را  نمه قمدر    . احساس كردم به زودي تبخير خواه  شد

 ... شايد افليج شده بودم. هاي  را چش  بستنِ داشت  و نه جرئتِ

. اي بر پيكرم ماسيده بود ق سرد چسبندهوسط اتاق ولو گشته و مرِ ،لمس

. شايد اصال به نيستي سقوط كرده و يا شايد هرگز نبودم

 

نف ميدم چه شمد و  

شنيدم  يري مخو  را ميهاي پ وجودم صداي خنده در امماقِ. شد چه بايد مي

... گشت كه به آرامي محو مي

  

 

رختمي و  احسماس كِ . گيج و بدبخت روي زمين رها و در خود گم  بمودم

سميّال كائنما ، معلمق و    انگار از دنيا جدا افتاده و در پموچيِ . رِخوَ  داشت 

مانمدن خمود   در مُردن يا زنمده . حالت مجيبي بود. رفت  هد  به ناكجا مي بي

 ي اين مسئله كردنِ حل   و مشغولِترديد داشت

 

 

 

 

 

الينحل بودم كمه بما صمداي  

. اميمدوار گشمت    خمود از ايمن مخمصمه   چرخيدن كليدِ دربِ اتاق، به نجا  

 ... ام سايه افكند اي بعد آرامش بر سراسر زندگي لحظه

 

خسته، با موهايي پريشان و  سرد و تن. ماهك دوست داشتني. ماهك بود

به آرامي پا بمه درون   -كُنَك خوش دل مصنوميِ و يك لبخندِ-اي گشاد  جامه

  ...محقور من گذاشت اتاقِ

 ... اما
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پاهايش . هايمان در ه  گره خورد، نگاهش مضطرب گشت همين كه چش 

و واج   ردرگ ، هاجبالتكليف و سَ. اش در ه  ريخت آرامش نداشته. ست شدسُ

 ،ر كمه بمود  بعد بر شوك خمود غلبمه كمرد و هرطمو     كمي . در من خيره ماند

پاچه خودش را به من رساند و در حالي كه با چشماني مملو از اسمترس   دست

 :نگريست، زمزمه كرد و دل ره سر تا پاي  را مي

 ...« .چكار كردي با خود »-
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ريش . هاي  را موض كرد لباس. با دستمالي مشغول تميز كردن صورت  بود

زده و  يمخ  ديمدم آن نگماهِ   يبراي نخستين بار بود كه م. و موهاي  را شانه زد

 ...نگراني: تفاو ، حالتي جديد به خود گرفته دلنسب و بي

هماي  را  شمت خيره بمه زممين، مُ  . در تمام اين مد  از خودم متنفر بودم

. ساييدم هاي  را به ه  مي فشردم و دندان مي

 

از مصبانيت و شمرمندگي دلم    

 . ماز خودم متنفر بود. هايش زل بزن  خواست در چش  نمي

 ...« .ها را دچار اضطراب و ترديد كردم من آن چش »-

 ...« .ها را دچار نگراني و تشويش كردم من آن چش »-

به آرامي سرم را . هاي من گذاشت كارش كه تمام شد، سرش را روي شانه

هاي ، آن رخسار  هاي سرازير شده از چش  باال بردم تا سنگيني قطرا  اشك

خشمگين بما   منكبو ِ. م  به گوشه سقف افتادچش. آسماني را ملت ب نكند

او . كمرد  هايي غضبناك، به من خيره بود و با نگاهش من را سرزنش مي چش 

 ... ام نابخشودني و م يبي را مرتكب گشته ه  ف ميده بود كه چه جنايتِ

 ...ام تفاو  را مضطرب ساخته زده و بي كه آن نگاه غ 

 ...ام هاي آسماني را نگران كرده كه آن چش 

چنين  اش، اين هاي آسماني زيبا و نحيف را، با تمام زيبايي كه آن دختركِ

 ...ام غرق در آشفتگي و دلواپسي كرده
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 ... چقدر از خودم خجالت كشيدم

 ...دنيا مشغول سرزنش و است زا بود

هاي ، ممن را   هاي لطيف ماهك روي گونه دست در اين ميان ناگ ان گرميِ

ديدم، امما   هايش مي هنوز نگراني را در چش . كردم نگاهش. متوجه خود كرد

من را نوازش كرد، . هايش ساخته بود حال، لبخندي مصنومي گوشه لب با اين 

هاي من زل زده بمود، بمراي  سمخن     كه در چش  اشك  را پاك كرد و همننان

 ...گفتن را آغاز كرد

هاي   چش  تن ا. زد كه من بلد نبودم جوابش را بده  آنقدر زيبا حر  مي 

مفريته لينمار   ديدم كه از يك سو زن  ، نتركيده يرا بست  و در كلنجار با بغض

رد؛ و از شُفِ اش را در حلقوم  مي كشان چنگال اهريمني و جي  كرد ميبار من 

هاي تيمز و بُرَنمده، بمراي     مخو  با تبري در دست و خنده سويي ديگر پيري

 ...دمآ ام به پيش مي متالشي كردن جمجمه

  كمه  يسمت نگر آسمماني را ممي   دختريو من شرمگينانه؛ آن باال در اوج، 

هايش ساخته و بما يمك دنيما غم  و حسمر ،       لبخندي مصنومي گوشه لب

هماي   صداي جي  .يستنگر كشمكش ما موجودا  حقير و پستِ زميني را مي

هاي پيرمخو ، در ميمان سمو  ممتمد و وحشمتناكي در      مفريته و خنده زن

هستي از بميخ   نظامِ. پينيد رخيد و زمين و زمان را در ه  ميچ گيجگاه  مي

متالشمي شمدن قمرار     گويا كائنا  در شُمرُ ِ . و بُن ساقط بود و صداها مب  

 ...داشت
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تممامِ ر  متوقمف شمد و   گِاما با بلند شدن ماهك، همه اين تحوال  شِم 

ف ميمدم كمه . قبرستاني خاموش، آرام گرفت بسانِ -السابق كمافي- هستي

. هاي  در ه  شد سِگِرمه. رفتن است زمانِ

 

حيف كمه ايمن ديمدار را هميشمه    

. رفت كاش ماهك هرگز از اين اتاق محقر بيرون نمي. پاياني است

 

 

 

كاش تا ابمد  

 . راند نشست و براي  سخن مي روبروي  مي

ام را  پيشماني  -شد كه با رفتن او تشديد مي-آگاه از تشويش من  اما او نا

 ... به سوي درب اتاق گام برداشتبوسيد و با تلخي 

 

با رفتن ماهك بار ديگر در مُرداب شك و ترديد و سمكو  و تمرس فمرو  

   كه روي تخت و پشت به پنجره همننان. رفت 

 

 

 

نشسته بمودم، بمادي سمرد و  

هماي  را   سر به درون من رخنه كرد و تا ممق اسمتخوان   ناكي از پشتِ چندش

مخو  در آن شب تاريك و سرد ك پيرِهاي دهشتنا ناگ ان ياد خنده. سوزاند

 ... افتادم آلود مه و

پما بمه  و دسمت  ترسيدم و با مجله خودم را از تخت پايين انداخت  و چ ار

سمت دربِ اتاق خزيدم، پشت  را به درب چسباندم و زانوهاي  را در آغموش 

 با نگاهي گيج و مند به پنجره خيره بودم و در زوزه. گرفت 

 

 

 

 

ي بماد پماييزي و  
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مخمو  ممن را   كردم كه كاش پيرِ اختيار آرزو مي باز، بي ي نيمه تِقو پنجره  و قوتِ

 ...نديده باشد

صمداهايي  . در اين ميان، صداهايي بيرون از اتاق من را متوجه خود كمرد 

سعي كردم افكار مزاح  را فراموش كرده و بمراي شمنيدن   . گند و مشكوك

 ...صداها متمركز شوم

هماي   اي ممووي، واژه  حشمره  خِمر ِ  خِر  ي شبيهِبا صداي بدبو اي مفريته

 :كرد ي ميآوري قِ نشخوار كرده را با بوي گند و ت وع

 ...« .سوز اين ديوانه باشي؟ بايد بياندازيمش بيرون پا خواهي مي تا كي « -

گاهي، ملتمسانه  نسي ِ خنكِ صبح اي آسماني با نوايي به لطافتِ و فرشته

 :پاسخ داد

 ... «.ماندد خواه  من به او متع » -

به تيمزي شمشمير و   - ي منحوس مفريته تيز و س مگينِ ي صيحهناگ ان 

 : فلك را كَر كرد زمين و زمان را در ه  پينيد و گوشِ -ندگي آورخشرَبُ

 «... او ديوانه است»-

قدر  به داخل اتماق   پاييزي با تمامِ خشنِ ناك، بادِ  خو  ي با اين صيحه 

 ... ا صداي م يبي به ديوار كوبيده شدهجوم آورد و پنجره ب
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 ي به گوشمه شتاب با پا  و چ اردستزده همنون حيواني رَم كرده،  وحشت

لرزيدم  ك نه و شكسته، در حالي كه به شد  مي اتاق خزيدم و پشت به كمدِ

: خواست  بگموي  . كز كردم و سرم را در ميان دو دست و زانوهاي ، قفل كردم

 در خموان گرفمت و گرفتمار    ، اما حلقوم  خفه«...تبيناره خودش ديوانه اس»

  ...نبرد با بغضي نتركيده، خاموش ماند

مجيبي صداهاي . چرخيد كشيد و در اتاق مي مي هوشد  هو لعنتي به بادِ

 ي در آسمتانه . جا شناور بمود  ديد و همه هاي  تار مي چش . پينيد در سرم مي

من »: خود يادآوري كردم كه به بار ديگرخراش،  دل يقهِ قتشنج و در ميان هِ

چيمزش مزخمر     همه. چه زندگي نكبتي .حقير و بدبخت. ام مفلوك و بيناره

هماي مكمرر،    حتي براي رهمايي از ايمن كمابوس   . كاش هينوقت نبودم. است

هاي  بيرون از اين اتاق در ميان كِرم. توان  از اين اتاق مزخر  بيرون بروم نمي

. يرون ه  بروم، باز ه  آرامش نخمواه  يافمت  اصال اگر ب گر، چه كن ؟ چپاول

دل  براي اين كمد شكسته كه پشت . زودي دل  براي اتاق  تند خواهد شد به

دلم   . گيرم، تند خواهد شمد  هاي  را در آغوش مي مه زده و زانومباتْبه آن چُ

روز ممن را   و سرانجام يمك -اتاق  تار تنيده  سقفِ ي براي منكبوتي كه گوشه

پيمر   دلم  بمراي آن درخمتِ   . تند خواهد شد -تار خواهد كرددر دامش گرف

اش  زده هايش و آن نگاه يمخ  داشتني، حر  دوست پنجره و براي ماهكِ پشتِ

 ... « .د، تند خواهد شدشَكِ قلب مرا به آتش مي با آن كه
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اختيار صداي ماهمك در   بي -شد تر مي كه اكنون نرمام  قهِ قهِ در ميانِ

 « .مانداو متع د خواه  من به »: سرم پينيد

 -در حد فاصل بين گموش چمپ و راسمت    -اين جمله چند باري در مغزم 

 يمادِ . چرخيد و چون دوايي سحرآميز تشويش را به آراممي از ممن دور كمرد   

زدگيِ  كه يخ موزون و هماهند خطوطِهايي با  چش  .هاي ماهك افتادم چش 

همايي   چش . كرد را گرم ميآهسته قلب   تفاو  و دلپذيرِ مميق آن، آهسته بي

هماي   با دقتي موشكافانه به آن چش . روشن هستي بود ي سياه كه تن ا نقطه

گماهي در   خنك صمبح  هايي كه گويي با نواي نسي ِ چش . آسماني انديشيدم

ها تن ما   گمان آن چش  بي. اند ها روح پاشيده  كران، در آن ساحلِ اقيانوسي بي

خمالق آن  . نمدگي و پايمداري كائنما  اسمت    دليل براي بقاي ج ان، تداوم ز

ايمن اثمر    خاطر خلمقِ  بايد به. ها بايد هنرمندترين موجود هستي باشد چش 

 ...، هر روز و هر شب او را تحسين كرد جاودانه
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چند دقيقه؟ چند سامت؟ چند روز؟ چند قمرن؟ . دان  چقدر گذشت نمي

زمان و مكان خار مد ، هستي از ظر ِ گويا در تمام اين 

 

ج شده و پا به پماي  

 ...  من، محو تماشاي آن ديدگان بود

 ... شب بود  هاي  را كه باز كردم، م ل ديگر روزها، اما چش 

انگيمز و آسايشمي    آرامشمي شمگفت   احسماسِ . حال آسوده بمودم  با اين

 ...داد هاي  بوي زندگي مي نفس. ه بودوجودم را فراگرفت خوشايند، سراسرِ

لبخنمد . م و نعشم  را روي آن پ من كمردم   تن  را به سمت تخت كشميد 

با خود انديشيدم كه چقمدر خموب بمود   . نقش بستهاي   كمرنگي گوشه لب

وي موج ست  از اتاق بيرون رفته و به همهتوان مي

 

 

دا  دوپايي كمه آن بيمرون   

حتي تو . شان، هنوز دوستشان دارم هاي نام رباني ي ، بگوي  كه با همههستند

ممن  مفريته كمه بمه خمونِ    ستي من را بكشي و تو زنخوا شوم كه بارها  ال ه

 زن. تان را دوست دارم من همه. اي تشنه

 

مفريته تو را انقدر دوسمت دارم كمه   

چماق و مزخمر ،   اهمريمنِ آن حاضرم بوي گند  را تحمل كمن  و همنمون   

. ببلعمت در خفا وقيحانهها  سامت

 

حتي حاضرم امترا  كن  كه هميشه حمق  

هما،  اما با همه ايمن . مزخر  هست . جنون دارم. هست با توست و من ديوانه 

 :براي اثبا  آن حاضرم همه چيزهايي كه دارم را به تو بده . دوستت دارم

 مي

 

تواني روي تخت  دراز بكشي و منكبوتي كه در گوشه سقف، تارهماي  

را  -و باالخره يك روز من را در دام خود گرفتار خواهمد كمرد  پليدي تنيده 
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درخت پير فرسموده را   آن تك ،تواني از پشت پنجره مي. ه كنيها نظار سامت

. كنمد  مشاهده كني كه با كنده شدن هر برِ از پيكرش، دردمندانه ناله ممي 

 ي گوشه اتاق  استفراغ كنمي و يما در كمنجِ    خشكيده گلدانِ تواني درونِ مي

  ...هاي  براي تو همه داشته. و زانوهايت را در آغوش بگيري كردهاتاق  كز 

 خمواه  ايمن   ملتمسانه از تمو ممي   .ها را ببين  فقط بگذار گاهي آن چش 

خود  نگاه كن . ها نياز دارم من به آن چش . من را اجابت كني ي خواستهتن ا

زننمد و او را فريماد    خمراش ضمجّه ممي    ببين چطور اجزاي بدن  با صدايي دل

 ... كنند مي

  را خيس كرده بمود  هاي دست  دو قطره اشكي كه پيرامون چش  با پشتِ

از روي تخت بلند شدم و به سمت درب اتاق . فكري به سرم زد. را پاك كردم

تمام موجودا ِ دوپاي خارج ها را به  تصمي  گرفت  بلندبلند همه اين. خزيدم

 ... بگوي  از اتاق 

كه هيچ صدايي از پشت دربِ اتاق خوب كه تمركز كردم، متوجه شدم اما 

و ج مان   گشتههاي مووي منقرض  موجودا  دوپا و سايهگويي تمام . آيد نمي

شان بمزن    خواه  گول دند كه ميف مي ه  همه شايد. خالي از سكنه شده بود

هماي  را   من كه براي خودم حر  .ميبي ندارد. بودند و خود را گ  و گور كرده

به درك كه . ندهاي من را نشنيد كه هينوقت دروغ ها آنبيناره . فرياد كردم

شورش را ببرد بما آن قيافمه كريمه و     مرده!  مفريته مخصوصا آن زن! يدندنشن
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 ي مفريتمه  آنحتمي فكمر كمردن بمه     . صفتش چشمان وقيح و سير  كفتار

 ...كند وس نيز حال من را دگرگون ميمنح

حلقموم ، پيكمرم را بمه رمشمه     در هاي مُمرده  نعره. احساس ضعف كردم

  و بمدبخت و وارفتمه گوشمه آن   لرزان به سمت تخت  برگشت لرزان. انداخت

 چش . داد حالت ت وع مذاب  مي. نشست 

 

 

هاي  سنگين بود و به آراممي گمرم   

 ...شد مي

 

 

 ***
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 با پايان روشنايي، به پايان نخواه  رسيد، 

 .                                   ...آغاز خواه  شد

  .                ...شب من در حال طلوع است

 بش نيمه
 

برگ ماي زرد و  . ممن را احاطمه كمرده بمود     وحشتناكي پيرامونِ تاريكيِ

نوا كنده شده بودند، با اندوه  اي كه احتماال از تنِ دردمند درختي بي خشكيده

. رقصميدند  بار پيرامون من ممي  و نفر  دست باد را گرفته و با چشماني اشك

ِ  رح  با تمام قدر  بر سر و صورت  سيلي مي خشك و بي بادِ هماي   زد و بمر

 . آوردند مي هجوم چال  و به چش  پي در هاي پي يورشبا  ،بدبخت

اش  با چشمماني كمه از تمرس و تعجمب در كاسمه      -افتان و خيزان -من 

انمدامي   بما  كمه –تفاو   خسته و بي تن تر از دختري يك گام مقبلرزيد،  مي

پاچمه بمه اطمرا     كمردم و دسمت   حركمت ممي   -و موهايي پريشمان  نحيف

ديوار با  و در. ترسيدم رفتي ، بيشتر مي هرچه بيشتر به پيش مي .گريست ن مي

احمقانمه  -هاي كودكانه مانند نقاشي-كوله ترسي  و  و سليقه و كج خطوطي بي

. هاي حلزون جا پر بود از خانه همه. آميزي شده بود رند

 

 

ولي هر دربي كه بماز  

و  خميس ين و اندامي هايي خون دهشتناك با دندانوحشي و هايِ  رمشد، كِ مي

خمارج   -ها چسبيده بود چرك و نكبت به آنهاي خون و  دَلَمهكه -چسبناك 

  ...شدند مي
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 « هستند؟ ها كجا حلزونپس »-

. كننمد  را تصماحب شمان   يهما  تا خانمه اند  ها را كشته ها آن رمحتما كِ»-

هما افتماده و شمايد    به جان حلمزون  دشنه و گزليكها با  احتماال برخي از آن

 اي سندِ بزرِ به كله خي ديگر با تكهبر

 

شان كوبيده و مغزشمان را متالشمي   

 « .اند كرده

 ي متوجمه شمدم كمه هممه     ناگ ان در اين گير و دار .مو به تن  سيخ شد

به من زل زده و حريصانه سر تا پماي ممن را برانمداز     ي دور و نزديك،ها رمكِ

هايشمان  در چشم   .ام شمان بمرده   گويا ف ميدند كه پي به جنايمت . كنند مي

هاي  را بيمرون  خواندم كه آهند آن را دارند تا شكم  را پاره كرده و روده مي

 وحشت. و با همان من را دار بزنند آورند

 

 

زده براي جلوگيري از گمره خموردن   

همننمان كمه   ها، سرم را پايين انمداخت  و  هاي خشمگين آن نگاه  در چش 

 دل  به. تر بردارم ا سريعهاي  ر كوشيدم تا گام خوردم، تلوتلو مي

 

شد  بمراي  

پاييمدم، خواسمت     جا را ممي  كه زيرچشمي همه در حالي. اتاق  تند شده بود

 ...تر بگيرم ولي دست دخترك را محك 

 ... دخترك در كنارم نبود

 ... «هاي متوحش تن ا گذاشته؟ رمكجا رفته؟ چرا من را در ميان اين كِ»-

بمر حلقموم  چنمد   ، دار ي آببغض هاي خواست  صدايش بزن  اما چنگال

 با نااميدي و دست. انداخت

 

پاچگي، چندباري به دور خمود چرخيمدم و بمراي    
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ها از همر سمو بمه ممن      رمكِ. اما نبود. پيدا كردن او، پيرامون  را برانداز كردم

بمادِ   شدند و در ميان هيماهوي مجيمب و وحشمتناكِ    تر مي نزديك و نزديك

پينيمد و   لحظمه در هم  ممي    بمه  ديوار لحظمه  و ي در كوله و خشن، خطوط كج

لوليد و هستي در  زمين و زمان در ه  مي. خورد هَ  مي اش به نامنظ  هاي  رند

 ...شُرُ  متالشي شدن قرار داشت

بمه شمد    . زودي تعادل  را از دست داده و با صور  به زممين افتمادم   به

ار و قطمرا   با گوشه آستين ، گمرد و غبم  . لرزيدم و ديدم مختل شده بود مي

سمرم را  دست ديگرم را سمتون كمردم و   . درشت اشك را از چشمان  زدودم

 ... سال دخترك را يافت  باال آوردم، در كنار درختي ك ن كمي

جما   آن، سمرد و مغمموم   اي گشماد و چشمماني   جامه، با باوقار و نااستوار

 ...من نگريست و سپس تفاو  در چشمانِ اي بي لحظه. ايستاده بود

مخو  را گرفته بمود، از روبمروي ممن گذشمت و      يكه بازوي پير ليدر حا

 ... آرام دور شد آرام

پماييزي بما قمدر  بيشمتري بمه دورم       شد، باد خشمنِ  هرچه دورتر مي

 نماكِ  ي چندش ها، صداي خنده از دوردست. خواند چرخيد و براي  رَجَز مي مي

 ... شنيدم مخو  را ميپيرِ

 ... شكست 

 ... مغلوب شدم
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 ...هميشه باخت  براي

بيشمتر از هميشمه نالمه كمرد و آخمرين      . نوا هم  باخمت   بي پيرِ درختِ

 ... هايش را از دست داد تا مرِ را در آغوش بگيرد برِ
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بمه صمورت     -خموردم  تاب مي و كه در خود پيچ حالي در-جا  نااميد از همه

كمه   لحظاتي بعد درحالي. هاي  را با تمام قدر  ماليدم چند انداخت  و چش 

هماي  را   زدم، چشم   نفمس ممي   ام، به سختي نفمس  سينه سِخِ سدر ميان خِ

هماي سمياهِ اتماق،     گشودم و چندبار سرم را به اطرا  چرخاندم اما جز ديوار

هما و تمك    وپر  ي مملو از خر  ي هميشگي، كمد شكسته ك نه خوابِ تخت

نجره اتاق تن ا پ. سوي پنجره، چيز ديگري در دنياي  نبود درختِ ك نسالِ آن

گشموده يمافت  كمه بما همر صمداي زوزه        -كه به گمان  پيشتر بسته بود-را 

 ... خورد باد، تكاني مي خشمگينِ

ختمه  هماي لَ  ر كردن خمون دهان و تَ را با فرو بردن آبِ ما گلوي خشكيده

لرزان بمه كمنج    از تخت فرود آمدم و لرزان .يدمقي بخشمَ، رَ حلقومدر شده 

 .و زانوهاي  را در آغوش گرفت كز كردم . اتاق خزيدم

اسمير در برزخمي    ،همنمون روحمي بمدبخت و آواره   . گيج و مند بودم

يمك بالتكليفميِ    .روحي سرگردان كه نه راه پس دارد و نه راه پيش. پايان بي

 ...پينيده، به وسعتِ يك قرن بلعيدنِ مصيبت و درد

كرد و ممن  هاي  رخنه  سوز و سرماي رخنه كرده در اتاق تا ممق استخوان

هماي  در آسمتانه    شمقيقه . ريخت  از سردي زياد، مرق مي. را به لرزه انداخت

. چرخاندنمد  نده را در مغزم فرو كرده و ميرَانگار خنجري بُ. انفجار قرار داشت

جنوني ابمدي   لعنتي، من را در گردابِهاي آشناي  ها بود كه اين كابوس د م
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شمتي ، سموزانده و بمه مُ  اممروزم و  و فرداي من را همنون ديروزكرده غرق 

 ...بود مبدل ساختهارزش  خاكستر بي

هاي   كه سرم را در ميان دو دست  گرفته بودم، كوشيدم تا چش  همننان

. را بسته و به افكارم نظ  ده 

 

فكر كردم كه چه خوب بود اگر ممن ضمعيف و   

و هما را كشمته    هايي كه حلمزون  رمتوانست  م ل كِ وقت مي آن. بيناره نبودم

شمايد آن  . شوم را بكشم   مفريته و ال ه اند، زن شان را مصادره كرده هاي خانه

يقينما از آن پمس   . هماي خميس و افكمار لَمزِج     كابوس روز، پاياني بود بر اين

در  بمه دور از تمرس و هيماهوي مفريتگمان و ج نميمان،      تا ابد، توانست  مي

 ... ور باش  آرامش ابديِ آن دو چش  سياهش غوطه

 !... اي دراماتيكيچه روي

 !...چه وَه  دلنسبي

 ...ها آن چش 

. كنمد  هستي را نابود ممي  مزخر ِ قوانينِ ها تمامِ نگاه كردن به آن چش 

 ي گمويي هممه  . دهد شود و مكان اهميت خود را از دست مي زمان متوقف مي

چسمب، تن ما    هاي سمياه و دل  دنيا در سياهي و ظلما  فرو رفته و آن چش 

 .ماند ئنا  باقي مينقطه روشن كا

 «ها متوقف شوم؟ توان  در آن چش  اما آيا من مي»-
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 «... يقينا نه»-

 «...اما»-

هماي   رمكِم  تممامِ من با تمام حقار  و بينارگي، بيشتر از  !ديگر نه !نه»-

هما بمراي ممن     قطعما آن چشم   . ها را دارم آن چش  داشتنِ دوپا، شايستگيِ

آن . ي دنياي ممن اسمت   او يگانه ملكه. گونه است حتما همين. اند ساخته شده

ر  را درك توانمد آن نگماه ژِ   زيرا تن ا كسي كه ممي . ها براي من است چش 

س كند، من آسماني غرق شود و خداي م ر را لم مق آن ديدگانِكرده و در مُ

 «.هست 

شد را به فال نيمك   اي كه از الي پنجره اتاق وارد مي سوز و سرماي شبانه

م را ا من بايد آزادي. ي فرداي گرمي باشد ن سرما، نويد دهندهشايد اي. گرفت 

 . ترين شبِ سوزناك، به دست آورم در همين روشن

سر دست  را به كمد ك نه و شكسته تكيه  زانوهاي  را رها كردم و از پشتِ

و درهاي برگشت  . خيز بودم كه فكري به سرم زد هنوز ني . دادم تا بلند شوم

هيچ نبود مگمر   -همنون دنياي من– كمد درونِ. گشودمخاك گرفته كمد را 

 :آشغالِ بدردنخور و آ  مُشتي

شكسمته،   كوچمكِ  زده، گلدانِ زند پاره و پُكيده، يك خنجرِ چند كتابِ

زده، چنمد   جاسيگاري سياه و ك يف، يك تي  زنديك مكس،  مكسي بي قابِ

 .گرهاي مزخر  دي پر و قديمي و خر  ي شكسته  ِوتكه پارچه و ظر
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اين مزخرفا ، برق آن خنجمر قمديمي ممن را بمه خمود     ي در ميان همه

. معطو  كرد

 

 

 

با ترديد و تشويش آن را به آراممي بيمرون كشميده و بما تكمه     

آن  ي اي ك نه، خاك و غبار روي آن را گرفت  و سپس لرزان بمه تيغمه   پارچه

 ... هنوز تيز بود: دست كشيدم

و با  پاچه در كمد را بسته دست. دبلند شكليدِ دربِ اتاق  صداي چرخيدنِ

و پتوي ك نه و پوسميده را روي   خودم را به روي تخت انداخت ،گام چ ار سه

 . خود را به خواب زدمه، خود كشيد

. پاورچين و با احتياط وارد اتاق شد شوم پاورچين ال ه

 

آرام به سموي ممن   

. پاييمدم  چشمي حركاتش را ممي  زير. ترسيدم. پيش آمد و باالي سرم ايستاد

 ي شبحي گرسنه كمه آمماده   م لِ. درخشيد شب مي سفيدش در تاريكيِ بدنِ

. كمرد  پناه در قبر است، حريصمانه ممن را برانمداز     پاره كردن جسدي بي تكه

. سموزاند   را هماي  تما مغمز اسمتخوان    كمه شد  هاي   سرماي سختي وارد رِ

 قش بسمت وزد، نيشخند پرفريبي بر لبانش ن هايش برق مي كه چش  همننان

پتوي ك نه را از روي من برداشته و  لحظه در يك ناگ ان

 

 

در سكوتي تموام بما   

اش حلقمه   پيكر و زهمرآگين كمه بمه دور طعممه     چون ماري غول ه - جنون

 و زد نفمس ممي   نفمس  ،كمرد  ممي  القَم با هيجان تَ. من را در برگرفت -زند مي

رس تمام وجودم ت. مرق بود خيسِ. پينيد ميلحظه بيشتر به دور من  به لحظه

و همر آن   قرار داشمت خُرد شدن  شُرُ هاي نحيف  در  استخوان. را فراگرفت

  .ناگ ان به خود آمدماما  .ديدم تر مي خودم را به مرِ نزديك
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پيش از آن كه او بتواند من را . خطرناك شوم نبايد طعمه اين افعيِ من»-

  «.اي بيانديش  خفه كند، بايد چاره

با واپسين رَمَقي كه داشت ، تمام . ست داشت ، افتادمياد خنجري كه در د

ال و تالشِ او؛ خنجمر را  قَدست  را باال آوردم و در ميان تَ. نيروي  را جمع كردم

 ... با نفر  در پ لويش فرو كردم

 

چمون گاوميشمي لَنمدِهور كمه     -هاي گشاد  با چش . از حركت بازايستاد

سعي كرد حرفمي بزنمد امما    . نددر من خيره ما -شدكِ هاي آخرش را مي نفس

بغضي نخراشيده بر حلقومش چند انداخته  قدرتمندِ شايد چنگالِ. نتوانست

بار ديگر سعي كرد حرفي . چنين سخن راندن براي او دشوار گشت بود كه اين

 بزند اما ناگ ان زهرهمايش بما خمون از دهمانش سمرازير شمد و بمه شمكِل        

ريخمت و چنمد ثانيمه بعمد، بمراي       من زني روي فك و پوز و گردنِ ه  به حال

 ...جانش روي من افتاد هميشه خاموش شد و جسد پليد و زيبا و بي

شوم، نفس كشميدن را بمراي  دشموار     سنگيني نعش ال ه. در شوك بودم

اي  احسماس تمازه  . با دست چپ  از گردن تا كمرش را نموازش كمردم  . كرد مي

 . داشت  كه پيشتر هرگز آن را درك نكرده بودم

شمايد او  . انگيز نبود كردم نفر  اي كه من فكر مي شوم به اندازه د ال هشاي

مفريته    روزي فريب زني اما. بود -همانند ماهك-اي م ربان  ه  در آغاز ال ه
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شمود ايمن  مگر مي. راه پليدي را در پيش گرفته است از آن پس را خورده و

 ك ال هبو، متعلق به ي خوش زيبا و اندامِ لطيف و صور ِ پيكرِ

 

 

 

ي شموم باشمد؟  

آدم را ب م    منحوس و كريه است كه بموي گنمدش حمالِ    ي شوم آن مفريته

 ... زند مي

جمانش   هماي بمي   چش . صورتش را با دو دست  از روي گردن  بلند كردم

هماي   هايي از خطوط آسماني و مموزون چشم    توانست  رگه مي. هنوز باز بود

 آن دو چشم ِتماشماي   محمو . در صور  زيبماي او مشماهده كمن     ماهك را

خشن پاييزي با شد  خود را به پنجره كوبيد و صمداي  دلنسب بودم كه بادِ

 وحشت. غروشي در اتاق پينيد

 

 

زده صورتش از دستان  رها شد و روي گمردن   

 ...اي من را فراگرفت رمشه. افتاد

نمور مماه،   . جان او رها كمردم  با ترس و تالش زياد خود را از زير پيكر بي

سمر  . هاي  را نگماه كمردم   دست. كرد روح و خونينش را روشن مي بي كالبدِ

 ...بود

 ي پارچه. اختيار به سوي كمد ك نه رفت  و درب آن را گشودم بي

 

نسمبتا  

. هاي كمد انتخاب كردم و روي زممين پ من كمردم   وپر  بزرگي از ميان خر 

را به  هاي پارچه همه اسباب و آال  موجود در كمد را روي آن ريخته و گوشه

ها  پر  و خر  ي محمولهچون اين كار با موفقيت به انجام رسيد، . ه  گره زدم

را به دوش كشيده، به سوي پنجره روان شدم و در 

 

 آن تاريكيِ حل شمده در 

 .، همه را به بيرون ريخت و جنون تشويش
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با م رباني او را در . شوم بازگشت  ال ه غرق در خونِ سپس به سوي جسدِ

هما در   رمكمه كِم   بما ايمن  . ي اتاق بردم كشان به گوشه و كشان آغوش كشيدم

، اما هنموز   شدن را آغاز كرده بود  لوليدند و بندبند وجودش تجزيه نعشش مي

 ... بوي ب اريِ اندامش را حس كرد ي خوش ن، رايحهفُعَشد در ميان بوي تَ مي

 

در كممد جما    نعش او را ،الي زيادقَتَتالش و مدتي زمان برد تا توانست  با 

چون از اين كار فارغ شدم، نفس  .ممكن، درب كمد را ببندم هرشكل داده و به

. در مين آسمودگي، نماآرام بمودم   . مميقي كشيدم و همانجا بر زمين نشست 

صمداي  . س كمرده بمود  دَلَمه شده، بمدن  را گَم   هاي دَلَمه خيسي مرق و خون

وردند و افكارم را گازگاز خ ام وول مي هاي لعنتي كه در جمجمه رچ كرمخِ رچخِ

 ...فرو بُردكردند، همنون هميشه من را در جنوني ابدي  مي

تِقوي از پشت حصار پنجمره    انديشيدن به هيچ بودم كه صداي تِقو در حالِ

لحظاتي صبر كردم اما صمدا خماموش   . يخ كردم. ام را به خود جلب كرد توجه

. پمرده را كنمار زدم   با ترديد به سوي پنجمره گسميل يمافت  و گوشمه    . نشد

دار و چپقمي در دهمان    لبمه  ي بلند، كالهِي، با پالتوچركينپيرمردي دُرُشت و 

و  هما  پمر   و وجو در ميان خر  مه زده و مشغول جستمباتْسوي پنجره چُ آن

اي به بيرون  ك نه و شكسته بود، كه معلوم نبود از كدام كمدِ هايي آشغال و آ 

 .اند ريخته
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هماي ممن    ناگ ان سرش را بلند كرده و در چش  .ه بودمبا نفر  به او خير

ر از دل مره و  پُم  در آن تماريكيِ  ،اتماق  چمراغِ  روشمناييِ  تشعشعِدر . زل زد

اي زُمُخمت، چروكيمده و   چ مره . اش نمايمان شمد   اهريمني رخسارِتشويش، 

آمد، زيمر  خورده با خطوط مميق و ناموزون كه هرچه به سمت پايين مي كرَتَ

. شد خاكستري و ك يف پن ان مي خروارها ريش

 

 

هيبتش شبحي سياه و بمدبو  

باز و چشماني لوچ،  لرزيدم و او با دهاني نيمه من بر خود مي. كرد را تدامي مي

 ... نگريست غرور و فاتح بر من زل زده و غرق در تمسخر من را مي پر

نماكش  هزار نقشه شوم در پشت آن نگاه چنمدش . منظره وحشتناكي بود

 ... دپن ان بو

 بُرَنده ي ، خندهدوز  از امماقِ صداييبا  ناگ ان

 

ي دِهشتناكي سر داد كمه  

اي بمه نيرومنمدي   خنمده . روح  خراش خورد و آرامش كائنا  در ه  پينيد

. آورخش

 

سخت ترسيدم و با وحشت پرده را كشيده و خود را به گوشه اتماق  

 ... انداخت 

 

هماي  پينيمد و زخم    پيرِمخو  در سمرم ممي   چندشناكِ ي صداي خنده

 داد كه از شكا  ي روح  را چنان فشار مي بدخي  و كشنده

 

هاي آن چمرك و  

غرق در منجالب بدبختي، مشغول دست و پا زدن . پاشيد مفونت به بيرون مي
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بودم كه باد با شد  بيشتري وزيدن گرفت و همزمان با پينيدن آن در اتاق، 

 ... پخش شد اي در فضاي اتاق صداي جيرجير كوتاه و آهسته

 :...اختيار فكرم مشغول شد بي

شوم پس از  صداي درب اتاق نبود؟ يعني ال ه... اين صدا... آيا اين صدا»-

 ... «؟ه بوددرون شدن به اتاق، درب را پشت سرش قفل نكرد

. باد، باز ه  صداي جيرجير لوالي درب را شمنيدم   با شد  گرفتن دوباره

بماز بمود و بمه     اتماق  دربِ :  درست بودحدس. با ترديد به سمت صدا خزيدم

 . ..خورد آرامي تكان مي
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باز و  باز ايستاده و هاج و واج با دهاني نيمه كنار دربِ نيمه .بالتكليف بودم

نيرويمي  .مانمدم چشماني مملو از مالما  تعجب و سوال، بمه ناكجما خيمره    

 ...ناشناس، من را احاطه كرده بود

گوشه اتاق افتاد كمه  ي د ك نه و شكستهچشم  به كم. اختيار برگشت  بي

. لرزان من را به سوي آن كشيد پاهاي  لرزان. زد آن برق مي چيزي زيرِ

 

 

دسمت  

بازمانممده از  آخممرين احتممماالاي  زده زنممد تيمم ِ .بممه زيممر كمممد كشمميدم

زده  بُ مت . با ترديد تيم  را برداشمت   . بود افتادهجا  آن -هاي كمد پر  و خر 

 افكمارِ  تممامِ  در ميمانِ . باز بمود  گاه ديگرم به دربِ نيمهيك نگاه  به تي  و ن

كمه در اوج   -اي آسمماني   فرشمته  اي مب   از دو چش ِ سياهِ خاطرهپراكنده، 

از  -نگريسمت  ايستاده و كشمكش حقيرانه مفريتگان را با يأس و حسر  مي

بما قمدر  در  . ناخواسمته تيم  را در مُشمت  فشمار دادم    . وهن  مبور كمرد 

 ... دست  فرو رفت و تا امماق جان  را سوزاند هاي گوشت

 

هاي كف دست  بيمرون  با درد و ترس و تشويش و جنون تي  را از گوشت

قطره اشكي از گوشه چشمان  . حس شد بندبند وجودم سوخت و بي. كشيدم

 كه به پايين مي همننان. سرازير شد

 

 

سُرويد، پوست  را ووب كمرد و تما مممق    

اختيار  بي. چكيد شُرشُر خون از كف دست  مي. فوو كردام ن هاي گونه استخوان

. باز كردم و از اتاق خارج شدم آن را به آهستگي. به سمت درب حركت كردم

پماره   هماي پماره   گوشمت  سوزشِ. رفت  در تاريكي به پيش ميهد   و بي آرام
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دو ملموچ   صمداي ملمچ  ناگ مان  . سوزاند ي دست  تا مغز استخوان  را مي شده

آممد كمه    اتاقي مي دربِ صدا از پشتِ. يف، من را متوجه خود كرداهريمن ك 

شدم، كمتمر ترديمد    تر مي هرچه نزديك. به سمت صدا رفت  .كمي جلوتر بود

 .بودمفريته  زن: كردم مي

همنون -زد، واژگاني را  نفس مي كه نفس در حالي. هاي  را تيز كردم گوش

هاي متعفنش نشمخوار   لب از ميان -اي كريه و مووي خِر  حشره صداي خِر 

 : كرد

اش  خواهد كلمه  دل  مي. هميشه مزاح  است. كاش اين لعنتي ه  نبود»-

  ...«   شدن شروش، بپزم و خيرا  كن را متالشي كن  و مغزش را به شكرانه ك

ام چرخيمد و مغمزم را    صداي تيز و مزخرفش همنمون مَتومه، در شمقيقه   

و در بماز شمدنش    را هُمل دادم  بدرآراممي   به. به جنون رسيدم. سورا  كرد

اتاق رخنه كمرده   اي بزرِ به درونِ كه از پنجره-در ميان نورِ م تاب . واماندم

بمه دور  ؛ پيكمر و زهمرآگين   مماري غمول   بسمان  مفريته را ديدم كه زن -بود

 .پينيمد  به دور او ممي  و او را در برگرفته ،زدهحلقه  اهريمني چاق و مزخر 

 ...مرق بود خيسِ كرد و ال ميقَسخت تَ

هاي ماهك؛ كه مظلومانه بمر ايمن    چش  يادِ. اي در تاريكي ايستادم لحظه

 بغضمي  آبمدارِ  ي تموده . كرد، از وهن  گذشمت  منحوس التماس مي ي مفريته

تابِ آن دو اهريمن نگاه  و غرق در نفر  به پيچ .داد مزخر ، حلقوم  را فشار 

تمركز از من سَلب گشته  و قدر  كشيد مي  تير به شد  گيجگاه . كردم مي
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همنون زماني كمه  -هيجانِ آزادي و رهايي از ديوارهاي آن چ ارديواري . بود

آزادي را  كاسمترو" همگام بما "  «شكرِ ني جند»به كوبا رفته و در  سارتر""با 

 ...در من غليان كرد -زدم  ميفرياد 

 : اختيار زمزمه كردم بي

. تمر از شمكر   تلمخ . ي گس و تلمخ پايان. اسار  من باشد اين بايد پايانِ»-

 ...« .ترين شيريني تلخ. تر از مسل تلخ

تي  را با دقت بين دو انگشمت   با درد و مشقوت آب دهان  را قور  دادم و

 هايي لرزان و استوار دو قدم به كمرم را راست كرده، با گام. نگه داشت 

 

پميش  

رصمتي بمراي ف. حابما دويمدم  م ه، بمي بغض سنگين  را قي كرد رفت  و ناگ ان

-هايي گشاد  تن ا با چش . نيافتند واكنش

 

 

 

كمه تمرس و تعجمب در آن مموج    

 .كمن   پرتاب ممي شان  روي خود را بهنگريستند كه  مي ما  و مب و  -زد مي

 و  زدن چند انمداخت   رهَبَ چش  در يك ،كه بتوانند فريادي بزنند پيش از آن

و  تي ِ تيمز با شده بود،   هك نسال كند هايي كه از درختِ تمام برِ ي به اندازه

 ... مهايشان را ليسيد پي رِ در پي زده، زند
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 .بودنمد كندن  مشغول جان خود غرق در خونِ، دو موجودِ بدبخت و حقير 

 كريمه و رو بمه خاموشمي    به چشممانِ  با نفر و  مه بودايستادباالي سرشان 

زل زده و  -كه با خش  و ترس و نفر  و التماس به من خيره بمود - مفريته زن

 . خنديدم در دل  مي صدا بي

دَلَمه  هاي دَلَمه خون لَخته. مفريته كوشش كرد حرفي بزند اما نتوانست زن

چند انداخته و حلقومش را فشمار   -م ل توده بغضي آبدار-شده در گلويش 

 . داد مي

  :گفت مي افتادم كه جان خانوماختيار ياد سخن  بي

  «.دكن بال را دفع مي ،قربانيخون ِ»-

كمه آن دو   تلخندي زدم و در حمالي . فكري مووي و سمج از سرم گذشت

زدنمد و واپسمين    مانند گوسفندي وبح شده دست و پما ممي   موجود وقيح به

آغشمته  شمان   هاي چركين كشيدند، كف دست  را به خون هايشان را مي نفس

 . ..ماليدمكرده و به صورت  
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به او خيره بودم  .ه بودافتاد ريتهمف زنروح و خونين  بي نور ماه روي كالبدِ

بما نفمر  ممن را     ،جمان  بمي  چشممانِ كه همننان وقيحانه، با دهمان بماز و   

ام را  رهرخِم خواسمت خِ  نگريست و تو گويي حتي پس از مرِ نيز دلش مي مي

 . بِجَوَد

از . همه جا خوني و به ه  ريخته بود. تكاني خوردم و اطرا  را نگاه كردم

اين  پايان، خود را متقامد ساخت  كه نجاري بيلَدر كَ. وحشت به خود لرزيدم

 .بمازگردم محقمرم   بايد بمه چ مارديواريِ   و براي من امن نيست  ج انِ سياه،

 ... در جستجوي راهِ خروج بودم افتان و خيزان اندكي بعد،
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بالفاصله بمه  . نشدني يافت  با پا گذاشتن به درون مَحبَسَ ، آرامشي وصف

و زانوهماي  را در آغموش    مكز كرد ،م و پشت به كمد ك نهگوشه اتاق  خزيد

 .گرفت 

شادابيِ درختي سبز  احساسِ. احساسِ سرزندگي. سبكي داشت  احساسِ

گمذر   احساسِ. ن  باراني با طراو  در نخستين روزهاي ب ار و جوان، پس از ن 

بماراني زالل، سمياهي و چمرك و     انگار بارشِ. از زمستاني سرد و وحشتناك

م شسته و روشنايي و پماكي و لطافمت را   ا غبارآلود زندگي ت را از آسمانِنكب

رچ خِ رچكرد و از خِ هاي  به آسودگي رفت و آمد مي نفس. به ارمغان آورده بود

. از هيجان و شادي بر خود لرزيمدم . ام نيز خبري نبود هاي درون جمجمه كرم

 : گفت با خودم . كيف كردم

هماي مغمموم و    خر دنيما بنشمين  و در آن چشم    توان  تا آ حاال ديگر مي»-

 ... «.چسب غرق شوم دل

پا بمه سموي تخمت  رفمت  و بما       و چ اردست. نفسي به آسودگي كشيدم

در حالي كه يك دست  زير سرم و دسمت ديگمرم   . بال روي آن ولو شدم فراغ

. روي شكم  قرار داشت؛ چشم  به كمد شكسته و ك نه گوشمه اتماق افتماد   

 زيبما، دختري سفيد و  آلوده به خونِ پاي و يك  باز و يك دست  دربِ آن نيمه

تفاو  به اين منظره خيره بمودم، كمه بما صمداي      مدتي بي. بيرون افتاده بود

 ... چرخاندن كليدِ دربِ اتاق حواس  پر  شد
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بخمش هميشمگي وارد  داشتني بود كه بما لبخنمد آراممش    ماهكِ دوست

تما درون شمده،  ماندمصبرانه منتظر  بي اي برپا گشته و در دل  ولوله. شد مي

 ... روبروي من نشسته و براي  حر  زدن را آغاز كند

 ...اما

اتماق گذاشمت، ناگ مان   داخلكه درب كامال باز شده و پايش را به  همين

غرق در ترس و حير ، من را نگريست و پس از آن نگاهش را . ميخكوب شد

اي بعد،  به لرزيدن كرد و لحظه پاهايش شروع. ي اتاق سوق داد به چ ارگوشه

 گريه مي. خراش كشيد وجود جيغي دل از امماقِ

 

 

 

 

 

 

 

كمرد و بمر سمر و صمورتش    

 ...كوبيد مي

 ... ترسيدم

. خودم را به سممتش كشميدم  . بغض كردم . گيج و مند به او خيره گشت

مُمرده و نماآرام ، آراممشِ     تما شمايد از قلمبِ    گرفتهخواست  او را در آغوش 

 ... ه او هديه كن ام را ب نداشته

هماي گمرد،   همين كه به سمتش روان شدم، با رنمدِ پريمده و چشم    اما 

خمورد،  زد و مرتب به زمين مي هاي بلندتري كشيد و در حالي كه زار مي جي 

 ... دوان دور شد دوان

» :پاسخ هض  گشت  گيج و مند در ميان هزاران پرسشِ بي

 

 

چه شد؟ آيما  

 « ماهك دچار جنون شده؟
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 ... « ...آن اسطوره نيكي و صالبت هرگز ديوانه نخواهد شد! رگزه! نه»-

 « پس چه شد؟»-

. چقدر نگرانش شمدم . بودو ناگوار ديدن او در اين حالت چقدر براي  تلخ 

لعنت بمه   چرا م ل هر روز نماند؟ چرا هنوز نيامده، با اين حال پريشان، رفت؟

 ...هاي سمج اين پرسش

 

هد  چندباري دور تا دور اتاق را گمز   بيو به زحمت خودم را جمع كردم 

سردي نخراشيده و مَبَ ي كه در جان  افتاده بمود، بيشمتر از هميشمه    . كردم

ي  تِقو پنجره، پرده    پينيد و با ريت  تِقو كشان در اتاق مي باد زوزه. داد  آزارم مي

 . رقصيد ناسازگار، وقيحانه مي

بماد، پمرده را كنمار      زوزه روان شدم و در ميان هيماهوي  پنجرهبه طر  

درخت  -سوتر از حصار پنجره كمي آن-روبروي  . كشيدم و به بيرون زل زدم

و در ميمان   شمب  خراشِ دلكه در اين سياهي و تاريكي  را ديدمي ا  خشكيده

هاي آخمرش را   ش را از دست داده و نفسهاي برِ همه ،هاي مضحك باد زوزه

 . شد ك نسال شنيده مي درختِ  جانفرياد خستگي از ممق . كشيد مي

 ييهما  قمدم  يصمدا نموا غمرق بمودم كمه      انگيز ِدرخت ِبي هاي غ  در ناله

پيرممردي دُرُشمت و زُمُخمت، بما     . آشفته كردمشكوك، افكار مشوّش من را 

آرام طمول كوچمه را    دار و چپقمي در دهمان آرام   لبمه  يبلند، كالهم  يپالتوي

www.takbook.com



92بهمن انصاري /   

همنون -ته ولي محك  و استوار آهس ،اش خميده  با آن قد و قامت. پيمود مي

گمام   -كشمد  اي خشمن را بمر دوش ممي    كسي كه مصممّ  و مغمرور، صمخره   

  ...داشت برمي

صالبت، با انمدامي بلنمد و كشميده،  باوقار و با، دختركي جواندر كنارش 

 يانمدام  و خمورده  كرَهاي تَ تفاو ، لب هاي غمگين و بي چش اي گشاد،  جامه

 ، در حالي كه مغموشكنجه شده

 

م بازوي او را گرفته بود، بمه آهسمتگي قمدم  

 پنماه  هاي بي خش خورد شدن برِ صداي خش. داشت برمي

 

 

كمه دردمندانمه  

. من را به درد آورد شان، قلبّ در زير پاهاي محكوم به نيستي بودند

 

غمرق در  

دارند،  كه آن دو در كنار ه  برمي گاميبا هر دانست  چرا  استرس بودم و نمي

 ...شنيدم نحيف  را مي هاي اناستخو صداي شكستن

ور بمودم، آن دو روبمروي    بيمار و نامشمخص غوطمه   كه در افكارّ همننان

دختمرك  . ندايسمتاد ناگ مان   ند ورسميد نموا   كنار درخت بيدرست پنجره و 

در  ،تشعشع روشنايي چمراغ اتماق   در ميان .را به سمت من چرخاند  شصورت

هماي سمياهش گمره     در چشم  هاي   چش ، تشويش آن تاريكي پر از دل ره و

 :خورد

 ...  ماهك بود
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 ر سمر و و بم كشميد   هوهو ممي خشن و سوزناك پاييزي با تمام قدر   بادِ

 درخمتِ  ي فرسموده  هاي زردي كه همگمي از تمنِ   برِ. زد صورت  سيلي مي

سال كنده شده بودند، با اندوه و نفر  دست باد را گرفته و با چشمماني   ك ن

  صداي خنده چندشناك پيرمخمو  گاه  گاه و بي. ندرقصيد بار در هوا مي اشك

. رفت هاي من فرو مي چون خنجري برنده در شقيقه كه آمد مي ها از دوردست

ناسمازگار، بما    ي كشيد و پمرده   آورخشي دهشتناك نظ  آسمان را به چالش 

 . كرد  تر  نواي وحشي باد، رقص خود را مستانه

با تالشي مذبوحانمه تممام   . شد ماهك در كنار پيرمخو  به آرامي دور مي

ي  خواست  صمدايش بمزن  امما تموده    نيروي  را جمع كردم و براي آخرين بار 

حركمت در   بمي . ريددر گلوي  چند انداخته و نفس  را بُ، ي مُتوَرّمبغض  دار آب

 ... دهانه پنجره خشكيدم و با بينارگي، محو شدن او را تماشا كردم

 

لغزيمد و چمون    با حس ترح  بر صمورت  ممي   ن  باران ي باد، ن  در مرثيه 

 ... كرد مادري آشنا، با بغضي نتركيده نوازش  مي

ايمن  »گويما   .لرزيد تمام تن  مي. لرزان لرزان به سوي گوشه اتاق خزيدم

در  و سرماي رخنمه كمرده   سوز .«شده بودگ   ،براي هميشه در مَنديگر  من،

خمرچ   صمداي خمرچ   .سموزاند  و مي كرد هاي روح  را مُلت ب مي اتاق، مفونت

در صداي جويدن بودند،  مغزم مشغولِ هاي متورمِ چركهايي كه در ميان  رمكِ

تاِك خمود، انگمار تبمري بمر فمرق سمر ممن         كه با هر تيك-ديواري  سامتِ
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خواسمت  فريمادي  . پايان بر اندام  انمداخت  اي بي پينيد و رمشه -كوبيد مي

هماي   دچار خمارش مغزم  .فشُرد ي به سختحلقوم  را  ،سكو  بزن  اما چنگالِ

سرم را در ميان دو دست  قفل كردم تا در جنوني توام با خفگي، . بوددردناك 

هممه جما سمياه بمود و در ميمان     .از چرخش ديوارهاي اتاق جلوگيري كمن  

 رمرچ كِخِ رچتاك دردناك سامت و خِ ي هستي، تيك وقفه هاي بي سو 

 

هماي  

. ه كمد ك نه و شكسته برخورد كمردممزخر ، پاهاي  سست شد و با شد  ب

 بُرويد دربِ آن با صدايي وحشتناك كه گوشت تن آدم را مي

 

 

 

 

 باز شمد و جسمدِ 

ِسر بر من پريده و به دور من  همنون ماري زهرآگين، از پشتدختري سفيد؛ 

 ... پينيد

 ...فريادي از ممق جان كشيدم

 

 

*** 
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 است فروپاشي  وس درمشمارش معك زمان، 

 است خاموشي، تير ِمن افسوس و س   قلب 

 زمستانت   ترين  ب من   تهِ    ،   توام   من    و

تانتمدس بين  ، ...  رامآ  شوم مي  دود  كه

 دم سپيده
 

سعي كردم بلند شوم اما . در وسط اتاق افتاده بودم. هاي  را گشودم چش 

انگار . كرد كشيد و سرم به شدّ  درد مي گاه  تير مي گيج. ست بودپاهاي  سُ

سوز و سرماي مزخرفي . كه كسي با تبر چندين بار به فرق سرم كوبيده باشد

سموي   آن خشن پاييزي بادِ. باز، به درون اتاق رخنه كرده بود نيمه ي از پنجره

 آفتمابِ كمرنمدِ. خنديمد  بمر ريمش ممن ممي     رقصيد و پنجره به آرامي مي

كوشيد همننان با  مي تكه ابري پن ان بود اما گاهي، با وجودي كه پشتِ صبح

هاي  را ريمز  چش . من فرو كند اش را در ديدگانِ سرسختي برق درخشندگي

 رختي، با گيجي و بيسردي و كِ شِشاكِكردم و در كِ

 

 

 

 

حوصلگي به كمنج اتماق  

  ...خزيدم، كز كردم و زانوهاي  را در آغوش گرفت 

 تشعشمعِ كمردم رويمدادي ممب  ، همنمون      احساس . كرد سرم درد مي

انگيمز و   كابوسمي همراس   در ميمانِ غريمب و دلتنمد    ي يك ستاره كِچشم

پذيرِ مستراحي  يك جشن خاموش در تاريكيِ دل گذرايسرور  ياوحشتناك، 

  .ه استو ج ان را زير و زبر كرد ه  تنيدر هَچيز را دَ ، همهنجس
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شمد و در   بماز وارد اتماق ممي    نيممه  ي گاهي از پنجمره  صبح خنكِ نسي ِ

. كمرد  چرخيمد و ممن را نموازش ممي     پگاه، در اتماق ممي   دلنسبِ روشناييِ

  ...هاي  گذاشت  و سرم را به آرامي روي دست هاي  را بست  چش 

انگار خطموط مموزون و    ديدم كهرا  هاي ، دختركي در سياهيِ پشت پلك

به تصوير  نقاشي زبردست با قلمي آسماني و ماورايي هايش را چش  هماهند

دلپمذير و  در سماحل اقيانوسمي   -گماهي   صبح نكِخ با نواي نسي ِو  كشيده

سرما  فصلِ با نزديك شدنِ سپس .روح دميده است ديدگان  در آن -كران بي

هما   آن چشم   دائممي درونِ  ماشق، يك انمدوهِ يِ درياي مرغانِ م اجر ِ و غ ِ

تمر از   گمرم  را ها ، آن چش تفاوتي نظيرِ بي سرديِ بيهمين كه بود رخنه كرده 

 ... ختهساآتش زرتشت 
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