
است اشکالنگارشی در برخی موارد دارای  نکته ھایاز نظر ام�يی و  نسخهاين   

 دھکده متروک

 ،در کالسکه ای که اتاقش سقف نداشت ،خاکی و تاريک ،در جاده ای باريک

 ،گويی ان با* خبريست ،چشمانم باز شد. اسمان پر از ستاره ھای درخشان بود

فرشتگان چراغانيش کرده بودند من ھمچون جنازه ای بی اختيار کف ان کالسکه 

خوابيده بودم. من انجا چکارمی کردم؟ ھيچ چيز در حافظه ام نبود بلند شدم تا به 

وقتی نگاھم به بيرون افتاد راھی را ديدم که طی کرده بوديم.  ،بيرون نگاه کنم

من نگاه می کردند ان صحنه ھمراه  تعدادی کرم شب تاب با چھره ھای نگران به

بود با صدای سوزناکی که در اثر نوازش گندم زار به وسيله باد به وجود امده بود 

و صدای خش خش برگ ھای زرد که به زير گاری می رفتند گرگ ھا ھم با زوزه 

گويا زمان  ،ھای مکرر احساس ترس و غم را با ھم به من می دادند.عجيب بود

نداشت و داشت!. برگشتم تا به  ،ده بود. ھيچ چيز به ھم ربطیاينجا تعريف نش

مبھم بود. ناگھان توجه ام به صدايی  ،جلوييم نگاه کنم معلوم نبود به کجا می رويم

فرياد يک نفر بود که زير يک تير برق بلند سبز رنگ که چراغی به  ،جلب شد

نابی که از اسمان قرار داشت. کيسه ای به سرش کشيده بودند و ط ،با*ی ان بود

و به گردنش بود!. طناب به ھيچ جا وصل نبود نمی دانم شايد ھم بود و من  ،امده

نمی توانستم ببينم به دليل مه غليظی که در ھوا حاکم بود حتی نتوانستم بفھمم زن 

 است يا مرد البته چه فرقی می کرد.

ر صندلی می ھر بار پير مردی که چھره مظلوم و ھيکلی قوض کرده داشت به زي

خودش را خيس می کرد  ،دستوپا می زد ،زد و ان فرد چند دقيقه ای فرياد می کشيد

و انگار می مرد بعد ان پيرمرد کاغذی از جيبش در مياورد و می گفت "مجازات 

خودکشی اعدام است" باز با ھيکل نحيفش به سختی به زيرصندلی می زد. من تا ان 

ش کردم و فقط خواستم به کمک او بروم. رفتم ھمه چيز را فرامو ،صحنه را ديدم
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کالسکه چی با  ،به کالسکه چی بگوييم تا بايستد. اول چشمم به دو اسب سياھش افتاد

ش�ق بلند و سياه رنگی که به دست داشت به ان ھا می زد يا در ھوا می چرخاند و 

توان می شيپور می زدند و با تمام  ،اسب ھا دو پای جلوی خود را بلند می کردند

گويی که سحرشده  ،دويدند و به صاحب شان با چشمان قرمزشان نگاه می کردند

پاورچين  ،برتن داشت. به ارامی ،باشند. کالسکه دار پارچه ای سفيد يک تکه

دستم را بروی شانه اش گذاشتم و  ،پاورچين با ترسولرز رفتم تا بگويم که نگه دارد

ا نگھداريد تا به کمک ان فرد برويم" اوبه گفتم "ما کجاييم؟ به کجا ميرويم؟ لطف

اولين چيزی که در چھره اش توجھم را به خود جلب نمود  ،زيرخنده زد و برگشت

 ،ان ريش تارتار جوگندمی بلندش بود که انقدر ريخته بود ،و بر اضطرابم افزود

ھمه ی  صورت استخوانی و چروکش خالی می نمود. ان چنان می خنديد که تمام 

دندان ھای زردی که داخلش سياه و اکثر ان ھا افتاده بود.  ،ھايش معلوم بوددندان 

از خنده ريسه می رفت و به صورت من نزديک می شد سرتاسر بدنم می لرزيد. 

دھنش پر از کرم ھای  ،صورتش را ان قدر جلو اورد که دماغم به دھنش خورد

ن قھقه می زد که اب از ريزی بود که به دور چھار تا دندانش می لوليدند. ان چنا

درحالی  ،دھنش راه گرفته بود و چند کرم به چشمم پرت شد بعد من عقب عقب رفتم

بيھوش افتادم   ،که دل اشوب داشتم با* اوردم و به کف اتاق گاری  

********** 
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 روز اول

مھم نيست بزار صبح را خوب شروع کنم. ،بالشم چرا خيس است!  

رفت تا در يخچال چيزی پيدا  ،بداند چه می خواھد بخوردمثل ھميشه بدون ان که 

 کند.

ھمش بچه را به  ،مادرش که بلد نيست ،آه بازھم که اين بچه زد زير گريه و جيغ

آخه با بچه دوساله که اين طو رفتار نمی کنند. من ھم که با اوحرف  - گريه ميندازد

امادريم يک خط عميق يعنی از ھمان اول منو ن ،نمی زنم تا مسئله را مطرح کنم

پدرم ھم که کاری به اين کارھا ندارد طبق معمول تا لنگ ظھر می  ،بينمان بوده

ميدانی چند سال است برادرم که پيش مادرم زندگی می کند  ،ھميشه بيخيال ،خوابد

 ،ساله پسر. گوشيم را نگاه گن چند تا پيامکو زنگ 15ان ھم يک نوجوان  ،را نديده

می فھمند که من ديگر کاری به ان ھا ندارم و نمی توانم با ان ھا اخه چرا دوستانم ن

عوضی ھا مثل اين که دست بردار  ،باشم. ما چھار سال است از ان محله رفته ايم

ھر وقت زنگ می زنند  ،نيستند تا چند وقت پيش که در خوابم ھم ولم نمی کردند

 چھار ستون بدنم می لرزد.

که گذشته خود  ،ان نوجوانيم برمی گشتم. در روزدرخواب ھايی که داشتم به دوست

می ديدم باورم نمی شد که اين من بوده ام اما در شب خود را غرق در ان فضا  ،را

می ديدم. يکی از ان ھا ھر شب به سراغم ميامد و چنان رابطه عميقی ايجاد می 

که چيزی در وجود او بود  ،کرد که باور نکردنی بود. در ھمان موقع دوستيمان

فکر می کردم او مرا بھتراز ديگران می فھمد. وقتی که در ان فضا قرار می گرفتم 

اينده ام حذف می شد و خود را مختص به ان زمان می ديدم مثل اين که دوستی من  

و او تمامی ندارد!. ان قدر اين رابطه عميق بود که در بيداری احساس می کردم 

www.ParsBook.org



يقين دارم مثل ديگران تغييری در  ،و او کجاھنوز ھم او مرا می فھمد اما من کجا 

 او ھم به وجود نيامده.

ھر بار ديگران را می ديدم فکر می کردم انان نيز متحول شده اند ولی ھيچ يک 

 تغييری نکرده و روال گذشته را طی می کردند و ھميشه برايم جای تعجب داشت.

ا سوار چيزی شبيه يکی ديگر از خواب ھايی که ھميشه مرا ازار می داد خود ر

موتورمی ديدم که يکی از دوستان نوجوانيم درحال راندن ان است. سرم را پشت او 

گذاشته و بی اختيار و بدون مقصد در شھری ناشناس با خانه ھای دود گرفته و 

 خلوت در خيابان ھا و کوچه ھای تاريک پرسه می زدم.

 او طول کشيد و سرانجامسال  ترسيد اين قضيه چند ھميشه از گوشه گيری می او

 شد فکر می و درون گرا تر می جدی تر شد. ھر چه که پيش می رفت کم حرف

.گفت افسردگی چه لذت بخش است کرد اين افسردگيست و با خود می  

او ھم چنين ھميشه از گذشته خود فرار کرده و ان ھم به دنبال او امده اين ھمه سال 

نمی شود.که با ان مقابله کرده گويا حريفش   

من ديگر ان ادم گذشته نبودم که با دوستانم وقت را به بتالت بگذرانم چون 

مشغله ھای روزمره   ،اکثرھمسنی ھايم از لحاظ فکری ذھن مشابھی داشتند

فکرھای کوچک و انديشه ھای خام با اھداف حقير البته اگرھدفی داشته باشند! ولی 

از ديگران متفاوت بودم مث� انان  من به چيز ھای ديگری فکر می کردم و کام�

انرژی زيادی را صرف جنس مخالف می کردند اما من ھيچ وقت انرژی خود را 

 اين گونه تلف نکردم من حتی اينده خود را بدون جنس مخالف می بينم.

صرف علم و کتاب کنم و از اين کار بود که  ،عاشق اين بودم تا اخر عمر خود را

ا نقش اول اين فيلم می ديدم و قھرمان سوم شخص مفرد لذت می بردم. من خودم ر

خودم بودم اما ھميشه افراد موفق را ستايش می کردم. به کاغذ احترام می گذاشتم و 
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پول برايم بی ارزش شده بود. حال ديگر  ،مواظب بودم ذره ای از ان اصراف نشود

نمی دادم مگر موسيقی گوش  ،با ارزش ھايی زندگی می کردم و زندگی بيھوده نبود

تعداد اندکی از موسيقی ھای خاص از سبک ھای خاص ان ھم در اوقاتی که 

گاھی  -خستگی فکری داشتم و برای باز شدن ذھنم. برايم مھم نبود چه می خورم

نخوابيدن برايم مھم نبود و سعی می کردم  ،اوقات فراموش می کردم غذا بايد بخورم

رونی در من به وجود امده بود. من جزو از اکثر وقتم استفاده کنم. يک لذت د

 ،محدود انسان ھای موفق روی زمين بودم چون سرمايه ای به نام ذھن داشتم

 سرمايه ای تمام نشدنی.

درحالی که در رخت خوابم به اسمان نگاه می کردم و اين افکار در ذھنم مرور می 

من خوابيدم  ،شد چند شکل نامفھوم ديدم و بعد  

********* 
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 خواب دوم

خواستم بلند  ،احساس چندش اوريست. کف گاری دراز تا دراز افتاده بودم ،قلقلک

اص�  ،جلوی چشمم سياھی می رفت -سرگيجه ،احساس کوفتگی ،نتوانستم ،شوم

دستم را به سختی با* اوردم تا ببينم  ،حس نداشتم. دوباره احساس خارش و قلقلک

کرم ھای  ،بود بعد که ريز شدم به دستماول که نگاه کردم ھيچ چيز ن ،چيست

کوچکی را ديدم که به درون استينم می رفتند و ميامدند بھتر که نگاه کردم 

جانورانی شبيه موريانه ھم بودند. اولين چيزی که به ذھنم رسيد اين بود که مرده ام 

بعد به سرعت بلند شدم تا خود را از ان وضعيت نکبت بار فراری دھم به ھر بد 

لباسم  ،تی بود لباسم را دراوردم و خود را ازدست ان ادم خوارھا نجات دادمبخ

راتنم کردم. از گرسنگی نا نداشتم راه بروم با علوفه ای که گوشه گاری بود خود را 

سير کردم بعد ارام ارام به ياد اوردم چه اتفاقاتی برايم افتاده. نمی دانم چه مدت 

يا  ،پس ،کردم ھنوز تاريکی و مه حاکم بود به بيرون نگاھی ،دران وضعيت بودم

يا اين جا خبری از روز  نيست!. ،مدتی که بيھوش بوده ام کم بوده  

خبری از کرم ھای شب تاب نبود اما زوزه گرگ و صدای وز وز باد ھم چنان 

حاکم بود  گالسکه چی ش�قش را در ھوا می چرخاند و اسب ھا چھار نعل می 

قضيه طبيعی نيست از ترس دستانم می لرزيد. بر ترسم رفتند ديگر مطمعن شدم 

غلبه کردمو دست ھايم را در جيبم غايم کردم و گفتم "ھی اقا موضوع چيست؟!" او 

کف از دھانش راه  ،تا صدای مرا شنيد صورتش را به من کردو زد زير خنده

چوبی  من دويدم و در اتاق گالسکه را با ،گرفته بود دوباره خواست به طرفم بيايد

که به زمين افتاده بود چفت کردم او مدتی درحالی که به خنده ھای خشکش ادامه 

و صدايش ارام گرفت. ناگھان تصميمی گرفتم که  ،می داد با مشت به در می کوبيد

فرار  کنم اما اگر بپرم شايد بميرم تازه اگر از پرش جان سالم بدر ببرم از دست 

مھم نيست مرگ يک بار شيون ھم  ،لوم ديگرحيوانات چه کنم و ھزار چيز نا مع
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يک بار. شايد با مرگ از دست اين ف�کت خ�ص شود. تصميم خود را گرفتم و 

مسخ ان  ،اماده پريدن شدم. به گندمزار نگاه می کردم که باد ان را نوازش می کرد

 صحنه شدم و به ميان ان ھا پريدم. سرم به سنگی خورد و ھمان جا افتادم    

************  
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 روز دوم

اين دفعه ديگر پشت گوش نمی اندازم. حتما بايد با يک  ،بالشم چرا خيس است!

 روان پزشک صحبت کنم.

 ،مشک�ت ،می ترسد که ترس ھا ،اخه او از م�قات با روانکاو ھا ترس دارد

او خودش را فقط پشت  - ضعف ھايش و از ھمه ترسناک تر گذشته اش را بيان کند

 نقاب مثبت انديشی قايم کرده.

 می گذاشتم شرايط بلکه روزمرگی نبايد اورد نمی در پا بيرون نبودن از زندانيان را

قواعدی که  بلکه من بايد بشکند مرا مرا درخود حل کند و اجازه بدھم روزمرگی و

. پاييز بود چشمانم ناگھان باز شد خود را در بات�قی دادم می تغيير نبود باب ميلم

ديدم داشتم به نابودی شخصيتی می رسيدم با ان ھمه فشارھای گوناگون خود را به 

بيخيالی زده بودم خود را برای يک زندگی کج دار و مريض بسته بودم بايد کاری 

اوردم و نگاھم به زندگی تغير کرد  برای خود می کردم به طوراتفاقی به کتاب روی

ديگر شوخ طبعيم اتشش خاموش و به زير خاکستر رفته بود خيلی کم پيش ميامد که 

بخندم شب ھا کمتر می خوابيدم و بعضی از شب ھا اص� نمی خوابيدم دوست 

 نداشتم زمان اين گونه تلف شود ان قدر نمی خوابيدم که چشمانم قرمز می شد.

 شکرد افکار از م�قات احساس می ميامدند بعد شبه ديدن شقديميدوستان  وقتی از

گزيده ای به  چون مار در ذھن ھم و - گويی نا خالصی وارد شده باشد ،مسموم شده

شبيه يک احساس گله و ناراحتی از خود ھمراه پشيمانی شايدم  پيچيد خود می

گار مجبور بود.بخاطر اين بود که درحين رابطه به ان فرد سابق برمی گشت يا ان  

تاريکی  ،می خوابمحيات  را در است خسوف شود من شب امشب قرارراستی 

نشده بايد مبحوت ان باشم ان  تاسپيده دم به اين زيبايی بی رحمانه پيروز ،مطلق
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 اين جھان جدا توانم کام� از اورده می چه روشنايی در ذھنم به وجود ،تاريکی

.باشم  

به غوغايی  ابيدند يا به کارھای ديگر مشغول شدندبر خ�ف ديگران که يا خو من

به ياد نمياورم که تا ساعت چند بيدار ماندم  - پرداختم پاشده بود وجودم بر که در

که من خوابيدم  ،چون اص� به ساعتم نگاه نکردم. فکر کنم نيمه ھای شب بود  

**************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ParsBook.org



 خواب سوم

صدای  ،اوازی را می شنوم که می خواھد مرا بيدار کند ،انگار در خوابم ،يک صدا

و ھر بار  ،يک نت يک نواخت ،پير زنيست که با يک ريتم سوز ناک می خواند

گويی برای کسی سوگواری می  ،تکرار تکرار تکرار ،دوباره ان را تکرا می کند

رد. کند و ھر لحظه صدايش بيشتر می شود. ارام ارام مرا از دنيای خلسه در مياو

کاه و چوب ھای خشکی را در بدنم احساس می کنم و کم کم چشمانم باز می شود 

فقط مه می بينم و اتاقک اين گاری. چرا من باز ھم اين جا ھستم؟ مگر فرار 

کی اين کابوس تمام می شود؟  ،پس چرا دوباره سراز اين گاری دراوردم ،نکردم

ين قضايا فکر می کردم متوجه گويا راه فراری نيست!. ھمان وقت که داشتم به ا

لق و لوق کردن گالسکه کم ترشده بود و کم تر جير جير می کرد و از  ،چيزی شدم

 ،صدای ثم اسب ھا که ھر بار به زمين می خورد فھميدم سرعت کالسکه کم شده

با ديدن ان  ،گويا در حال ايستادن بود. به محض اينکه بلند شدم تا چيزی بگويم

کالسکه ما وسط دھکده ای متروک ايستاده بود و  پير  ،رت دادمصحنه ک�مم را غو

با موھای جوگندمی بلند که سرش در سينه اش بود و مو ھايش روی صورتش  یزن

را گرفته بودند زير چيزی شبيه تابلوی اع�نات نشسته بود و اوازی سوزناک می 

صدايش رامی خواند. فکر کنم اين ھمانی بود که من وقتی درخواب و خلسه بودم 

که به با*ی ميله  ،گويا برای کسی سوگواری می کرد. روی قطعه چوبی ،شنيدم

اھنی زنگ خورده ای بود به وسيله موريانه ھای که چوب را خورده بودند نوشته 

با مو ھای  ،شده بود"نارگير با شير سياه به وفور يافت می شود". دختری دوساله

لباس يک تکه ابی که با دوبند به کمر وصل می شد کنار پير  ،رنگ پريده ،چتری

زن عين سنگ چشم دار ايستاده بود و طوری به من زل زده بود که انگار چيزی از 

من می خواھد يا مطلبی را می خواھد منتقل کند. نفس در سينه ام حبس شده بود و 

ه ادامه راه اشاره ذھنم برای مدتی خالی. بعد نگاه سنگينش را از من برداشت و ب

می  ،خاک بود که به درون خانه ھای متروک ،کرد. باد شروع به وزيدن کرد
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و با يک  ،جير جير ،پيچيد. تابلويی که با*ی سر پير زن بود شروع به چرخش کرد

ريتم چپ و راست می چرخيد. پير مرد کالسکه چی که از وقتی که ايستاده بوديم به 

تاريک و  ،برگشت تا به سفر نا تمام ،ته بوديکی از خانه ھای متروکه رف

البته نامعلوم برای من. من ھم از ترس که مرا نبيند سرم را  ،نامعلوممان ادامه دھيم

مقداری از چوبی که ترک  ،از محفزی که بيرون اورده بودم به داخل کشيدم

از ان برداشته بود را شکستم تا درزی باشد که به بيرون نگاه کنم. بعد که مقداری 

جا دور شديم مردی را ديدم که در فروع رفتگی مانند چاه ايستاده و درحالتی که 

فقط سرش معلوم بود با لباسی که از ديگران متفاوت می نمود برای عده ای که 

شايد اين ھا مردم ھمان دھکده متروکه  ،غرق در کثافت بودند سخنرانی می کرد

عت دور مانده بود در کنج گودال به يک بودند. بچه ای پشت سر او که از چشم جما

طرف خوابيده بود و ھم چون نوزادی که تازه به دنيا امده در خود مچاله شده بود و 

از خود کم کم می خورد کالسکه چی به نزد سخنران رفت و پايش را بوسيد. زمانی 

طوری که تمام بدنش  ،به زيرخنده زد ،که برگشت گفتم چرا به بچه کمک نکردی

ن می خورد و می گفت "او می گويد چرا به بچه کمک نکردی" جماعت ھم تکا

از خنده ريسه می رفتند. بدنم يخ کرده بود  ،درحالی که به من اشاره می کردند

دنيا با ان جماعت به دور سرم می چرخيد. ھمچون  ،جلوی چشمم سياھی می رفت

ی شد و به کف کسی که روحش را از پوست بيرون بکشند احساس کردم بدنم خال

 اتاقک گاری افتادم. و ديگر ندانستم چه اتفاقی برايم افتاد    

************* 
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 روز سوم

نمی دانم شايد باز دوستان نوجوانيم شب ھا به سراغم  ،بازھم که بالشم خيس است!

ميايند اما نه قب� که اين اتفاق ميافتاد در بيداری احساس نزديکی عميقی می کردم و 

ھر چه ھست يک کابوس سريالی جديد  ،د مياوردم و اص� بالشم خيس نمی شدبه يا

 است.

او تا می توانست از اجتماع دوری می کرد و معتقد بود از اجتماع دوری کردن 

يعنی درست زندگی کردن و از طرفی اگر قرار بود در اجتماع باشد نمی توانست 

خی از عواطف که ان را در شش دانگ احساساتش را داشته باشد و معتقد بود بر

گنجه گذاشته ايم و در ان را قفل کرده ايم تا بتوانيم موجودی اجتماعی باشيم در 

تنھاييست که غليان می کند و در غير اين صورت ازحالت انسانی خارجيم. البته اين 

اين تنھايی بخاطر اين بود که ان قدر از  ،طور نبود که به زور اين کار را بکند

با کسی بودن احساس نمی کرد و زندگی  ،خود لذت می برد که نيازی بهبودن با 

خود را شبيه نيلوفر می ديد"زندگی دراب بدون تماس با ان". ھفته ھا از اتاقش 

 ،بيرون نمی رفت و در اين مدت بود که تحو*ت بزرگی در درون او شکل گرفت

اسراعيلی نمی روی به کتاب اورد کم تر صحبت می کرد ديگر بھانه ھای بنی 

زمانی موبايلش زياد زنگ می  ،گرفت و با پدر و مادرش کم تر حرفش می شد

حا* ماه ھا بود موبايلش زنگ نخورده بود از اين  ،خورد برايش افتخار بود

وضعيت لذت می برد تنھايی به او قدرت می داد و يک لذت عميق ھميشگی را به 

ھر وقت که  ،ھمه چيز بر وقف مرادش باشد او ھديه داده بود البته اين گونه نبود که

ياد بچگيش که چگونه بزرگ شده ميفتاد و تغريبا  ،خواھر دوساله اش را می ديد

کودکی خود را در ان بچه می ديد و کودکی خود را درون او پيدا می کرد  و از 

خود می پرسيد ايا اين بچه بعد از بزرگ شدن می تواند مثل من نگاھی رو به جلو 

به نظر من که درصد  ،و ادامه می داد که ،ته باشد يا در گرداب غرق می شودداش
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موفقيت بچه بسيار کم است البته خود من ھم تا قبل از سيری از تحو*ت که به 

 وجود امد ھيچ اميدی به اينده نداشتم و کام� در بات�ق دست و پا می زدم.

اضطراب سرتاسر وجودم را فرا امروز داعما از اين که به شب نزديک می شدم 

د ب�خره تصميم گرفتم نز گرفته بود و عجيب اين بود که نمی دانستم دقيقا از چه!.

مثل  در ت�شست که مرا اوطول م�قات متوجه شدم  در ،بروم يک روانکاو

به صندلی  ھايم را خواست بال می او. تنھايی افسردگی بسازد از و ديگران کند

.من بگيرد از را اجازه پرواز و جادويش بچسباند  

کتاب و ھزارجور چيز ديگر خود را می  ،امشب او می ترسيد که بخوابد و با قھوه

خواست گير دھد اما تا کی می توانست نخوابد اين شتريست که در ھر خانه ای می 

 خوابد.

چشمم ان قدر قرمز شده بود که نمی توانستم حتی به صفحات کتاب نگاھی بيندازم 

ارام پلک ھايم در حال افتادن بود و سنگينی می کرد از ترس رفتم اب به ارام 

 ،رفتم مثل ھميشه در حيات تا روشنايی ستارگان ،ھيچ کس بيدار نبود ،صورتم زدم

 و ان فضا خواب از يادم ببرد. نشستم و به اسمان نگاه کردم 

************** 
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 خواب چھارم

اين چه احمقيست که به صورتم اب می پاشد.  ،قطرات نم نم اب را احساس می کنم

ارام ارام از خواب و خلسه درامدم و شروع به پلک زدن کردم. مه غليضی در ھوا 

باران ميامد. ،حاکم بود و نم نم  

کم کم لرزش گاری راحس کردم. من دوباره کف اتاقک بی درو پيکر ان کالسکه 

ه چی می رفتم.....قرازه بودم و با ان پيرمرد زبار در رفته کالسک  

کت خاکی و پاره پوره را از تنم دراوردم وعين زاغه نشين ھا به با*ی سرم انداختم 

و چمباتمه زدم. ان قدر در اين مدت سرگرم اتفاقات و ب�ھايی که سرم امده بود 

بودم که متوجه لباس ھای تنم نشده بودم. يک دست کت و شلوار مشکی مايل به 

حا* منی که درعمرم کت و شلوار نپوشيده بودم چه  ،تنم بود خاکستری با يک جليقه

 برسد با جليقه ان قدر چيزھای عجيب ديده بودم که ھيچ چيز برايم عجيب نبود.

اين چه طلسميست که دچارش ھستم؟! قيمت خ�صی از اين ماجرا چيست تا ان را 

می رسيد ترسناک و وحشی صدايی داشت به گوشم  ،بپردازم. دراين فضای غمناک

و بر قسمت بد احساساتم  ،که ارام ارام احساس ارامش کشته شده درونم را بيدار

غلبه می کرد. کم کم صدايش بيشتر می شد و لذت درونی که در من شکل گرفته 

بود بيشتر. سرم را طوری که کالسکه چی مرا نبيند به بيرون درزی که درست 

 ،که تا پايين گردنش را گرفته بودبا موھايی  ،کرده بودم اوردم. او قوز کرده

نگاھش به جلو بود و حواسش به اسب ھايش بود سپس مرد *غری را ديدم که 

او وسيله ای مثل ستار در دست داشت و کنار جاده  -داشتيم به او نزديک می شديم

خاکی باريک که در حال طی کردن ان بوديم نشسته بود. به او نزديک ترکه شديم 

بينی ک�غی و  ،صورت استخوانی ،ھی توانستم چھره اش را ببينمبرای لحظه کوتا

موھای جوگندمی بلند. ھر بار که با نک انگشتانش به تارھا می نواخت از زير 
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ناخنش خون به روی ان ھا می ريخت و او باز ھم ادامه می داد. او نت ارام و 

می نواخت.  او  بسيار دلنشينی را به لطافت ھر چه تمام تر با دستھای خون الودش

 برای من ھم چون ابی در کوير بود.

ھر چه بود من بعد از مدت ھا برای لحظاتی ھمه چيز را فراموش کردم و ارام 

با  ،لباس يک تکه سفيد ،صورتی زيبا ،شدم. چشمانم را بستم دختری بامو ھای بلند

م. ارام ھمراه با موسيقی می رقصيد و من انگار ھيپنوتيزم شده بود ،پاھای برھنه

 ارام بعد که صدا کم تر می شد من ھم کم کم به خواب فروع می رفتم.......

************ 
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 روز چھارم

چشمانم قرمز است و نمی  ،ولی درعوض چشمانم ،چه عجب بالشم خيس نيست!

 توانم کاری با ان بکنم.

و نه می توانستم چيزی ببينم نه چيزی  ،اين چشم لعنتی ديگر مرا ياری نمی داد

و مجبورم می  -چشمی که نمی شد با ان چيزی خواند به چه دردم می خورد ،بخوانم

ان به پارک طبيعی که اثار باستان يی در  ،کرد ھفته ای چند روز برای استراحت

و ان واقع بود بروم. ان جا ھم يا بساط دودودم بپا بود يا مردمی که تا وارد طبيعت 

 ،يا مکانی که اثار باستان يی در ان واقع است می شوند می خواھند عکس بگيرند

 ھيچ کدام را ھم نمی فھميدند.

من  ،او ھم يک بار خواست عکس بيندازد اما با خود گفت عکس بندازم که چه شود

او ديگر نتوانست به ان جا برود. -که کسی را ندارم تا ان را ببيند  

کسی که درغم  ،ان شخصيت عصبی ،يکی ،شخصيته شده بودماول ھا فردی دو 

کسی بود که به ارمان ھايش رسيده. وای از  ،ھای گذشته می سوخت و ديگری

البته بعد از گوشه گيری به ندرت پيش ميامد که اولی  ،روزی که اولی غالب می شد

انسان زمانی که دومی بود من بھترين  ،غالب شود اما فرق بين اين دو بسيار بود

 روی زمين بودم و دست به کار ھای خارقلعاده ای می زدم.

ما ديگر به ديدن اقوام پدرم نمی رفتيم و در شھر خود که چند فاميل داشتيم به طرز 

عجيبی با ان ھا قطع ارتباط کرديم و اقوام نا مادريم ھم از ھمان اول کاری با ما 

بود و به طور معجزه اسايی ھيچ  نداشتند. از طرفی ديگر با مادرم قطع ارتباط شده

کس نبود که با ان ارتباط داشته باشم از دوستانم ھم که قطع ارتباط کرده بودم و از 

يک ھيچ کس به مھمانی نميامد دو حيات  ،بزرگ ترين محاسن خانه ما اين بود که
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داشت. ھمين طور که به اين چيز ھا فکر می کردم و متحير اسمان بودم به خواب 

فروع رفتمعميقی   

************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ParsBook.org



 روز پنجم

فکر کنم ان کابوس سريالی تمام  ،چه عجب دومين بار است که بالشم خيس نيست!

 شده.

دانشگاه بال ھايم را به صندليش می چسباند و  ،مدتيست دانشگاه را ترک کردم

اجازه پرواز را به من نمی داد از طرفی از رفتن ميان ان ھمه شھوت پرست و 

اگر قرار بود به جای دانشگاه درون جنگل می رفتم از  ،خود فروش وحشت داشتم

حيف جنگل!. ،برای خود متاسفم که جنگل را با اين مقايسه کردم ،ان بھتر بود  

 ،می روی دانشگاه ،م ميايد مادرم از کودکی به من می گفت بزرگ می شویياد

در اين جا انگار ھمه ملزومند اين روال را  -بچه دار می شوی ،ازدواج می کنی

 طی کنند.

پدرم و نامادريم ديگر تحمل مرا نداشتند و حق ھم با ان ھا بود از طرفی من ھم 

فقط موقع غذا بود که  ،ھمش در اتاقم بودمبرايم مشکل بود با ان ھا زندگی کنم. من 

پدرم حتما با  ،ان ھم برای اوردن غذا به اين اتاق ،لحظه ای به ان اتاق می رفتم

بعد از ان ھمه  ،نه فايده ای دارد ،نه کاری می کند ،خود می گفت خجالت نمی کشد

ھمش در ان اتاق می  ،حا* می گويد نمی روم ،که خرجش کردم برای دانشگاه

مادرش معلم. از طرفی من  ،من معلم ،شده مايه سرفکندگی ،خورد و می خوابد

 احساس می کردم اضافه ھستم در خانه.

به استخر می رفتم. فضای استخر يک حس  ،ھر وقت حالم خيلی بد بود ،قب� ھا

ای ماساژ و بر -روحانی به من می داد. تصميم گرفتم بعد از مدت ھا به بيرون بروم

که چشم چشم  ،و اکاليپتوس زده بودند ،به استخر رفتم. اتاق ان قدر بخار کرده بود

را نمی ديد. يک مرد گنده که دو برابر من بود برای ماساژ امد. کم کم فشار را 

داشتم زير پاش له می شدم منم مثل يک تکه گوشت حتی حس  ،بيشتر می کرد
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خلسه به من دست داد و خود را در حال مرگ نداشتم داد بزنم برای لحظاتی حالت 

که نکند در اين جا زير مشت و مال اين مرد  ،ديدم. ترس خفيفی ھم در وجودم بود

البته اتفاقی ھم نمی افتاد نه برای کسی مھم بود نه جھان لحظه ای برای من  ،بميرم

م می ايستاد. برای يک لحظه طعم زندگی را چشيدم و دست راستم را از پشت سر

داشتم از حال می رفتم که او خم شد تا کتفم را بگيرد و متوجه  ،او نديد ،تکان دادم

اخرين حرکات دستم شد. يک کمدی دراماتيکی شده بود. بعد به خانه برگشتم و مثل 

 جنازه افتادم

************* 
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 خواب پنجم

نوازش می کرد. گرمای دستی را حس می کردم که با ناخن بلندش موی سرم را 

دختری زيبا که به من می نگريست.  ،اولين چيزی که ديدم ،چشمم وقتی که بازشد

 ،يک حس تلپاتی بين ما بود ،انگار او را می شناختم ،من در اغوش او افتاده بودم

احساس وابستگی عجيبی به او می کردم. حسی داشتم که انگار چيزی که ھيچ وقت 

 ،د نداشته به ان اظافه شده. او با چھره ای مھرباندر زندگيم به طور ملموس وجو

اين قدر ان حس قوی بود که  ،لب ھای لرزان و چشمانی نگران به من نگاه می کرد

من سوال ھای خود را فراموش کردم. او گفت"عزيزم می دانی چه قدر منتظرت 

ندايی از بودم"من ناگھان کلماتی از ناخداگاھم امد که به زبان اوردم "از ھمان اول 

اعماغ ناگشوده ھای درونيم مرا به اين سبک از زندگی سوق می داد و ھميشه اين 

حس با من بوده که در اين دنيا تنھا نيستم و حا* ان را کشف کرده ام". اما من با 

اص� چه طور از  ،اين موی بلند در اغوش او و در اين کلبه چه کارمی کردم!

دست ان کالسکه و کالسکه چی خ�ص شدم!. ھمين که اين افکار در بخشی از ذھنم 

در حال مرور بود او با دستان بلوريش دستانم را گرفت و به بيرون از کلبه برد. 

باغ پر از  ،و رودی که بين کلبه و باغ قرار می گرفت ،اسمان پراز ستاره بود

گفتم"چرا برگ ھا زرد است! چرا ھيچ وقت  ،بود درخت ھايی با برگ ھای زرد

روز نمی شود؟!" گفت"عزيزم اين جا ھميشه اين طور است!". سپس مرا به داخل 

بلند شد  ،اب بسيار خنک و دل نشين بود ،رود خانه برد و ابی به سرو صورتم زد

چشم در چشم  ،رقصی شبيه باله ،و در رود که عمقش کم بود شروع به رقص کرد

. بعد که شده بودچه غوغايی شده بود. او با ان لباس سفيدش عين فرشته ھا  ،ھم

سردمان شد و خسته شديم اتشی درست کرديم. گويی طبيعت ھم خوشحال بود و در 

شعله ھای اتش شروع به رقصيدن کردند ان ھم  ،ان لحظه انگار ھديه ای به ما داد

حت تاثير رقص قرار گرفته شايد ھم ت ندايجاد می کرد انبا ترانه ای که خودش

بودند. در حالی که به ستارگان می نگريستيم شروع به صحبت کرديم. ان قدر 
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گفت"اسمم  ،که نيازی نديده بودم اسمش را بپرسم ،احساس اشنايی داشتم

او حرفم  ،رھاست""منم که ازاد" بعد شروع کردم از سختی ھايی که به من گذشته

 ،من ھمه چيز را می دانم گفتم از کجا ،و چه گذشتهرا قطع کرد و گفت می دانم بر ت

چه طور از دست کالسکه چی خ�ص شدم گفت من تنھا کسيم که می توانستم تو را 

او به زودی به  ،از دست او نجات دھم و من برای اين امر ناچار به معامله شدم

ز گرفته دنبالم ميايد و مرا با خود می برد. من با چشمانی پر از اشک و گلويی بغ

نمی  ،امکان ندارد تو را از دست بدھم ،چرا ھمچين کاری کردی ،پرسيدم چرا؟!

يا اص� فرار می کنيم. او  ،وقتی که بيايد با او می روم ،زارم ھمچين اتفاقی بيفتد

رفته ھم  ھوا ،و در ان می لرزيدند ،در حالی که چشمانش پر از اشک شده بودند

و اشک ھايش قطره قطره شروع به  ،و باران رفت سوی مه گرفتگی میه رفته ب

انگار اسمان باران را با اشک ھای او تنظيم کرده  ،ريختن بر روی لباسش کردند

ھيچ راھی ندارد" ،معامله کرديم ،بود. دستی به صورتم کشيد و گفت "نمی شود  
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 روز ششم

احساس می کردم. حسی  ،ميامدمبالش خيسم را در حالی که کم کم از خواب بيرون 

يک احساس رمانتيک. می دانستم  ،مثل يک نوع ھيجان عاطفی در تنم موج می زد

 ،پيداشده. دنبال کاغذی بودم که ان را ،عشقی که ھميشه در زندگيم گم بوده ،که يک

و اين کلمات بودند که بر روی ان  -بکنم ،پر از عشقی که درونم فوران می کرد

. بسيار سعی کردم سرکوبش کنم و به ان بی اعتنا باشم اما تا شب ريخته می شدند

ھمچون بچه ای که از خواب بر می  ،خود به خود اشک از چشمانم جاری می شد

و خود را نا تمام  ،خيزد و دنبال خواب ديده اش می گردد. من اشفته و سرگردان

ا احساس می فقط کششی به سمت چيزی ر ،حس می کردم. نمی دانستم او چه کسيت

ان پی  هوقت و انرژی من را  می مکيد و من نمی توانستم ب ،کردم. او ذره ذره

.ببرم  

 بايد يک روز طو*نی و ديوانه وار ديگر را تحمل می کردم.

 -يادم ميايد که از بچگی شنيده ام ھرکس بايد روزی به دنبال نيمه گمشده خود برود

. و اين اقدام ھا ھمه مربوط می شود به و ھرکس به نھوی اين کار را انجام می دھد

نمی  ،اما من که نيمه ھای گمشده ام در خواب ھايم است چه کنم! ،دنيای خارجی

توانم ان ھا را به دست بياورم چون اوردن چيز ھايی که وجود خارجی ندارند به 

 و اص� ،يا در بيداری! ،دنيای ماده بعيد است. نمی توانم که تا ابد در خواب باشم

من در بيداری نا تمام ھستم و برای ھر چيزی بايد رجوع داده شوم به خواب ھايم. 

و از طرفی نمی توانم که تا ابد در خواب بمانم!. چيزی که بيشترمرا ازار می دھد 

زمانی که در خوابم و در ان فضا ھستم ان قدر  ،اين که نمی دانم کدام واقعيست؟!

يه ميافتم از کجا معلوم ا*ن که بيدارم و يقين مطمعنم که ان واقعيتست گاھی به گر

توھم نباشد؟!. ،دارم واقعيتست  
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گاھی اوقات فکری به ذھنم خطور می کرد که مثل ان نقاش که برای فرار از اين 

شوم اما ندايی ميامد که تو بايد  ،توھم و رسيدن به معرفت دست به ان رستگاری زد

کردم فکری به ذھنم ميامد و من را می  باشی. ھميشه زمانی که به مردم نگاه می

اص� انسان  ،به طورعجيبی ھمه فکر می کنند راه درست را می روند ،ترساند

سيستمی در مغز دارد که ھميشه فکر می کند حق با اوست و اين مسعله مرا تکان 

 ميداد

*********** 
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 خواب ششم

پر از برامدگی و فروع  ،شده بوداولين چيزی که ديدم کاغذی که انگار مچاله 

اشک ان ب� را سر کاغذ اورده بود. "عزيزم می دانم که می خواھی  ،رفتگی

اين تنھا راه برای ازادی مان بود. من حتی يک لحظه ھم  ،بپرسی چرا معامله کردم

نمی توانم جھان من بدون تو را تصور کنم يا تو بی من چون نمی توانم ناراحتيت 

. نامه که تمام شد کاغذ خيس شده بود. ب� فاصله شروع به فرياد را تحمل کنم"

ھر چه گشتم او نبود. داشتم  ،از کلبه بيرون رفتم ،رھا..... رھا..... ،کشيدن کردم

 از نبودش ديوانه می شدم.

ان ھم  ،تازه او را پيدا کرده بود و برای اولين بار طعم با کسی بودن را چشيده بود

کسی که  ،کسی که ھمه نا تمامی ھايش به او ختم می شد ،دنکسی که عاشق ھم بو

 چسب ماده ای غليظ و در کرد حس میرا از او گرفته بودند.  ،برايش ھمه چيز بود

خ�صی دھد. دستش  از را خود تواند نمی زند می پا چه دست و ناک است که ھر

ندگی او را تجسم تنھا او بود که نتيجه ز ،بدون رھا ھمه چيز بيھوده و بی معنی بود

 ،او کسی بود که تاری را ،می داد. حتی نمی توانست لحظه ای نبودش را تخيل کند

و مثل فانوسی که می تواند ادامه راه را برايش روشن کند.  ،روشن کرده

برای او فقط  ،موھوم و ساختگی به نظرش جلوه می کرد ،سرتاسرھمه چيز بيھوده

يک حقيقت وجود داشت و ان رھا بود. او بی اراده ھم چون کسی که روحش 

کنار کلبه کرد. با  ،و باريک ،در جاده خاکی ،تسخيرشده باشد شروع به راه رفتن

فکری مغشوش که افکاری ازذھنش می گذشت " باران نم نم ميامد حتما رھا 

ھم باشيم". و بی ان که متوجه چيزی ناراحت است" يا " اگرھميشه می توانستيم با 

 شود يا چيزی را ببيند مثل مجسمه ای بی روح راه می رفت...... 

*********** 
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 روز ھفتم

/ نه صدايی که  نه دلی نه دماغی / نه عشقی نه ھم دمی / نه حالی نه حسی نه جايی

د داشته جيغی / نه گذشته زيبايی که از خاطراتش لذت ببرم نه فردايی که به ان امي

باشم / نه دنيايی که در ان زندگی می کنم وجود دارد / نه بالش خشکی که صبح 

 سرم را از رويش بردارم.

ناگھان متوجه ان بچه شدم  ،ھمين طور که مشغول نوشته ھايم بر روی کاغذ بودم

. البته بار چرا مرا اين قدر اذيت می کردکه داشت از *ی در به من می نگريست. 

گاھی اوقات که سرم به کارم بود از *ی در طوری مرا نگاه می کرد . اولش نبود

که لرزه بر تنم ميافتاد گاھی اوقات ھم وارد اتاقم می شد و دفتر دستک و افکارم را 

بھم می ريخت گويی وظيفه ای به گردن دارد ھر چه قدر ھم با او صحبت می کردم 

پشت سر ھم و ريتم بار  ،زدفايده ای نداشت و با ان چھار ک�می که حرف می 

او ھم مثل ديگران مرا  ،ان ھم ناقص و سرزبان ،حرف خودش را تکرار می کرد

 نمی فھميد!.

ھميشه صدای زن ھايی که در کوچه ساعت ھا می نشستند و بيھوده گويی می 

نامادريش ھم جزو گروه بود. البته اين قضيه فقط مختص  ،کردند او را ازار می داد

يا مکان يا يک جنسيت نبود و فقط در ان محله صدق نمی کرد بلکه به يک زمان 

در اکثرجھان اين گونه بود و فقط انچه که تفاوت داشت در شکل قضيه بود. در 

با ان صدای ازار دھنده  ،ميان زن ھای کوچه  پيرزنی بود که با صدای بسيار بلند

 ،نه او ،ه او بگويداش ساعت ھا بيھوده گويی می کرد. او ھيچ وقت جرعت نکرد ب

چون از ادم ھا می ترسيد. در اتاق را می بست و خود را حبس می  -بلکه ھيچ کس

 کرد. سعی می کرد خود را تنھا نگه دارد و تنھا غذا می خورد.
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 ،که شلوار راحتی پدرم ،البته چيزھايی از قبيل طناب ،اين بار فقط من واسمان

و  ،و دو تکه از لباس ھای ان بچه به ان اويزان بود ،زيرشلواری و زير پيراھنيش

او حتما بايد  -که به با*ی ان بود کج شده بود ،چوب بيچاره ای که ازفشاری که انتن

 فرياد می زد تا به دادش برسند؟!.

گاھی اوقات ھم که می خواست غرق ستارگان شود ان پيرزن با صدايی سوز ناک 

ھوای غمناکی به او می داد او ھم طبق معمول  شروع به خواندن می کرد و حال و

به سراغ کاغذ و قلمش می رفت اما زمانی که رخت شسته ھای خانواده جزيی 

مث� اتفاقی که ھمين امشب برايش افتاد به  ،ازاسمان نبود و ان پيرزن نمی خواند

محض اينکه غرق اسمان می شد احساس می کرد بعد از مدت اندکی که به ستاره 

و خورشيد ھم با اين کارش از  ،اسمان رو به سپيدی می رفت ،ره شده بودای خي

 ازار او بی نصيب نمی ماند و لذتش را ذره ذره در خود ذوب می کرد 
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 روز ھشتم

تغريبا ا*ن کم کم مردم دارند بيدار می شوند. ،ديشب که نخوابيدم  

بود.امروز اولين کسی که ديدم خواھرم   

ھر لحظه که ان بچه را می ديد خوره ای به جانش ميافتاد و با خود می گفت "پدرم 

ان ھم دنيايی که به  ،چگونه به خود اجازه داده که ان بچه را وارد دنيای خود کند

من که تا اخر عمر چنين اجازه ای  ،ھر گوشه اش نگاه می کنی وحشت ناک است

رم يادش ميافتاد پسری در ان اتاق دارد(بھتر به خود نمی دھم". بعضی اوقات که پد

است بگوييم شبحی!) با بی اعتنايی می گفت "تو که برای کسی تکانی به خودت 

نمی دھی *اقل برای خودت يه حرکتی بکن ان قدراين طوری کردی که حتی يک 

دوست ھم برای خودت باقی نذاشتی" و او به اين فکر فرو می رفت که "من 

با ان ھرزه ھای خيابانی در ھدف ھای حيوانيشان ھمراه باشم و چطورمی توانم 

".وارد دنيای حقيرشان بشوم  

ھوا گرگ و ميش بود. ديگر نتوانست خانه راتحمل کند. اول به اين فکر افتاد مثل 

 گذشته به يک باشگاه ورزشی برود.

 انديدم اولين چيزی که  در خانه را وقتی که به قصد رفتن به ان جا باز کردم

و به  عصايش گذاشته کمانکبا*ی  دستش را چاق که دو ان ھيکل درشد با ،پيرزن

من زل می زند. موھای جوگندميش طوری از زير روسری بر روی صورت 

اين اولين بيضی شکلش افتاده بود و به من نگاه می کرد که لرزه برتنم ميانداخت. (

می کوچه  در را اوردم ک می باز را در تا .)ميافتاد برايش که اين اتفاقنيست  شبار

گيش ه ان سبک ھميش مثل ھميشه با) که خانه اش روبروی خانه ماست ديدم (چون

وقت  دانم اين چه طلسميت که ھر نمی د.نز زل میمن به  روی صندلی نشسته و

زمان  لحظهان  در يا ردزمان معنی ندا انگارنم. بي می را خواھم بروم بيرون او می
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رفت ان  خانه بيرون نمی وقت از ھيچ د*يلی که او يکی از شايدند. ک می تقاطع پيدا

کرد  ديد سعی می را می وقت ھم که او ھر. زد زل می که ھميشه به او پيرزن بود

.ترسيد می او از انگار ،نگاه نکند به او  

در خانه را بستم و به سرعت به اتاقم برگشتم. بعد از چند لحظه از خودش برای اين 

اين فکر به ذھنش خطور کرده بدش امد و با خود گفت "ھمين مانده از يک که 

ھمين که در حال فکر کردن به ان پيرزن بودم پدرم در را باز  .حيوان الگو بگيرم"

امشب دعوتيم" (خيلی کم پيش ميامد  ،کرد و گفت "می خواھم سری به اقوامم بزنم

می دانستم که حتما مجبور بوده). شايد  که به اتاقم بيايد و ھر وقت اين اتفاق ميافتاد

مثل کودکيش که به خانه ان ھا می رفت و با بچه ھای فاميل بازی می کرد بتوان با 

به حرکت دراوردن نيروی جادويی خاطرات چيزی را تغيير داد. بعد از مدت ھا به 

 خانه اقوام مذھبی مان که در يک شھر ديگر بودند رفتيم.

ا ساکت عين سنگ چشم دار نشسته بود و به ان ھا که دور او در مھمانی در يک ج

ھم نشسته بودند نگاه می کرد. گاھی يکی چيزی می گفت يا نوزادی کاری می کرد 

و بقيه احمقانه می خنديدند يا يکی خرافه ای می بافت بقيه تعجب می کردند و يا 

که مھمانی يکی حرفی از ف�ن شخص مذھبی می زد و بقيه صلوات می دادند. بعد 

 ،تمام شد پدرش از ميان شان برخاست به او گفت پاشو می خواھيم بخوابيم. بلند شد

 ،اتفاقی در جلوی اينه ای که رو به رويش بود قرار گرفت و يک لحظه جا خورد

که او ھم در دنيای ان ھاست! دختر عمه اش شروع به کشيدن چادری کرد که مرد 

ن که ضره ای از عشق را دور خود احساس می ھا را از زن ھا جدا کند. البته م

نمی توانستم لحظه ای به  ،کردم و اگر بھترين دختر روی زمين را برايم مياوردند

 او نگاه کنم.

چگونه به خود اجازه چنين توھينی را می دھد البته از نظراو اشکالی نداشت و با 

ز درست بودن خون سردی به کار خود ادامه می داد. می شد اطمينانی درونی ا

www.ParsBook.org



کارش را در او ديد. البته که من توھينی برايم نبود و ھمين که در ميان انسان ھا 

 زندگی می کردم سراسر  توھين بود!.

امشب ديگرخبری از ستارگان و رخت ھای خانواده و صدای ان پيرزن نبود. در 

رخت خواب دراز کشيدم و به نقطه ای از سقف که به مرور زمان به شکل ھای 

نامفھوم تغيير شکل می داد خيره شدم و سوال ھايی در ذھنم مرور می شدند: نمی 

شايد  ،شايد ان ھا انسانند چون منم که با ان ھا متفاوتم ،دانم من انسانم يا ديگران

نينديشيدن به چرا. ايا انسان بودن  ،غرق در روزمرگی ،انسان بودن يعنی ھمان

ايا من در  ،ارد زندگی ان ھا شدم يا ان ھا؟يعنی طی کردن ان روال؟ ايا منم که و

 دنيايی که وجود خارجی ندارد زندگی ميکنم؟!

************ 
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 روز نھم

يا حداقل خبری از نشانه ھايش نيست. ،انگار که ديشب نخوابيدم  

 ما بعد از صبحانه به خانه برگشتيم.

 ان شب برای او شب عجيبی بود.

و پچ پچ کردن در  ،نگاه می کردند. داعما با نگاه ھايشانھمه ان ھا با تعجب به او 

گوش ھم ديگر او را ازار می دادند. به پدرش می گفتند او چش شده و با ترھم با او 

رفتار می کردند. ھر لحظه از زندگيش ميان انسان ھا برايش توھمی بزرگ جلوه 

چون سايه ای می کرد. احساس می کرد ھر لحظه دارد به او توھين می شود. ھم 

نه کسی کار به کارش داشت و نه نيازی به  ،شده بود که از ميان ان ھا می گذشت

و ھم  -ديگران احساس می کرد. ھر جا که می رفت حتی رد پايش ھم معلوم نبود

 چون سايه ای ميان ان ھا بود.

 ،امشب اص� دل و دماغ خوابيدن در حيات را نداشت و از طرفی سر و صدا

پنکه  ،اين کار را به او نمی داد. در اتاق کوچکش را به ارامی بست امشب اجازه

و به داخل رخت خوابش رفت. پنکه صدايش ھم چون يک ريتم  ،را روشن کرد

مبھوت رفت و امد ان. او عين جنازه زير رفت و  ،م�يم خواب اور شده بود و او

 خواب يکی از ه يادبامد ھای پنکه افتاده بود و در حالی که به ان خيره شده بود 

من  و ھايم خراب شده بود تمام ارزوديده بود" ظھر از يک بعد در که ھايش افتاد

. ھيچ کس در شھر نبود انگار از عمق سکوت زدم خرابه ھای شھرم پرسه می در

زنی در  ،حنجره شھر پاره شده بود!. بعد از شھر خارج شدم و به تپه ای رسيدم

حساسی اشنا به ان ھا داشتم بعد احساس کردم ان ھا زن حال شير دادن به بچه بود. ا

 گويی به نياز توان جواب اص� و ھمه حواسش به بچه اش بودو بچه من ھستند. او 
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يک  با . اوببوسم را خواستم او ،بيرون امدم که از اين از بعد .نداشت ھای مرا

"مسخره کرد حالت بی اعتنايی مرا  

*********** 
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 خواب ھفتم

و به دنيای خلسه  ،در حالی که ترانه اتش را می شنيدم رفته رفته از خواب بيرون

و بعد از يک حسی بين خواب و بيداری بيرون امدم. من روی يک تخت  -می رفتم

دراز کش بودم و اولين چيزی که ديدم  ،که لحافی ھم چون حرير تا کمرم امده بود

ذيان اوری با رقص و ترانه مست بودند. شعله ھای اتش کرسی که به صورت ھ

ناخود اگاه بلند شدم و در کلبه را باز کردم. ھوا مه الود و يک حالت مبھم داشت. 

رود خانه  ،و ناگھان از پس ان ،ھرچه که جلو می رفتم مه ھم کم کم کنار می رفت

ريش ای که دختری عريان که پشتش به من بود نمايان شد. او به ارامی با دستان بلو

واقعا عين فرشته ھا بود. ناگھان کلمه  ،مشت مشت اب را بر روی پايش می ريخت

ای از ناخود اگاه ذھنم بر روی زبانم سر ريز شد:رھا...او برگشت و با اشتياق به 

دستانم را گرفت و در  ،سمت من امد. سپس با فاصله ای اندک رو به رويم ايستاد

ديم مرا به ارامی بوسيد. اشک در حالی که به چشمان يگديگرخيره شده بو

چشمانمان می لرزيد. مدت طو*نی بدون اين که ھيچ مکالمه ای بين مان رد و بدل 

شود مات و مبھوت ھم بوديم. او مرا به داخل کلبه برد و لباسی که ھمان شب اول 

بر تن داشت پوشيد. ان چنان احساس درونيمان به ھم قوی بود که حتی بر شھوت 

انگار قريزه جنسی در وجود  ،و ھيچ حس شھوانی به ھم نداشتيم - رده بودھم غلبه ک

او در يک  ،مان نبود. بعد تا خواستم از او بپرسم که چه اتفاقی برايت ان شب افتاد

عمل عجيب مرا به ھمان رخت خوابی که از ان بيدار شده بودم برد و من در حالی 

که او بر تختم نشسته بود و دستم را گرفته بود خوابيدم. بعد خود را در کنارھمان 

جاده خاکی و باريک که ان شب در ان راه می رفتم ديدم که زير چيزی شبيه 

  باران نم نم بر صورتم می ريخت.....ا*چيق خوابيده بودم و قطرات اب 

************* 
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 روز دھم

/  او با خود می خواند: نه دلی نه دماغی / نه عشقی نه ھم دمی / نه حالی نه جايی

نه صدايی که جيغی / نه کسی برای تکيه / نه دنيايی که در ان زندگی می کنم 

 خشکی که صبح سرم رانه بالش وجود دارد / نه صدای پيرزن ھمسايه می خوابد / 

.رويش بردارم از  

ناگھان سراسيمه و پريشان به ان اتاق رفتم و به بچه گفتم "بيا حرف بزنيم". نمی 

برايم  ھا (البته خيلی وقت است که اين چيزدانم ان ھا در مورد من چه فکر کردند

تاق بچه را تازه از حمام اورده بودند. تا مادرش ديد که من وارد ا بی اھميت شده)

که من ان را لخت نبينم. با خود گفتم اين بدبخت  ،شده ام خواھرم را از من پوشاند

ولی نه قطعا ھر عکس العملی از  ،ھا را نگاه کن! چه افکاری در سرشان می گذرد

رشته ھای به ھم پيوسته ی تجربه ھا ناشی می شود پس مشکل از قريزه جنسی من 

م از بين رفته. نمی دانم ھنوز زنده ام!.است. ناگھان متوجه شدم قريزه شھواني  

دانم من  نمی :سپس بی اختيار و با شتاب به اتاقم برگشتم و رو بروی اينه ايستادم

ايا منم که وارد  .ھا متفاوتم ان ھا انسانند چون منم که با ان شايد ،ديگران انسانم يا

 ندارد زندگی میدنيايی که وجود خارجی  من در ھا؟ ايا ان ھا شدم يا زندگی ان

 کنم؟!

*********** 
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 خواب ھشتم

نم نم باران که از سوراخ گوشه ا*چيق بر روی صورتم می ريخت مرا بلند کرد. 

.يک نوع ھيجان عاطفی در تنم موج می زد يک احساس رمانتيک  

احساس می کرد دوباره او را از دست داده و خود را ناتوان می ديد اما کاری از 

امد چون نمی توانست که خوابش را تغيير دھد. در اين لحظه  دستش بر نمی

موھوم و ساختگی جلوه کرد و خود را در  ،سرتاسر ھمه چيز به نظرش بيھوده

 سعی می بار ھر که ،چون مورچه ای شده ھم حس می کرد توھمی بزرگ ديد. او

ين . رھا برايش ھمچون دليلی بود در سرزمخورد می سر ،رود کاسه با* کرد از

موھومات. از طرفی يک بار ديگر طعم با او بودن را چشيده بود و حتی نمی 

 توانست لحظه ای نبودش را تصور کند.

ناگھان پاھايم بی اختيار مرا به سمت مسيری نامشخص می کشاندند و شروع به راه 

رفتن در جاده خاکی و باريک که در کنار ا*چيق واقع شده بود کردم. ھوا گرفته و 

دت باران می باريد و من ھم چون بچه ای که از خواب برمی خيزد و دنبال به ش

خواب ديده اش می گردد اشفته و سرگردان در حال رفتن به جايی نامشخص بودم و 

خود را نا تمام حس می کردم. نمی دانستم او کجاست يا بايد دقيقا چه کاری انجام 

دم. نمی دانستم چه برسرش فقط کششی به سمت يک چيزی را احساس می کر ،بدھم

فقط می دانستم که او ھم ناراحتست. ھر وقت رھا دلش می گرفت انگار  ،امده

طبيعت ھم ناراحت بود و من از اين طريق می فھميدم که او در حال گريه کردن 

است اين را از ھمان لحظه اول که ھم زمان اب باران و اشکش بر روی لباسش 

اران بند نيامد.ريخت فھميدم و اص� از زمانی که من و او از ھم جدا شديم ب  

موقع باران احساس می کنم اسمان دلش گرفته و  ،اين جا باران ھاھم واقعی نيست!

بايد ببارد اخه وقتی باران مياد انگار طبيعت گريه می کند بعد مثل اين که غم 
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پرندگان شروع به خواندن می  ،طبيعت می رود و کثيفی ھا را ھم با خود می برد

مه جا شادی به راه ميافتد اما انگار اين جا از اين خبر ھا کنند و انگار يک مرتبه ھ

نيست!. پس کی صدای پرندگان به جای صدای غمناک باران طبيعت را از صدای 

و مرا از اين  ،خود پر می کند و نور خورشيد سر ريز می شود در کاسه تاريکی

 کاسه لغزان بيرون مياورد.

زديک شدن بود. من که رمقی در تنم صدای پای اسب به گوشم ميامد که در حال ن

 باقی نمانده بود جلوی راه کالسکه بيھوش افتادم

*********** 
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 روز يازدھم

گاھی ابری گاھی افتابی البته برای من تنھا چيزی که  ،،روزھا ميايند و می روند

 ،ريتمی که فقط مختص من است. جای ناله و شکايت نيست ،ريتم است ،معنی دارد

ين خود من بوده ام که تقديرم را رقم زده ام از ان ھم لذت می برم و اين ھاھم ناله ا

ھای شب گير نيستند. از بيرون  خبری ندارم اما سر و صدايش ميايد فقط می دانم 

ھرکس در ک�ھش توجيحی دارد اما اکثرا توجيح شان برمی گردد به يک چيز. 

البته يک بار خواستم ت�ش کنم  ،وشم ميايدديگر نه دل گريه را دارم نه از خنديدن خ

چيزی برای خنده وجود نداشت.  ،مثل ديگران اما ھرچه فکر کردم ،برای خنديدن

داعما اتفاقات و يک سری صحنه ھای خاص عذاب اوری به طرزعجيبی برايم 

ان پيرزن را می بينم  ،مث� تا در را باز می کنم به قصد بيررون رفتن ،اتفاق ميافتد

تماي�ت  ،عين ازراييل با ان سبک ھميشگيش نشسته و به من زل می زندکه 

جنسيتی را ديگر در خودم احساس نمی کنم و بی اختيار به گريه ميافتم و به طور 

مداوم در ناخود اگاه ذھنم دنبال چيزی می گردم. از تابستان ھم کم کم به سوی 

و مجبور می شوم به اتاق سرد پاييزمی رويم. من ديگر نمی توانم درحيات به خوابم 

گويا ھمه چيز دارد  ،از خوابيدن در ان اتاق می ترسم ،و کوچک خود رجوع کنم

دست به دست ھم می دھد و مرا به سمت مسيری خاص ھدايت می کند. گه گداری 

خود را سوار يک کالسکه قديمی می بينم و  ،ھم تصويری به ذھنم خطور می کند

 ،و من بی اختيار با ان می روم. نمی دانم ،ن کرده انداحساس می کنم مرا سوار ا

 انگار دارد مقدمات جنون شروع می شود!

*********** 
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 خواب نھم

 ،يک لباس سر تا پا سفيد مثل کفن بر تن دارم و در يک اسايش گاه روانيم. نمی دانم

از کجا می دانم که ان ھا مرا اين جا گذاشته اند. اين جا پر از افراديست که از 

يکی از ان ھا به دنبال  ،لحاظ ظاھری شبيه ھم ھستند. ھرکس مشغول به کاريست

در جم�تش می  ،فقط يک صدا. يکی چيزی را دکلمه می کند... ،يک صدا می رود

توان به وفور کلمه رھا را پيدا کرد. زنی درحال نقاشيست وقتی به او نزديک می 

به طور باور نکردنی ان نقاشی شبيه  ،شوم روی بوم نقاشيش زنی را کشيده

 -يک اضظراب ناگھانی ،رھاست. ناگھان احساس خيلی بدی به من دست می دھد

که دورم را اب فرا گرفته. سرم گيج احساس می کنم من يک ماھی نامعلوم ھستم 

می خورد و دستم را به دو طرف ان می گيرم. ھوای محيط مقداری تيره جلوه می 

انگار که بين شب و روز گير کرده باشد!. به سرعت به سوی پنجره ای که  -کند

کنار تخت دو طبقه قرار گرفته می روم. ھردو ان ھا به نظر خالی می ايد. اسمان 

قابل رويت نيست و بسيار محو جلوه می کند. ناگھان پيرزنی از طبقه  به ھيچ وجح

از حالت دراز کشيده به صورت نشسته در می ايد و رو به من می  ،با*يی تخت

طوری که ھمه مان را  ،برفی بسيار سنگين ،گويد" می خواھد برف سنگينی ببارد

عقب عقب از  محو کند"بعد شروع به ورب خواندن برای خود می کند و من ھم

پنجره فاصله می گيرم. اما او بعد از لحظه ی کوتاھی از تختش پايين می ايد و 

ھا" من ھم چنان ھراسناک به عقب می  ،می گويد"مگر خبر نداری ،خطاب به من

روم و او ھم ھی جمله اش را تکرار می کند. تا اينکه از پشت به دری برخورد می 

می کنم.کنم و با دستان لرزان ان را باز   

خود را در ساختمانی مخروطی شکل و بسيار بلند می يابم. در ان تنھا چيزی که 

پله ھايی پيچ در پيچ که تمام فضا را احاطه کرده اند و نوری که از  ،يافت می شود

چيزی شبيه فانوس که در با*ی مخروط واقع شده سر ريز می شود. به نظر می ايد 
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شايد اين  ،رگشته اند و به رنگ قرمز در امده اندپله ھا مقداری از رنگ سبزشان ب

به خاطر اين باشد که زنگ زده اند. ان ھا را تا جايی می شود دنبال کرد چون در 

دھان استوانه که در ان پايين قرار گرفته بلعيده شده اند. و از طرفی ھاله ای از نور 

می شود و مقداری  که از ان سايه ای عظيم الجسه انعکاس داده ،بر رويم می افتد

 از راه را می پوشاند

ھم چون اھن ربا پای مرا به سمت خود جذب می کنند و  ،پله ھا يکی پس از ديگری

به سمت پايين می کشند. ھر چه که به ان نزديک تر می شوم نور محيط کم تر می 

تا ان جايی که در تاريکی غرق می شوم. اما من از حرکت باز نمی ايستم و  -شود

بين زمين و اسمان. ھيچ جا  ،اھم ادامه می دھم. احساس می کنم در ھوا معلقمبه ر

و نرده ای  ،سنگش که دورم را احاطه کرده ،را نمی توانم ببينم. فقط با لمس ديوار

می توانم قدم ھای بعديم را بردارم. ھر  ،که دور تا دور پله ھا را محاصره می کند

می اورد و داعما احساس می کنم ھر لحظه لحظه دلھره ای وحشتناک به تنم ھجوم 

يا شايد در  ،ممکن است نرده ھا قطع شود و من بين زمين و اسمان معلق باقی بمانم

 ان محو بشوم.

ب�خره زانويم به جسم سختی بر خورد می کند و مرا باز می دارد. به سختی دست 

احاطه شده و از  گيره را پيدا می کنم و در را می گشايم. سالنی که کف ان از کاه

نور زرد کم رنگی که بسيار ضعيف است روشنايی می گيرد پيش رويم ظاھر می 

ميله يا  ،شود. در يک طرف ان سلول ھايی چيده شده که مجھز به ھيچ گونه در

حتی از کاه. تلعلو نور  ،حصاری نيست!. ان ھا از ھر گونه وسيله ای خالی ھستند

يک نوع دل اشوب  ،به من منتقل می کند که برتنم می افتد احساس عجيبی را

سنگين. پرتو ان کام� فضا را تحت سلطه خود گرفته و يک ھيجان ناملموس له 

شده را در ان پخش می کند. ھمچنين داعما ھاله ای شوم از ان زرد بی جان و بی 

 روح روی تنم حس می کنم.
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جلوه می کند من مقابل يکی از ان ھا می ايستم و با فردی که چھره اش محو 

که در تاريکی عميقی فرو رفته پيرمرد  ،صحبت می کنم. ناگھان از گوشه ديوار

قوز کرده ای به بيرون می جھد و به ما می پيوندد. سپس راه بيرون را ياد می 

گيرم و از انتھای سالن خارج می شوم. و دوباره پير مرد که ھم چون جسمی مبھم 

ا برمی گردد و در تاريکی کنج غيب می شوددر گوشه اتاق جنبيده بود به ان ج  

وارد جنگلی انبوه می شوم که از درختان سر به فلک کشيده خفه شده است. شاخه 

تمام  ،ھای نازک و تيز ان ھا که از ساقه تا نيمه ھای درخت از ان رويده است

فضای بين ان ھا را تسخير می کند و ھر لحظه به جانم فرو می رود. فقط تا چتد 

نگاه  ی اطرافم قابل رويت است چون مه قليضی ھمه جا را احاطه کرده. به با*متر

گويی که مه سر ان ھا  -می کنم و درخت ھايی را می بينم که ھيچ کدام سری ندارند

در جايی سرشان را بريده. به سختی از ميان شاخک ھای  ،يا انگار ،را خورده باشد

باره سر از ان تيمارستان در می اورم.ان ھا می گذرم و در را باز می کنم و دو  

با چيز ھای متفاوت و رويداد ھای  -زمان جريان دارد ،بيرون از اين ساختمان

 ،جديد. اما اينجا زمان به شکل مرگباری ايستاده است. يکی نگاھش جايی گير کرده

و در گذشته سير می کند. ديگری فقط در نقطه ای خاص از زندگيش پرسه می زند 

ند وقت يک بار خاموش می شود و دوباره از نوع ان قسمت را تکرار می و ھر چ

 کند. شايد ھم دليل اين ھا روزمرگی ديوانه واريست که تمامی ندارد. 

البته  ،نمی دانم چرا اينان ايجايند ،اين جا ھمه مردم بيرون را ديوانه می خوانند

داعما قصد دارند با  ،فضای اين جا از بيرون بھتر است فقط يک ايراد دارد

اين جا ھم دست از سرم بر نمی  ،داروھايشان مرا در قفسه نامرعيشان نگه دارند

افسرده و ضعيف  ،خرافاتی ،دارند. به ھرحال ان ھا ما را موجوداتی بی مصرف

************ شايد ھم حقيفت در ھمين باشد. ،می بينند  
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 روز دوازدھم

و به من گفتند اماده شو تا دقايقی ديگر بايد به  در باز شد ،من دراتاقم نشسته بودم

عروسی برويم. جوشش شوقی را در تنم حس کردم گفتم شايد در يک فضای 

رمانتيک بتوانم ھيجان عاطفی که مدتيست در تنم جوش وخروش می کند را ان جا 

و ان ب�خره فوران کند. از طرفی از اين بيم داشتم که ديگران شاھد  - بيرون بريزم

شک ھای من باشند اخه اين جا نمی شود گريه کرد و از طرفی دوست نداشتم ان ا

 فضای که برای خود ساختم ناخالصی دران سھيم باشد.

و به عروسی رفتيم. وقتی که  ،مرا سوار ماشين کردند ،سپس بدون اجازه من

رسيديم ان ھا درحال رقص و شادی بودند و من به ان ھا نگاه می کردم. ناگھان 

وجه دختری شدم که توجھش به من جلب شده بود. بسيار سعی کردم که بی اعتنا مت

باشم اما او دست بردار نبود. گفتم اگر به اين رفتار ادامه دھم او ناراحت می شود 

سپس به سختی جواب او را دادم بعد از مدت کوتاھی پشيمان شدم و از خودم بدم 

 امد.

م را برگرداندم عروس بيچاره را ديدم که ھمه توجه شان به جمعيت بود. وقتی سر

از با* به ان جمعيت که غرق شادی بودند نگاه می کرد دلم برای او سوخت اما چند 

و به داخل ان جمعيت رفتند. ناگھان خود را در  ،لحظه بعد داماد دست او را گرفت

ھرزه ھايی که به ھم می لوليدند. سپس سراسيمه به  ،بين يک مشت ھرزه ديدم

و  -يرون دويدم و پشيمان از اين که عواطف خود را اين گونه به بازی گرفته امب

می رفتم و با خود می گفتم"مگراحساساتم ھرزه است". به خانه  کلنجار خود باداعم 

 برگشتم در اتاقم را به ارامی بستم وعين جنازه افتادم

************ 
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 خواب دھم

مرا درھمان گھواره کودکيم تکان می  احساس می کنم يک نوزادم و مادرم دارد

پدر و مادرم ھر دو با*ی سرم ھستند و او ھمان  ،دھد. احساس بسيارخوبی دارم

 ،اواز ھميشگيش را برای مادرم می خواند اما ناگھان صدايش عجيب وغريب شد

شبيه صدای شيپوراسب و من را از ان حالت بيرون اورد. من در يک اتاق کوچک 

مجھز بودم. اتاقش سقف ھم داشت و پرده ھای زيبای قرمز که از يک طرف بسته 

شده. من در جايی راحت دراز کشيده بودم کالسکه تکان می خورد اسب ھا شيپور 

می رسيد. اول جا خوردم و می کشيدند و با يک ريتم منظم صدای پايشان به گوش 

نمی دانستم چرا سوار کالسکه ھستم اما بعد از مدت کوتاھی کم کم تصوير ان لحظه 

در ذھنم شکل گرفت که بی رمق در جاده افتاده بودم و کالسکه ای به من نزديک 

می شد. سپس فھميدم من سوار ھمان ھستم. در اتاقک را باز کردم. دختری که 

برگشت و با حالت اغوا گرانه ای به کنار خود  ،عھده داشتھدايت اسب ھا را به 

اشاره کرد و نشستن ان جا را به من پيشنھاد داد. او طوری اين کار را انجام داد که 

گويی مرا سحر کرده و من بی اختيار نزد او رفتم. دست مرا گرفت و پيش خود 

ر به دنبال رھا حرفم را قطع کرد و گفت"مگ ،نشاند. خواستم شروع به پرسش کنم

نيستی؟" گفتم "بله" گفت"پس ديگر حرفی نزن تا تو را پيشش ببرم". سپس در کنار 

خانه ای زيبا کالسکه را متوقف کرد و گفت"اين خانه من است" و مرا به داخل برد. 

 سپس گفت بايد فع� اين جا بمانيم تا وقتش برسد.

چای برايم اورد و کنارم  او داعما با نگاه ھايش مرا ازار می داد. يک فنجان

نشست. بعد از مدتی که با نگاه ھای شھوانيش به من می نگريست به قصد بوسه ای 

شيطانی به من نزديک شد و من دست رد به سينه اش زدم. او دست از ت�ش بر 

نداشت و دوباره ادامه داد. لباسش را دراورد و به من پيشنھاد داد. من گفتم"توھيچ 

ری" وقتی که اسم رھا امد گويی عصبانی شد و چھره اش تغيير ربطی به رھا ندا
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کرد. خواست خود را کنترل کند اما نتوانست و به حالت حمله به سمتم امد. قبل از 

 اين که دستش به من برسد از دستش فرار کردم

************* 
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 روز سيزدھم

ناراحت بود به خانه مادرش  تصميم گرفت مثل گذشته ھا که ھر وقت از خانه پدری

برود. ،می رفت  

خانه مادرم چند خيابانی بيشتر از خانه پدريم فاصله نداشت. تصميم گرفتم پياده به 

ان جا بروم. وسط ھای راه بودم که دختری را ديدم که درحال نزديک شدن به من 

دت بود. او ھمان شخصی بود که در عروسی ديشب ديده بودم. آدرنالين خونم به ش

او را ديدم. تا چشمانش به  ،با* رفت و پاھايم انگار به زمين چسبيد. من زودتراز او

من افتاد و مرا شناخت چھره اش يک حالت بشاش به خود گرفت. وقتی که به ھم 

بدون اين که لحظه ای بايستد و با صدايی که بيشتر به  ،نزديک شديم او بسيار سرد

ذشت. ان قدر فکرم مغشوش اين قضايا شده لب زدن شباھت داشت از کنار من گ

 بود که ندانستم اص� چه گونه به خانه مادرم رسيدم.

وقتی که به خانه مادرش رسيد اندکی با برادرش صحبت کرد و خود را دراتاقی 

ديگرخبری از ان ھمه اذيت و  ،حبس کرد. ان ھا متوجه متحول شدن او شده بودند

يرشلواری مادرش به ان اويزان بود و حفره ای ازار نبود. از دست گيره در که ز

به مادرش می نگريست. او روی تختش خوابيده بود.  رد می شدکه از بين ان دو 

 تعدادی از موھايش ديگر سفيد شده بود.

 ،با خود می گفت: من به ديدن مادرم نيامده ام فقط مکان اتاقم راعوض کرده ام

 عجيب بود!.

 ،روز از روز بد تر ،خودش مريض شد ،را نفرين کردمادرم ان قدر من و برادرم 

ا*ن که ديگر توانايی دست شويی رفتن ھم ندارد. پدرم ھم که وضعيتش ان چنان 

ھميشه به من می گويد: من که والدينم ازم راضی بودند  ،فرقی با مادرم ندارد

************** واقعا که جای گريه دارد! ،وضعم اينست چه برسد به تو  

www.ParsBook.org



 خواب يازدھم

ھمچنان به راھم ادامه می دادم. جاده به علت بارش باران صعب العبور شده بود. 

و انگار ابرھا به سطح زمين رسيده بودند. بعد از طی مسافتی چيزی  ،ھوا مه الود

شبيه دھکده ای قديمی به چشم می رسيد. از دور بسيار ترسناک به نظر ميامد. نه 

جان صدايی به گوش می رسيد انگار کسی در دھکده کسی ديده می شد نه از ان 

ھم چون شھر ارواح. شبيه ھمان دھکده بود که قب� با کالسکه  ،زندگی نمی کرد

 رفته بوديم.

وقتی وارد ان شدم اولين چيزی که مراغافل گير کرد ان پيرزن و بچه بود. چيزی 

ود"نارگير با شير شبيه ميدان در وسط دھکده واقع شده که ھمان تابلو که نوشته ب

 سياه به وفور يافت می شود"سر در دھکده وجود داشت.

مردم اين دفعه در دھکده بودند و ھر کس انگار مشغول به کار خودش بود. نمی 

پيرزن سرش را درسينه اش  ،دانم چراھيچ کس به پيرزن و بچه توجه ای نمی کرد

ک نواخت قبليش. و ھر ھمان نت ي ،انداخته بود و با يک ريتم سوزناک می خواند

شايد ھم برای  ،بار دوباره ان را تکرا می کرد. گويی برای کسی سوگواری می کند

البته شايدھم  ،خودش. تفاوتش با بار قبل فقط در اين بود که با صدای ارام می خواند

 جمعيت باعثش می شد. ھر چه سعی می کردم به صدايش توجه نکنم نمی شد.

رنگ پريده لباس  ،ور کج کرده بود و با موھای چتری دختر بچه سرش را به يک

يک تکه ابی که با دوبند به کمر وصل می شد کنار پيرزن عين سنگ چشم دار 

ايستاده بود و به من نگاه می کرد. وقتی که نگاھم به نگاھش گره خورد برای لحظه 

ت و ای ذھنم پاک و گويی وارد اقيانوس شدم بعد نگاه سنگينش را از من برداش

گويی دلداريش می داد. جمعی با ھمان وضع قبلی شان  ،دستی بر سر پيرزن کشيد

 ،داشتند به حرف ھای ھمان شخص گوش می کردند. نگاھم به داخل گودال افتاد
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بچه تغريبا چيزی از خود باقی نگذاشته بود بی اختيار به سمت انان کشيده شدم و با 

ه اش يک حالت عصبانی به خود دست به بچه اشاره کردم. فرد سخنران چھر

و به من نگاه  ،گويا به چيزی که نبايد اشاره کردم. جمعيت شنونده چرخيدند ،گرفت

شروع به دويدن کردند که انگار به طور  ،می کردند ناگھان کلماتی بر روی زبانم

اتفاقی جمله ای از ان تشکيل شد و سراسيمه گفتم:" شما می دانيد رھا را چه گونه 

ياورم؟". نمی دانم چرا ھم چين جمله ای در ان لحظه گفته شد ابتدا ان فرد بدست ب

سخنران که به نظر می رسيد رھبرشان بود با دست به من اشاره کرد و به زيرخنده 

زد سپس ديگران با پيروی از او شروع به خنديدن کردند طوری که انگار به ھم 

اطراف يک چشمش  ،نم ميانداختمی لوليدند. يکی از انان طوری بود که لرزه برت

ان قدر ورم داشت که تغريبا بسته شده بود و چشم ديگرش انگار از حدقه بيرون 

دندان  ،طوری که خون ھمه چشمش را فرا می گرفت. وقتی که می خنديد -زده بود

ھای يکی در ميان کرم خورده اش بيشتر نمايان می شد و ريش بلند کم پشتش به 

 حرکت در ميامد.

بلند شدند و به طرف من  ،انان سپس چھره شان به يک حالت عصبی تغيير کرد

امدند اما رھبرشان ھم چنان به خنده ادامه می داد و يک حالت موزيانه به خود 

گرفته بود. قبل از اين که دستشان به من برسد از ھوش رفتم و ديگر ندانستم چه 

 برسرم امد

************* 
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 روز چھاردھم

ايستاده بود ھمه به من نگاه می کردند شھر ويران شده بود. ھرکس به جای  دنيا

مردمک چشمشان تکان نمی خورد اما احساس می کنم ھمه به  ،خودش خشکش زده

من نگاه می کنند انگار از بين تعدادی ماکت می گذرم ھر لحظه فکر می کنم که 

قد بسيار  ،ی زاغ بی روحساله با چشم ھا 50-40ا*ن به سمتم ھجوم مياورند. زنی 

بلند و *غر که لباسی يک تکه مشکی برتن دارد(مثل کفن) بچه اش که اجزای 

تشکيل دھنده صورتش صاف شده جلوی پايش افتاده و طوری بی تفاوت به او نگاه 

می کند که انگار بچه ی او نيست. پيرمردی کوتاه قد و بسيار چاق ھم در مغازه اش 

ه می کند. سيگار برگ کلفتی که به دھن داشته روی پايش نشسته و به اطراف نگا

افتاده و ھنوز اتشش روشن است. ھيچ چيز تکان نمی خورد و صدايی به گوش نمی 

سکوت شھر را در خود بلعيده اما داعما صدای زوزه گرگ در ذھنم تجسم  ،رسد

می شود و مرا ول نمی کند. گرگ ھا تاريکی شب را شکافته و سکوت شھر را 

ريده اند. اسفالت ترک برداشته شايد به خاطر درختيست که افتاده. مردی جذاب د

پشت پيانوش خشکش زده اما ھمچنان کليدھای پيانو به حرکت شان ادامه می دھند. 

تا من چشمم به ان افتاد يک قطعه بسيار زيبا و منقلب کننده شروع به نواختن کرد. 

نگار با اھنگ خود می رقصند. برای طوری کليدھا با* و پايين می روند که ا

لحظاتی خود را در قطعه حل کردم. ھم چنان زوزه گرگ به کارش ادامه می دھد. 

پلک ھايم طوری سنگينی می کند که احساس می  ،عض�ت موھای بدنم منقبض شده

درجه سرم  360کنم غير ممکن است کام� باز شود. موھای سرم بسيار بلند شده و 

به سختی می توانم چيزی را ببينم نفسم با* نمی ايد. موھا دانه دانه را احاطه کرده 

وارد دھانم می شوند و ھيچ کاری از دستم ساخته نيست. فکر کنم اين صحنه ھا را 

قب� در خواب ھايم داشته ام شايد اين چشم من است که درست چيزھا را انعکاس 

گوش من  شايد اص� ستدفر را غلط می ھا و اين گوش است که فرکانس نمی دھد

************فرکانسش متفاوت است است که باند  
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 خواب دوازدھم

 حرکت يک جسم لژژ را بر روی پايم احساس کردم و از تکان به ھوا پريدم.

در بدنم احساس خارش می کنم شايد به خاطر کاھيست که روی ان بوده ام. سقف 

ھيچ درزی به بيرون راه  مرطوب و نمناک است تمام فضای اتاق سنگی بسته و

ندارد به جز پنجره کوچک و مربعی شکل که چھار ميله اھنی سياه از ان عبور می 

کند. نه صدايی به گوش می رسد نه می توانم بيرون را ببينم چون پنجره بسيار 

با*ست. چند بار سعی کردم بپرم تا شايد بشود به بيرون نگاه کرد اما از من خيلی 

ھم از پنجره ھم از سقف بر روی  ،ته صدای باران که قطره قطرهفاصله داشت الب

را ديگر صدا به حساب نياوردم. به طور داعم به چھار گوشه  ،زمين می ريخت

اتاق می روم و ميايم و ھی دور خودم می چرخم. صدای خش خش کاه و چکه ی 

و حال و ھوای اين جا را دلھره اور تر می کند.  ،باران ريتمی را به وجود اورده

ترس سرتاسر وجودم را فرا گرفته. نمی دانم چه برسرم خواھد امد. معلوم نيست 

کجا ھستم!. شب مثل سنگينی تابوت برتنم سنگينی می کند و احساس می کنم کفنی 

فکر  و در تاريکی ان تق� می کنم. يک -شده که من را زنده زنده در ان کرده اند

فکر می کنم در اين جا خواھم مرد و حتی  ،جنون اميز داعما به سرم خطور می کند

فکر اين که به  ،ھيچ کس ھم نخواھد فھميد. و من نه برای اين که از مردن بترسم

ان ھيچ  ،ان جايی خواھم رفت که قبل از تولد درش بودم مرا به جنون می کشاند

ان را توجيح.مطلق. اما نبايد از ان فرار کنم يا   

ھمين طور که قطار افکارم داعما در حال خارج شدن از ريل بود و مسافران 

مخرب سوار می کرد کيسه ای کوچک و خيس از پنجره به داخل افتاد. به سرعت 

 ،درش را باز کردم. مقدار کمی غذا در ان بود. سريعا شروع به خوردن کردم

گويا فقط به خاطر اين که زنده بمانم. اگر انگار مانده بود.  ،بسيار بد مزه و بد بود

مردم مردم!************* که ھم  
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 روز پانزدھم

 دوباره تدايی می ان دلھره را و بندد اگاه ذھنم نقش می ناخود ناگھان خاطره ای در

 تمامی اشيا خوابم اماه خواستم ب اتاقم می زمانی که دراين مربوط می شود به  کند

 می دستم را ھا ان .رفتم ھا می ترس پيش ان از و ميامدند به شکل ھيو*ھايی در

وقت  مواجه شوی انفقط پرده را کنار بزنی و با ان کافيست  گفتند می و گرفتند

و ان واقعی نيست. سپس کلماتی خود  چيزی ساخته نشده ازت که ترس خواھی ديد

 می ارنک را پرده و ،شوی ترست مواجه می با جا ولی اينبه خود تشکيل شدند"

من لی ھيو*ھای واقعی و با ،شود می پشتش ظاھر ھزاران پرده ديگر زنی اما

"شوم روه ب رو ھا ان دھم با ترجيح می  

*********** 
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 خواب سيزدھم

رھا بر  بالينم  ،لطافت پوستی را روی صورتم احساس می کنم. چشمم را باز کردم

 نشسته بود.

با دستان گرمش دستم را گرفت و مرا بلند کرد. جلوی چشمم سياھی  ،بدنم يخ کرده

رھا مانع شد مرا از ان جا بيرون برد. پا  ،رفت و سرم گيج خورد خواستم بيافتم

ھايمان روی زمين نبودند و در ھوا معلق بوديم اسمان حجابش را بر کشيده و 

ن می درخشيدند عريان بود می شد به ھمه چيز پی برد و ان را شکافت ستارگا

انگار به ما لب خند می زدند مھتاب بود احساس می کردم ھمه توجه ھا به ماست. 

پوست ديگر برتنم کفن نبود و احساس می کردم دنيا را شکافته ايم. ناگھان دستانم 

از دستش جدا شد و به زمين افتادم اما دردی را حس نکردم و چشمانم باز شد. من 

ط قبلی افتاده بودم. اميدم را به کل از دست داده بودم گويا با شراي ،در ھمان اتاقک

 اورد نمی در پا بيرون نبودن از زندانيان راان خواب مرا به خود اورد. می دانستم 

مرا در خود حل کند و اجازه  روزمرگی و می گذاشتم شرايط نبايد ،بلکه روزمرگی

. نبايد اجازه دادم می تغيير دقواعدی که باب ميلم نبو بلکه من بايد بشکند مرا بدھم

می دادم تخم کينه در تنم پاشيده شود. داعما اين جمله را تکرار می کردم"نبايد ان 

قدر سقوط کنم که بعدا نتوانم با خودم کنار بيايم و وقتی به رھا رسيدم خوره مغزی 

 داشته باشم". نبايد اجازه می دادم که ترس در وجودم ريشه بدواند و بزرگ شود و

می دانستم اگر اين کار را نکنم اوست که مرا محدود می  ،بايد محدودش می کردم

کند و به قرع می کشاند و در اين مواقع بود که صدای باران که از پنجره ميامد مرا 

 بياد رھا می انداخت و تنھا رھا بود که شعله شوق را در تنم اتشين می کرد  

********** 
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 روز شانزدھم

م مرور می شود............داعم در ذھن  

اشک ھای بی اختيار  ،روز ھای نا معلوم بی قراری ،شب ھای بلند بی خوابی

ترس از گريه. ،اينده مبھم ،جاری  

نمی دانم چرا پاييز اين طور شروع شد. بارانی در  ،بيرون را مه غليضی فرا گرفته

 کار نيست اما بوی خاک نمناک از زمين بلند شده.

را باز می کند و رشته افکارم را از ھم گسست می دھد. دست ھای  بچه در اتاقم

کوچکش دستان بزرگم را در خود می بلعد و مرا به بيرون می کشاند. احساس می 

کنم سراسر وجودم سحرشده. از بين کوچه ھای عجيب و غريب باريک می گذريم. 

ه با ريش بلند سال 40ان قدر مه غليظ است که تقريبا کوچه ھا تاريک شده. مردی 

درحالی که از کمر  ،که رشته ھايی از تارھای سفيد در ان ريشه دوانده از *ی در

نمی دانم چرا خانه اش ان قدر گود رفته.  ،به پايينش معلوم نيست به من زل می زند

انگار ھم چين چھره ای از قبل در ذھنم وجود  ،احساس می کنم او را می شناسم

با ھمان ک�ه  ،ی شرت گشاد که تسبی به روی ان افتادهبا ھمان ريش و ت ،داشته

نمدی. بچه ھم چنان مرا به دنبال خود می کشاند...... وارد کوچه ای ديگر می 

 4-3دختری  ،در خانه ای باز است و صدای قھقھه بچه ای به گوش می رسد ،شويم

ل شده روی تاب که به چھارتاق در وص ،لباس يک تکه سفيد ،ساله با موھای بلند

پاھايم به زمين می چسبد  ،بازی می کند. برای لحظه ای مبھوت ان صحنه می شوم

و سرجايم خشکم می زند. صدای خنده اش درسرم می پيچد و مرا در دنيايی غرق 

گويی که  ،می کند. بچه با تکان ھايی که به دستم می دھد مرا به خود مياورد

ادامه می دھيم و به يک سوپرمارکت  ناراحتست از اين قضيه. ھم چنان به را ھمان

می رسيم. بچه به محض رسيدن به ان يک جا می ايستد و مرا مجبور به خريدن 
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يک جا ايستاده و با چھره سرد و بی  ،شير می کند. در راه برگشت بچه ای از دور

روح به من نگاه می کند. وقتی از کنارش رد می شوم با ھمان حالت به دنبال پاکت 

می افتد. شير دستم  

سپس رويم را به خواھرم کردم تا قانعش کنم يک شيرھم برای ان بچه بخريم. به 

او غيبش زده بود ،محض اينکه برگشتم تا دست بچه را بگيرم  

******************** 
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 خواب چھاردھم

صدايی در چھار گوشه اتاقک می پيچيد "اين مجازات برای کشتن رھاست". من 

داعما دور خودم می چرخيدم يا سرم را بين دو دستم می گرفتم و  ،ده بودمديوانه ش

از اين می ترسيدم  ،اتاق دورم می چرخيد. اص� کلمه مجازات برايم مھم نبود

 راست باشد که رھا مرده و انگار در جمله فقط کلمه"کشتن رھا"را می شنيدم.

 ،افتاده بودم. دماغم خيس بودسراسيمه از خواب پريدم. در کنار ھمان جاده خاکی 

نمی دانم چه طور از ان اتاق  ،وقتی که به ان دست زدم متوجه شدم خونی بوده

خ�ص شدم. بلند شدم و خود به خود شروع به راه رفتن کردم. خون و اب باران 

 سرتاسر بدنم را تسخير کرده بود.

شبيه ھمان دھکده ای را می توانم به وضوح ببينم که به طرز ديوانه واری 

دھکدس. دوست ندارم دوباره به ان جا بروم اما پاھايم بی اختيار مرا به سمت ان 

اما  ،جا می کشانند. رفته رفته به دھکده نزديک می شوم. دھکده تغيير اندکی کرده

 ھمانست.

وقتی به خانه ھای اول دھکده رسيدم زنی با چھره سردش توجھم را ب�جبار به 

سال ھاست که مرده. او در کلبه اش ايستاده و از فاصله  خودش جلب کرد. انگار

نسبتا دور به من نگاه می کند. وقتی چشمم در چشمش گره می خورد بی اختيار به 

سمتش کشيده می شوم طوری که نمی توانم به جايی ديگر بنگرم. کم کم احساس می 

ھش را دارد مرا به داخل می کشد بعد نگا ،کنم ان قدر عمق چشمش زياد است

اندکی پايين مياورد و انگار به جلوی منزلش نگاه می کند اما ھم چنان من به سمت 

چشمش کشيده می شوم. ناگھان صحنه ای در مردمک چشمش شکل می گيرد. با 

ت�قی را می بينم که بچه ای در ان در حال دست و پا زدن است و ھر چه بيشتر 
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. ان صحنه باعث می شود خود را دست و پا می زند بيشتر به قرع فروع می رود

 از دريچه چشم او بيرون بکشم.

پس او به چه  ،به محض اين که خواستم به بچه برسم ديدم ھيچ بات�قی وجود ندارد

نگاه می کرد!. خواستم برگردم تا از او بپرسم اما او ھم غيبش زده بود. خون در 

 رگ ھايم منجمد شد و در ھمان جا افتادم

****************** 
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 روز ھفدھھم

 ديگر کلمات برايش رنگ باخته بودند و بد و خوب بی تعريف.

در اتاق شيشه ای بود و پرده ای به ان کشيده بودند. اين باعث شده بود که فضای 

داخل تقريبا مات شود. در باعث جلو گيری از ورود صدا نمی شد البته فقط با 

اذيت قرار می گرفت بلکه گه گداری نا مادريش از پشت  صوت نبود که مورد

شيشه سعی می کرد داخل را ببيند. او نا مادری را می ديد اما انگار نامادری موفق 

نمی شد. اگر يک لحظه بود اشکالی نداشت اما گاھی اوقات او ول کن ماجرا نبود و 

ی ناگھان متوجه او می بسيار ازار دھنده می شد و از ھمه ازار دھنده تر اين که گاھ

 ،عاجزانه ھم چون عدسی دوربين ،شد که با چشمان درشد از حدقه بيرون زده

چشمش را از *ی دروز پرده به داخل می چرخاند. بعضی موقع ھم به طور اتفاقی 

چشمشان درھم گره می خورد که احساس بدی را به او می داد. نمی دانست قصد 

 نامادری از اين کار چيست؟

************  
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 خواب پانزدھم

رھبرشان مرده و ھمه قاطی کرده  ،وارد دھکده شدم. اوضاع کام� عوض شده بود

عده ای به دنبال شخصی ديگر می گشتند و ،بودند. عده ای با ھم دعوا می کردند

عده ای دنبال شخصی بودند. کم مانده بود يک ديگر را پاره کنند. خانه ای اتش 

افراد ان خانواده بيرون کلبه ايستاده بودند. در اين وضعيت جوانی گرفته بود و 

*غر مردنی با ان ھا درگير بود سر اين که چرا اسمم را خودم انتخاب نکردم؟!. 

راحت تر به گوش  ،اب و اتش و باد و خاک به ھم می پيچيد. صدای زوزه گرگ ھا

ن نشوند. سرتاسر بدنم می می رسيد. به ارامی از ميان ان ھا می گذشتم تا متوجه م

لرزيد طوری که صدای به ھم خوردن دندانم رگباری شنيده می شد. معلوم نبود 

علتش سرماست يا ترس. خواستم با ھوای گرم سينه ام دستم را گرم کنم اما بد 

رطوبت ھوای ھا کرده روی دستم توليد سرما کرد. نوک انگشتانم ديگر بی  ،ترشد

خل جيبم کردم. قلبم به سرعت می زد. پيرمردی قوز کرده دستم را دا ،حس شده بود

بيرون از مھلکه بی سر و صدا ايستاده بود و به طور مرموزی به من نگاه می 

حس سادگی در چشمانش موج می  ،کرد. احساس کردم می توانم به او نزديک شوم

ر می اما ھر چه به او نزديک ت ،زد. نمی دانم چرا داشتم به سمتش کشيده می شدم

شدم اضطراب نامعلومی در من شکل می گرفت. با خود می گفتم نکند او ھم با ان 

ھا باشد و مرا دوباره به دست ان ھا بيندازد. تقريبا ديگر چند قدم مانده بود که از 

کنارش رد شوم. ضربان قلبم به شدت با* رفته بود طوری که احساس می کردم در 

اشته اند. به يک قدمی او رسيدم و برای لحظه ھر جای بدنم يک قلب بزرگ کار گذ

ای از فرط ترس چشمم را بسته و نفسم را در سينه حبس کردم. به سختی يک قدم 

ا*ن در کنار او ايستاده بودم. ھر لحظه فکر می کردم ا*ن به زمين  ،ديگر برداشتم

گذشته  و يک قدم ديگر برداشتم. حا* از او -ميافتم. سعی کردم به خود مسلط شوم

و  ،بودم و يک لحظه احساس ارامش به من دست داد. نمی توانستم چشمم را باز کنم

به عقب نگاه کنم. در لحظه ای که خواستم قدم بعدی را بردارم ناگھان يک دست 
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*غر استخوانی را روی مچم حس کردم که با قدرت مھيبی دستم را سفت گرفته 

رايت کرد. او با صدای لرزان و به سرمای دستش از مچم به تمام بدنم س ،بود

به طرز عجيبی ھمه سرجايشان انگار خشک  ،سختی شروع به فرياد زدن کرد

گويی صدای او ھمه صدا ھا را غورت داد. ھمه با خشم و نفرت به سمت من  ،شدند

امدند و من ھم شروع به تق� کردن کردم اما بی فايده بود. نمی دانم دست او عين 

پای فرار نداشتم!. ان ھا تقريبا به من نزديک شده بودند و حلقه  کنه بود؟ يا من

و مردی با  ،پيرزنی با داس ،اشفته ای را دورم تشکيل داده بودند. بچه ای با سنگ

بيشتر از ديگران توجھم را جلب می کردند. يکی از انان متوجه دست داخل  ،تفنگ

ی کردم مثل تکه ای گوشت دستم ھم ان قدر بی حس شده بود که احساس م ،جيبم شد

کم تر  ،به خود گرفتند. من در ان وضعيت ،به من اويزان شده. ناگھان حالت دفاعی

تا ان ھا از من. احساس کردم فکر می کنند من ھم چيزی در  ،از ان ھا ترسيده بودم

وقتی دستم را از جيبم به ارامی دراوردم به سمتم دوباره ھجوم اوردند.  ،جيب دارم

له ای از من نداشتند و من ھم يک جا بدون عکس العمل ايستاده بودم. ديگر فاص

حس می کردم ھمه اعضای بدنم از کار افتاده. دست پيرزن چيزی نمانده بود يغه ام 

 ،را پاره کند. در اين زمان صدای ثم اسب و چرخ ھای درشکه به گوش رسيد

يک وری  ،چشمان قرمز بی رمق ،رھا با صورت خسته ،برگشتم تا به ان نگاه کنم

به اسب ھا می تازيد. ان ھا بدون حرکت سرجايشان ماندند اما من قدرتی ناگھانی 

و مچم را از دست او بيرون کشيدم. کالسکه در وسط  ،را در وجودم حس کردم

رھا به سختی خودش را نگه داشته بود. ان ھا ھمان طور  ،جمعيت به ارامی ايستاد

ری که گويی چند قرن است که مرده اند. من سوار شدم و کنارش ايستاده بودند طو

نشستم و کالسکه به ارامی راه افتاد. به محض اين که به اندازه کافی از ان جا دور 

 شديم رھا در اغوشم بی ھوش افتاد

************ 
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ھجدھم روز  

رسرم سوا*ت نامفھومی ب ،ديشب نتوانستم اتاقم را تحمل کنم. از ھمه در و ديوار

می ريخت و مجبور به خواب در حيات شدم. نمی دانم چند ساعت بيدار بودم و به 

با* نگاه می کردم اما به خوبی يادم است زمانی که از سرما مجبور شدم لحافم را 

به  ،برسرم بکشم ب� فاصله باران شروع به بارش کرد. اين اولين بار ان سال بود

ول است. تا اين اتفاق افتاد فضا به يک باره نظر ميامد پاييز امسال يک ذره عج

دگرگون شد با اين وجود احساس سرما نمی کردم و يک ذره ھم خيس نشدم. 

يک کمال واقعی!. باد به  ،احساس می کردم باران پيشم امده و ديگر تنھا نيستم

قطرات باران از روی لحاف لمس می شد و ترانه اش به گوش  ،ارامی می وزيد

لذت عميق درونی در من شکل گرفته بود طوری که احساس می  می رسيد. يک

 کردم ھيچ وقت از بين نخواھد رفت 
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 خواب شانزدھم

کالسکه داعما از جاده خارج می شد و در چاله چوله ھا می افتاد. يک دستم به رھا 

ستم چه بر نمی دان ،يک دستم به درشکه. اشفتگی جنون اميزی را متحمل بودم ،بود

از طرفی ديوانه وار ان صدا در گوشم می پيچيد"اين  ،سرش امده و چش شده

مجازات برای کشتن رھاست". باز ھم فقط کلمه"کشتن رھا" برايم مھم بود و می 

گفتم نکند ان واقعی بوده و رھا خواھد مرد. اين اولين باری بود که ھدايت يک 

بل قبولی احساس مھارت می کردم. درشکه به عھده من بود اما به طور غير قا

 ،ناگھان صدای ثم اسب به گوشم رسيد که لحظه به لحظه بر ان افزوده می شد

برگشتم تا به عقب نگاه کنم و به محض ديدن ان ھا يکه خوردم. به نظر ميامد اھالی 

ھمان دھکده باشند. پيرزن با ھمان داسش سوار يک گاو *غر مردنی بود و بی 

ق پشتش را خون الود کرده بود و با شوق شعف اوری به سمتم ميامد. رحمانه با ش�

 ،و ان ھا کمی بيشتر از ما. ھر کس سوار چيزی بود ،ما بسيار سرعت مان کم بود

تعدادی ھم سوار  ،بچه با ھمان سنگش سوار سگ ،مرد تفنگ دار سوار ا*ق

ن پيرمرد کالسکه اما چيزی که بيشتر از ھمه لرزه بر تنم انداخت ديدن ا ،گوسفند

که لنگان لنگان از ان ھا جامانده بود و با تقل�ی بسيار سعی می کرد به ان ھا  ،چی

برسد. ان ھا ھر چه نزديک تر می شدند به اشفتگيم افزوده می شد. برگشتم تا به 

شانس اوردم اين اتفاق زود افتاد چون چيزی نمانده بود در يک چاله  ،جلو نگاه کنم

و از کنارش به سختی عبور کردم البته تکان سختی را به ھمراه  ،بزرگ بيفتم

 ،چشم ھای درشد ،داشت. تا به خود امدم دختری بچه ای را ديدم که با صورت گرد

کنار جاده بی حرکت ايستاده و به من زل می  ،که معصوميت در ان موج می زد

او تا کمرش امده  موھای ،زد. از دور من می توانستم به شفافيت صورت او را ببينم

ھر چه  ،او عين فرشته ھا بود ،بود و لباس يک تکه ای ھم چون کفن به تن داشت

يک حس دست  ،به او نزديک می شدم احساس دوری بيشتری به من دست می داد

نيافتنی و اين نه به خاطر اين که از او دور باشم!. من با جاده نپيچيدم و نگاه او 
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عقب می برد. ناگھان حس کردم چيزی مرا از او کند  ھمين طور سر مرا با خود به

و از نگاه او برداشت. صدای شکستن چوب ھای درشکه در ھوا پيچيد من يک 

اتاقک کالسکه داشت رويش ميفتاد. او که  ،لحظه به خود امدم و رھا را ديدم که

 به سختی به زير اتاقک پريدم و رھا را به ،اص� نمی توانست خودش را تکان دھد

بيرون ھل دادم. اتاقک وقتی بر تنم افتاد احساس کردم ھيچ چيز بر تنم سنگينی نمی 

از ھوا  ،کند. داشت چشمانم بسته می شد که يکی از چرخ ھای گاری جلوی صورتم

چشمم ھم با چرخ شروع به رفتن کرد. ان  ،به زمين خورد و شروع به قلتيدن کرد

يستاده بود. چرخ سپس در ھمان جا دقيقا به سمت جايی می رفت که دختر بچه ا

 دور خودش چند بار تلو تلو چرخيد و افتاد اما دخترک ان جا نبود!
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 روز نوزدھم

امروز به اين فکر افتادم که اگر ان روز بچه در يکی از کوچه ھای تو در تو 

يا  ،ديگر کارم ساخته بود ،من ھم که اص� در اين دنيا نبودم ،نامعلوم گم می شد

شايدم از من نمی گرفتند و سکوت مطلقی در خانه حکمران می شد. شايد دوباره 

و در خانه سيگاری روشن می شد و دود ان مثل  ،پدرم عادت قبليش سرش ميامد

يک اثر ھنری به با* می رفت و ابری سياه می شد بر سرمان. و چند روز بعد که 

تاق می رفتم از صحنه ای که جلوی چشمم بود يکه می بعد از مدت ھا به ان ا

که خيلی  ،بچه ھم بين ان ھا ،و می ديدم ھمه ان ھا وسط اتاق افتاده اند ،خوردم

 وقت است جنازه شان يخ کرده

*********** 
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 خواب ھفدھم

 در اتاق خبری از ھيچ نوری به داخل راه نداشت و .افتاده بودم يک اتاق نمور در

 طور ھمين .. بويی شبيه بوی اب گنديده فضای اتاق را احاطه کرده بودنجره نبودپ

جلوی چشمم را  خورد. می اھايم به ديوارپداعم  طوره بودم ب افتاده کش که دراز

خوردم  می بر سمت به ديوار ھر از راه بروم اما شدم تا بلند توانستم ببينم. ھم نمی

دفعه روی کف زمين خبری  اين کوچک بود. بسيار و ،طرف بسته چھار اتاق از .

 ان .!خوابيده بودم جا دانم چگونه اين نمی يخ زده بود. سطح ان کام� و کاه نبود از

 خواستم و نه می ،کردم احساس نمی را که اص� سرما بود فکرم مشغول رھا قدر

 و يچيدپاتاق  ناگھان فريادی در کنم. فکر رھا از توانستم که به چيزی به غير نه می

نه معلوم  شوی". اعدام می سحر ،به جرم کشتن رھا اره کرد"پ سکوت محض را

 ندانستم صدای زن است يا بود نه فھميدم صدای کی بوده اص� کجا از بود صدا

رفت  فکرم به سمت رھا بعد ،بود صدا گير ھنم درذجای مفھوم جمله ه ب ابتدا مرد.

 ايا يوسته؟پکابوس به حقيقت  ان ايا بودم.نشنيده  را اعدام" کلمه" انگار اص� و

نک انگشتانم  دادم. دستم قرار بين دو به حال جنون اميزی صورتم را .حقيقت دارد؟

 دستم برداشتم و بين دو از فاصله سرم را ب� سوخت. گونه ھايم می و يخ کرده بود

احساس  و شد رفته رفته برسنگينيه تاريکی شب افزوده می به تاريکی خيره شدم.

 کام� و دوش من تحميل شده بود ھمه ان بر و ،کردم تاريکی دارای وزن شده می

نتوانستم تحمل  ديگر نگاه سنگين شب را کردم. حس می خود بر را سنگينی شب

بی  از اين دفعه نک انگشتانم را بين دستانم قايم کردم. ما دوباره سرم را کنم و

ان حالت  لحضه که در ھر سوخت. م میچنان گونه ھاي ھم حسی احساس نکردم اما

داخل شروع به  کردم از احساس می رفت و بودم فکرم به سمت ان ھيچ مظلق می

 کردم و بلند سراسيمه سرم را شدم. داخل بلعيده می داشتم از انگار ،مکيدنم کرده

کامل. انگار  يک خ� ،ھنم خالی شدذبرای لحضه ای  دوباره به تاريکی خيره شدم.

يک  ،يک دفعه ،خ� مرا به داخل می کشيد. خواستم بلند شوم اما تا حرکتی کردم
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حتی سقف ھم  ،گويی به من تزريق شد. نشستم و به با* نگاه کردم ،حس بی ميلی

 معلوم نبود.

 بعد و گرفتند اشکال مبھم و نامفھومی شکل می ،تاريکی در ،مدت کوتاھی از بعد

داعما احساس  ،اختيار شروع کردم به نگاه کردن اطراف خودم. بی شدند می محو

می کردم چيز خيلی مھمی را جا گذاشته ام و اين بسيار عذاب اور شده بود. چھره 

نمی دانم در  ،ان پيرزن در ذھنم مجسم می شد حتی  صدايش ھم به گوش می رسيد

اين لحظه چرا او به سراغم امده بود. بعضی از مواقع فکر می کردم کارم تمام 

است. واژه ھای بی معنی نامفھومی در ذھنم شروع به با* امدن کردند و ھمين 

 سراسيمه بلندطور در سرم می چرخيدند. ايا من در پيله ای موھوم اسير بودم؟!. 

کش افتادم  دراز بعد و روع به گيج خوردن کردچرخيدم سرم ش خود به دور شدم و  

***************** 
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 روز بيستم

 ،و ھمين باعث بھبودش می شد ،شايد مادرم از شنيدن خبر گمشدن بچه خوشحال

فاصله ای بود بين ان ھا که با نبود ان مقداريش از بين می  ،شايد اين بودن بچه

از طرفی نا مادريم بعد از ان ھمه بچه خواستن تازه به خواسته اش رسيده  -رفت

بود. ولی می توانم تصورش را بکنم که اگر ان اتفاق ميافتاد چه جيزھايی دست به 

نه می شد و از دست ھم می دادند. از طرفی ھوای ابری مانع ورود نور به خا

که به طرف شب می رفت. ديگر خبری از ان ھمه سر  ،طرفی ھوای گرگ و ميش

انگار که يک شھر خوابيده بود. حتما در يک غروب خفه  ،و صدا در خانه نبود

طوری که ھيچ کس بلند نمی شد  ،غمگين ھمه می نشستند و به فکر فروع می رفتند

اما ھمه به نظر ارام  ،و در اتاق ھا می پيچددرو بان را ببندد. باد سوزناکی با ھياھ

اما نمی باريد ،و ساکت ميامدند. ھوا ھم بسيار گرفته  
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 خواب ھجدھم

 از فرار ،کم مياورند واژه ھايی که داعما از فرار ،فراری باشد اين برای من شايد

جمله  در چطورس پ ،شب نيست جا ھميشه اين راستی مگر ،شب از فرار ،اوھام

است. کار سحری ھم در مگر اص� ،!داشت وجود "سحر"  

 کنم. می که من تق� کنند فکر ھا ان شايد ،برند به بيرون می مرا و امد خواھند حتما

من بدون  توانم چيزی ببينم. من حتی نمی و دست دارنده ب ھايشان را تفنگ ھا ان

 ھم حتما رھا بازم شليک کردن. به اغوش کنند شروع می ھا ان دفاع ايستاده ام و

چشمانش  اشک در. نگرد دارم می به سينه زخم ،نشيند بالينم می بر و امد خواھد

دريچه چشمم ببيند از خودش را تواند نمی ديگر ترکد. بغضش می و لرزد می  

************* 
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 روز بيست و يکم

من بفھمم گذاشته اند رفته اند. ھوا گرگ و ميش است و به  ،امروز بدون اين که

شب نزديک می شوم. نمی دانم چرا ھميشه يک سری اتفاقات عجيب دم غروب 

يک جورايی منقلب می شوم اص� ھر چه که به  ،البته درونی ،برايم حادث می شود

يک تحول  ،يک اشوب خفيف درونی ،شب نزديک می شوم حالم تغيير می کند

سی. خانه کام� سوت و کور است انگار که ھيچ وقت زندگی در اين خانه اسا

باد پرده ھای سفيد را به حرکت  ،جريان نداشته. درھا به طرز اشفته ای باز است

 ،در مياورد. نمی دانم چگونه شد که بعد از چند لحظه شب مطلق غروب را بلعيد

 گويی که از روز به شب پريده باشد.

ارامش در خانه برقرار می شد و می توانستم درھا را باز  ھميشه فقط شب ھا

صدای جيرجيرک ھا بلند می  ،بگذارم. اص� انگار شب ھا ھمه چيز تغيير می کرد

درجايش خوابيده بود و پدرم ھم به ارامی تلويزيون تماشا  ،بچه کنار مادرش ،شد

در خانه حکم  می کرد اما امشب که ان ھا نيستند دروبان باز است و سکوت مطلقی

حتی صدای جيرجيرک ھا ھم نميايد. ،فرماست  

مثل  ،من در اتاقم را به ارامی پشت سرم بستم وعين جنازه در رخت خوابم افتادم

شب اخر زندگی اوست. فکر اين که امشب کسی  ،کسی که بيمار است و امشب

 ،برای خواب ميايد يا نه ولم نمی کند. معلوم نيست ان ھا کجا رفته اند يا کی ميايند

 و يا اص� خواھند امد؟.

امشب از ان شب ھايست که ماه نورش را دريغ می کند و حجاب سياھش را بر سر 

ز نورش بی نصيب بودم. انگار البته اگر امشب مھتاب ھم بود من ا ،زمين می کشد

سرتاسر اتاق تاريک و  ،تاريکی امشب نور دارد و نور ان به داخل ھم سرايت کرده

ھر يک از اشيا شکلی به خود گرفته اند و من در رخت خوابم به ان ھا می نگرم. 
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بعضی از ان ھا دارای يک شکل ثابت و شفافند اما بعضی ديگر تغير شکل می 

لحظه شکلی به خود می گيرند و بعد از اين که به ان خيره  دھند و بعضی در يک

 می شوم محو می شوند.

يک ھيجان خفيفی را در تنم احساس می کنم و ضربانم تند تر می زند. فکر نکنم 

اشفته ،حتما برای چند ساعت ،اگر ھم بشود ،امشب را بتوانم راحت بخوابم  

*************** 
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 خواب نوزدھم

تنم  در سرما و شود ھنم واردذ در اجازه دھم سياھی فضا بودم که نبايد ين فکرا در

معلوم نبود  ھوا از به داخل ريخت. نور ھم شکافت و که ناگھان اتاقک از رخنه کند

ميش بود. جورايی گرگ و يک ،يک حالت مبھم داشت ،روز شب است يا  

 رم.ذگ ميان مردم می از کنم و شروع به راه رفتن می بدون تق� و اختيار من بی

به شک  که انسان را ترين حرکتی طوری بدون کوچک ،کس سرجايش ايستاده ھر

ھاست مرده  گويکه سال زنند من زل میه روح ب بی چشمان خمار ھمه با ميندازد.

ھن انسان ذبه  گاھی اين فکر زندگی جريان نداشته. جا وقت اين ھيچ شايد يا اند

سمت مسيری خاص ه چنان ب به ھرحال من ھم .!جاويدند ھا که ان کند می خطور

 را ھا ان ميان افرادی که ديگر ھم از ان ،رمذگ ميانشان می از درحال حرکتم و

 چشم و چشم در ،چھره به چھره ،کنمی با دقت به چھره ھايشان نگاه م بينم. نمی

 سرپ ،داسش خشگش زده يرزن باپ يک به يک. ،دارم می رويشان بر از نگاھم را

من خيره ه که ب ميايد به نظر نفر فقظ دو دست دارد. در سنگش را بچه ھنوز

 او ،دھد دلداری نمی بچه به او و خواند يرزن نمیپ ديگر بچه اما يزن وپ ،نيستند

ه ب را چيز که ھمه صدای سوزناک باد جزه ب. سينه دارد در سرش را خاموشست و

 مرگ من زندگی ان با شايد رسد. ديگر به گوش نمی ،صدای چيزی ،بيچد ھم می

 ھمه اش ساختگی و شايد .توھمات من است ھا شايدم ھمه اين يا ،کند يداپ معنا ھا

 من عريانی بی رفته و کنار رده ھاپکنم  می فکر برای من!. شايد ،باشد بی معنا

خنده ی منقلب کننده ی کالسکه چی  اين حقيقت است که مانند شايد ،شاھدم حيايی را

چيزی  ،جيبم دراوردم از لحظه ای که دستم را شايد من مانند زند. می لبخند منه ب

شايدم زندگی يعنی  زندگی کرده باشم يا من ھمين يک لحظه را شايد .نداشته باشم

.لحظه بوده! من فقط چند عمر شايد ،ھمين يک لحظه  

شوم.  ھم چنان من نگاه سنگينم را به ان ھا دارم و به قيافه تک تکشان خيره می
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زير يک  رفته رفته احساس می کنم دارم نزديک می شوم. يک صندلی چوبی

طنابی که از و  -است گذاشته اندرنگ که چراغی به با*ی ان  تيربرق بلند سبز

دانم  نمی ،يستبه ھيچ جا وصل ن ی کهطناب ،که انتظار مرا می کشد اسمان امده

چون تا يک حدی ھوا اجازه می دھد که طناب را توانم ببينم  من نمیباشد. شايد ھم 

رد با نگاه کرده دا زقونھيف و  ھيکلی پيرمردی که چھره مظلوم ودنبال کنم. 

از چشمانش معلوم نيست که انتظار مرا می  ،معصومانه ای کنار تيربرق ايستاده

ر کشد يا نه. نا خود اگاه تصوير ھمان صحنه ای در ذھنم نقش می بندد که وقتی سوا

فکر کنم که اين ھمان پيرمردی باشد که  -و از کنارش می گذشتم ديدم ،کالسکه بودم

ھر بار به زير صندلی می زد و بعد می گفت" مجازات خودکشی اعدام است" و اين 

 صحنه ھا به طرز ديوانه واری شبيه ان صحنه ايست که ديده بودم.

و پيرمرد به  ،م ميافتدمن به ارامی با*ی صندلی می روم و طناب به دور گردن

البته اگر طناب بگذارد  ،سختی به زير صندلی می زند. من کام� ا*ن در ھوا معلقم

و دردی را حس نمی کنم. برای لحظه  ،که روی زمينم ولی ھنوز احساس می کنم

 ،يک خ� واقعی. بعد از لحظه ای ،ای کوتاه ذھنم از ھرگونه فکر پاک می شود 

بعد کرم ھای شب تابی که با چھره ھای  ،ستاره را می بينماسمان با شکوه و پر 

بچه  ،نگران مرا بدرقه می کنند. کالسکه وسط دھکده می ايستد و پيرزن می خواند

بچه ای  ،مردی را می بينم که برای عده ای سخنرانی می کندھم به من زل زده. 

پشت سر او به يک طرف خوابيده و ھم چون نوزادی که تازه به دنيا امده باشد در 

خود مچاله شده و کم کم از خود می خورد. مرد *غری را می بينم که وسيله ای 

و کنار جاده خاکی باريک که در حال طی کردن ان ھستيم  ،مثل ستار در دست دارد

اسمان به ھم می پيچد که از ان طونلی ايجاد شده انگار که جاده و کالسکه و  ،نشسته

برای لحظه ای کوتاه می توانم چھره اش را ببينم صورت  ،که ما در ان می رويم

ھر بار که با نک انگشتانش به  ،و موھای جوگندمی بلند ،بينی ک�غی ،استخوانی

می  تارھا می زند از زير ناخنش خون به روی تارھا می ريزد و او باز ھم ادامه

www.ParsBook.org



دھد. دختری عريان که پشتش به من است به ارامی با دستان بلوريش مشت مشت 

ناگھان کلمه ای از ناخود اگاه مغزم بر روی زبانم  ،اب را به روی پايش می ريزد

رھا...او بر می گردد و با اشتياق به سمت من می ايد و در حالی  ،سر ريز می شود

را می بوسد. احساس می کنم يک نوزادم که به چشم ھای يک ديگر خيره شده ايم م

احساس بسيارخوبی دارم  ،و مادرم دارد مرا در ھمان گھواره کودکيم تکان می دھد

پدر و مادرم ھردو با*ی سرم ھستند و او ھمان اواز ھميشگيش را برای مادرم می 

خواند اما ناگھان صدايش عجيب و غريب می شود. حرکت يک جسم لژژ را بر 

در بدنم احساس خارش می کنم تمام فضای اتاق سنگی  ،حساس کردمروی پايم ا

بجز پنجره کوچک و مربع ای شکل که  ،بسته و ھيچ درزی به بيرون راه ندارد

نه صدايی به گوش می رسد نه می توانم  ،چھار ميله اھنی سياه از ان عبور می کند

لند می کند و به رھا با دستان گرمش دستم را می گيرد و مرا ب ،بيرون را ببينم

ستارگان می درخشند  ،پا ھايمان روی زمين نيست و در ھوا معلقيم ،بيرون می برد

انگار به ما لبخند می زنند احساس می کنم ھمه توجه ھا متوجه ماست ناگھان دستانم 

 از دستش جدا شد و به زمين افتادم اما دردی را حس نکردم.

صحنه ای که از دريچه چشم  ،دندھمه صحنه ھا تک تک جلوی چشمم قطار می ش

ان زن چيزی را ديدم و بعد ھردو غيب شدند يا لحظه ای که پيرمرد دستم را گرفت 

حتی صحنه ای که پسر به ان ھا می گفت چرا اسمم را خودم انتخاب  ،و مرا لو داد

يک سياھی مطلق ،نکردم. بعد ذھنم خالی شد  

************* 
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 روز بيست و دوم

کم دارد نشانه ھايش را با خود مياورد و تمام خاطرات را با خود به ھمراه پاييز کم 

دارد. اص� نمی دانم چه سری در ان است که تمام خاطرات را يک مرتبه بر سر 

 ادم خراب می کند.

و ان تنھا فصليست که برای  ،با شروع ان ستاره ھا خودشان را از من قايم می کنند

را با خود مياورد و حال و ھوای خود را به ادم تحميل  اولين بار زيره زيره ابرھا

 می کند.

نمی دانم چرا پاييز امسال با سال ھای ديگر متفاوت است. شايد فقط برای من!      

    

************* 
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 خواب بيستم

دراز کش افتاده بودم. معلوم نبود از ان کابوس اعدام چگونه  ،در يک شھر متروکه

يا اگر ان کابوسی شوم بوده چطور ا*ن دران اتاقک تاريک نيستم!. ،خ�ص شدم  

انگار که می دانستم او کجاست.  ،من ھم چنان به طرز بی اختياری بدنبال رھا بودم

شايد اگر ھم او را بيابم ديگر نتوانم مثل گذشته باشم چون پرده ھايی از  ،نمی دانم

 رويم برکشيده شده!.

نه می شد گفت ابريست نه می  ،اما نتوانستم ستارگان را ببينمنگاھی به با* انداختم 

بی صدايی در شھر حاکم  ،به ھيچ وجه قابل تشخيص نبود. صدای -نيست ،شد گفت

بود انگار بغض عميقی صدای شھر را در خود خفه کرده بود. ھيچ چيز تکان نمی 

متروک  و ،خورد و ھيچ صدايی به گوش نمی رسيد. خانه ھا ھمه بی درو پيکر

حتی پرنده ای ھم ديده نمی شد. ھمه خانه ھا دود گرفته و  ،مثل شھر ارواح ،بودند

 سياه بودند طوری که نمی شد چھره ی ان ھا را تشخيص داد.

گاھی به نظر ميامد در ھم می پيچند يا انگار تغيير شکل می دھند. در بعضی از 

 ،ند اما دراوج ھيجانمواقع ھم احساس می کردم ان ھا به طرف من ھجوم مياور

يک دفعه محو می شدند. ھر چه سعی می کردم وارد ان ھا شوم يک قدرت مھيبی 

مانع ان می شد. ھيچ چيز به طور شفاف ديده نمی شد و ھمه چيز نامفھوم و بی 

 معنا بود.

 ،کتم را به پشتم کشيده بودم و ھم چنان به سمت مسيری خاص حرکت می کردم

بی اختيار به سمت مسيری نامشخص حرکت می کردم).  ،م(البته بھتر است بگويي

شايدم تنھا موجود محرک. گاھی خود به خود  ،به نظر ميامد من تنھا فرد زنده باشم

احساس خفگی  ،لحظه ای ھمه چيز تاريک می شد ،به داخل کوچه ای می پيچيدم

رد طوری که حس می کردم تاريکی از راه دھان می خواھد وا ،مرا فرا می گرفت
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و نمی توانم جيغ بکشم. بعد فکر می کردم حتما وارد مکانی ديگر  ،ريه ھايم شود

اما دوباره از ان جا سر در مياوردم. ،خواھم شد  

در شھری متروک پرسه می زدم ،و من ھم چون روحی سرگردان و اشفته  

************* 
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 روز بيست و سوم

و در تاريکی شروع به  ،را روشن کندبعضی از شب ھا که نمی توانست چراغ 

نوشتن می کرد. چون ان ھا نبايد متوجه می شدند که او دارد چيزی می نويسد و 

شروع  کند. اگر ھم برق را روشن می  ،مجبور می شد شب که ھمه خوابيده اند

و اين اص� به نفعش نبود. شايد ھم از اين می ترسيد که  ،کرد ھمه متوجه می شدند

در اين حالت ببيند. بچه او را  

او وقتی که در تاريکی می نوشت اص� نمی توانست چيزی که می نويسد را ببيند. 

و ھنگامی که صبح بيدار می شد خطوط درھم و برھمی را می ديد. اگر شانس 

مياورد گاھی می توانست جم�تی را از ان دربياورد. ولی اکثرا جم�تش را از 

البته چند باری ھم  ،نا بودن يا به دليل فراموش کردنيا به علت ناخوا -دست می داد

که وقتی صبح بيدار شود جوھری را ببيند که تمام کاغذ را مثل يک  ،پيش امده بود

چون درحال نوشتن ان قدر از خود بی خود می شد  ،اثر ھنری مدرن احاطه کرده

شت نو که می زمانی در حتی اشک ھايش. ،جز ان نمی شد ،که متوجه ھيچ چيز

دو باری ھم پيش -طوری که يکی ،جمع بود به يک چيز ،فقط شش دونگ حواسش

به جای جوھر با خون نوشته. اگر در طول روز  ،امده بود که متوجه شده بود

بايد طوری جم�ت  ،چيزی به ذھنش می رسيد که می خواست ان را ياد داشت کند

اکثرا شب کل قضيه را و  ،را در ذھنش به ھم ربط می داد که تا شب يادش بماند

و ان  ،فراموش می کرد. ديشب از ان شب ھا بود که چيزی برای نوشتن داشت

خاطراتی از پدر بزرگش بود که پدرش در کودکی برايش تعريف کرده بود. ھمين 

ارامش شگرفی به او  ،به لطف پاييز ،که به طور اتفاقی ان به ذھنش خطور کرد

لحظه ای احساس کرد اين لذت ھيچ گاه از بين . برای ،يک حس بی انتھا ،دست داد

نخواھد رفت و ھميشه جوشان خواھد ماند. بدين ترتيب تصميم گرفت تا ان را 

با جزييات  ،که برای ھميشه داشته باشد. مو به مو شروع به نوشتن کرد ،بنويسد
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گويی که می خواست جانش را در شيشه عمر نگه دارد. ديشب ھم از ان  ،کامل

بود که نمی توانست نوشته ھايش را ببيند و فقط سعی می کرد که خوش شب ھايی 

از طريقه اعتقادات پدربزرگش  ،خط باشد. پدرش از ھمه چيزش تعريف کرده بود

که او ھم چگونه از پدرش دينش را به ارث برده  ،به ھمه چيز. از اين که شنيده بود

ک ميافتاد. بعد از اين که يا چگونه ورزش می کرده ارام می شد. گاھی انگار به ش

احساس شعف خاصی در تنش موج می زد. سپس خودکار و  ،ھمه چيز را نوشت

ھم چون  ،دفتر را کنار سرش گذاشت و به محض اين که وارد رخت خواب شد

 کودکی به خواب عميق و شيرينی فروع رفت.

شادی  يک شوق ھيجان اور زودتر از ھميشه مرا بيدار کرد. با يک استرس توام با

شايد  ،به طرف دفتر رفتم. به نظر ميامد ترس خفيفی ھم در تنم رخنه کرده بود

ضربان قلبم به خاطر ان بود که کمی با* رفته بود. از اين می ترسيد که بعضی از 

جم�ت خوانا نباشد و ان را از دست بدھد. به طرز عجيبی از ان چه که ديشب در 

اص� نمی  ،يچ چيز از ان را به ياد نمياوردبی خبر بود و ھ ،سرش مرور شده بود

دانست در مورد چه بوده. فقط می دانستم که احساس خوبم از ان ناشی می شود. 

ب�خره با چشمان خواب الود قلم را به ارامی کنار گذاشتم و دفتر را ورق زدم. 

ی چون من ھيچ وقت نوشته ھايم را در ان نگه نم ،صفحه ھای اولين کام� سفيد بود

دارم و بعد از منتقل کردنش ان صفحه را در مياورم. ھمين طور به صفحه ھای 

 ،اخر نزديک می شد اما خبری از نوشته ھای ديشب نبود. به صفحه اخر رسيدم

وقتی که چشمم را باز کردم يک صفحه سفيد  ،چشمانم را بستم و ان را ھم ورق زدم

 پيش رويم بود که ھيچ چيز در ان نوشته نشده بود

************* 
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 خواب بيست و يکم

اما ان قدر  ،در يک اتاق سرد و خشک افتاده بودم. فضای اتاق بسيار تاريک بود

خواستم  ،کوچک که از چھار طرف می شد ديوار را لمس کرد. با ھيجانی خاص

اما سرم بدجوری به سقف اثابت کرد و مجبور به دو* ايستادن شدم. بعد  ،بلند شوم

 ،برای پيدا کردن حفره ای شدم ،الم کمی جا امد شروع به لمس ديواراز اين که ح

سقفم ان قدر پايين بود که می  ،از شش طرف ديوار کام� صاف و مسطح بود

توانستم سرتاسران را لمس کنم. سپس از لمس سقف خسته و بعد از گشتن ھمه جا 

خفيفی را  شروع به لمس ديوار سمت چپ کردم. به طور اتفاقی برامدگی بسيار

که ان حالت دست گيره مانندی داشت. ان را به سختی توانستم به  ،متوجه شدم

و دری از ميان ديوار باز شد. ،حرکت در بياورم  

ھمه اش خالی و يخ کرده بود. اين اتاق نسبتا بزرگ تر و روشن  ،وارد اتاقی شدم

يک پيرزن با که عکس  ،به جز قاپ عکسی ،تربود اما ھيچ چيز در ان ديده نمی شد

بر روی ديوار بود. نمی دانم چه شد که  ،و البته وارونه ،چھره ای اشفته و نگران

درجه قاپ را چرخاندم  180به فکرم خطور کرد که قاپ را بچرخانم. سپس برای 

اما به طرز شگفت انگيزی چره اش تغييری نکرد. شروع کردم به چرخاندنش به 

ھرسمت اما ھيچ تغيری در چھره اش به وجود نمی امد و معلوم نمی شد قاپ بايد 

ايا چھره واقعيش ھمين بود؟.عقب عقب رفتم و به دری ديگر از پشت چطور باشد. 

به نظر ميامد ھوا مقداری  ،برخوردم. در که باز شد به وسط شھر مترک دويدم

واضح تر شده طوری که می شد تا ان سر شھر را ديد اما ھم چنان سکوت مطلق 

ان  در زنی را و ،شھر را در خود بلعيده بود. برگشتم تا به پشت سرم نگاه کنم

 با .ببينم توانستم چھره اش را نمی اما ،که ايستاده ،ديدمسرکوچه ای  ،سوی شھر

ذھنم ھم پيامی  بخشی از در .شدم سمتش جذب میه ارادی ب غير طرزه اين حال ب

ھم به  او سراسيمه شروع به دويدن کردم و باشد. رھا شايد کردم که او دريافت می
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 لحظه ای ھمه چيز ،به داخل کوچه پيچيدم به خود خود پيچيد. ای ارامی داخل کوچه

در ان سوی کوچه او  کردم حتما فکر بعد داد احساس خفگی به من دست تاريک و

. ايا ان سراب او نبود خبری از اوردم و در سر جا ان دوباره از اما ،را خواھم ديد

 نبود؟!

*********** 
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 روز بيست و چھارم

و از اين اتفاق  - سراغ قلمش رفت متوجه شد که جوھرش تمام شده بودوقتی که به 
 ھم خوشحال بود ھم ناراحت.

بعد به فکرش خطور کرد که ھمه اتفاقات برای او طراحی شده و شايدعده ای به او 
 می خندند. ايا ھمه اش دروغ نبوده؟!

************* 
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 خواب بيست و دوم

حتی ذره ای مه رقيق ھم در ان  ،به شفافی مھتاب ،ده بودھوای شھر کام� واضح ش

. از ،و دسترس پذير شده بودند ،ديده نمی شد. فيزيک خانه ھا کام� قابل تشخيص

شايد به خاطر اين بود که احساس می کردم می توانم  ،ھياھو درونيم کاسته شده بود

اگھان ذره ای دلھره وارد خانه ھا شوم. به سمت اولين خانه نزديک به خود رفتم. ن

شايد اين از ان بود که می ترسيد با خانه ای خالی رو برو شود.  ،به تنم ھجوم اورد

چشمم را بستم و دست گيره را چرخاندم. چشمم را به ارامی باز کردم و از صحنه 

ای که پيش رويم طراحی شده بود خون در رگ ھايم يخ بست و به سرعت چشمم 

لی بود و در ان ھيچ چيز ديده نمی شد طوری که حس می را بستم. خانه کام� خا

و  -کردم حتی از ھوا ھم خالی باشد. تنم يخ کرده بود پا ھايم به زمين چسبيده

احساس می کردم از من فرمان نمی گيرد. انی به خود امدم و خواستم خود را جمع 

بود. شروع  ان ھم خالی ،کنم. سراسيمه به بيرون دويدم و وارد خانه ای ديگر شدم

خانه ای  ،کردم به گشتن در تک تک خانه ھا و ھربار به يک چيز برمی خوردم

 خالی.

بلکه انگار روح پريشانم بود که در  ،گويی اين جسم من نبود که ميان شھر می دويد

کالسکه ای را ديدم که بدون  ،شھر گشت می زد. از اخرين خانه که برون شدم

انگار که  ،حرکتی وسط شھر ايستاده. دوباره روحم جسمم را به دنبال خود کشاند

 ،کسی دستم را گرفته باشد. و ان دست نامرعی ھم چنان مرا به سويش می برد

بدون اين که در ذھنم چيز ديگری باشد. شايد به خاطر اين که از شھرخ�ص شود 

فت. چند قدمی بيشتر نمانده بود که توانستم چھره پيرمرد را به سمت کالسکه می ر

سپس نا خود اگاه لحظه  ،که ھدايت اسب ھا را مثل قبل به عھده داشت تشخيص دھم

انتظار مرا  ،به حرکت درامدم. به نظر ميامد که او خونسرد ،ای ايستادم و دوباره

و نگاه کردم ولی او می کشد. به چند قدمی ان که رسيدم لحظه ای به اجبار به ا
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انگار وجودش جای ديگری بود. شايد بدون اين که به ھم نگاھی بکنند سوار شد. 

انتظار مرا می کشيد. من روی نيمه خالی  ،يک صندلی دو نفره که نصف ان پر بود

من ھم که مسخ شده  ،کنار رھا نشستم. او سرد و بی روح به جلو نگاه می کرد ،ان

که سوال يا کوچک ترين صحبتی داشته باشند شروع به رفتن بودم. ان ھا بدون اين 

و ھمين طور می رفتند...... ،کردند  

ھرچه می رفتيم ھوا نا مشخص تر می شد شايد به خاطر مه بود که رفته رفته زياد 

طوری که فھميدم  ،می شد. برای لحظه ای احساس کردم مه به حداکثر خود رسيده

و شايد اين ديگر اوجش بود و بعد از لحظه ای مه  ديگر نمی توانم جايی را ببينم

يک دفعه محو شد. گاری ما وسط گورستانی پر شکوه ايستاده بود و مردم دھکده 

بدون ھيچ حرکتی دورمان حلقه زده بودند. ان ھا از اين خبر نداشتند که چه 

يک عين  ،عروسی با شکوھی انتظارشان را می کشيد. پياده شدم تا به اطرافم بنگرم

و افرادی که روی قبر ھا  ،تا چشم کار می کرد قبر ديده می شد ،اقيانوس بی کران

و خود را در ان حل می ديدم.  ،ايستاده بودند. خود را در عمق سياه چاله ای حس

سراسيمه به بيرون از  ،خواستم بروم نزد رھا که....ديدم او در کالسکه نيست

ن حاکم شده بود که فکر کردم اگر چند کالسکه دويدم. ان چنان سرمايی در بيرو

احساس می کردم سرما تا عمق مغزم  ،لحظه ديگر بمانم تبديل به قنديل می شوم

ريشه دوانده. مردم با ھمان پلک ھای نيمه بازشان که انگار چرتشان ميامده يخ زده 

بودند و ذره ای تکان نمی خوردند. انگار ذره ای ھم ھمه قوز کرده بودند. يکی از 

 انان ھم انگار قصد دست زدن داشته که وسط راه يخ کرده

************ 
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 روز بيست و پنجم

 بارانش راه رفت چه فايده نمی توان زير زيباست اما چه فايده که نمی پاييز شايد

ھمان واژه ھای  پا شنيد چه فايده واژه ھا زير را ھا توان صدای خش خش برگ

.؟!ميايد کجا زيبايی ازعمق معنای  اص�. تابستانند  

گويند  صدای خش خش می ھا با برگ ،شود زنده می توی پاييزھمه چيز انگار

 باد ،که با خواھيم بود نکنيم شاھد را اين کار اگر و ،زنده ايم ما ،يدارذنگ پا روی ما

وقت نداشته  ھيچ ،نداريم گفت نيازی به شما خواھند و ،کنند شروع به رقصيدن می

.ايم  

و  فراموش کنم را نبايد ھيچ وقت پاييز و ميايد به حرکت در که ھمه چيز بينم می

چشمم شود وارد ،مياورد را ان اجازه دھم خاکی که باد ھميشه  

***************** 
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 خواب بيست و سوم

در مزرعه ای که به نظر ميامد محصولش را چيده  ،زير سايه ی مترسکی بزرگ

اما به ھر حال  ،افتاده بودم. البته افتابی در کار نبود که من زير سايه اش باشم ،اند

ان تا حدودی مرا از باد و باران می پوشاند. باران با دانه ھای درشت و رگباری 

زمين را ش�ق می زد و باد سردی ھم در ھوا جو*ن می داد. به نظر ميامد 

ايل شده اما يک حس قوی از خود به مترسک از شدت باد و باران به سوی من متم

من منتقل می کرد که انگار با من می خواسته احساس ھم دردی کند و به سوی من 

تمايل دارد. من نمی دانم چه شد که شروع به حرف زدن کردم." ديگر ان ديوار 

نامرعيی که مرزی قاعل می شد بين خواب و بيداری برايم مفھومش را از دست 

خواب ديدن و بيداری را نمی فھمم". بعد يک دفعه رويم را به او داده و فرق بين 

کل ان اتفاقات خواب بوده؟ تو می دانی؟. بعد که ديدم  ،برگردادندم و گفتم" نمی دانم

او نمی تواند جوابم را بدھد مايوس شدم. ايا برای او داشتم حرف می زدم؟ ايا او 

صحبت کند حتما از اين گله می حرف ھايم را می شنيد؟. اما او اگر می توانست 

دوست  ،و رفته اند. دلم برايش می سوخت ،که او را در اين وضعيت گذاشته ،کرد

داشتم کاری برايش بکنم اما کاری از دستم بر نمی امد. کجا می توانستم او را ببرم؟ 

ايا اص� جايی را بلد بودم؟ ايا با بردنش وضعيتش را بد تر نمی کردم؟. البته به جز 

اما به  ،اين که مقداری خم زده بود و به نظر ميامد نگاه نامعلومی به اينده خود دارد

ھيچ وجه من التماس را در او نمی ديدم. او با لباس پاره پوره که تغريبا به رنگ 

خاک بود و ک�ه گردی که به سر داشت عين ديوار ايستاده بود. با خود می گفتم ای 

می توانستم با او صحبت کنم. بعد از اين که اين را کاش می توانست سخن بگويد و 

و با خود گفتم او حتما زنده است و  ،گفتم چراغ اميدی راحس کردم که روشن شده

از اين لحاظ ھيچ فرقی با من ندارد و فقط تفاوت در نوعش است!. باد و باران و 

ا امده اما مترسک نمی گذاشت. او از کج ،ھمه چيز می خواست مرا با خود ببرد

معلوم نبود!. اما چيزی که به نظر مھم ميامد  ،بود؟ و من می خواستم به کجا بروم؟
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اين که ما درجايی به ھم رسيده ايم و دو خط موازی نبوديم. بعد به  ،تقاطه ما بود

که اين مترسک و مزرعه ھست.  ،اين فکر افتادم حتما خانه ھايی اين جا وجود دارد

اه کنم. ابرھا تغريبا تا نزديکی زمين امده بودند. می شد بلند شدم تا به اطراف نگ

و دور تا دور ان را تپه ھای به  - گفت که تغريبا مزرعه بين گودی قرار گرفته بود

که نگذارند به ان طرفشان نگاه  ،ھم پيوسته پوشانده بودند. تپه ھا ان قدر بلند بودند

يعنی ابرھا از  ،وج ان ھا نگاه کرداما به اندازه ای کوتاه بودند که می شد به ا ،کنم

به  ،اما نه خيلی. ھمين طور که داشتم دور خودم می چرخيدم ،با* تر بودندبلنديشان 

محو تر جلوه می  ،تپه ای برخوردم که ھر چه نگاھم از پاين به با*يش می رفت

به سمتش شروع به دويدن کردم. احساس می کردم روزنه ای پيدا  ،کرد. بی اختيار

انگار با با* رفتن از ان می توانستم ھمه چيز را ببينم. برای لحظه ای تمام  ،هشد

اميد خود را در ان ديدم و ھمه چيزم را در دست قله ی ان پنداشتم. اما اين فقط يک 

از اين که باز با ان  ،از طرفی ديگر ترس و اضطراب داشتم ،طرف احساساتم بود

يک طرف اشتياق داشتم و از طرفی می خانه ھای دود گرفته روبرو شوم. از 

ترسيدم اما شايد ھيچ کدام از اين ھا باعث نمی شد که من دست به چنين کاری بزنم 

و ان علت شايد اين بود که چيزی را برای از دست دادن نمی ديدم و از طرفی با 

به رھا و خودمان لطمه می زدم. بعد از اين که به سختی به با*ی تپه  ،ماندنم

فقط ابی را ديدم که دور تا دور تپه ھا را محاصره کرده بود. حتی اين نبود  ،مرسيد

که اب بعد از فاصله ای از پايين تپه ھا باشد بلکه به محض اين که شيب ان ھا تمام 

اب شروع می شد. تا ان جايی که مه اجازه می داد و چشم کار می کرد اب ،می شد

نگاه می کردم که چگونه قرمز شده بود. به بود. دستم را به زانو گرفتم و به ان 

تمام بدنم داغ کرده بود. اص� ھيچ چيز را ديگر حس  ،سرعت نفس نفس می زدم

نمی کردم. بعد ناگھان به طرز غيرارادی سرم را بلند کردم و با تمام اعماق وجودم 

عاد*نه فرياد براوردم که" اين چه بود که نشانم دادی" و با خود داعما می گفتم" اين 

شايد ضمير ناخود اگاھش!) من ديگر  ،نيست". (معلوم نبود اين را به چه گفت
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و فقط شاھد اعمال افسار گسيخته ی خود بودم.  -اختياری از خودم حس نمی کردم

معلوم نبود اين اشک بود که بر روی لباسم می ريخت يا باران. ھمين طور که 

ذھنم می چرخيد به يک کشتی چوبی  داشتم دور خودم می چرخيدم و اين افکار در

با *مپ زرد رنگی خودش را نشان می  ،کوچک برخوردم که در ان سر جزيره

اتاق  ،و دوباره شروع به دويدن کردم. کشتی ،داد. من که ديگر فکرم کار نمی کرد

کوچکی داشت که می شد زير سقفش برای لحظه ای راحت نشست. بدون اين که به 

م و ب� فاصله سوال ھايی در ذھنم شکل گرفت. که ان مزرعه چيزی توجه کنم نشست

مال کی بود؟ و ان مترسک ان جا چکار می کرد؟ اما يک دفعه کشتی با تکانی 

محکم شروع به حرکت کرد و رشته افکارم را از ھم بريد. بلند شدم تا به جلو نگاه 

ير باران سوکان کنم و پيرمرد قدکوتاھی را ديدم که ک�ه گردی به سر گذاشته و ز

را به دست گرفته. با دست به شيشه زدم تا او را ببينم و او بدون اين که بدنش تکان 

سرش را چرخاند و به زير خنده زد. از ان چشم قرمز و ريش بلندش که  ،به خورد

و با  ،دلم ھوری پايين ريخت. او به جلو برگشت ،به من زل زده و قھقه می کرد

ه می رفت طوری که ھر چند لحظه سرش را به با* می صدای بلند از خنده ريس

و به چه.  ،گرفت و صدايش را در ھوا ول می داد. معلوم نبود چرا می خندد

سراسيمه برگشتم تا به عقب نگاه کنم اما ان قدر دور شده بوديم که ديگر تپه ھا را 

بسيار مواج و نمی شد ديد. يک دفعه بدنم ول شد و به ته اتاقک افتادم. دريا به نظر 

پر ت�تم ميامد چون گاھی ان قدر تکان ھا قوی می شد که به يک گوشه سر می 

خوردم. اصطرابم خيلی با* رفته بود چون معلوم نبود که در دست کی ھستم و به 

اما ھمين  ،از سيدن ،کجا می روم اما اندکی اشتياق ھنوز در تنم شعله ور مانده بود

رابر می کرد چون ھيچ چيز معلوم نبود.رسيدن ھم اضظرابم را چند ب  

من ھمين طور بی دفاع کف اتاق کشتی افتاده بودم و داعما تلو تلو می خوردم. ھر 

حس کسی را داشتم که در  ،چه اين اتفاق ميافتاد به نظر ميامد ارام تر می شوم

يا در گھواره است. ھم چون رودی سرگردان که به اقيانوس  ،اغوش مادرش
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حس جاری شدن داشتم. با اين که اب وارد اتاقک نشده بود اما فاصله ای با  ،ريخته

پر ريه ھا يم را اب  ،فکر می کردم در دريا دارم پرواز می کنم ،ان حس نمی کردم

فرا گرفته. انگار که داشتم غرق می شدم اما دردی را احساس نمی کردم. داشتم 

 ،ا ھمان حالت رقص و به ارامیغرق می شدم اما به نظر ميامد در حال رقصم. ب

کم کم داشتم به اعماق دريا نزديک می شدم. ھر چه پايين تر می رفتم فضا مبھم تر 

تا اين که به کف دريا رسيدم و ان جا ارام افتادم ،و سياه تر می شد  
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 روز بيست و ششم

م. ( کن خاموش می را چراغ ھاام و کسی را در ان نمی بينم وقتی در خانه  اکثرا

). اين کار مقداری مرا ارام کشد به جنون می رااو روشنايی  شايد برای اينست که

که مھتاب سايه ھايم را در خانه پخش می کند. البته  ،اما نه شبی مثل امشب ،می کند

و حقيقتا ديگر فرقم را با او نمی  بينم می روی ديوار فقط سايه ام را که مدتيست

م. گاھی ھست گاھی نيست. وقتی که نيست دلھره ای نا معلوم را در خود حس فھم

وقتی ھم که ھست به طور غير ارادی مواظبش ھستم که غيبش نزند. ديدن  ،می کنم

نه برای من که فرقم را با او نمی  ،برای فردی خوب است که خود را نشناسد ،سايه

دانم!. امشب اص� حالم خوب نيست و از ان شب ھايست که به نظر ميايد ھمه 

غيبشان زده. به ھر طرف که نگاه می کنم سايه ای را می بينم که ھم چون شبحی 

در خانه گشت می زند. و بعد به سرعت حرکت می کند و محو می شود. به ھر 

يکی از ان ھا را می بينم که جلو چشمم غيب می شود. ھر  طرف که نگاه می کنم

و اين بسيار درد  ،کجا که می روم به دنبالم ميافتند و ھيچ رقمه نمی خواھند ولم کنند

البته گاھی می  ،ناک است. دوست دارم يکی شان را گير بياورم تا با ان حرف بزنم

گاه کن" و بھش می خندم.ايستم و شروع به حرف زدن می کنم يا می گويم "ان را ن  

فکر کنم اگر باز ھم در خانه بمانم جنون مرا در خود ببلعد. به سرعت خود را سر 

 ھا ان مبھوت گذر ساعت ھاخيابان رساندم و ان جا به تماشای ماشين ھا ايستادم. 

حتی  ،نبود جا ان لحظه ای ديگر در و ،کرد می سرعت عبوره ماشين ب ھر ،ماندم

نه در  ،اھی کوچک ترين اثری ھم از خود به جا نمی گذاشتبعد از مدت کوت

. و از ھمه عجيب تر موتور سيکلت ھا بودند. ان ھا با شور و ،خيابان نه در ذھنم

و خودش را نمی  ،بعد از مدت کوتاھی فقط صدای شان می ماند ،ھيجان ميامدند

يوانه کننده ديدی و بعد انگار در يک خ� عميق غوطه ور می شدند و اين بسيار د

 بود طوری که حتی زمان را ھم متوقف می کرد.
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شايد گاھی اوقات انسان بخواھد در کالبد شخصی ديگر حلول کند يا شايد بخواھد 

ايا با خودش ھم می  ،ھيچ کس نباشد. شايد شخصی بتواند با ھمه قطع رابطه کند

 تواند؟! 
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 خواب بيست و چھارم

حس سکون می کردم. معلوم بود که در حال  ،از اين که از حالت خلسه درامدمبعد 

اما تکان ھای خفيفی را حس می کردم. صدای جرق و بلق اتش  ،حرکت نيستيم

ھم چنين صدای باران ھم به گوش می رسيد. بلند شدم و از شيشه به سکان  ،ميامد

ميامد رفته بود. به سرعت در  به نظر ،کشتی نگاه کردم اما ناخدا را در ان جا نديدم

 ،را باز کردم و به داخل اب پريدم. قسمتی از کشتی داشت به ارامی می سوخت

در ان جزغاله  ،شايد اگر من ذره ای دير تر متوجه می شدم و به بيرون می پريدم

دھکده را ديدم که داشت در اتش  ،می شدم. مقداری که به جلو رفتم و چرخيدم

ری که به نظر ميامد حتی باران ھم نمی تواند ان را مھار طو ،مھيبی می سوخت

کند. ھر چه به سمت ان می رفتم عمق اب کم تر می شد. تا ان جايی که به دھانه 

و تغريبا اب به زير زانوھايم می رسيد. معلوم نبود که چرا و چه  ،دھکده رسيدم

چه بود!. به ھر  و يا علت اين اب و اتش ،طور من دوباره از اين جا سر در اوردم

اب و اتش  ،حال چيزی که من تا به حال به ان بر نخورده بودم را حا* شاھد بودم

دھکده را در خود بلعيده بود. معلوم نبود چه طور يک دفعه اين ھمه اب اين جا را 

فرا گرفته بود. به نظر ميامد ھر بار اتش می خواست فروکش کند اما دوباره باد در 

ن را چند برابر می کرد.ان می پيچيد و ا  

تغريبا  ،اما وقتی به وسط ان رفتم ،در ابتدا فقط دھکده ی خالی از سکنه ای را ديدم

تعدادی از افراد ان جا را ديدم که دور ھم به طرز  ،نزديک جايی که شبيه ميدان بود

احتما* اين  ،ھراسناکی می چرخيدند. به نظر ميامد به چند گروه تقسيم شده بودند

ه ھا بعد از مرگ سخنران تشکيل شده بود. در يکی از انان فردی يک پايش در گرو

انگار ھمان پا ھم مقداری لنگ می زد و ھم چنين سخنران ھمان  ،اتش می سوخت

گروه ھم از کمر به پايينش اتش گرفته بود اما ان که يک لنگش در اتش می سوخت 

روی او می ريخت.  به طرز ناشيانه ای مشت مشت اب را از روی زمين بر
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سرجايش ايستاده بود و بر سر او  ،سخنران ھم بدون اين که کاری از دستش بر بيايد

 فرياد می کشيد.

اگر دير تر می  ،تلو تلو خورد و بر زمين افتاد ،ناگھان تابلوی که با*ی سرم بود

 فھميدم حتما به من اثابت می کرد. تغريبا ديگر يک گوشه اش سوخته بود اما ھنوز

ان قسمتش "سياه به وفور يافت می شود" سالم بود. ھر لحظه که در ان جا  ،نوشته

 ،می ايستادم دلھره و ھراسم بيشتر می شد. شايد ان ھا در اين شرايط ھم با ديدن من

به من ھجوم مياوردند. با اين وضعيت به دنبال اثری از کالسکه و کالسکه چی می 

انم رھا را پيدا کنم. می دانستم که کسی به من گشتم که شايد با پيدا کردن ان بتو

 کمک نخواھد کرد و با سوال کردن فقط شرايط را برای خود سخت تر می کنم.

سرتاسر دھکده کرده بودم.  ،و ديد زدن ،پاور چين پاور چين شروع به راه رفتن

خانه ھای چوبی يکی پس از ديگری فرو می ريخت و مردم عين مرغ سر کنده به 

د می چرخيدند. معلوم نبود دوست داشتم به کسی کمک کنم يا نه.دور خو  

با ھمان مو  ،دختر دوساله ای که کنار پيرزن می ايستاد ،ناگھان از ميان جمعيت

 ،رنگ پريده و لباس يک تکه ابی که با دو بند به کمر وصل می شد ،ھای چتری

به  ،ج و معوجظاھر شد. به سمت من شتافت و دستم را گرفت. او با قدم ھای ک

من ھم با گام ھای تند و گشاد به دنبال او می رفتم. او  ،سختی شروع به دويدن کرد

و من عقب او کشيده می شدم. احساس می کردم  ،از من جلو تر بود ،ھر لحظه

جسمم از خود حرکتی ندارد و فقط نيروی اوست که مرا به دنبال خود می کشاند. با 

اين که او اشفته و پريشان بود اما چھره اش بسيار سرد و بی روح می نمود. داعم 

خانه  حس می کردم به دنبال مرده ای يخ زده افتاده ام که می خواھد مرا به سرد

انگار دو شبح  ،از ديدن ما قطعا يکه می خورد ،راھی کند. اگر کسی ما را می ديد

دست ھم ديگر را گرفته بودند. شايد ھم اين روح ھای ما بودند که دست ھم ديگر را 
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انگار خودش  ،می گرفتند چون من ھيچ تسلطی بر روی جسم خود حس نمی کردم

 می رفت.....

که به  ،اص� مگر راھی ديگر ،خواست مرا به کجا ببردمعلوم نبود که دخترک می 

جايی ديگر منتھی شود وجود داشت؟. چون اين دھکده ھميشه به نظر مسيری تک 

 راھه جلوه کرده بود

ھر چه می رفتيم اثر دستش را در دستم کمتر حس می کردم. چون ھر چه بيشتر که 

تر. می گذشت انگار ھوا محو تر می شد و ھمه چيز غير واضح  

وارد کوچه يا دا*نی باريک با ديواری ھای بلند شده بوديم. به نظر ميامد شدت 

باران و مه در اين جا بيشتر است. ھمه چيز داشت نامشخص تر و نا ملموس تر می 

شد. دو سر کوچه را تاريکی مطلقی فرا گرفته بود. ديگر نمی توانستم بچه را ببينم 

و دستش را لمس. مه و اب و  ،حس می کردماما به شکل نا ملموسی وجودش را 

باد و باران و تاريکی کام� مرا بلعيده بودند. ان قدر فضای ان جا سنگين بود که 

گاھی فراموش می کردم تنھا نيستم. يک دستم مشغول او بود و دست ديگرم به 

پاھايم ھم تا مچ در اب و گل فروع می رفت. به طرز عجيبی نياز صحبت  ،ديوار

او ھم که از ھمان اول جيک ھم نزده بود. وجود  ،را در خود حس نمی کردمکردن 

و  ،سکوت را کام� کنار خود حس می کردم. در لحظه ای دستم در ھوا ول شد

نمی دانم به دليل مه  ،فھميدم از کوچه خارج شديم. ھيچ چيز ر ا نمی توانستم ببينم

دستش را  ،تم از او سوالی بپرسم کهبود يا تاريکی. ناگھان به ياد بچه افتادم و خواس

نمی دانم شايد ايراد از حس *مسه من بود. سرم را به  ،ديگر در دستم حس نکردم

اما حتی دستم ھم نتوانستم ببينم. اضطرابی ناگھانی  ،پايين گرفتم تا به ان نگاه کنم

 ،مدر تنم رخنه کرده بود و کام� خود را تنھا حس می کردم. سرم را که بلند کرد

و ھوا مقداری واضح . جاده ای خاکی و باريک پيش رويم بود  ،مه بلعيده شده بود

يا شايد فرق کرده. از طرفی خوشحال بودم  ،اما به نظر ميامد با ان جاده فرق دارد
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که از ان دھکده گذشتم از طرفی اشفته و مضطرب. از ھمه بدتر اين بود که نمی 

ما احساس می کردم چيزی را جا گذاشته ام يا دانستم اين نگرانی برای چيست و داع

بچه غيبش زده بود  ،گم کرده ام. به سرعت به اطرافم نگاه کردم  
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 روز بيست و ھفتم

با بچه خود را در ان پارک طبيعی که نزديک خانه  ،نمی دانم چه شد که يک مرتبه

 مان بود يافتم.

چون قطرات اب به ارامی روی برگ ھا نشسته بودند. فکر کنم تازه سحر شده بود 

تمامی فضا را مه غليظ صبح گاھی فرا گرفته بود و باران نم نم می باريد. درختان 

با اشکال عجيبی پشت مه قايم شده بودند و مه کام� ان ھا را در خود کشيده بود. به 

 سختی می شد تا چند قدم جلو ی پای خود را ببينم

از ھر طرف که می رفتيم سر از يک ميدان تغريبا بزرگ کج  ،زرگدر ان پارک ب

 و معوج در مياورديم که مقدار انبوھی درخت ان را احاطه کرده بود.

شايد ھم مه  ،معلوم نبود ما داشتيم دور خودمان می چرخيديم يا اشکال شبيه ھم بود

 ما را فريب می داد

داعما مواظبش بودم که غيبش نزند اما او ھم  ،نمی دانم چرا در ضمير ناخوداگاھم

ھر چند دقيقه يک بار محو می شد و دوباره در جايی ديگر ظاھر می  ،چون شبحی

به  ،شايد اين سھلنگاری به خاطر اين بود که من به جای خودش ،شد. نمی دانم

توجه می کردم. به نظر ميامد که بخار می  ،بخاری که از دھانش خارج می شد

به مه بپيوندد اما عمرش دوام نمی اورد و قب� از رسيدن به ان محو می خواست 

شد شايد ھم بخار از اين که مه ان را بپذيرد نا اميد شده بود. اما انچه که برای من 

بی اثری بود که بخار بعد از ناپديد شدن از خود به جا می گذاشت.  ،رنج اور بود

 - ی که از دھان من در می ايد متفاوت باشدناگھان به اين فکر افتادم که شايد بخار

شروع به ھا کردن کردم اما به طرز ھراسناکی ھيچ بخاری از دھانم خارج نشد. 

ايا نمرده ام؟! ،نمی دانم  

******************* 
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 روز بيست و ھشتم

ھراسم از بيرون رفتن بيشتر شده و از طرفی ھر بار که  ،با شروع پاييز و سرما
وحشت می کنم !. ،ماينه ای می بين  

 از طرفی از تنھايی می ترسم و از طرفی از ديگران ھراس دارم !.

**************** 
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 روز بيست و نھم

صحنه عروسی که در جشن عروسيش  ،مدتيست صحنه ای در ذھنم مجسم می شود

در تا*ر بزرگی که سقفش بسيار بلند است دراز کش افتاده و بخش ھايی از لباس 

عروسيش به رنگ قھوه ای درامده و من ھم از با* به او نگاه می کنم. و از طرفی 

 يک روز که بعد از مدت ھا وارد اتاقم می شوند من را می بينند که

************** 
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 خواب بيست و پنجم

در جاده ی خاکی که از ھوای نمناک نرم شده بود شروع به راه رفتن کرده بودم. 

باد با صدا و ھياھو از ھر سو با شدت ھذيان اوری به من ھجوم می اورد. من 

بسيار سعی می کردم که مقاومت کنم اما از ھر طرف از جاده باريک به بيرون 

ورم را مه غليظی فرا گرفته بود و به سختی می توانستم رانده می شدم. دور تا د

فضای اطرافم را نگاه کنم. ھر لحظه حس می کردم ممکن است مه پاره شود و 

 چيزی از ان سر در بياورد.

سرم را پايين گرفته بودم و به تکه ھای اب که گله گله جاده را تسخير کرده بودند 

ی کردم چھره يا اشکالی در مه تشکيل می نگاه می کردم. ھر بار که سرم را بلند م

چھره پيرزن که سرش را در سينه داشت و اواز می خواند يا صورت  -شدند

دخترک که سرش را کج کرده بود و به من زل می زد يا چھره پيرمرد کالسکه چی 

که زده بود زير خنده يا تابلويی که در دھکده بود يا صحنه ای که خانه ان خانواده 

*غر مردنی با ان ھا درگير بود در اتش می سوخت.که جوان   

ناگھان صحنه ای در ان شکل می گرفت  -تحمل فضا برايم بسيار مشکل شده بود

انگار که به عمق خ� می رفت يا در سير زمان جا  ،بعد جلوی چشمم ناپديد می شد

 می ماند و من را در دست نخورده ترين فضا از ضمير ناخوداگاھم می انداخت و

برای مدتی نگه می داشت. ھرصحنه که محو می شد و در اعماق مه بلعيده می شد 

به من احساس جنون دست می داد. مث� در لحظه ای که به دختر بچه کنار جاده 

نمی دانستم که ان تصوير را ذھن من ساخته  و مجسم  ،ايستاده بود نگاه می کردم

يز تر اين بود که در لحظه ای مبھوت کرده يا در مه نمايان شده. و از ھمه جنون ام

و احساس می کردم ھميشه در ذھنم خواھد ماند اما بعد از لحظه ای  ،چيزی بودم

 ،صحنه ای ديگر مجسم می شد. يک حالت روحانی را در خود حس می کردم
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گويی که در خلسه باشم يا ھيپنوتيزم شده باشم يا شايد در اوج حالت مديتيشن. شايد 

از ذھنم پرسه می زدمدر جايی دنج   

************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ParsBook.org



امروز يکی از ان روزھايست که من را مثل روح در خانه گذاشته و بی خبر رفته 

 اند.

احساس می کنم از اين سايه ھا و شبح ھايی که در خانه گشت می زند ھيچ راه 

 -فرق داردگريزی نيست. باز ھم من با ان ھا ھستم اما انگار اين دفعه مقداری 

چند *يه ابر سنگين به داخل ھم  -انگار ھمه چيز بو می دھد. ھوا به شدت گرفته

رفته اند و روی سرم قرار دارند. ان قدر به نظر فشرده می ايند که ھوا را در حد 

شب تاريک کرده اند اما به طرز غم انگيزی نمی بارند. بوی نمناک از خاک بلند 

می کشيده اما ديگر از ان مايوس است. من به شدت گويی انتظار باران را  -شده

احساس گمگشتگی و  -دلھره ای ناگھانی ،احساس اشفتگی و پريشانی می کنم

سرگردانی. از حيات به داخل می ايم و دوباره  به شکل جنون اميزی سراسيمه به 

 ،سنگينی ابر -حيات می روم. در حيات فضا بسيار سنگين و غير قابل تحمل شده

به نظر می ايد  -نمناک خاک. در اين ھنگام پيرزن ھم شروع به خواندن کردهبوی 

به حالت گريه و زاری با صدای سوزناک چيزی  ،داعما دو بيت را تکرار می کند

صدايی سوزناک که  با .کند که برای کسی سوگواری می انگار شبيه اواز می خواند

.مدها دنيايی ديگر گويی از -کند تن ادم سيخ میه ب مو  

بر شدت اضطرابم افزوده شده. بی اختيار به سمت اتاقم امدم و در ان را به ارامی 

به نظر می ايد مقداری با اين کار ارام شدم اما به شدت احساس  پشت خودم بستم.

مقداری خيس شده. پتو را رويم  ،گر گرفتگی می کنم در حدی که بدنم از عرق

ود گذاشتم و ان را روشن کردم. او ارام روبروی خ ،پنکه را مقابل پايم ،کشيدم

در خفا با ريتمی يک نواخت داشت  ،با رفت و امد ھايی که به چشم نمی امد ،ارام

اين پنکه  دانم در نمیش. ان ترانه خلسه اور با ،در من تاثير خود را می گذاشت

بار که بی ھدف  ھر -سته اچه سری نھفت ن وجود داردم اتاق ساده قديمی که در

اين حس خواب اور  ،؟خواھد بگويد چه چيزی را می ،يا با ھدفی حقير ،چرخد می
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حال مردن است  کسی که راحت و مطمعن در حس مانند ؟دھد چگونه به من می را

ان ھم من که در طول شب ھم عادت به خواب  -به خواب فرو رود خواھد و می

. تنم رفته رفته دارد م اين دنيا زندگی نکن شود در ھمين پنکه باعث می شايد ندارم.

سست می شود. احساس می کنم پنکه کام� ھمه چيزم را در دست گرفته و ھيچ 

در اطرافم به شکل ملموسی ديده می  شملکوتی شگرف تاثير اختياری از خود ندارم.

شود. کم کم احساس می کنم دارم ارام می شوم و می خواھم بخوابم . کام� می 

اما نمی دانم از کجا!. ،برد می بی عجيب فروخوا فھمم که دارد مرا به  

 ،گويی که از ذھن ديگری امده ،شعر از ناکجايی به ذھنم ھجوم می اورد ،چند بيتی

 شايد يکی که مثل من است يا در گذشته مثل من بوده يا بعد از من خواھد بود:

 قسم به ساز نزده ام

 قسم به جيغ نکشيده ام

 قسم به زوزه شبانه ام

وشته ھای پراکنده امقسم به ن  

 قسم به اشک ھای بی اختيار

 قسم به نوشته ھای ناخوانام

 قسم به خودکار جوھر تمام کرده ام

 قسم به کاغذ لبالب پر

 قسم به ان کاغذ سفيد

 قسم به خواب ھای اشفته ام
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 قسم به دانشگاه ترک کرده ام

 قسم به دوستان ترک گفته ام

 قسم به اشک ھای شبانه ام

بارانقسم به   

 قسم به پاييز

 قسم به اشک ھای ھميشه جاری

 قسم به بالش ھميشه خيسم

 قسم به بوی خاک نمناک باران نباريده

 به ھمين لحظه که بھترين لحظه زنگی من است

 که می روم به سويش.............و او مرا در اغوش می کشد.

 و بعد من خوابيدم

من در وسط ھمان جاده باريک افتاده بودم. گله گله ھای اب که در جاده جمع شده 

بودند قسمت ھايی از لباسم را خيس کرده بود. ھوا ھمان طور مه الود و نامشخص 

به نظر  -جلوه می کرد. بلند شدم و دوباره به راه افتادم. مقداری سرم گيج می خورد

س می کردم من ھم جزعی از چيز ھای ميامد از ھمه چيز بو بلند شده. احسا

گله ای از اب يا مه و بيشتر از ھمه خاک. فکر می کردم من ھمان مه ھستم  -ديگرم

حس می کردم که کام�  -يا بوی خاک نمناک. ھمه چيز جور ديگری جلوه می کرد

زبان ھمه چيز را می فھمم و می توانم با چيزھايی که دورو برم بود ارتباط برقرار 
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احساس می کردم ھر جزعی از طبيعت ذره ای از ذرات من را در خود کنم. 

 گرفته.

 -ناگھان احساس لحظه ای به من دست داد که صحنه ھايی در مه مجسم می شد

پيرزن با  ،انگار که چھره ھا دوباره می خواستند تشکيل شوند. نه باور نکردنی بود

ای خواندنش ھم در ذھنم ھمان حالت ھميشگيش در گله ای از اب نشسته بود و صد

 -مجسم می شد. سراسيمه و پريشان سرم را به با* گرفتم و به داخل مه خيره شدم

من ھم جز  ،بعد از مدت کوتاھی دوباره ھمان صحنه ھا داشتند شکل می گرفتند

جاده پايين پام و ھوای مه گرفته اطرافم انتخابی برای نگاه کردن نداشتم. وقتی به 

دم چھره ھا را يک به يک در اب ھای جمع شده در جاده می ديدم زمين نگاه می کر

و وقتی به جای ديگر نگاه می کردم تصاويری را می ديدم که در مه تشکيل شده 

 بودند. داشتم ديوانه می شدم.

چشمم را بستم و ھمان طور بين زمين و ھوا  ،بعد ناگھان چاره ای به ذھنم رسيد

چھره ھايی را می  ،شدم اما بعد از لحظه ای کوتاه معلق ايستادم. اول مقداری ارام

و دور تا دروم را احاطه کرده اند. حالت ھجومی  ،ديدم که وجود خارجی پيدا کرده

و ش�قی را ديدم که  ،ان ھا به شدت احساس می شد. ب� فاصله چشمانم را باز کردم

ت کرد. بعد به در ھوا چرخيد و به چشم راستم اثاب ،از ان تصاوير درامد ،از يکی

ھنجره ام خورد و دور گردنم پيچيد. در لحظه ای احساس کردم که خون از چشم و 

 ،ھنجره ام را گرفت. ھر چه می خواستم ش�ق را از دور گردنم باز کنم نمی شد

انگار دستانم از من ديگر فرمان نمی گرفتند. اما يک مرتبه خودش به ارامی باز 

چی برگشت.شد و به دست پير مرد کالسکه   

انگار مه و اشکالش  -به نظر ميامد که کلبه ای از ميان مه دارد نمايان می شود

چون  -داشتند کم کم محو می شدند. به نظر ميامد پيرمرد ھم جزعی از ان ھا باشد

 او ديگر غيبش زده بود.
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از طرفی  -نمی دانم چطور بود که اشتياق و ع�قه خاصی به ان کلبه حس می کردم

ا* نمی امد و از طرفی دوست داشتم ھرچه سريع تر به ان برسم.نفسم ب  

در کلبه باز شد و رھا به سمتم شتافت.  ،ناگھان قبل از اين که به ان رسيده باشم

وقتی که به ھم رسيديم من در اغوش او افتادم. نه احساس درد می کردم نه حس 

ميامد کاسه وجوديش ھم برای اولين بار ما ازادانه با ھم بوديم. به نظر  -اسارت

زمان از خوشحالی و ناراحتی پرشده بود. اشک در چشمان جفتمان می لرزيد و 

بدون ھيچ صدايی به ھم نگاه می کرديم. او با دستان بلوريش اشک و خون را از 

صورتم پاک کرد و به من نشان داد. به نظر ميامد زمان شکافته شده و ھمه 

احساس می کردم برای  -ه اند و به ما نگاه می کردندايستاد ،از قبل تا بعد ،کاعنات

چه کلمات  ،اولين بار ھمه کلمات در ذھنم شسته شده و دوباره تعريف شده اند

طوری که می خواستم در  -باشکوھی. من به شدت حس غليان و طغيان می کردم

 سرتاسر دنيا پخش شوم.

ن قطعه ای از خون اشک ھا از ميا -دستش رنگ و شکلی خاص به خود گرفته بود

وای که در کف  ،گذشته بودند و *يه ھای شگفت انگيزی را به وجود می اوردند

من ب�خره به ان رسيده  ،بھترين اثر ھنريم -دست او چه زيبا و با شکوه شده بود

.!يک نقاشی واقعی ،بودم  

فقط با يک  ،با او داشتم منمی دانم چرا بياد جم�تی افتاده بودم که در اولين ديدار

 تفاوت!

و ھمچنان در اقيانوس ھا  -او سرانجام ھمچون باران روان شد

 جاريست...............

 سھيل پناھی
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