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كنم  يباور نم ! نبودي عباس  جوري تو اين«:  گفت  من  به  ناريوس آوه  آندرياس
 ».يكه اين تو باش

آن هم در برلين كه هيچوقت .  بوديم  مركز شهر گير افتاده  در راهبندان
  ها پيش ماشين  بعد ديگر نه. بود  شده  چيز متوقف  همهراهبندان ندارد، 

فقط . بريد يم  خرخر بخاري  صدايزد، و نه  يم يحرف  آندرياس  رفتند، نه مي
 يفرار كنم؛ از خودم، از شغل باز شود  راه  و من منتظر بودم ،كرد سرما بيداد مي

،  مسير را برگردم  و همة  كنم  خالف  دو بار خواستم  يكي. كه دارم، از راهبندان
 . كشيدم مي  خجالت  چرا از آندرياس  دانم اما نمي

بودند   گذاشته  اريب  ماشين  يك  سر هر چهارراه. بود  قرق  سرتاسر خيابان
  بودند تا آن باش گرفتهآماده  حالتها  ماشين  خيل  به  پشت  پليس  زنو دو 
  موتورسوار هم  چند پليس. كند  را گم  تر گورشزودرود،  آيد يا مي مي  كه  كس
 .شوند  از جا كنده  يكبارهبا هر اتفاقي   بودند كه  خيز، آماده  نيم  حالت  به

چرا دور تو ! رود ي، يا دارد م البد يك ديكتاتور آمده«:  گفت  آندرياس
 »؟ زني نمي

 يك
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  دو خط  از روي  پليس  همه آن  اند، جلو چشم داده  من  انگار دنيا را به 
 . و برگشتم  ممنوع دور زدم  موازي

  آن  ديگر از پس  هاي و رنگ.  سياهبود؛ سفيد و   كامالً خاكستري  برلين
 . راندم  و  انداختم  آندرياس  به  نگاهي. دهد  نشان  خودي  آمد كه سرما برنمي

  روي  كاميون  هاي چرخ  صداي  به.  راندم مي  ، فقط روم كجا مي  دانستم نمي
 .شد يمتكرار   در گوشم  تا صبح  ديشب  كه  كردم فكر مي يكوير  آسفالت

.  شيشه  بود به  چسبيده  كن پاك برف  كرد، و تيغة خرخر مي  ماشين  بخاري
روشن كنم، اما از  يپايين و سيگار  بكشم يشيشه را كم  خواست مي  دلم

  . ترسيدم سرما مي  هجوم
را   سابق  و هواي  حال ... شده  عوض  اخالقت«: به حرف آمد  آندرياس

  به  كني اش فكر مي همه.  ..بروي  واهيخ مي  مدام و كار  شده  دنيات. .. نداري
 »؟ عباسبرسي كجا به  ، برسي  موقع

  فرق دارد با صداي  خيس  ها بر آسفالت چرخ  صداي  بود كه  معلوم
چرا   دانم نمي. رود مي  وار پيش و ديوانه  كرده  كله  كويري  كه در جادة  كاميوني 

  كويري  اي سبز در جاده  با پدر سوار كاميوني  كه  بودم  افتاده يياد روز
 .را با او بگذرانم ياز سه ماه تعطيل يرفتيم تا من چند روز مي

  شغلش  شبيه  آخر هر آدمي  دست. ..ها بو دارند شغل«:  گفت  آندرياس
 ».شود مي

  ، آقاي اش داد، و راننده مي  گازوئيل  بوي  لكنته  زيل  كاميون يها صندلي
  مالك يگوي  گرفته بود كه يفرمان را چنان دودست .زد مي  يكريز حرف  كابلي
 . كرد يو راديو ماشينش آهنگ خردرچمن پخش م . هاست جاده  تمامي  مطلق

 يهيچ تو ،يكابل گذارد يدرچمن مچقدر خرراديو اين روزها «: پدر گفت
 »؟يا نخش رفته

چه ! بود يچه فيلم! يقارون را ببينگنج  ينيامد«: آقاي كابلي گفت
  ».از دستت رفت! فيلمي

تنم  ،كردم مي  نگاه كه  برف  هاي كپه  به .راندم ميو   راندم مي  در سكوت
و ديگر با هيچ آتشي  استخوانم يكردم سرما رفته تو يفكر م .شد يمورمور م
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 . دادم  را پايين  شيشه  و كمي  زدم  آتش  سيگاري. شودگرم نمي
دور از  منطقة پرت  آن  روي ، مي كني مين  را گوش حرفم«: گفتآندرياس 

 »؟ اي ننوشته  چيزي  است  چند وقت  . آدميزاد
. جور بگويد همين  خواستم ، و مي زدم مي  تند و تند پك.  گفتم نمي  چيزي

  ته  به  را بزنم  ، و ماشين مجلو ماشين  شيشة  به  بكوبم  با كله  قدر بگويد كه آن
  يك  ويترين  بچرخانم طرف  را يكباره  ، يا فرمان گوشت  حمل  كاميون  آن

  .يگچ يها سر مانكن يرا فرو بريزم رو  اش و شيشه  مغازه
  تكانييك جايي بخورد توي مالجم، بزند تا   قدر حرف آن  خواست مي  دلم

از بپرد،   هام ؛ يا چنان بخواباند بيخ گوشم كه برق از چشم بدهم مخود  به
  همان  به  و برگردم  بيايم  خودم  بهخواب بپرم، از اين كابوس كنده شوم، 

،  ، بنويسم بزنم  ، قدم ، بخندم كنم  گريه  خواست  دلم  هر وقت  كه  قبلي  وضعيت
  .بورزد  عشق  نمتدارد با   دوستم  كه  كس  آن  و بگذارم
  از يادم رفته بود؟  انساني يهاچيز  ةآيا هم

شود، اما به خودش  يدور متنها اميدش از جلو چشمش كه  يمثل آدم
  .وا داده بودمدر حبابي پوچ ، كند زدهد كه اقالً دستش را درا يزحمت نم

 »؟ اي ننوشته  چيزي  است  چند وقت!  بيكار نبودي!  مجبور نبودي  تو كه«
از   ؛ درست بودم  نبرده  قلم  به  دست  شد كه مي  سالي  سه  كنم ميفكر 

، ديگر  مدير شبانة هتل  و شدم  را ول كردم يساز كار در موزاييك  كه  وقتي
  كرم  مثل .شد  قطع  هام ، رابطه دادم  از دست  يكي  را يكي  دوستانم. ننوشتم
  يك  ديگر، و مثل  سوراخي  به  خزيدم و مي  آمدم مي در  سوراخ  از يك  خاكي
  .تنها شدم  جزيره

  هاي جاده  در آن  ساعت  يكدرست . بود  شده  شب  زدم مي  هم  به  تا چشم
در و   كه  برسم  خلوت  دةكماتم  آن  تا به  راندم يم  در پيچ  پيچآلود  مه  جنگلي
  .بود كنندهخيرهو  براق  شديوار

دير   حاال هم«:  گفت  و مهرباني  آرام  نماند، با لحن  منتظر جوابم  آندرياس
مگر چقدر عمر    .سازي موزاييك  سر هماناقالً برگرد   تواني اگر مي.  نيست
 .  گفت  فارسي  را به  ديوونه »؟ ، ديوونه كني مي
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 . آمد مي  خوشم  و منكرد،  يكج م يصورتش را كم
 »بايد بروي؟هم   شبام«  :بالفاصله پرسيد

 »! هتل  هر چي  به ... شاشيدم«:  يكباره تركيدم يطوالنسكوت   بعد از آن
 » !يكن يم يكار خوب«: پوزخند زد

  ها را تار كرده شيشه  بخار كمرنگي. شد سرما نمي  حريف  ماشين  بخاري
 .رفت مي  تاريكبه بود، و هوا 

آن در براي چي ؟ اصالً  مانديم  بندان راه  چقدر توي ؟ رفتيم كجا مي
يك هاي شلوغ سرچراغ آمده بوديم بيرون؟ و خيابان  كشنده  سرماي
  رفت  كه  چند قدم. كشيد زد و خود را مي مي  سوار جلوتر از ما ركاب دوچرخه

 . ولو شد  خيابان  خورد و كف  و تابي  پيچ
  از آن  اما پيش.  دويديم  طرفش  و به  شديم  هر دو پياده. ترمز  روي  زدم

. نزد  ركاب شروع كرد بهشد و   اش سوار دوچرخه  دوباره  بهش برسيم  كه
 .زدند ها بوق مي ماشين  سرمان  پشت

بود باال، و با   را داده  پالتو سياهش  يقة  راست  رو سمت در پياده  مردي
  از حدقه  داشت  هاش چشم.  ذشتگ مي  ها زير نور تابلو مغازهاز بلند   هاي قدم

بسته بودندش به يك تابلو، . كرد مي  پارس  وقفه جا بي آن  هم  سگي .آمد درمي
  را تكان  ممنوع  تابلو توقف  داشت و با هر حركتي يخيز بر م  فروشگاه  رو به
  .داد مي

  توي  بود، اشك  عجيبي  سرماي.  ماشين  توي  و چپيدم  را گرفتم  هام گوش
 »؟ را ديدي  پالتو سياهه«:  سوار شد، گفت  كه  آندرياس.  شكست مي  آدم  چشم
 ».آره«
 ».او  مثل  شوي مي  بروي  پيش  كه  جوري  همين«

فكر «:  گفت  سوار رسيديم، آندرياس دوچرخه  آن  به يوقت. حركت كردم
 ».كرخت شدهاز سرما   كنم مي

 »عجيب نيست؟! پاييز و اين سرما«: گفتم
 ».در آلمان هيچ چيزي عجيب نيست«
  بايستي.  باشم  تعطيل  كردم خداخدا مي  ، و من شديم مي  نزديك  خانه  به
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دوست .  يا نه  داريم  مهمان  كه  پرسيدم و از يانوشكا مي  زدم مي  تلفن  اول
 . ايراني  ، الزم نيست بياييد، آقاي نداريم  مهمان  داشتم بگويد خوشبختانه

  كرد به مي  سعي او  كه  يبا لرزش! آلود بود حزن  صداشته چقدر   كه  آخ
عاشق . را بردارد ياو گوش تازدم  مي  تلفن   اي بهانه  به. كند  پنهانش  شكلي
  در غاري  آب  اي قطره  چكيدن  جدا كند؛ پژواك  را از سق  زبانش  كه  بودم  اين

 .باشد  برده  ناهپ  آن  به  تابستان  در چلة  آدم  بود كه  خنك
  ، يادم افتادم مي  پته تته  و به  آوردم مي  زدم، كم يباهاش حرف م يوقت

خنده در گلو   شكستن  شبيه ي، و او با ذوق بگويم  خواستم مي  چي  رفت مي
ريخت،  يم يكرد، دلم هر يو بعد زبانش را از سق جدا م »و بعد؟«: پرسيد مي

 .شدم در حباب پوچ، و من رها مي شد و باز سكوت مي
سر كند،  يور را نگاه نم ور و آن اين اصالًسفيد بود كه   قويي  شبيه

آشوبد،  آب را نمي  ندارد، خواب  توجه كه دوست ندارد يچيز  د، بهچرخانَ ينم
بلند و   ، با گردني بيني را مي  رفتنش   زند، و تو فقط پا ميآرام  يزير زندگ

اش و اش در سينهداد گويي همة هستيجلو مياش را سينه. براق  هايي چشم
 يهوا را رو يها هاش نت و با انگشت فتر يپنجه راه م نوكقلبش است 

 . ختانو يهاش م ران
و   را برداشت  وسايلش  شدن  پياده  موقع.  آندرياس  جلو خانة  بوديم  رسيده

 ».به خودت برس«:  گفت
بود و   ايستاده  بيرون.  كردم  نگاهشو   گذاشتم  فرمان  ور به را يك  سرم

باال   را پياپي  پرپشتش  ابروهاي. كند  خداحافظي  جوري  چه  دانست نمي
  يا مدير يك هتل  باشي  سازي مهم نيست كارگر موزاييك«:  و گفت  انداخت
از ببين چي تو را به اينجا رسانده كه . يمهم اين است كه خودت باش.  بزرگ

 ».يكن يپيداش م ! ، عباس گردب  خودت  دنبال؟ ايخودت دور شده
ام،  گم شدهماشين   بخاري در زوزة  ياحساس كردم جاي. تير كشيد  پشتم

 . شد يدور مدر كوير كه  يكاميون يها در چرخ يجاي
  ابروهاش  با حركت. بود  اما هنوز ايستاده  را بست  درِ ماشين  آندرياس

  ، يعني خداحافظ  كه  كند، يعني  حالي  من  به  هم  ديگري  خواست چيزهاي مي
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  كه  داد، يعني  را باال آورد و تكان  راستش  بعد دست . باش  خودت  مواظب  كه
 !يتو حيف!  ديوونه

  از اين كه. بود  غوغايي  در دلم  و تا برسم.  از دادمو گ  كردم  عوض  دنده 
زد  را مي  دلش  حرف  و راست  بود و رك  آمده  زبان  ها به از مدت  پس  آندرياس
، گذاشت ينم متنها  كه  از اين. شود اميدوار بود يهنوز م  كردم مي  احساس

 . ام را از سر گذرانده  اي كشنده  غربت  چه  رفت مي  يادم
:  گذاشت مي  هام دست  را توي  اش ، كليد خانه رفت سفر مي  به  وقتي

از سفر   هم  وقتي. داد مي  را تكان  و با لبخند ابروهاش» . ها گلدانها و  نامه«
سرمان را جا  ما اين«: دركميباز هاش البالي حرفرا   ، چمدانش گشت برمي
 زندگيوالنسيا و بارسلون و مادريد   توي  ديگران، كارايم توي آخور كرده
تو   را براي  بيا، اين. كنند مي  زندگي  ولي  ...و زيادشان  با كم. ندكن مي

 ». ام گرفته
خر زياد «: گفت يساختگ يبعد با اخم.  مجسمة سانچوپانزا بود با خرش

  ها بينداز به وقت  نيويورك، بعضي . يك. دونا  هم كراوات  ؟ اين داري  دوست
دنيا از «: درآوردبود  پيچيده  يا حوله  الي  را كه  يبعد كتاب بزرگو  ». گردنت

 »! باش  برو خوش. رولفو  دوربين خوان
 ».دانستم عكاس هم بوده ينم«
 ».هاش هم مثل پدرو پارامو قشنگ است عكس«

 .شدم يم كردم و پا يمن به ساعتم نگاه مكرد، و  باز مي  بعد شراب
 »كجا؟«

،  نيمه نصفه  هميشه.  سر كار باشم  موقع  تا به  رفتم مي  بايستي مي. هتل
 . شدم مي  ناگهان قطع  جاييهميشه ،  ناتمامهميشه 

  حال  كرد و هيچ درد مي  سرم.  را بستم  و بخاري  راديو را زياد كردم  صداي
از   هنگيآ  راديو داشت.  برانم  خلوت  از مسير  كردم  سعي.  فهميدم را نمي  خودم
 چقدر .  و نداشتمش  بودم  روز نشنيده  تا آن  كرد كه مي  پخش  رتپِآرو

چقدر   .بودم  نشنيده  من  كه  دنيا وجود داشت  در اين  قشنگ  هاي آهنگ
  ها را نديدم، چقدر رؤياهاي آن  من  گذشتند كه  زيبا از برابرم  هاي چهره
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  نيامد، و بوي  يادم  ، هرگز ديگر به شدمبيدار   از خواب  وقتي  كه  ديدم  عجيب
 .را نبخشم  خودم  تا هميشه  هميشه  زد كه  چنگ  در دلم  رفته از دست  عطري

 ؟  چي  يعني  زندگي
  به  آبجوخور وراج  دو تا آدم  پايساختگي هات را با تبسم  شب  تمام  يعني

  حاال چه  كه يگيرروند، عزا ب مي  رختخواب  ها به آن  و وقتي  يبرسان  صبح
 . بخوابم يخواست كم مي  دلم. صبح  ؟ هفت يبرسان  را به برلين  خودت  جوري

اما .  افتادم  راه  هام و پرت  و با خرت  كردم  را پارك  ماشين  خانه  نزديك
  موتور ماشين  بود توي  شده  خم  كه  ، دكتر برنارد را ديدم خيابان  نبش  درست

  سرك  موتور آمريكايي  آن  پيچيدة  و دستگاه  دم  هو ب  اش، قرمز سگي
 .كشيد مي

و همديگر را   !خير عصربه ، گذاشتم  اش شانه  به  دست و رفتم  طرفش  به
 »؟ كجا بودي«:  پرسيد.  كرديم  بغل

 ».خريد  بودم  رفته  با آندرياس«
يعني او  !جا نياورده او را به ييعن» ؟ آندرياس«: خورد  و تاب  پيچ  صورتش

  .چپ علي  كوچة  بهزده بود را  شخود  زبا! شناسدرا نمي
 ». ناريوس آوه  آره، آندرياس«:  گفتم

 »! آهان«
 ! مرض

  بين  يختوانستم نمي  كردم مي  تالش  من  و هرچه  گذشت مي  هرچه زمان
شدند، لبخند  روبرو مي  با هم  من  در خانة  كه  گاهي. كنمباز را دو نفر   اين

  برنارد يك دكتر .شد مي  سرگرم  كار خودش  به  زدند و هركس مي  سردي
 نشستپشت ميز من مي  هم  ، آندرياس گرفت جلو صورتش مي  روزنامه
 .كرد مي  گوش  و موزيك  گذاشت مي  هدفون

 »؟خراب شده«
 ». است  جوري  موتور چه  اوضاع  ببينم  كردم مي  نگاه  داشتم. نه«
 »؟  مكانيكيمگر «

 »! جوري همين«: برق زد  هاش خنديد و چشم
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 »! ايم همديگر را نديده  است  وقت  خيلي«
 »؟ ، عباس چطوري«
 » .گذرد مي«

  را به  هاش دست. خود لرزيد  به  آن را خواباند و از سرما يك  ماشين  كاپوت
  برويم  هم با  چند روزي  آيي مي«: را ورانداز كرد  برد و سر تا پام  هاش جيب
 »؟ شمال  قطب
 »؟ سرما  اين  توي! ؟ شمال  قطب«
 ».سي درجه زير صفر! آن سرما. سرما نه اين«

  راه  آپارتمان  طرف  را باال كشيد و اشاره كرد كه به  اش زيپ كاپشن
آمد، و  ها مي ورجه وورجة سگ  صداي  شديم رد مي  كه  از كنار ماشين.  بيفتيم
آن  تا هم  ، هشت طرف اين  قفس  هشت.  آدم  دماغ  خورد توي مي  تندشان  بوي
  ما نگاه  بودند و به  خوابيده  هاشان بودار دكتر برنارد در قفس ي؛ رفقا طرف
 .كردند مي

 »؟ قطب  شان بري مي  كه  اي ها گفته اين  به«:  گفتم
 » چقدر آرامند؟  بيني مگر نمي.  آره«

را   سگ  يك  و پوزة  قفس  آخرين  برد توي  ها دست ميله  بعد از الي
  دكتر برنارد را ليسيد، يك  هاي را گرداند و دست  صورتش  سگ. كرد  نوازش

  .طرفبار از آن  ، يك طرفبار از اين
 »!يدان يتو كه م  ،ميرم اينها مي  بدون  من«
 ».آره«

بود باال   را داده  پالتوش  يقة  كه  مرد را ديدم  آن دوباره  رو جلو خانه در پياده
. كند را ها مي  باز بود، انگار دارد نفسش  دهانش.  گذشت بلند مي  هاي و با قدم
  .بود  كرده  خانه  هاش در چشم  عجيبي هراس؛  هاش و چشم

  هاي كيسه. را باز كرد  و درِ ساختمان  برنارد كليد انداخت  رسيديم  وقتي
سر   دو طرف  را به  دو دستش  برنارد كف  .گذاشتم  زمين  را در راهرو به  وسايلم

 »سوئد؟  ته  رويمب  آيي مي«: كشيد  مويش كم
 »!ته سوئد؟«: از دهنم پريد
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  ». زير صفر   برويم.  ها و سورتمه  ها من و سگتو و . آره«
؟ فردا صبح  البد همين«:  راق شدمب!« 

 ».  ژانويه  ششم. ريمخيلي وقت دا.  نه«
 ».، دكتر بايد فكر كنم«
 »؟ بنوشيم يچيز يآي يمحاال «

 ». هشت  ، تا ساعت ، آره آره«:  گفتم
 ».يتعطيل.  نداريم  مهمان  امشب«: گفت

.  ها باال رفتيم ، و ما از پله كشيدم  راحتي  نفس. اند داده  من  انگار دنيا را به
  برادر دكتر برنارد دفتر وكالت  اول  طبقة. بود  مسافرتي  آژانس  همكف  طبقة
  انگار ناتني.  برنارد نداشت  به  يشباهت  كه  و غريب  عجيب  ، با رفتاري داشت

دكتر   سر و صورت  كه  تفاوت  با اين. زد مو نمي  با هم  هاشان بودند، اما قيافه
سپرده بود به را   خودش  سواري خاطر سورتمه ، به نداشت  سالم  برنارد جاي
  ديدمش يك مي  ، نوع سالم خودش بود، هروقت اما برادرش. قضا و قدر

،  را تراشيده  ، ريشش گرفته  دوش  كه  دكتر برنارد است  كردم مي  خيال  لحظه
دكتر برنارد را   و هر وقت.  است  نشسته  و روبرويم  تر و تميز پوشيده  لباس
و   لت  خياباني  نزاع  در يك  كه  است  وكيل  آقاي  همان  كردم فكر مي  ديدم مي
  .بگيرد و برود  آرام  بنوشد كمي يچيز  آمده،  شده  پار

؛  كردم مي  زندگي  پنجم  در طبقةهم   منمال خالد بود،  يطبقة چهارم زمان
كه حاصل  يجاي . كنم  آن را با دنيا عوض  كه حاضر نبودم يجاي.  زير شيرواني
  .هميشه به رويم گشوده بود، اما به من تعلق نداشت آغوششعمرم بود و 
؛  هام را داشتم ، شب كردم كار مي  سازي موزاييك  در كارخانة  كه  زماني

،  خواندم ، مييترين نقطة هست ترين زندان دنيا بود، كوچك آپارتمانم بزرگ
وتم مرا از خل  توانست نمي  نيرويي  ، و هيچ كردم مي  گوش  ، موزيك نوشتم مي

و كارم را عوض كردم،   نشست  دكتر برنارد زير پام  بعدها كه .بكشد  بيرون
  كمي  كه  بودم  كرده  خوش  دل  روزهاش  و حاال به  دادم،  را از دست  هام شب

 .آمد مي  خوابم  ، نه بخوانم  توانستم مي  ، اما نه بخوانم  ، كمي بخوابم
كردم،  يتلويزيون را روشن م. رفتم مي  راه  در آپارتمانم  سرگردان  روح  مثل
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آنكه  يكردم، ب يميز نگاه م يرو يها به كاغذها بستم، ساعت يصداش را مو 
  نگاه  ساعت  زدم، و آنقدر به يكشيدم، چرت م يم دراز . بنويسم يا جمله
 . ها برسند به هشت عقربه  كه  كردم مي

  براي  فهميدم و بعد نمي،  كردم ها زير و رو مي را ساعت  پوشه  يك  گاهي
  كاغذها، تا چشم  به  نگاه  ، يك ساعت  به  نگاه  يك.  ام كرده  آن را  وارسي  چي
شهر واندليتز   طرف  به  افتادم مي  راه يبايست  بود و من  شده  شب  زدم مي  هم به
 .باد دهم  را به  و عمرم  بگيرم  را تحويل  ام شبانه  پست  كه

. اش شدم، و سر تكان دادم ايستادم، خيره يا لحظه  پنجم  ةدر پاگرد طبق 
خيره   وتدر سك  شد، و لحظاتي  سرخ  .دانم در نگاهم چه ديد كه جا خورد ينم

 » !؟چقدر گرفتارم  من  يدان ميتو !  عباس«: نگاهم كرد
 »؟ گرفتار نيست  كي«
 »!كه يدان يخودت م . مني  رفيق  بهترينتو «

  من  براي  رفاقت  راستش«: گفتم .ميرزا عبداله افتادمام،  يياد همكالس
 ».هم دارد  ديگري  معناهاي
 »! عباس«: كوبيد و تقريباً داد كشيد  زمين  را به  پاش
 »!بدهد  جواب ات هنام  ندارد به  كه وقت يرفيق! بهترين رفيق«:  گفتم  آرام

  فرستاده  برام  كه  ممنون از كتابي ي، راست آخ«: ام گذاشت دست به شانه
  چيزي  از بولگاكف و گفت كه ». ضرب كي .خواندمش  اول  شب  همان.  بودي

 ».واقعاً شاهكار بود« :هبود  نخوانده
. مرشد و مارگريتا  از رمان  زد  حرف  از بولگاكف  شويم  تا وارد آپارتمان

اين سرما و «: ها مقايسه كرد آن سال يرمان را با وضعيت آلمان شرق يفضا
 ».شناسم يآلود را م اين ترس مه. شناسم يمه وحشت را م

  كه  پرسيدم  و ازش  سر يخچال  بعد رفتم.  و آويختم  را گرفتم  اش كاپشن
  كه مثل اين.  را تكرار كردم  و سؤالم  كشيدم  سرك. نيامد  جوابي. نوشد مي  چي
  سرعت  است، به  را زده  هاش چشم  ور فالشاند و ن گرفته  عكسي  ازش
 »هان؟ !هاوانا  رستوران  برويم   اصالً چطور است«: خيز شد نيم

و . آيد يخوشم نم ياز  شلوغ  من  دانست مي.  بدهم  جوابي  چه  مردد ماندم 
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  همين  دورافتاده يدر جاي  شبانه  شغل  پذيرفتن  از داليل  يكي  كه  دانست مي
 .؛ انزوا بوده است

: بنشاند  كرسي  را به  حرفش  جوري  يك  هميشه  مثل  آمد كه  طرفم  به
 ».دلگير نباشهم از من .  مهمان من  شام«

 »! داني مي  ، تو كه و ناهار نيستم  شام  زياد اهل«:  گفتم
  به  بايد حواسش  چون  او برويم،  با ماشين  كه  ِ در اصرار داشت و بعد بيرون

  .خدا رها نكند  امان  جا به را اين  اشد و ماشينب  هاش سگ
از   يكي  داد كه  ، برنارد توضيح داد، و تا برسيم مي  تندي  بوي  ماشينش

  كريشن باوئر،  كابين  توي  بياوردش  و او مجبور شده  بوده  مريض  هاش سگ
  ندارد، آدم  ارزشي  نيست، زندگي  اما مهم. را تميز كند  ماشين  رفته  يادش  هم
 .كند مي  عادت  بو  به

را   هام دست  بروم  اول هاوانا رسيديم،   به  وقتي  فكر بودم  اين  به  اش همه
 .و خودم را از اين بوي سگ خالص كنم  بشورم

 ». اسپانيا بودمرفته . را در سفر خواندم  كتاب«:  دكتر برنارد گفت
 »ها؟ با سگ«
 »!  زيبايي  ، ملكة ساله  و شش  بيست.  برادرم  هاي از موكل  ، با يكي نه«
 »سوئد؟  ته  روي ها نمي ملكه  از اين  چرا با يكي«
زنند و  مي  زه  راه  وسط  همان!  كه  داني مي. سرما را ندارند  آن  ها تاب اين«
 »!اند جوري اينها  زن. كنند مي  چيز را خراب  همه

 »شود؟ مي  هتل چه  تكليف  پس«:  گفتم
  اگر هم مهمان داشته باشند، از قسمت !كه يبين يم. نيست يخبر«

 ».كند يتو را پر م  جاييك نفر   پذيرش
 ».زنم يشنوم كهير م ياسم سفر كه م«
 ».يو ببين يبايد بياي. سفر داريم تا سفر«
خدا نصيبت نكند، بس كه كثيف و . بود  پاكستان  فرار به  سفرم  آخرين«

 » .برلين  آمدم  مستقيم پاكستان هم از . خرتوخر است
و  يو با سرانگشت به پيشان» .مثل زخم. سفر خوب و بد ندارد«
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 ».آورد يچيزها را ياد آدم م يها خيل از زخم يبعض«: بناگوشش اشاره كرد
  ».ها بود پاكستان هم از آن زخم«: گفتم

چقدر از همين برنارد دلخور  .دانستم يبودم و نم يزخم، زخم، چقدر زخم
 .آوردم يبودم و به روش نم

 ».يك سفر تماماً مخصوص يبرا باشآماده . هات را از ياد ببر زخمهمة «
 من ي، وليراه تو هميشه پابه. وضعيت من با تو فرق دارد دكتر«
 ».كنم يدانم چرا دل نم ينمو . ام هاست از اينجا تكان نخورده سال

 »عباس؟ يچ ييعن«
  هامبورگ  حال  تا به  من.  ام نكرده  برلين سفر  ام آمده  كه از وقتي اين ييعن«

 ». ام نديده  را هم  و فرانكفورت
. ترمز  زد روي  خيابان  وسط  همان كه جا خوردچنان   من  هاي از حرف

 .كردند  نفرينش؛ انگار كشيدندهاي طوالني ها زوزه سگ  كه يناجور  ترمز
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تـر بـود بـا     نزديك  صداش  كه  ديگري  سگ. شد نمي  قطع  سگ  زوزة  صداي
  باشد كه  اولي  زوزة  همان  خواست مي  دلم. كرد مي  پارس  مدام  چكشي  صدايي
  طنـين   صـدا در گوشـم    رفتـه  بعد رفتـه .  بگيرم  آرام  عادت كنم و كمي  بتوانم

  را ترك  ام خورده جمجمه ترك  بر گانگ  چكشي  كوبش  صداي.  ديگري يافت
فـرو    زانوهام  را بين  و سرم  را بستم  هام ، چشم را گرفتم  هام گوش.  انداخت مي
 .داد مي  پخته  شن  بوي  خورد كه مي  صورتم  به  از زير پاهام  هرم داغي.  بردم

  باني ديده  برج  روزگاري  البد روزي  كه  بودم  نشسته  اي خرابه  كنار برجك
  نوشابه  قوطي  يك  اما حاال شبيه.   داده مي  باال كشيك  آن  و سربازي  بوده
  شده. بود  ناچيز شده  و ابهتش يدهخم  كمرش  بر اثر گذر زمان  بود كه  خالي

  مرز مخفي  نزديك  كه  يبختشور  هاي و آدم  ها راريف  براي  بود مستراحي
  سقفي بي  ها؛ دنگال قاچاقچي يبود برا يمحل قرار. منتظر بودند ياشدند  مي
  حال  پيدا كند، و به  و پاكي  خلوت  ، گوشة آن  برود توي  كسي  يچند هربه  كه

 .خود زار بزند
و   رفت با باد مي  تا چند فرسخي گند، بوي گند كهنه مثل بوي مردار  بوي

 

 دو
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  و آزارم  نداشت  اهميتي  چيزها برام  روزگار اين  چرا آن  دانم نمي.  گشت برمي
  كه به اين خاطرشايد ،  كنم  تحمل  توانستم داد مي مي  حتا اگر آزارم. داد نمي
دارند   گون آبله  صورتي  كه  يكسان  روم زير دست مي  اگر گير بيفتم  دانستم مي

شان بوي ماندگي سير يا پياز  اني كه دهنپرد، كس مي  مدام  شان و چشم
آورند كه مي ت، باليي سركنندت مياز زنده بودن سيركساني كه  .دهد مي

  .مرگ برايت آرزو شود
؛  بدوم. دويدن  به  كنم  شروع  سرعت  ، به افتم اگر گير مي  خواست مي  دلم

  سر اولين  از پشت  ها، گلولة لحظه  روزها و آن  آن .در انتظار يك گلوله بدوم
بيايد و مرا از مرز  يموسا زابل  بود كه  اين  ديگرم  بود، و آرزوي  من  آرزوي
 .بگذراند

از   كردم مي  نگاه  بود و هرچه  هوا گرم.  شدم  خيره  آسمان  و به  دراز كشيدم
زدند، سير  سوسو مي  شب  سياه  در ماهوت  كه  ريز و درشت  هاي ستاره  ديدن
 . شدم نمي

،  فكر نكنم  يپر  ، به فكر نكنم  مامان  ، به فكر نكنم  چيزي  به  كردم  سعي
  پدر كه  ، به فكر نكنم  مرگ  بهبه ميرزا عبداله فكر نكنم، ،  فكر نكنم  خودم  به

  ته  بغض  مثل  كه  وحشتناكم  تنهايي  ، به بود فكر نكنم  مرده  ها پيش سال
 .چيز  هيچ  چيز، به  هيچ  چيز، به  هيچ  ، به دانشكده  هاي بچه  بود، به  چسبيده  گلوم

  در مخمل  شب  سياهي  قدر كه ، آن شوم  خيره  آسمان  به  خواستم مي
هدر  بگذرانم  ها را رد كنم خواستم در حبابي پوچ ثانيهمي .ها محو شود ستاره
 .دهم

. نشستم و چشم دراندم. شنيدم  ماشين  دل خاك صداي ازناگهان 
  پشت    كشاندمرا   خودم ،از جا جهيدم  هراسان. و پيدا شد  از دور گم  كورسويي

 . و گفتم تقدير  ويرانه  برجك
سيانور   ؟ چرا كپسولي؟ تا ك ترسيدم مي  ؟ از كي كردم فرار مي  چياز 
 ؟  كنم  را خالص  و خودم  بدهم  قورتاگر گير افتادم   كه  نداشتم
تا م دادفرو ميكه دم را . ترسيدمترسيدم، از گير افتادن ميمرگ نمي از
خواستم ميخبري در هراس اين بي ،ديآ مي  سرم  باليي  چهدانستم نميبازدم 
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خواستم پر باز كنم و يكباره بگريزم، اما توي تنم گير مي. از تنم فرار كنم
  .افتاده بودم

نور   از ديدرس  كردم   و سعي  چرخيدم   ، دور برجك ماشين  شدن  با نزديك
  .شد  خاموش  ايستاد و موتورش يوقت.  باشم  در امان
 »! ، هي عباس«: گفت يكس

  بيرون  برجك  از پشت  آراملرزيد، لرزيد، نفسم ميهام آشكارا ميدست
جلوتر . دو نفر بودند.  كردم  حركت  به  شروع  ماشين  و در برابر نور چراغ  آمدم
 . بود  همراهش  هم  جواني.  را شناختم يموسا زابل  رسيدم  كه

 »!شدم  ترك زهره«:  گفتم
 »مگر؟  شده  چي يول«: غريد يموسا زابل

 »؟ بترسم  ندارم  ، اجازه هيچي«
 ». از مننه   ولي،  بترسي  داري  حق .چرا«:  آمد  خوشش  حرفم  از اين

 ».ترسيدم.  بيايي  قرار نبود امشب«
 . و هلش داد طرف من» . همسفر داري  يك يول«

و بعد به صورت من نور » .آشنا بشويد«: قوه را به صورت او انداخت چراغ
 ».آشنا بشويد«: تاباند

 .چقدر شبيه ميرزا عبداله بود .به نظرم آمد يمحجوب  جوان. نگاهش كردم
  .و بعد ساكت شد» . هستمفرشاد   من«: باهام دست داد

  هاي برابر نور چراغ .حرفم را خوردماما . ..خواستم بگويم ميرزا عبداله
  ما را پيدا كند، كافي  خواست مي  اگر كسي  بود كه  هوا خاسته  به  خاكي  ماشين

  .بود سر بچرخاند
 .لعنت فرستادم كند  فروكش  خواست نمي  كه  خاكي به

ولي . ترسد ييك كم م يول  جديدت  رفيق  اين«:  گفت يموسا زابل
 يول«: و بعد با پشت دستش چند بار زد به سينة فرشاد» . باش  مواظبش

  الل  زبانم  وقت  اگر يك يول.  زابلي  موسا.  ست موسا  من  اسم  باشد كه  يادت
باز   گير افتادي  خودتاگر  ولي. بگو موسا يو نيامدم به نفر بعد  گير افتادم

  دهد، وگرنه مي  نشانت يولرا و چاه   راه  بيايد سراغت  كسهر. بگو موساهم 
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 ». است  الكاتبين با كرام  حسابت
  و دوباره!  ، موسا ، موسا موسا .لرزيد  گفت كه من هم پشتم ياينها را جور

  جا و آن  همه انگار آن.  من  به  چسبيده.  آمد كنارم نشست  فرشاد هم.  نشستم
 .شتاو ندا  براي  جز كنار من  پهناور جايي  زمين

از ما بيايد  ييا يك  جا بمانيد تا من  شماها همينولي «:  گفت  زابلي  موسا
 ». تان سراغ

 »ما؟  سراغ  آيي مي  كي«:  گفتمپاشدم 
زد   غش خنديد و چنگ و غش ». با خداست يول ؟ دانم مي  چه  من«:  گفت

 . درد گرفت  دلم  كه  ، جوري شكمم  به
 » .بيا زودجان مادرت «: گفتم

هيچوقت از من ولي «: چند بسته غذا و نوشابه آورد داد دستم  از ماشينش
 . كرد  و خاك  نشست  فرمان  غش خنديد، پشت باز غش» .نترس
  همه جا تاريك  دوباره   كه  كردم  نگاه  ماشين  عقب  هاي چراغ  قدر به آن

.  از پاكت در آوردم، باز كردم و گاز زدم  يك ساندويچ.  بودم  شديداً گرسنه. شد
م يدماغم، و اشتها  پيچيد توي يگند برجك م  گرسنه بودم، اما بوي يبدجور

بعد دراز . طرف برجك  كردم  را پرت  چند گاز زدم و ساندويچ. كرد يرا كور م
 . كردم  نگاه  آسمان  كشيدم و به
 .نشد  .كنم  وطنم بود جمع يكه روز يجاي يفكرم را در انتها  خواستم

براي من  مرز پاكستانتاريك برهوت بودم كه   كشيده  دري هقدر درب آن
ها به آسمان نگاه  دراز بكشم و ساعت توانستم يم .ترين نقطة دنيا بود امن
كه به هر سايه شليك  ينه از عقرب و مار بترسم، نه از قاچاقچيان .كنم
 .، نه از بازجوها، نه از هيچكنند يم

  مثل  كه  بودم  بودم و در شهرها گشته  گريخته  بام  آن  به  بام  قدر از اين آن
 يا ، و ناگاه وارد خانهيا كوچهپيچيدم به  يم يها يكباره از خيابان ديوانه

  بود كه  كرده  گريه  قدر مامان آن .گشتم يشدم و آنجا دنبال راه فرار م يم
  بودم،  داده  قدر تغيير قيافه آن. داد مي  را از دست  هاش چشم  سوي  داشت

  كدام  دانستم ديگر نمي  كه  بودم  كرده  جعل  شناسايي  و كارت  قدر شناسنامه آن
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  دايصاز ،  ترسيدم پا مي  صداياز .  هستم  ها خودم ها و نام آدم  از آن  يك
، از   تلفن  زنگ  ، از صداي ترسيدم مي  نفس  صداي ، از ترسيدم مي  موتورسيكلت

، از  سكوت  ، از صداي در ماهيتابه  چيزي  شدن  جيليز و ويليز سرخ  صداي
 !بود ترس  ويرانگري  تنكب  چه! لعنت  بر پدرش.  ، ديوار، كوچه گربه

  دلم. ام يدانستم خودم دست ك يبود و نم  دستم  نوشابه  قوطي  يك
  بيفتم  با كلنگ. كه ديگر فرار نكنم ياز مرز بگذرم، برسم به جاي  خواست مي
  !رؤيايي  و چه. مرا نبيند  ديگر كسي  كه  را بكنم  قدر زمين ، و آن زمين  جان  به

 يو برگرد  زمين  جان  به يبيفت  و روزها با كلنگ روزها  بيابان  در دل
زرد،   هاي با كاسكت  اي عده  انتها دراز و بي  ؛ در كانالييكن  را نگاه  سرت  پشت

اما فرار .  كني  را حفظ  ات تا فاصله  بزني  بايد كلنگ  كنند و تو هي زمين را مي
ت؛ ديگر از ، شكستن قنداق تفنگ در جناق سينه نيست، مرگ نيس  نيست
  ضربه  با هر دوازده.  كني مي  را حفظ  ات فاصله  فقط.  كني فرار نمي  كس هيچ
. دهد باال را مي  خاك  با بيل  مردي  سرت  جلو، و پشت  روي مي  قدم  يك

  دو طرف  هاي نخ  ، به نزن  ، چپ نزن  راست.  بزن  ، دوباره ، بزن بزن.  آشناست
  ديوانه.  بزن  و احساست  جان  با تمام.  را بزن  جور وسط و همين  كن  نگاه  كانال

 .شود مي  چيز درست  ، همه ، بزن زير باش  ، سر به ، داد نكش نكن  نشو، عصيان
  در آخرين. خزيد يتفته از زمين باال م  خاك  و بوي  بود  پر از ستاره  آسمان

  بود و من  كفش  يا يكدن  وطنم بود، يكه روز يجاي ي، در انتها زمين  پناهگاه
 .  بودم  را از پا در آورده  آن

 البد ،همه از آن  كه  پر از ستاره  ، با سقفي بودم  را يافته  خاك  گرماي
  صداش  كه  گشتم مي  مامان  ستارة  دنبال  داشتم .بود  من  مال  هم  يكيش
 »؟ يترس يقدر م چرا اين«: را پر كرد  ذهنم
 »...ماسرنوشت  يمثل بختك افتاده رو يچيز«
 »! اي آدم كه نكشته«

 »آدم؟«: خيره نگاهش كردم
 »؟ ترسي قدر مي چرا اين«
 .ترسيدم يم
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. گرفت نمي  كرد، آرام ينم  كن تا ريشه  ما كه  جان  بود به  افتاده  گردبادي
بر  بيرا   باغ  ريزد و يك مي  هست  اي هرچه سرشاخه  كه  بهاري  تگرگ  مثل
 .كند مي

 »؟ حاال كجاييم  داني مي«
  تختخواب  جز يك  بود كه  لختي  ؛ اتاق كوچك كردم  نگاه  دور و برم  به
  بود با پتوهاي  اتاق پهن  گوشة  مقواچند .  نداشت  چيزي  صندلي  و يك  آهني

  كنارم نشسته  و مامان  بودم  خوابيده  تخت  روي.سفيد  و چند مالفة  سربازي
  باغ. اينجا خيالت راحت باشد، امن امن است«:  گفت. مودنُ مي  خوشحالو  ودب

 ». است متروكه.  پيش  از سه سال  شده، خشكبه اين بزرگي 
 »آمديم؟ يچه جور«

داند ما  نمي يول. كند مي  ها زندگي مه  ته  آنكور   گفت كه يك پيرمرد
 .اينجاييم

 »آمديم؟ يچه جور«
  ام پيشاني  روي  فرو برد، چالند، و دوباره  ، در آب را برداشت  ام پيشاني  حولة
 »بيني؟مي! باغ به اين بزرگي با اينهمه درخت! چه حيف«:  گذاشت

كردم و هرچه فكر مي. هيچوقت مامان را به آن خوشحالي نديده بودم
 »يم؟چه جوري آمد«: گفتم. آمد از كجا رسيديم به اين باغيادم نمي

،  اش در خانه  رفتم.  كردي مي  سرواژه . داشتي  تب. ما را آورد  كابلي  آقاي«
  ، بيا و به اي خورده  با شوهرم  كه  و نمكي  نان  خدا، تو را به  حق  تو را به  گفتم

  مصيبتي  آمد، چه  اش لكنته  با كاميون  شبانه  پيرمرد همان.  برس  ام داد بچه
، داد  كردي را باز مي  چشمت  كه  همين.  ماشين  توي  گذاشتيمتا تو را   كشيديم

  هم  ، حريفت بودمت  گرفته  دودستي.  فرار كني  خواستي و مي  زدي مي
 ». خدا را شكر رسيديم.  شدم  جان نصفه  برسيم  باغ  اين  تا به.  شدم نمي

: هام درخشيد چشم يتو يا از آتش سرم جرقه. سوختم يداغ بودم و م
 »!كابلي  آقاي«

،  كار پدر برسيم  محل  تا به  .او بود  بار كه سفر كردم با كاميون زيل  اولين
. گفت رجب يهم م يبه هر چيز. زد  كرد و حرف  تعريف  را خاطره  راه  تمام
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آن «: گفت يخواستيم غذا بخوريم م يم يوقت. گفت رجب يبه انبردست م
  .كرد يو به قاشق اشاره م» .رجب را بده من

  كابلي  آقاي. خواهد مي  خدا چه  حاال ديگر فكر نكن تا ببينيم. مادر  آره«
جز تو   كه  من. شناسد يآدم م يكل. كند  از مرز ردت  كه  داده  قول  من  به

 »... يبماني، هرجا باش  اگر زنده ي، ول را ندارم  كسي
بود، و با   ردهك  شد، بغض مي  خفه  داشت. كند  را تمام  حرفش  نتوانست

  تا دردش  گشت مي  تازه  زخمي  دنبال. فشرد را مي  صورتش  پوست  هاش ناخن
شد، و   خيره  پنجره  كشيد، به  طرف  را از يك  اش بعد روسري. را از ياد ببرد

 ! گفت آه
  به  فلك  جا دست اين«:  گفت.  بودم  نديده  زيبايي  آن  را به  مامان  وقت هيچ
. فرستمت خارجبعدش هم مي . رسد يتو نم  به  كس دست هيچ ،رسد تو نمي

خواهم چه كنم زندگي را كه زنده باشي و براي ديدنت پشت ديوارهاي مي
 .اتاق قدم زد يو با اقتدار تو ».زندان زنجموره و التماس كنم؟ آره برو

؛  است  در راه  هميشه  گلوله  تقدير مثل  كه  كردم فكر . سوختم يدر تب م
. شود مي  عوض  ات مسير زندگيو بعد ، زودرسي گاه  دير مي  پنج دقيقه يگاه
 . اي ، و زنده باشي  مرده  توانستي مي

  تب  ، حتا با بيماري  در روزهاي. بود  چند روز سر كار نرفته  مامان  دانم نمي
  به«:  گفت. خبر هم نداده بودحاال و  .رساند را مي  خودشو داد  يوا نمو لرز 
روم  يم. جهنم  به. كند مي  بيرونم  فوقش.  گويم مي  چيزي  يك  نوايي  خانم

 »!كه قحط نيستكار . يك خياطخانة ديگر
برگشتم   به طرف پنجره. اگزوز در فضا پيچيد بي  موتورسيكلت  يك  صداي

 »! ، نترس نيست  دنبالت  كسي«: هام نگاه كرد مامان به چشم. خيز شدم و نيم
 »...جا هستند  همه«: ازش دزديدم هام را چشم

  چقدر موريانه. افتادند  ، و راه پچه پچ  كردند به  شروع  ها در سرم بعد موريانه
  و ديگر چيزي  شدم  داغ. جا هستند  همه. جا هستند  همه! بود، و چقدر ديوار

  .نفهميدم
را   هحول. كرد مي  ام پاشويه  داشت  ، مامان باز كردم  چشم  كه  اي لحظه
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  را در تشت  ام پيشاني  آمد حولة بعد مي.  پاهام  روي  گذاشت چالند و مي مي
  گلولة  مثل.  سوخت مي  هام لب.  گذاشت مي  كرد و دوباره مي  خنك  ديگري
 .  سوخت مي  آتش

 ».آب«: گفتم
  تا صبح  ؟ ديشب ام ريخته  حلقت  به  تربت  چقدر آب  داني مي«:  گفت

بهتر   امروز حالت.  رفتي مي  از حال و گفتي و مي يگفت يم. يسرواژه كرد
  تربت  خواهد بوي مي  دلم  بگيريش  از من  خواهي خدا، اگر مي  گفتم.  است
 ميرزا  زدي ، داد مي كردي را باز مي  چشمت  كه  همين. شب بدي بود .بدهد

  »!ميرزا گفتي ميهي  .كردي عبداله را صدا مي
كشيد   شانه  را از روي  اش روسري  عينكش را گير داد به موهاش، گوشة

خود   بعد به. خورد مي  تكان تكان  هاش شانه  كه  ديدم مي  و من.  صورتش  توي
  را خنك  ام پيشاني  داد و حوله  را پايين  عينكش. كرد  را پاك  هاش آمد و چشم

  كه  شد، با لبخندي  خيره  پنجره  كند باز به  نگاه  من  به  كه  آن بي. كرد
 . داد مي  نشان  شكسته را دل  اش چهره

 . شكسته زيبا و دل! چقدر مامان زيبا بود
  چقدر جانش خسته  دهد كه  بود تا نشان  بر آمده  هاش كنار چشم  هاي رگ
،  فكر كن  زندگي  به.  بيايد پايين  ، بگذار تبت فكر نكن  چيزي  به«:  گفت.  است
 ».بخور  ميوه ... نترس.  ، نيستم ، نباشي الل  اگر زبانم  كه  فكر كن  من  به

  كرد به  در آورد و شروع  ديگر از ساكش يپوست كنده بود، يك  سيب  يك
 . كندن  پوست
 . بگويم يو ديگر نتوانستم چيز» ... پنج دقيقه«
 »افتادي؟  يپرياد  باز«
 »...پاهاي ميرزا... ميرزا «

سنگ بسيار . شد  پخش  ام افتاد و در سينه  راه  سرما از پهلوهام  احساس
.  زد و خيز برداشت  موج  سرد از هر طرف  ، آب حوض  افتاد وسط  بزرگي
را   لرزم  تا صداي  فشردم  هم  را به  هام دندان.  را بستم  هام و چشم  لرزيدم
 . نشنوم
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را   ام پيشاني  را پوشاند، حولة  كشيد، پاهام ام سينه  مامان پتو را روي
  پخش  ام پيشاني  روي  دستش  گرماي. تر شد نزديك  من  به  ، و كمي برداشت

بعد،  . رفت مي  بيرون  و از پاهام شد يشروع م  شد، اما سرما از پهلوهام مي
  هام از چشم  داغ  در حوض فرو رفت، يكباره موجي يسنگ بزرگ ديگر

 .زد  بيرون
خدا را  ،مادر يهمين كه سالم نيفتي؟  يپرياد  ميرزا نيفتي؟د ياد قرار نبو«
ا ر شها اشك   روسري  و با گوشة» ...اگر زبانم الل مثل ميرزا. كنم يشكر م
 .كرد  پاك

رمق بودم،  يب. شد سرازير مي  صورتم  جوشيد و از دو طرف مي  اشك
. آمد برابرمميو بعد چهرة پري . زد به قلبمغم ميرزا چنگ مي. جان نيمه

سر خودم آمده،   باليي  چه  دانستم ام، اما نمي داده  را از دست  يپردانستم  يم
  خاك  بودند و به  آيا او را كشته. زنده است حاال كجاست يپردانستم اگر  ينم

  خاك  بوي  ؟ دهنم شدم مي  مست  خاك  قدر از بوي اين  بودند كه  سپرده
  تواند تكان نمي  كس  هيچ  كه  گور جمعي  مثل. بود  سنگين  رختخوابم .داد مي

 . بخورد
 »!بود  نكشته  كه  آدم«:  گفت  مامان
 »آدم؟«: گفتم
... تراش مرگ بر ريش«: پيچيد يمام  در جمجمه يفرياد جمعيت يصدا

 »!تراش مرگ بر ريش
بود، و جز   داغ  زمين. برسد  صبح  به  شب  آن  خواست نمي  خدايا، چرا دلم

  بر گانگي  زد؛ چكشي يآرامشم را به هم نم  چيزي  هيچ  سگ  صداي
  .داد يپردة گوش را جر م  خورده ترك

  نگاه  آسمان  به.  نشدم  خنك  و باز هم  ماليدم  صورتم  را به  نوشابه  قوطي
در . كجا از  دانستم نميو ،  را با فرشاد باز كنم  سر حرف  خواست مي  دلم.  كردم

بود و او را   خورده  هم به  هام چشم  تطابق.  گشتم  صورتش  طرح  دنبال  تاريكي
 »؟ كجايي  بچة«:  گفتم.  ديدم مي  تكرارشده

 »؟يشما چ.  تهران«
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 ». تهران«
 كه گذاشتم ، لنز مي نداشتم  عينك  ها بود كه مدت.  ديدمش نمي  واضح

،  بردم  بغل  جيب  به  دست. كرد يخورد و اذيتم م ياش به چشمم نم نمره
ماندم تا عينك خودم را بزنم،  يمنتظر م يچقدر بايست. بود  سرجاش  عينكم
 در بيايم؟  ، و از  اين قيافه را بتراشم  ريشم

 »؟ كاري  سياسي«:  گفتم
ميرزا عبداله هم . خواست برود آمريكا يم. فرار كرده بود ياز سرباز

، از بود طرف جنگ از يك. فرار نكرد ياز سرباز يخواست برود آمريكا، ول يم
. فرار كنميرزا بهش گفتم  .ها ه دانشگا يو تعطيل يطرف ديگر انقالب فرهنگ

اش  ينيست، تا سرباز يدر فرار و دربه مردكه گفت  ، ورفت اهواز يداشت م
 . ندارد يا ديگر چاره ...تمام شود، دانشگاه هم باز شده

راه آهن وسط جمعيت ايستاده بود، قدبلند و كشيده،  يايستگاه مركزدر 
 . خودش را انداخت تو بغلمو بعد . هاش خنديد از دور مرا ديد چشم همين كه

به . سيگار كشيدم وقفه يمن بتا قطار بيايد ساكت كنار هم ايستاديم و 
يم كه نزد يحرف كدام هيچ امابه در و ديوار نگاه كرديم همديگر نگاه كرديم، 

 .خاطره داريم هاچقدر آنجا
با هم قرار خورد  يكه زنگ مدرسه زودتر م ييروزها، يكودك يها ل سا

بمانيم كه  يا گذاشتيم برويم پل راه آهن و منتظر لوكوموتيو سبز لكنته يم
من و ميرزا . سرعت اين قطار كم بود. ته خط بود يكارش هل دادن قطارها
رسيد زير پل،  يكه قطار م يكرديم و به محض يكنار نردة پل كمين م

 يبار قطار را عوض يك. رفتيم يم يسقفش و تا ايستگاه مركز يپريدم رو يم
و بعد كه ديديم سرعتش دم به دم . گول رنگش را خورديم. سوار شديم

هامان را قالب كرديم به يك ميله  پشت بام قطار دست يشود، رو يتر م بيش
خيار  يهاجاليز ييديم پايين و از البالآنجا پر. و تا شاه عبدالعظيم خنديديم

. چقدر خيار خورديم و خنديديم. ر خودمان را رسانديم به اميريهب ميان يو طالب
 . مان كردند و ما فرار كرديم چقدر دنبال
و   دست  توي  زيادي  پول  مادرشبا اينكه  و .از جبهه فرار كرده بودفرشاد 
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 و جور كند،  را جمع  خودش  توانست نميبود، اما او   ها ريخته قاچاقچي  بال
  بود دست  حاال افتاده. جبهه گردانند رشو دوباره ب ش كنندترسيد دستگير يم

 . موسا زابلي
 »؟ ترسي مي«:  گفتم

 ».ترسم ياز سكوت م. آره«
لرزيد كه انگار در  ينان مچ. در صداش نبود يزدگ جز وحشت يچيز

 »م؟يم از مرز رد بشويبتوانكنيد  يفكر م«: زند يتوفان حرف م
 ياز چ .آره يچهارتا چشم داشته باش ، اگر بجنبي، اگريتيز و بز باش اگر«

 »؟يترس يم
. سكوتي كه ما همه فكر كرديم جنگ تمام شده. شدسكوت شب  سر«
سنگر مچاله  يما تو. به زدنند ردشروع كدو طرف  يها توپخانهيكباره  بعد

هوا  بودم خوابم برد، وقتي چشم باز كردممن همانجور كه كز كرده . يمدش 
 » ...جنازه جا پر از همه ه بود وروشن شد

. من آدم جنگ نيستم. من از جنازه وحشت دارم«:  زد زير گريه بعدش هم
 »...؟فهميد يم

 »...زود ياهگ،  رسي دير مي  پنج دقيقه  گاهي گفت يميرزاعبداله م«
 »؟ چي«
 ». باشي  مرده  توانستي مي .يكه حاال هست يا شانس آورده«
  دانم نمي. بود  گرفته  ماني بگويد، اما الل  چيزي  خواست مي. بودقرار  بي

به جاي ببينم و  پلك بزنم  منتظر بودم ،كردم مي  نگاهشكه جور  چرا همين
كه به جبهه  يروز، سالم و سرحال، مثل است م نشستهيميرزا عبداله روبرواو 
  .رفت يم

به شب كوير خيره شدم، به آن پردة سياه كه كشيده بودند  دراز كشيدم و
 .  آيد يدارد سرمان م يهمه چيز تا خدا نبيند چه بالي يرو

پيچيد  يدر سرم م يجوركرد، و ام ميعصبي. بود  آزاردهنده  سگ  صداي
خواست از آن تكة آخر  يدلم م. به هم فشار دهمهام را   آروارهمجبور بودم كه 

  مان دنبال  سگياين صدا از كجاست؟ خدايا، . شد يو نم ،ذرمدغدغه بگ يب
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 بگيرد؟  كند و بعد آرام  بيرون  پدري  ما را از خاك كه  كرده
 »آيد؟ يسگ م يدر مرزها هميشه صدا يدانست يم«: گفتم

 »؟داريمفاصله چقدر  ييعن«: تر به من نزديك شد فرشاد بيش
 يها سگ يبه صدا يخط مرزتعيين  يه براام ك فقط شنيده. دانم ينم«
كشند  يمسيم خاردار . مرز است اوج بگيردآنجا كه صدا  .دهند يگوش م مرز

 ».گذارند مرز يو اسمش را م
 . كالفه بودمنفله و 
  .شد يسگ در سرم هياهو م يصدا، و كوبيد هام مي شقيقه
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تقريبـاً    همه. رسيد صدا نمي  صدا به .غوغا بود.  شناخت را نمي  صاحبش  سگ

هــا و ميزهــا  آدم  از بــين  ســختي  هاوانــا بــه يهــا زدنــد، و گارســون داد مــي
  كوبـايي   خورد و موزيك بلند هاوانا لمبر مي  دود سيگار زير سقف. گذشتند مي

 . كرد بيداد مي
د، اما بو  ارمني.  شناختمش مي. بود، آمد پيشواز  بار ايستاده  پشت  كه  مردي
، و  چخمـاقي   براق، سـبيل   هاي با چشم ،دار مردم  يآدم. آمد نمي  يادم  اسمش
 .مو كم سري

داد، با   نشان  رزرو شده  ميز چهار نفرة  يك. برد  رستوران  انتهاي  ما را به
هر دو   كرد و كف  را روشن  شمع.  ميز برداشت  را از روي  نوشته  تردستي
را در   راستش  كرد و دست  نگاه  من  بعد به. بفرماييد  را جلو آورد؛ يعني  دستش

 ؟  كجايي عباس  هوا چرخاند، يعني
 ». هستم«:  گفتم  زدم  پلك. چرخيد يدر سرم م  موزيك  يصدا

و با لبخند   زدم  پلك  دوباره. را جلو آورد  سرش. فكر نكنم شنيده باشد
را   هاش دست. بلند بود  موزيك  صداي.  هستم  كه  ، يعني دادم  را تكان  سرم

 

 سه
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  ازت  رياصالً خب  كه  برگرداند، يعني  كرد، و لب  را تنگ  هاش گشود، چشم
 !  ، عباس نيست

 . گرفتارم  كه  ، يعني بردم  هام طرف شقيقه  را به  هر دو دستم
دكتر دوبار هم با  يم، يكيبود رفتهن و آندرياس ب نب احمدآخرين بار با 

از تركيب پيكاسو و چه گوارا خوشش  ؛آنجا بود يبرنارد كه عاشق فضا
رفت، و  يپيش مسر دست ليوان كه باالسر جمعيت  يها يآمد، از سين يم

با يك  يهاوانا را دوست داشت كه هر غذاي يبيش از هر چيز منو ابتكار
، سرخ و سياهها، بيگانه،  ها و خرچنگ شده بود؛ آدم يگذار رمان معروف نام

ابلوموف، جنگ و صلح، محاكمه،  بزرگ، يگتسبوداع با اسلحه، ناتور دشت، 
پاييز پدرساالر، ، يقصر، جنايت و مكافات، مادام بووار، خشم و هياهو

  .ديگر يپيرمرد و دريا، و غذاهاژرمينال، كوه جادو، آناكارنينا، 
  خواست مي  دلم.  دستشويي  طرف  دويدم  دكتر برنارد نشست، و من

  موقع.  كنم  خالص  سگ  چسبناك  را از بوي  و خودم  را بشورم  هام دست
از   يكي  به  و چسبيدم  دادم  را از دست  تعادلم. زد  تنه  من  به يكس  برگشتن
 .  وسط  هاي ستون

حاال   آمد، و من و مي  رفت مي  كوبايي  موزيك  در ضرباهنگ  جمعيت
  عكسي.  گرنيكا ببينم  تابلو بزرگ  دو صندوقدار هاوانا را زير يك  توانستم مي
 . معروفش و آن ستارة سرخ يكپبود؛ با كاله   چپ  گوارا سمت از چه  هم

و   بود، مهربان  هميشه  بود كه  جوري همان. را ديدم  ژاله  چرخيدم  وقتي
چرا بار ديگر   دانم و نمي  كرديم  روبوسي  با هم. مند گله  ، با لبخندي آرام

 . كرد  سستم  اش و سادگي  زيبايي
  نگاهش  جور كه آمد، و همين  ذهنم  به  يكي  يكي   اش كلمات تنها نامه

 : گذراندم اش را از ذهن  و ممتنع  سهل  نوشتة  كردم مي
.  است  من  عادت  ها تو را نديدن ماه  مثل  از مسائل  بعضي  دادن  قورت«
  را كه  آنچه.  ندان  مسائل  در پذيرفتن  من  توانايي  به  را عملي  تحمل  اين

  تصميم.  توست  خوشبختي  كنم ميآرزو   را كه  ، آنچه توست  زندگي  پذيرفتم
.  ام ديوانه  من ، ندارم  كاري  با تعقل  چندان  من  ، چون ديگر مرا نبيني  بگير كه
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 ».تو  ةژال
، يا شايد  بودم  كرده  را حفظ  آن  مندليف  جدول  مثل. ساده و كوتاه. همين

  ، تمام بدهم  قورت  چيزي  آمدم تا مي. دادن  قورت  ؛ مثل بودم  را ياد گرفته  آن
 . شد نمي  شد كه او نمي  رام  قرار من بي  ، اما دل گذشت مي  در ذهنم  اش نامه

 »؟ تو، عباس  چطوري«: شد  خيره  هام لب  به  كرد، با اخم  را كج  سرش
 ». هستم«:  رسيد گفتم صدا نمي  صدا به  كه  با اين
 »؟ ؟ كجايي ستمه  كه  چي  يعني«:  رفت  تر تو هم بيش  هاش اخم
 .  شنيديم را نمي  همديگر يو صدا  كرديم مي  خواني لب

 »همساية مزاحمت هنوز هست؟«:  گفتم
: كشيد يهاش برق زد و دو نفس پياپ چشم. اند انگار دنيا را بهش داده

 »ام؟ برات مهم شده ياز ك! چه عجب«
 ».خواستم بدانم يم يجور همين«

اصالً به «: سر تا پام را ورنداز كرد با دست هوا را پس زد و با لبخند
 »؟يرس يخودت م

 »... جورهايي  ، يك آره«
 »؟ اي قدر الغر شده چرا اين  پس«
 ».دانم ينم«
 »!ات را كشيده شيره يغلط نكنم اين دختر پيانيسته بدجور«
 ».ام كرده خستههتل «
 »... يهمه اصرار كردم به حرفم نرفت ن، اييرا ول كرد  خوبي  آن  كار به«
 »...خاطر دكتر به«
  تكه  يك  بيفتد به  كه  گرسنه  سگ  يك  مثل. كرد  يارو داغونت  همين«

 . اش نشان داد يپرة بينجنباندن با و حرصش را  ».تو  جان  به  ، افتاده استخوان
 »!، ژاله آخ«
اگر   خواهم مي عذر،  گذارم مي  احترام  زندگيت  به  ، من عباس  داني مي«
 ». نباشم  قايل  تو ارزشي  يويران  براي

خالص شويم،   از تنهايي  خواست با هم باشيم و هر دومان يدلش م يخيل
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  در بگوييم، موقع در و آن ، از اين بخوريم  با خيال راحت صبحانه  هر روز صبح
  بگذاريم، بعد من بر درگاه  وقت  مهربانانه  هاي بوسه  براي  دو دقيقه  رفتن

اي اگر دكمهورانداز كند،   پايين  باال و از باال به  به  او مرا از پايين  كه  بايستم
 ».، برو خب  خيلي«: بگويد  اي جانانه  بعد با اخمباز مانده ببندد، و 

 يعزيزم، ك«: شنيدم يرفتم، صداش را م يايين مها كه پ از پله
 »؟يگرد يبرم

دانستم كه حتا به شنيدن يك كلمه  يم. دادم يرفتم و جوابش را نم يم
خودم را  زودكردم تا صداش را بماالنم و  يم يا شود، سرفه يهم خوشحال م

 .بيندازم به ازدحام خيابان و گم شوم
خودمان،  يتنهاي يبرويم سومان  آن اواخر كه تصميم گرفتيم هركدام

روم آپارتمان  يم يدو سه روز«: گفت يم. يگرد يبرم يپرسيد ك يديگر نم
 ».خودم

تصوير و تصور آپارتمانش مثل يك رشته برق تمام تنم را به رعشه 
از همساية مريض . ها بود كه ديگر آنجا شب نمانده بودم مدت. انداخت يم

 . ترسيدم ياش م يطبقة باالي
يك  ؛بدبخت است«: گفت يم. ها ديده بود پله او را در راه يسه بار ژاله دو

براش  يآپارتمان. اند اش از شرش خالص شده جوان مريض و تنها كه خانواده
 ».اند به امان خدا اند و ولش كرده گرفته

. شد كه ژاله را آزار بدهد يشب بيدار م يها خوابيد، و نيمه يتمام روز م
كرد،  يكشيد، ناله م يخورد، زوزه م يكرد و در آن غوطه م يوان را پر از آب م

گريه زار زار گفت، و بعد  ينامفهوم م يزد، چيزها يبا چوب به زمين ضربه م
 . كرد يم

 ها وگريهبا  ؛كشيد يتر درد م ماندم بيش يكه پيش ژاله م يهاي شب
واب زده از خ چند بار وحشت. كرد يسير م يكه آدم را از زندگ يهاي مويه

! وحشتناك بود، وحشتناك. پريدم و خواستم فرار كنم كه ژاله مانعم شد
 . است ژاله را تسخير كرده يها لحظه يكردم تمام ياحساس م

 »؟يكن يچرا ازش شكايت نم«: يكبار بهش گفتم
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ها به گه بكشد، آخر سر  اين دادگاه يبشود؟ آدم خودش را تو يكه چ«
 ».ايد خانم شده يهم بگويند شما خياالت

 »؟يچ بيفتدبرات  ياگر اتفاق! كنند يغلط م«
 »؟يفهم يم. ام عباس خسته شده«: زد يهاش حلقه م اشك در چشم

 »    .خب بيا اينجا بمان«
  ، و تا چشم بودم  روز سر كار  تمام  من.  كرديم  زندگي  با هم  چند ماهي

شد به  يمانعم م ينيروي موقع برگشتن. بود  كار تمام  ساعت  زدم مي  هم به
چرخيدم، عاقبت به گوشة  يها م ها و فروشگاه هدف در خيابان يخانه بروم، ب
دادم،  يسفارش م يا نشستم، قهوه يها م بردم، ساعت يپناه م يا  تاريك كافه

 .شدم يحركت به دود سيگار در فضا خيره م يكردم، و ب يروشن م يسيگار
ام پا  تدريج در خانه كه به ية كوچكاز اسارت بيزار بودم، از خانواد

 يوابستگ ي، از هرچه بويگرفت متنفر بودم، از وطن، از خودم، از زندگ يم
 يها و نطفهافتخار، ، ي، عزت، غرور مليداد نفرت داشتم؛ خانواده، مردانگ يم

 . فساد
كشاندم  يكردم و خودم را م يم يخورد، خريد يهم م حالم از همه چيز به

  من  به  نيرويي.  داريم  چي  شام  دانستم ها مي از همان پايين پلهو . به خانه
 . ندارم  ، ميل ام خورده  شام  بگويم  داد كه هشدار مي
 . نوشيدم يمباز گفتم نان مايع، و  يدلم م يتو. نوشيدم يآبجو م

ترسيدم ژاله افسارم را به  يم. ديدم زين و يراق شده يم يخودم را اسب
از هر مرا تا   بكشد  گيرد، و هروقت خواست چناندر دست  يو مهربان ينرم

ام بود، دوستش  يمثل سرزمين پدر. جوالندب  د و در هر دشتيانبپر  مانعي
م، او ا يزندگ ةدور آنكه در  بودبرام مسجل  .گريختم يازش م يداشتم ول

و  هد،خوا يهستم كه او م يبلكه من كس ،مهخوا يست كه من مين يكس
  !در و رام خودش كنياس راكه م است نيدنبال ادر  دربه

به خودم  يبود كه قفل يفيلم بهانة خوب. ديديم مي  ها با هم فيلم شب
 يديگر يرفتم به دنيا يفيلم، م يها به فضاها و آدمشدم  يسرگرم م. بزنم

رفتم  يبا فيلم م. مرا ببرد يآمد تا كم يغيب م ينبود، از مرزها يكه اينجاي
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. رسيد يبه من نم شزد، و دست يخلوتم را برهم نم اوكه  يقفس؛ قفس يتو
انداخت و اگر جايي خودش را به آغوشم ميكردم سعي ميحتا در طول روز 

بوسيدمش و دستي به اندامش مي. اشتياقش را كور نكنمتوقع نوازش داشت 
پاسخ  ييارا ديگرهام  دست ،افتادم يدر رختخواب گير موقتي اما كشيدم، مي

سر يك حرف  .گريختمدادم و ميركاب نمي .نداشت هاش را دادن به نوازش
گفتم، و باز كه به صرافت كردم، از اين در و آن در ميرا باهاش باز مي

. هام را نبوسد گرداندم كه لب يبه بهانة سيگار صورتم را مافتاد، بوسيدنم مي
حركت به سقف  يب. ببردماندم تا خوابش  يمنتظر مشد كه خسته ميبعد 

 .افتادمراه مي مو در خيال  شدم يخيره م
كند، يا چقدر گفتم سرم بدجوري درد ميمي. كردمگاهي هم تمارض مي
اين همساية  گفتم آخرش هم سر درنياوردم كهميمغزم خسته است، و يا 

 كني؟تو چي فكر مي. ام چرا خودش را كشتعراقي
و او تا دم . جاي سردرد گفتم سردم استيك شب از دهنم در رفت به

گفتم . كار بست تا آتشم بزند، و نتوانستاش را بههمة زنانگيدماي صبح 
 . سطحي نيست داني؟ اصًال سرمايمي استخوانم، رفته توياين سرما 

    .هرشب يك بهانه، هرشب يك نقش
تنها . خورد و زنده بودعشق پري مثل طرح يك رمان در سرم وول مي

گردد، وگرنه در خواب و  يدانستم بر م يم. كشيدم يخودم را م اوبا عشق 
دل  يدانستم اگر آتشش تو يم. كشيد ينمود و سر نم يهمه رخ نم خيالم اين

 .به اين ايمان داشتمو . دهد يخودش را نشان م يجاي من نمرده باشد، يك
گوشة  از اين كه. رمحريم امن ندا وام شكسته قفل تنهاييدلگير بودم كه 

  توانم نميام چهارتاق باز مانده، زندگي درِ رم عصبي بودم از اين كهخلوت ندا
دراز   خواست  ، يا هر جا دلم را باز بگذارم  درِ حمام  توانم ، نمي شوم  لخت  راحت
،  يا نه  است  ، سردم يا نه  متكا دارم  باشد كه  من  نگران  كسي  كه آن بي   بكشم

 يتنم، و بعد يك يبيايد رو يخواستم ناگاه پتوي ينم.  يا نه  است  احتر  ميجا
 .بخزد زير پتو و سخت بغلم كند

 !آخ، ولم كن
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باز بود   ام زندگي  به  توانستم، انگار دوربيني يخواستم تنها باشم و نم يم
 . كرد مي  را ضبط  حركاتم  كه

  يپر  بيهوده دنبال  شايد هم.  كردم و پيدا نمي  گشتم مي  خودم  دنبال
  دستشويي  جلو آينهمن هم آنجا كه آنجاست، كه ديدم  يبعد م.  گشتم مي

 .زنم يم  آب  صورتم  ام و دارم به ايستاده
 »بود؟ يكخانمه اين «
 »؟يتو كجاي«

 يگذشته بود ولهمه سال  اينمثل يك رمان ناتمام در ذهنم تپش داشت، 
. هم در كار نبود  دوربيني.  را تن او تصور كنم يتن كس  توانستم نميمن 
شد، در  يمحض پيداش م يمرا زير نظر داشت، در تاريك  بود كه  شخود

 .كرد يآمد، و آرام نگاه م يخواب م
. حمام ديدم و به خود لرزيدم  دردناك او را بر درگاه يها چقدر در لحظه

  و او  سر بلند كردم  ، يكباره بودم  ژاله  بغل  توي  جور كه ها همين شبچقدر نيمه
خودم را  هراسانو   پوشيدم  ، تند و تند لباس عرق  خيس  .را گوشة اتاق ديدم

 .رساندم به دستشويي و شير آب را باز كردم
 »شد؟  ت چه«: كرد مي  نگاهم  ژاله

 ». هيچي«
 »؟يبد ديد؟ خواب يپس چرا يكباره فرار كرد«
 ».تو بخواب. خوبم ...نه«

شنيدم، بي آنكه بهش فكر كرده باشم ناگاه صداش چقدر صداش را مي
مطمئن بودم كه خودش بوده، صدايم . دويدممي شو به دنبال شنيدمرا مي

: كشاند يك گوشة خلوت تا خودش را بيندازد توي بغلمزده و دارد مرا مي
 »عباس، كجا رفتي؟«

 ».گمت كردم! پريگمت كردم، «
شد؛ مثل يك روزي صدبار توي ذهنم منفجر مي "گمت كردم"و همين 

 .فاجعه، مثل يك سقوط از بام، مثل مرگ
لرزان   هاي كه با لب  ديدم   را در آينه  نگرانش  هاي ها چشم شب  چقدر نيمه
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 »بود؟  كي  اين«:  پرسيد يم
 »؟ تو كجايي«:  ردمك يم  او نگاه  به  ، و در آينه زدم يم  صورتم  به  آبي

 » . هستم  جايي  يك«
 ».گمت كردم! گمت كردم، پري«

  و نه  ژاله  در كار بود و نه  يپر  نه  گشتم يمبه اتاق خواب بر  وقتي
 . ديگر  كس هيچ

 .گشتم يم  بهانهيك باريد، و من دنبال  مي  تنها بودم، برف
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  امـا صـداي  . ام پناه ببـرم  يگشتم كه فرار كنم به غار تنهاي يم يا دنبال بهانه
ـ . كوبيد يتر م تر و قوي گرم  كوبايي  موسيقي كـه خـودم بخـواهم گيـر      آن يب

  بـه   را درآوردم  گذشـتم، كاپشـنم    جمعيـت   همراه ژاله از اليبه . افتاده بودم
، منوهـا را   برنارد گفـت   به  خيري به شب  ژاله.  و نشستم  آويختم  صندلي  دستة

 » . گردم برمي«:  زد و گفت  پاشنه  روي  جلومان گذاشت، چرخي
 ايـن  بـود  هـا  مـدت «:  زد مـي بـود و تقريبـاً داد     شده  ميز خم  برنارد روي

 »!مبود  را باهات نديده هموسياه
 ».شد  تمام«
 »چرا؟«

بعد سـرش را   .بهم زل زد يفكر، و طوالن يرفت تو يكم. نگفتم يچيز
 »...!؟يبا كس ديگر ييعن«: به حالت پرسش تكان داد

 » .اصالً«
هاش در  و بقية حرف» ...خوشگل هم. است يمهربان  دختر اما اين«

 .موزيك گم شد

  

 چهار
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 »؟ بخوريم  چي«: داد زدم
روشن   ، و سيگاري را ورق زدم  دو صفحه  يكي. اشاره كردغذا   منوبه 
  جاهاي  به  نگاه  منو، يك  به  نگاه  يك. بنشيند  آرام  توانست برنارد نمي. كردم

حاال تنهاست «: گفت. ژاله سر دربياورد يزندگ يخواست از ته و تو يديگر م
 »...؟ييا با كس

غذا   وسط  چند نفر آن .را به فضا سرگرم كردم خودمنشنيده گرفتم و 
  گذراند، و موزيك مي  را از باالسر جمعيت  خالي  هاي ليوان  بردند، يكي مي

 . تماماً مخصوص  ساخت مي  گرمايي
 »؟ كردي  چرا ولش«

 »...، بعداً سر فرصت است  مفصل  جريانش«:  داد زدم
  زده بود و هيجان  شده  ميز خم  روي» . آيد يم  خوشم  ازش  من كه«: داد زد

 حرفخواهم سر  يم.  و نگار و داغ  ، پر نقش است  ايراني  قالي  مثل«: نمود مي
 ». باز كنم  را باهاش
  به  كمي. دهيم يسفارش م  يچ  بداند  سر ميز، و خواست  برگشت  ژاله
  من  به  ب، و بعد زير ل رفت  غره برنارد چشم  به  دو بار  شد، يكي  خيره  سقف
 »!بردارد  از سرم  بگو دست  هيزت  رفيق  اين  به«: گفت

 "يصد سال تنهاي"و  "بيگانه"، بين  بودم  غذا را صدبار ورق زده  منو
  دكتر برنارد هم. دادم  با تكيال سفارش "پيرمرد و دريا"مردد بودم، آخرش 

بطر تكيال   يك  خواهي مي«:  بعد گفت. خواست با تكيال  "يمادام بووار"
  هاش چشم. باال  به  ، از پايين انداخت  ژاله  به  اي خريدارانه  و باز نگاه» ؟ بگيريم
 .كنند  پرت  براش ياستخوان  منتظر است  بود كه  شده  سگي  شبيه

  نظرم  به. پرتابلش وارد كرد يها را تو خيس سفارش يبا لبخند  ژاله
  اتمام  كه انگار بخواهد با من  جوري. كند يمرا كم م يآمد كه دارد رو يم

توانست آنهمه  يماگر عاشقم بود  .كند تا دوباره برگردم سر قالبش  حجت
 »ايد؟ شما اوليسس را امتحان كرده«: شيطنت نكند و از او نپرسد

اين غذا برام سنگين «: دكتر برنارد دوباره منو را نگاه كرد و سر تكان داد
 ».است
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و از ته دل » !ساده نيستهمچين اندنش هم خو«: كرد يژاله لوند
  .كه برنارد را مبهوت خودش كرده بود يجور. خنديد

و اين را با . هوا مرا بوسيد يهاش را موچ كرد و تو يكبار هم انگشت
 .كرد يتر م انجام داد كه برنارد را ديوانه يا زنانه يتردست

  پلك  آرامي  آن  به  توانست مي. چشم بيايد يشد كه تو يخودش باعث م
  موسيقي  سر در ريتم  را با حركت  و سياهش  لَخت  موهاي  توانست نزند، مي

توانست  يكند، و م  و الش  آش  من  برنارد را جلو چشم  ندهد كه  جور تاب  آن
او يك شوهر . با من يزندگ يخودم بكند، نه برا يكند برا يم ياگر كار

 .گشتم يخواست، و من دنبال عشق م يم
  پياپي  دو نفس  و از سر كيف  انداخت مي  من  به  نگاهي  هم  گاهي

اگر بخواهم   يعني. يخوشحالم كه اينجاي يهاش؛ يعن ريه  كشيد توي مي
. تو ببندم يكنم، و چشمم را به رو را بلند   رفيقت  هات توانم جلو چشم يم

  حاليش  بود، و من  هگفت  جورهايي  يك  و گريخته  ها را قبالً هم جسته اين
  راهي  بر سر سه  من  ، ولي بر سر دوراهي  ماندن  يعني  بحران  كه  بودم  كرده

 . ام گير كرده
 »؟ چي  يعني«
 »! همين  يعني«
 »ديگر؟  و دو تا ايكبيري  من«
 ».و خودم  و زندگي خودم.  نه«

مثل من  يكه برا ست يپرگرفتار   ذهنم  تمام  دانستم مي  اما خوب  خودم
 . مانده بود تماماً مخصوص يك رمانِ
 اصالً. دانم آن دخترة پيانيست قاپت را دزديده يمن كه م«: گفت  ژاله

 .زد و دور شد  چرخيو » !معيوبت كرده
 »؟آرهزد،  ياز يانوشكا حرف م«:  از او بردارد گفت  چشم  كه آن برنارد بي

 »!فارسيت هم خوب شدهبينم  يم«
: و شانه باال انداخت» ...خب ؟زد يمناز يك پيانيست حرف  ژالهاين «

 »...كه جز يانوشكا«
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 ».هم باشند يديگر يها جز يانوشكا فكر كنم پيانيست«
 ».اصالً. خوريد ييانوشكا به هم نمو تو «

 ».شنوم ينم«: داد زدم
 ».تو و يانوشكا مناسب همديگر نيستيد«: داد زد

 ».با هم نداريم يا رابطه«
 ».از من پنهان نكندانند عباس،  ياين را مهمه «

 .  نگاهش كردمساكت 
بقية وقتت را  .هم دارد يبدن قشنگ ؟ يكن ينم يچرا با همين ژاله زندگ«

 ».هتل يهم بگذار برا
 »و بعد؟«
 ».يانوشكا را ولش كن«: سر تكان دادو بعد » .همين«

وانيل توتونش حالم را  يكشيد، و بو يما پيپ م يدر ميز كنار يمرد
 . كرد يخوب م

دانستم دارد ذائقه عوض مي. برنارد خيره شد به جمعيت و آن شور و حال
و منتظر بودم ببينم حاال از  كجا سر . كند تا به موضوعي ديگر وارد شودمي

 »؟ اي سفر نكرده  حال تا به  كه  گفتي  تو جدي«: گفت. آورددرمي
 ». ، باور كن آره«
 » ...بايد  پس«

وانيل  يپر از بو.  گفت  چي  بفهمم  گذاشت نمي  كوبايي  موسيقي  صداي
خواست دلم مي . زدم  سيگار آتش  و يك  كردم  را تصديق  با سر حرفش. بودم

  كه  خوشحالم«: دنده عوض كند و سر از جاي ديگري درآورد، اما گفت
» ! چي  يعني  ، طبيعت چي  يعني سفر  كه  بدهم  نشان  بهت  خواهم مي.  آيي مي

 .كرد  نگاهم  و لبخندزنان
  كند، و نه  كنترل  توانست را مي  هيجانش  نه  بود كه  پرشوري  آدم

چند روز   ، ريش شده  سيخ  ، با موهاي داشت  خشن  ظاهري. را  عصبانيتش
ود و گش مي  شد بغل آشنا مي  وقتي.  تميز و مرتب  و شلواري  ، و كت نتراشيده
هر وقت هم . كوتاه و بريده بريده ييها جمله ف، باحر كم. شد مي  مهربان
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بست و با رضايت سر  يهاش را م كردم چشم يم  معرفي  برادرش  به يپناهجوي
 ! خواهم نكنيدادم يعني مياهميت نمي. كنم يجبران م ييعن داد يتكان م

 . بودم  كه دليلش را بدانم كارمندش آن يو حاال ب
طرف رستوران  همه را  عربده و خرد شدن شيشه از آن يناگهان صدا

 .و صداها بريد. موزيك قطع شد. پريشان كرد
افتادم تپش  يتا يادش م .دانم چرا واژة سفر دلم را به شور انداخته بود ينم

از فرصت استفاده  .دادم يرفت، و قرار از كف م يشد، دلم سر م يقلبم تند م
 ».برو  ديگر يبا يك.  سفر نيستم  اهل  من«:  دن گفتمكردم و بدون داد ز

 ». فكر كن  بهش  حتماً بيا، ولي  گويم نمي«
 ».كند، برنارد يهمين فكرش دارد خرابم م«
 ».كندمعلوم است كه خرابت مي«
 ».آره«
 ».پس ديگر بهش فكر نكن«

  ».آره«: نگاهش كردم
 ».باهاش قرار هم نگذار«
 »چي؟«
 »!جدي. به سفر فكر كن! يجد. كننفكر  بهشديگر . يانوشكا«

، و اصرار بيش از نداشت يخوب ياين حرفش معنا تكرار .گوشم زنگ زد
 .بود يغير عاد سفر به قطب شمال يحدش برا

جيغ  يزنكشان بردند بيرون،  بعد چند پليس ريختند تو و دو نفر را كشان
. بود يميز آهن يها مثل خوابيدن زنجير رو غارغار پليس يكشيد، صدا يم

  .هاشان بلند شده بودند كه ببينند چه خبر شده يهمه از صندل
نيفتاده همه  يهيچ اتفاق كه مثل اينموزيك برقرار شد،  يصدايكباره بعد 

 .چيز جان گرفت
خوشحال بود، و لحظه . ها را پر كرد و زديم به هم برنارد باز هم استكان

 يداشته باش يهر حس ينوش يم يوقت«: گفت. شد يتر م به لحظه خوشحال
 ».شود يتشديد م
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قدر بنوشم كه  خواستم آن يم. تر فرو بروم و من باز نوشيدم كه بيش
خواستم شانه  يم يزد، ه يته دلم را چنگ م يغم. دغدغة سفر را باال بياورم

حال فكر  با اين. گشتم ي، و دنبال يك فرصت مناسب مكنم ياز بار سفر خال
خواهد ماند، و ما هرگز به قطب  يسفر در حد يك حرف باقكردم موضوع  يم

 . شمال نخواهيم رفت
 »؟يتو چ. دارم ياحساس خوب«: برنارد گفت

  ؟ آيا همة نبودم  چرا خوشبختبود؟   من  خوشبختي  مانع  چيزي  چه
  پاي  محكوميتي  تولدم  داشتند؟ آيا در تاريخ  من  چون  حسي  ها تبعيدي

 ؟  بگريزم  محتوم  سرنوشت  از آن  هرگز نتوانم  بود كه  شده  رهشما  ام شناسنامه
روز دلم سياه نشود، به هتل فكر  شدن همزمان با تاريك مخواست يم

خيال و  يمبل، ب يام باشم، لم داده رو خانه ينكنم، به جاده فكر نكنم، تو
قوز، و حاال كه قوز باال  .هام را ببندم آب را سر بكشم و چشمآرام شيشة 

  .حرف سفر هم به ميان آمده بود
  را در خانة  شبي  خواست دلم مي. بروم يبه اين سفر لعنت مخواست ينم
خبر   من  به  قبل  ساعت  يك  كه  اين  ، نه بدانم  را از قبل  اين اما  بخوابم  خودم

  ام تلف كردن شب را در بقية روز داشته يآرزو  كه  وقتي  هم درست بدهند؛ آن
 » .امشب مهمان داريم«: بگويند
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  پـذيرش   پيشـخان   ها يانوشكا را پشـت  شب  اغلب  ، مثل شدم  وارد هتل  وقتي
  عصـر  يسـاختگ  يبا لبخنـد برخالف هميشه با ديدنم خوشحال نشد،   .ديدم
 . و سرش را زير انداخت  گفت يخير به

  تابلوهاي  از دختران  يكي  شبيه  راستي  به.  است  غمگين  كردم  احساس
و   بيست  آغاز قرن  بود به  پريده  نوزدهم  از قرن  رنوار بود كه  آگوست  نقاشي
و   ريخته  پيشاني  را روي  سياهش  موهاي  چتري  كه  دختري  همان  ؛ شبيه يكم

 يها زير نور تند المپحاال   اش چهرهچپ   طرف.  است داده  بار يله  هخود را ب
  .درخشيد مي  عيارپايين  بورتر از طالي  زد، و موهاش سفيد مي  سقف

را   لبخندشست نوات يمهم نبه زور . همان پلة اول ماندم و نگاهش كردم
از  يزورك يبا لبخندست واخ يم. مودنُ مي  نمناك  هاش چشم و ، ندك  حفظ
 يبراهم خبر   يك«:  گفت. توانست ي، اما نمآيد بر يقالب  ظاهرسازييك   پس

بعد سرش را زير  »!نيست؟بار  كسالت«: در هوا ماند دستشو » . شما دارم
 .انداخت

  تبديل  يخي  هاي مجسمه  ها به پنجره  چيز را بيرون  همه  كه  سرمايي

 پنج



 ۴۴ ♦ تماماً مخصوص

فقط مانده . كرد يانوشكا را تأييد مي  حرف بيمارستاني  سكوتو آن بود،   كرده
 ! بود عكس پرستاري بر ديوار بگويد هيس

  شهر واندليتز، پنجاه شصت  در همان  دكتر برنارد بود كه  به  متعلق  هتل
  درياچة  به  هتل  باغ زيباي. بود  شده  زاده  برلين يشرق  شمال  كيلومتري

  اش حاشيه  نيزارهاي اطراف  كهناپذير ني وصفتابستا باشد  مي  واندليتز متصل
  كه  هايي خوابيده، درخت  هاي شناور بودند، با كاج  آب  سفيد روي  چند قوي

  نماها و تپه ها، آب چين ، سنگ انداخت مي  ژاپني  را ياد مينياتورهاي  آدم
، كرد مي  خودنمايي  بااليشان خاص   اي گُله درختچه  به  گُله  سبز كه  ماهورهاي

 . بود تماماً مخصوص  ساخته  جا بهشتي از آن  طبيعت  دريا، و آرامش يصدا
  سال  و دكتر برنارد يك.  يافت مي  وسعت  سال  به  سال  كه  بزرگي  هتل
 . تر كند انگيزتر و مجهز را دل  بهشت  آورد و اين  فراهم  كرد تا پولي مي  تالش
  همة  از پس  تنهايي  به  صبح  فتتا ه  شب  نه  از ساعت  بايست مي  هم  من

 ينگهدار، درها،  ، موتورخانه سونا، ويرپولتلفن، ،  ؛ پذيرش كارها برآيم
د بنوش  صبح  تا دم دوست داشت  و اگر كسي ، ها ها، مهمان چراغ ها، صندوق

 . دمدا مي  گوش  شلدرد د  بهپيك به پيك و   بودم مي  بايست مي
 »؟ داريم  چند تا مهمان«:  پرسيدمبه پلة آخر كه رسيدم 

 ». يديشب  همان«:   و گفت را باال گرفت  اش سبابه  يانوشكا انگشت
صبح، پيك به پيك   تا پنج  ديشب«:  گفتم  را باز كردم  درِ اتاقم  كه  موقعي

  ، و دخترش كرده  بيرونش  زنش  گفت  من  نوشيد و صدبار به  شامپاين  بطر  سه
 ».شستم يتا صبح داشتم م. آخرش هم اينجا باال آورد .استمتنفر   ازش

 ».آبجو نوشيدهم تمام روز .  هگفت  من  به  هزاربار هم«:  يانوشكا گفت
  را كنار يخچال  ام دستي  ساك.  گرفت  ، و باز دلم وارد شدم  اتاقم  به

بود؛   د كردهجا را سفي  همه  برف.  انداختم  بيرون  به  نگاهي  و از پنجره  گذاشتم
 ي، و مه رفت مي  واندليتز پيش  ها تا درياچة باغچه  از دم  اي زده  يخ  سفيدي

 .خورد مي  در هوا تاب  جان بي
و   غمگين  طرز محسوسي به  كه  كردم  سبز يانوشكا را مجسم  هاي چشم
آيا  ؟بپوشاندآن را كرد با لبخند  مي  تالش  اما چرا هي. آمد نظر مي به  مرطوب
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مثالً يكدستي  بگويد؟ شتوانسته بهدكتر برنارد چيزي به او گفته؟ چي مي
 .  بپرسم  ازش  توانستم و نمي  دانستم نميزده و بعد هم تهديدش كرده؟ 

به سرم  اينهم بعد  . بريده  آور هتل مالل  يفضااز بعد فكر كردم شايد 
 .گردد به برناردهمه چيز برمي. نه ؟ رددا  يا توقعي  رنجش  از من افتاد كه نكند

سرماي زودرس  جلو آينه به موهام دستي كشيدم و فكر كردم شايد هم
تر از  بيش  هتل  در اين  كه  چيزي چونشايد،  گويم يم .كردهاش  افسرده پاييز

  همة. بودو سكوت بيمارستاني  ينزاكت مصنوعآن شد  مي  احساس  هرچيزي
  اي از چيز ناشناخته  شدند، و مي  نزديك  هم  به  اي شيشه  اي با فاصله  كاركنان
كرد، و  مي  بار وارسي چندچيز را   همه  پايان كار  يانوشكا موقع. داشتند  وحشت
 . داشت  شك  باز هم

. دهند ياشتباهي كارشان را از دست م  ترين دانستند كه با كوچك يهمه م
در  شدن از بيكار  ترس، ترس  مشمئزكنندة  ، بوي تير خالص  مثابة  به  وحشتي

زد تا نگذارد به خيل  يها جوش م مثل خون در رگ آدم يچيز. هوا معلق بود
به   يا سوزاندند، و نه عالقه ينه دل م. بپيوندندآلمان  يبيكاران چهار ميليون
كنترل سرعت كه در   مثل دوربين .ترسيدند مي  ازش  برنارد داشتند، فقط

  شد، همه رد مي  از جايي  كند، وقتي يناگهان آدم را سرخ م يا جاده يتاريك
  را به  آدم  اي عده  كه  ايستادند كنار ديوار تا بگذرد، و او شايد از اين مي  سيخ

روز خواهد آمد   فالن  شنيدند كه ها مي آن  و وقتي. برد مي  لذت  ديوار چسبانده
 »!شايسه«: گفتند مي  ر لباختيار زي بي

ها متوجه شدم يانوشكا حواسش ، و از همان باالي پلهآمدم  بيرون  از اتاقم
بعد از لحظاتي از . كند كه نيستبه من نيست، و اگر هم هست وانمود مي

  درآوردم  را از جيب  سيگارم  پاكت.  ايستادم  پذيرش  جلو ها پايين رفتم وپله
بزند، و يك  يخواست يانوشكا لبخند شيرين يدلم م.  روي پيشخان  گذاشتم

 . هيادش رفت خيال كردم. شكالت كوچولو بگذارد كنار پاكت سيگار
  را باال دادم  اش يقه. پوشيد  و در راه  برداشت  صندلي  را از دستة  اش كاپشن

  .، فقط اطراف را پاييدكردنتشكر   يا نگاه  . را بپوشاند  گردنش  تا پشت
و هر   را گرفت  ما يسرتاپا تندي  ، سرماي درِ تراس  باز شدن  محض  به
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به .  زدم  فندك  و براش  كردم  تعارف  بهش  سيگاري. كرد  را مچاله  دومان
 . ممنونم  كه  زد، يعني  دستم  پشت  به  انگشت  ها با نوك يرسم ما ايران

  پايان، بي  ؛ غمي را ديدم  هاش چشم  ته  خيسي  دوباره  فندك  در نور شعلة
 ».درجه زير صفر سه«: گفت .سرد  آن درياچة  مثل

. باال بكشم  ام چانه  و او كمك كرد آن را تا دم. كاپشنم را بستم  زيپ
در   دارم  كردم  احساس. را بستم  مها چشم  اي و لحظه زدمآتش را   يگارمس

شود، و به  مي  بيند، نگرانم مرا مي  كه  هست  كسي.  كشم مي  نفس  امن  فضايي
رسم   به  او، بلكه  خواهي با تماميت  ، و نه ژاله  شيوة  به  اما نه. خودم توجه دارد

خودم توجه به  ده باشد تنهاه، بي آنكه زندگي را با مردي تجربه كرزنانذاتي 
اما سوارم  يبودم، كس يتوانستم خودم باشم، حتا اگر اسب م يم اوبا . دارد

غريب نبود،  يشدن در جنگل گمنبود، ترس از  يزين و يراق و نبود، مهميز
آب در  يا پژواك چكيدن قطره ،شورانگيز يها نفس زدن نفس و دويدن بود

 . يا خنك بود كه در چلة تابستان به آن پناه برده يغار
شود، و با رفتار  مي  نزديك  من  به  خودش  شيوة  يانوشكا به  دانستم مي
جا كند، اما   من  را در دل  خودش  لحظه  به  تواند لحظه مي  خودش  خاص
فقط هراس ما از  .هم نداشت ياهميت. افتد يم يبعدش چه اتفاق  دانستم نمي
 داندخواهيم ب يترسيم و نم يچرا هردو ما ازش م انگيز بود؛سوالر برنارد دكت

 .كه ما به هم عالقه داريم
 »؟يچرا غمگين«: گفتم
دهنده  تكان ...يك خبر ...  ! ايراني  نشويد آقاي  شوكه ...اميدوارم«:  گفت

 »ماند؟ ياين راز بين ما م.  ام شما گفته  به  بداند مننبايد  كسي   اما ...دارم
  نگاه. تواند اعتماد كند مي  هميشه  بداند مثل  كه  دادم  سر تكان  جوري

 .ترسد اعتماد دارد، فقط از ديوار مي  داد كه مي  نشان  اش دوباره
  ».كنم بگو يخواهش م«: گفتم

 »... ديشب ...؟ بگويم  جوري  چه ...نشويد  ناراحت  اميدوارم«
آورد،  ميفشار   هاش چشم  دوباره به  عميق  غمزد، و بريده بريده حرف مي

 »...  خودكشي ...باوئر  كريشن  آقاي ... ديشب«:  هاش لب  لرزش با
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 ؛پوستم ترك خورد و شكست   تنم  سرما روي.  را نشنيدم  ديگر صداش
كه سوز تندي از   زل زدمه درياچ  دوباره به.  كردم  را بغل  خودم !من يخدا

 .پلكيد اطراف مي  ها آن آخر شب يگاه«:  را برگرداندم  سرم. وزيدآنجا مي
 »؟ درياچه  توي  را انداخته  ودشببينم،  خ

و دستش را دراز كرد تا درخت را در » ...را به آن درخت  خودش.  نه«
 . نشانم دهد يتاريك

خود را آويخته بود، خالد را شناختم،  يسر چرخاندم؛ به هر درخت يك
را ديدم  يو آن شاعر افغان» .ام خريده  بشقاب«: ام، گفت  يقهمان همساية عرا
تر  بقيه را نشناختم، بيش. گشت يسال نو دنبال من م يكه البد در چراغان

 . گشتم دنبال خودم گم شدم، و در البالي آنهمه آدم خيره شدم، 
 » شناختي؟تو آن شاعر افغاني را مي ...؟گشت يدنبال من م«

  .و بعد نشستم. بعد فرو شكستم. كه از وحشت نميرمزدم  يحرف مداشتم 
هام بيرون  انگشت ياز ال يسيگارم را به نرم. هم سر پا نشست يانوشكا

 . هام را گرفت كشيد و دست
چرخيد، زمين  يهام را گرفته بود و م چرخيد، يانوشكا دست يديوار م

 .ساختند يند و يك حصار سفيد بلند مزد يمرا دور م ها، و ديوارچرخيد يم
 .حال تهوع داشتم

 »!آقاي ايراني«
: شنيدم لرزان يانوشكا را  يصدادانم چقدر چيزي نفهميدم تا اين كه نمي

... كند ياخراجم م... به خاطر من... فقط به خاطر من... يايران يآقا«
 »فهميد؟ يم... كند يفهميد؟ اخراجم م يم

 » !يمصيبت  عجب«سر چرخاندم، 
 سردم بود كه احساس كردم  ؛ چنان شدم  خيره نشستهتازه  هاي برف  به
 . را ندارد  كردنش آب  قدرت  خورشيدي  هيچ

شده بود، و  رهايانوشكا  يها بر شانههام  دست. يك لحظه به خودم آمدم
هر دو زانو زده . كشيدم يگردنش به مشام م ازرا  يآشناي خوش يداشتم بو

حواسم را  .از پشت نيفتممرا گرفته بود كه  يبا دو دست ساعدهابوديم، و او 
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 »كند؟ يتو را اخراج م يك«: جمع كردم و گفتم
اگر بداند كه من موضوع را «: گفت. افتاد يداشت به گريه م. ترسيده بود
 »...ام به شما گفته

خواستم جلوش  ينم .ام كمك گرفتماز نيروي ذخيره. نهيب زدمخودم به 
زنده كرد كه  يكمكم م بوي خوشي. يك نفس عميق كشيدم. فرو بشكنم

 پر از هاش چشمو لبخند زد  .يمدشبلند با هم  و گرفتمهاش را  دست. بمانم
 ».ترسم يم«: شد اشك
 ».تا من هستم نترس. نترس«

 بعد» .به خاطر خودتان«: هام نگاه كرددستم را فشار داد و توي چشم
 » تان بهتر شد؟ حال«: گفت. چرخيد   برف يهاي سبزش دودوزنان رو چشم

كز يانوشكا .  شديم  سالن يگرماشانه به شانه وارد سر تكان دادم و ما 
از من فاصله  هم  بعد .سقف يها ، حتا به گوشهانداخت  نگاهي  اطراف  بهكرد، 
دكتر   امشب«: پاييد يصداش را پايين آورده بود و با دقت همه جا را م .گرفت

 » .بزند  با شما حرف  آيد كه برنارد مي
 »؟ گفت  خودش«
  وانمود كنيد كه«: تندتر رفت و صداش را خواباند يكم» .زد  تلفن. بله«

 ». كنم مي  خواهش. ايد خبر را نشنيده
 »چرا؟«

 ».به شما نگويم هدكتر برنارد تأكيد كرد«خواباند تر  بيشصداش را 
البد همه «: ؟ گفتمبماند فكر؛ چرا خواسته خبر از من پنهان  يرفتم تو

 »؟يپليس چ! دانند يم
اتاق شما را هم زير و . رفتند يآمدند و م يم. امروز اينجا پر از پليس بود«

 ».رو كردند
  .صورتم يو اين مثل مشت خورد تو »اتاق من؟«

به من داشت؟ از سه سال پيش كه اتاق  ياو چه ربط ياتاق من؟ خودكش
كجاش را زير و . كريشن باوئر را به من دادند او ديگر پا به آنجا نگذاشته بود

 و چرا؟ اند؟ رو كرده
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چيز را زير   و كنار، همه  مثل سيگار كشيدن ممنوع از گوشه  هايي چشم
  سالن  هت  اختيار به بي. كشيد مي  كله  از هر طرف  و وحشت  ترس. نظر داشت

برگشتم  يوقت.  را كاويدم  اش تاريكي  تا تهرفتم  بعد  ،كردم  چپ نگاه  سمت
. كنارش  آن اطراف زدم و رفتم  چرخي .بود  ايستاده  پيشخان  يانوشكا پشت

  انگشتر. كرد مي  مونيتور نگاه  بود و به  تاستاتور گذاشته  را دو طرف  هاش دست
  هاي چال  درخشيد، و آن مي  اش مياني  سبز در انگشت  با نگين  نازك  بدلي

 !چقدر زنانه بود  هاش بند انگشت  باالي  كوچولوي
كه او  ينواخته، زمان يپيانو م يها زمان شتبارها فكر كرده بودم اين انگ

باله . در مدرسه باله برقصد و پيانو بنوازد يبايست يساله بوده، م دوازده سيزده
و چه فايده؟ حاال مجبور است  .را دوست نداشته اما پيانو را خوب ياد گرفته

 .بكند يدر هتل كار ديگر
هدية تولدش را  كه هم هتله بودم زودتر رفت يساعت چندتابستان  همين

براش گرفته بودم هالووين يك عطر  .كنار درياچه قدم بزنم يو هم كم بدهم
ميز، اما كتاب  يكرد و آن را گذاشت رو يبه عطر نگاه. آلبر كاموي از و كتاب

دانستم كه عاشق كتاب است، و مدام  يم. اش چسباند و ذوق كرد را به سينه
  .داد يعطر هالووين م يهميشه بوها و بعد. دانستم تا اين حد يخواند، نم يم

با  .ممجبور بود«: گفت ؟هگذاشت كنار را ينوازندگرا چ ازش پرسيدموقتي 
را از  يام را چكار كنم؟ مخارج زندگ بيمه. آيد يدر نم يپول كهپيانو  يمعلم

 ينوجواناز  قبل از فرو ريختن ديوار اينجا هركس تقريباًًً كجا بياورم؟ 
دو  يا مدرسه، هفته يها درسمن غير از . دكنشغلش را انتخاب توانست  يم

 ».مداد يتمرين مروز هم در كنسرواتوار جوانان 
 يلغزيد و باز اگر فرصت يتنه نرم م بود، و او يك يتراس هتل پر از مشتر

 .خوشحال بود يخيل. گشت پيش من ييافت بر م يم
 »؟يچرا بعدها ادامه نداد«
 »...كسي پيانو يحاال هم كه برا. اوضاع عوض شدديوار ريخت، خُب، «

به بهانة جمع كردن . كرده اين چيزها غمگينش  ياحساس كردم يادآور
 يبه پشت. تراس يميزها يآبجو راه افتاد البال يها و ليوان يبستن يها ظرف
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سرپنجه . كشيد به آن ميز يلم دادم و نگاهش كردم؛ از اين ميز پر م يصندل
مدام كه و رقصنده بازيگوش  يهاي رفت، با سينة سپر شده، و انگشت يراه م
  .نواخت يم يچيزهاش  ران يرو

 »...پيانوبرام  بخواهماگر ازت «: گفتمبهش برگشت كنارم  يوقت
 ».نوازم يشما م يبرامعلوم است كه «: زود حرفم را بريد
ساعت كارش، با  يجاي هتل خلوت شد، به هنگام جابه يهمان غروب وقت

كرد، خوشحاليميزها را آماده مي كهكريشن باوئر . رستوران يهم رفتيم تو
مان داد و آوازخوان به دو پيك شراب رزه دست: را از ديدن ما نشان داد خود

يك و نواخت  ييك قطعه از چايكوفسكآنوقت يانوشكا . كارش مشغول شد
يك قطعه «: سرش را زير انداخت بعد نگاهم كرد يا لحظه. برامسقطعه از 

 ».شما يهم از شوپن برا
 »اين وقت سال و برف؟! چقدر سرد شده«: گفتم

خودتان را برنارد جلو دكتر  مخواه ينم«: صداش را پايين آوردو » .آره«
 »!ها ندهيد ياهميت«: هاش را تنگ كرد بعد لبخند زد و چشمو  ».ببازيد
 »تو ديديش؟ !بيچاره كريشن باوئر«
 »نشنيديد؟ يشما ديشب هيچ صداي.. .روش برزنت كشيده بودند. آره«

هتل  يكنار گوش من تو تاچرا برگشته و فكر كردم  »اصالً«: گفتم
 .نشنيدم يماشينش را نشنيدم؟  هيچ صداي يكند؟ چرا صدا يخودكش

  در بين  را آرام  ام و پنجه  گذاشتم  كاشيانو دست  را روي  دستم
  قلبم. شد  جمع  در مشتم  نرمي  به  دستش.  كردم  و مشت  لغزاندم  هاش انگشت
  اش ؛ پنجه را باز كردم  دستم  و آرام  را بستم  هام چشم.  كوبيدن  كرد به  شروع

  وقتي.  جا گذاشت  آوري كيف  شد، و مرا در گرماي  گشوده  هام زير انگشت
 . است  كرده مي  نگاهم  داشته  اول  از همان  كه  شدم  جهمتو  باز كردم  چشم
 »!يانوشكا«:  گفتم

  »!بيچاره كريشن باوئر«:  زد و گفت  لبخندي
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  ، عالوه من  از استخدام  پيش  بود كه  يالغر اندام  سالة  باوئر مرد چهل  كريشن
  من  كه  زماني.  داشت  عهده به  را هم  هتل  شبانة  ، مديريت خودش  بر كارهاي

روز   تمام.  دانستم نمي  از هتلداري  كردم چيزي يكار م  سازي در موزاييك
 . بود  سنگ  و خاك  و ماسه  و شن  سيمان  به  دستم

  مجبور نبودي.  دادي نمي  را از دست  تمركزت  با واق واق سگي  كه  كاري
  مداوم  هاي زدن  و با كف  بدوي  هتل  باغ  به  سورتمه  هاي سگ  كشيدن  با زوزه

كردند، و روز بعد  مي  ها شكايت همسايه  وگرنه.  كني  سكوت  ها را وادار به آن
 »! عباس«: شد پيدا مي  اش دكتر برنارد سر و كله
 داشتم؟ يآخر من چه تقصير

  غذا به  گبزر  با دو سطل  بايست مي  صبح  روشن  باوئر از تاريك  كريشن
  خوردن  ها به را پر كند، و تا سگ  تا كاسهچهل   ها برود، سي سگ  قفس

صد   كار ماهي  اين  بابت. كند  شان را جمع انداز كثافت مشغولند با جارو و خاك
 . زد مي  كار عق  كرد، و معموالً موقع مي  دريافت  جداگانه  مارك  و پنجاه
مگر «:  پرسيدم  بود، ازش  شده  يد و او خيسبار مي  ريزي  باران  بار كه يك

 

 

 شش
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 » !؟ بزني  عق  هي  كه  مجبوري
 ». نيست  خاطر پولش به«
 »پس چي؟«
  ».شود دكتر دلخور مي«
 ». توانم بشود، بگو نمي  خُب«
  آديداسش خيره شد و ادامه  كفش  به» .كشد شود و داد مي مي  عصباني«
 ».كند مي  بيرونم  بهانه  وقت با يك آن«: داد

   همكف  در طبقة  اتاقش  ها به سگ  به  باوئر بعد از رسيدگي  كريشن
پوشيد، با  سفيد مي  تراشيد، پيراهن را مي  ، ريشش گرفت مي  ، دوش رفت مي

  راه  آقا كه  پارچه  شد يك مي  وقت قرمز، آن  ، و پاپيون و شلوار مشكي  جليقه
  شروع  مهمانان  به  دادن  را با صبحانه  اش تا كار اصلي  رستوران  بيفتد طرف

 . كند
زد،  نمي  ديگر عق  بود كه  و مؤدب  شناس وظيفه  گارسون  يك  لحظه  از آن

؟  يا قهوه  ندارند؟ چاي  كم  پرسيد چيزي با لبخند مي  رفت مي  كه  سر هر ميزي
 .بود  سه ستاره  هتل  يك  در شأن  طور كه  ؟ آن يا نانك  توست  نان

  ها، با پيدا شدن سگ  شبانة  از غذا دادن  ، پيش غروب  دم  هم  هگاهيگ
  انداخت ودكا مي  پياپي  انگشتي  كار دو استكان  در حين  ة آسمانستار  اولين

  حال  برود توي  شبي سر  خواست شايد مي. بيندازد  گل  هاش باال تا گونه
 .بزند  تر عق و كم  خودش
  عهده كار به  نخستين  روزهاي  استخدام  مرا در موقع  آموزش  او بود كه  هم

  برخورد كرد، سونا و ويرپول  با مهمانان  پذيرش  در بخشبايد گرفت؛ چطور 
هاي مختلف چطور پول را از قسمتكنند،  مي  و خاموش  روشن  را چطوري

 ...ها كوكتل  انواعتحويل بگيرم، 
  »!ها ، كوكتل ايراني  آقاي  اوه،«

را دوبار   آورد و هر كوكتل مي  بلورين  دو جام  كوكتل  كردن  درست  براي
. داد مي  كامل  كنند، و هر بار توضيح يم يقاط يرا با چ يكرد؛ چ مي  درست

  شما، آقاي  سالمتي  به«:  جامم  زد به و مي  داشت خود را برمي  بعد جام
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 »! ايراني
تر زود  آخر شب  هاي مهمان  خواهيد از دست اگر مي«:  بار گفت يك
 برابر كنيد  را دو يا سه  كوكتل  ودكاي .؟ كار سختي نيستشويد  خالص

  روند توي مي  صافبنوشند   پيك دو؟  دانيد مي. افتدببينيد چه اتفاقي مي
 ».مثل االغ ، رختخواب

. هواي داماد را داشته باشيدها در عروسي«: و او ادامه داد. هردو خنديديم
 .و با شيطنت چشمكي زد ».چهار برابر ودكا !البته

و   ده  حدود ساعت. بود  من  پيش  از خودكشي  ، قبل شب  باوئر آن  كريشن
تن آدم سيخ  يها كه موها يخش كرده، از همين خش پف  آبي  با كاپشن  نيم
  چندال دور گردنش  كه  بسيار بلندي  سياه  گردن و شال  كاموايي  شود، كاله يم

 . ديدم خيس عرق استرسيد   وقتي. شد  راهرو پيداش  بود از ته  پيچيده
 »؟ چطوري«: گفتم
 »شما چطوريد؟«: گفت تكان داد و يسر
 .  داشت  عجله  طرز عجيبي  به

ها را  حساب زير صورت. و تحويلم داد  را شمرد صندوق رستوران  بعد پول
  شب  اما آن. كند  تعريف  برام  اش ساله از دختر يك  كه  ، و خواستم امضا كردم

كند، شود، زندگي ميبزرگ مي«: باشم گفت را پرسيدهمادربزرگش  حالانگار 
 .و لبخند زد ».مثل همه

 . جاخوردم
  نشان  فني  نقص  عالمت  مدام  ها، دستگاه حساب صورت  كردن  كپي  موقع

  سعي. شدداشت نااميد مي. كوبيد مي  مشت  كپي  دستگاه  به  داد، و او هي مي
كاغذ در   اي تكه.  كردم  را وارسي  دستگاه حوصله، و با  كنم  كمكش  كردم
،  اوكي«:  و گفتم  كشيدم  رونرا بي  آن  انگشت  بود، با نوك  گير كرده  غلتك

 ».بيا
 .  اش چهره  ماسيد به  كشنده  خستگي  آن  لبخند زد اما دوباره

:  گفت افتادهيادش خوشحالش كرده يا چيزي   چيزي  كه مثل اينبعد 
 »گيرم آمده؟  دانيد امروز چي مي«
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 .و نگاهش كردم» ؟يچ«
زد، و در   زل  هام چشم  كرد، به را باز مي  بازوش  روي  زيپ  طور كه همين
هايي  هاي آبي، و پرش الغر، با چشم  شد؛ مردي  مرمري  يكنواخت  لبخندي
 .خندان و خيس .مرمري از مردي خندان يا ها؛ مجسمه در پلك

و   يافت  هاش لب  كردن  با غنچه  جست در البالي جيبش چيزي را كه مي
 ».خالص  صدگرم« : گفتبا حالتي نمايشي 

، و برق را توي  ديدم مي  لبش  و باالي  پيشاني  عرق را روي  هاي دانه
. كرد يداشت و خيره نگاهم م  دست  بر كف  حشيش  تخته  يك. هاشچشم
.  گرفت  ام را جلو بيني  بعد نايلون. را بو كشيد  را گشود و آن  درِِ نايلون  آرام
  شش  براي«:  گفتم.  دماغم  پيچيد توي  شاهدانه  و سوختگي  يگترشيد يبو
 ». راحتي  ماه

 . داشت  را در هوا نگه  و دو انگشتش» . ؟ بگوييد دو هفته ماه  شش«
 »؟ راستي«

و   خشك  خندة. اختيار خنديد كرد و بعد بي  را غنچه  هاش لب  دوباره
 . كرد مي  سيخ  آدم  تن  موها را به  كه  سردي

 »؟ ، نه كشي زياد مي«:  گفتم
  را به  و ناآرامش  فروغ بي  هاي خنديد و چشم  دوباره» . معمولي  خيلي.  نه«
 »!ورها نيست كه؟ دكتر برنارد اين«: دوخت  هام چشم
  ».نديدمش. نه«

وقت  ييانوشكا خيل«: احساس رضايتش را با لبخند نشان داد و پرسيد
 »كه رفته؟ است

يادم  مكرد يم بعدها كه فكرش را. اش در هم رفت چهره. سر تكان دادم
او  يخواسته دم آخر يشايد م. متأسف شدبهش گفتم كه تازه رفته،  يآمد وقت

 . و اين را با حركاتي در صورتش نشان داد. را هم ببيند
يانوشكا . مراقبش باشيد آقاي ايراني«: بعد يك لبخند واقعي نشانم داد

 ».كسي را جز شما ندارد
 »كند؟مگر با مادرش زندگي نمي«: گفتم
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 ».ولي فقط شما آقاي ايراني يانوشكا هستيد. چرااوه «
داني؟ و همان لحظه مرور تو اين چيزها را از كجا مي. بند دلم ريخت

مثل فاميل به هم مربوطند، مثل شعلة انگار هاي اين منطقه كردم كه آدم
  .رسند، كافي ست آتش آتش را ببيندبه هم مي آنيآتش 
  پيچيدة  سيگاري  را باز كرد، يك  ديگرش  بازوي  زيپباوئر   كريشنبعد  

  انگشت به  آورد و با دو  بيرونتر و تميز   شكل تقريباً مخروطي  بلندباالي
  ». ايراني  ، آقاي ام شما پيچيده  را هم براي  اين«:  گرفت  طرفم

 »؟ كشيم مي  با هم«:  گفتم
  داد كه مي  با من دست  وقتيو  ». ايراني  كنيد، آقاي  حال  شما تنهايي.  نه«

. برق زد  لبش  و باالي  پيشاني  عرق روي  هاي كند، بار ديگر دانه  خداحافظي
عرق «:  گرفتم  طرفش و به  برداشتم  پيشخان  از روي  كاغذي  دستمال  يك

 ».شدهسرد  هوا،  كن  را خشك  صورتت
: ايستاد  لحظه  جيبش، و يك يچپاند تو  نماليده  ، ماليده را گرفت  دستمال

  زيپ  و دوباره» ! ايراني  باشيد، آقاي  خودتان  شما مواظب.  نيست  مهم«
كند و   از آن يكوچك  آورد، تكة  را بيرون  حشيش  را باز كرد، تخته  آستينش

  كنيد، آقاي  تر حال بيش  كمي.  شما  يبرا  هم  اين«:  گذاشت  پيشخان  روي
 »!ايراني

  به  دوخت، و بعد سراسيمه  هام چشم  را به  فروغش بي  هاي گر چشمبار دي
 . رفت  در خروجي  طرف
  جا زيادي آن  اندازه خسته است، شايد چون يهاش ب آمد چشم  نظرم  به
  . دانم آمد، نمي  نظرم  جور به بود، اين  روشن

 ».دخترت را از طرف من ببوس«: گفتم
 ».حتماً، حتماً«: يك لحظه مكث كرد و تند گفت

چنان   رنگش آبي  كاپشن.  كردم  اش در همراهي  تا دمبنا به عادت 
 .شد مي  سردش  آدم  كه  كرد مي  يخش خش

 ».باشيد  داشته  دلپذيري  شب«:  گفت
 .محو شد  جلو هتل  محوطة  بعد در تاريكي  لحظاتي تا ماندم  ساكت  و من



 ۵۶ ♦ تماماً مخصوص

هروقت سيگار به  ميرزا عبداله. فكر يو رفتم تو به لبم گذاشتمسيگار   يك
بعد طرف،  آن كرد يم شخواباند بيخ گوش سيگارم و پرت يديد م يلبم م

؟ و او يگفتم مگر مرض دار يدست م من فندك به. كشيد روش يمحكم پا م
دشمن سيگار بود و من به اين اخالق . هم دارم يگفت دارم، بدجور يم

 . سگش عادت كرده بودم
كند   را روشن  ماشينشكريشن باوئر   كه  ، و تا موقعي مزد  آتشسيگارم را 
 .  ها ماندم پله  دور شود، باالي  جلو هتل  و از محوطة

 .ها از شب  بعضي  بود، مثل  همين  اش همه
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 . داشتم يا احمقانه ياحساس تنهايها  از شب  بعضي  مثل

د ردكتـر برنـا   ياز سررسيدن ناگهـان  نوچبود،   رفته  پيش  يانوشكا ساعتي
مثل   كنار ماشين  سرد بود كه ما نتوانستيمهوا قدر  آنقدر هراس داشت، و  آن

 .و آخرين سيگارمان را دود كنيم  حرف بزنيم يكم هميشه
. داشت يكشيد كه پوست سرم ترك برم يكله م  وهم چنان از در و پنجره

 يسع. شد يآويخته بود كه از دهنش بخار متصاعد م يهر درخت كسبه 
 .كردم به محوطة باغ نگاه نكنم

آنجا در راهرو . بود  ، خاموش سونا سركشيدم  زنان رفتم زيرزمين، به سوت
 ،فرار كنگفت فرار كن،  يراند و م يسكوت مرا م يصدا. مردد بودم. ايستادم
 . شوداي دارد دامنگير ميحادثه
ها زير مانده بودم، به طرف پلهترسيدم به چپ و راست نگاه كنم، سربهمي

 .گريزاندخواست از درونم جيغ بكشد، و كسي مرا مينيرويي مي. خيز برداشتم
كشيد و  يخود م يهورهور موتورخانه مرا به سوهنوز چند قدم نرفته 

 . ببين چه خبر است بيا. گفت بيا يم

 

 هفت
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 .كرد يم امديوانه هياهوو اين . هياهو بود
 اب ينيروي هسقف موتورخانه آويخته بود؟ چ يها خود را به لوله يآيا كس
 كشيد؟ يخود م يمرا به سوويرانگر آن قدرت 

دانم چرا پدرم را ديدم،  ينبود، اما نم ينبود، هيچ برف يا آنجا هيچ پنجره
 »بيني؟مي !برف«: گفتم. به وضوح او را كنار پنجره ديدم

به بيرون نگاه كرد و سرش را » .نداشته باش، بگذار ببارد يكار«: گفت
 »!اهللا خوب سرد شده ماشاء«: چند بار تكان داد

 »پدر؟ يمگر نمرده بود«: گفتم. بينم يفكر كردم دارم خواب م
 »؟يپرسيد يچيز«: گفت. آورد يانداخته بود و داشت غذا م مامان سفره 

 »   من؟«: گفتم
 يكوير يا كاميون به سرم هجوم آورد كه در جاده يها چرخ يو بعد صدا

آقاي كابلي فرمان را دودستي چنان  .رفت يوار پيش م كله كرده بود و ديوانه
 سربريدةبا دست . اوستهاي دنيا در دست آدمتمام گرفته بود كه گويي جان 

 ».آن رجب را بده ببينم كجاي كاريم«: را نشانم داد و گفت  يبز
زندگي «: گفت .چرخيدممن سر بز را دودستي بلند كردم و به طرفش 

 ».طرفطرف، يكي آنيكي اين. همين دو راه بيش نيست
در  ديدم كه ة جادهخير ،پدرين پاهاي بايستاده سر بز را تحويلش دادم و 

و در آينه  ردهاي مرا به پا داهاي مرا پوشيده، كفشلباس سراب جاده پدرم
نگاهش كردم؛ آه پدر، تو زندگي مرا ويران . زنان و خندان، قدم دوشتكرار مي

هات شانه برخواهد سرم را نه هستي نه نيستي، كجايي؟ دلم مي. كردي
تو  ؟شكايت كنم كيهاي تو بزنم زير گريه، از دستت به و از غيبت بگذارم

آن  هات تويم كردي؟ پدر پدر پدر، دلم براي تنهاييتو چرا تنها رهاآره، تو 
 . امها تنگ شده، بيا به دادم برس پدر، بيا ببين چقدر تنها ماندهجاده

خواباند زير گوشم، و بعد هروقت پا به راه بود موقع خداحافظي يكي مي
مامان . شودگفت دردش كه بيايد كمتر دلش برام تنگ ميمي. كردبوسم مي

 »كني؟پس چرا بوسش مي«: گفت 
هاي رگ. شدصورتش موقع لبخند كمي كج مي. پدر با لبخند نگاهم كرد
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به من . كرد، و همينجور نگاهم ميها و گردنش زده بود بيرونشقيقه
 .پريشان بود. هاشسرم باال بود و نگاهم به چشم. رسيدمشكمش هم نمي

ولي كارگرم، . شوددلم براش تكه تكه ميآخر «: گفت .پريشان. پريشان بود
   ».بايد بروم

به اطراف نگاه  ، آن وسط گيجبه موتورخانه وارد شده بودم ينفهميدم ك
 . كليدهاها،  ها، لوله عقربهدر  ؛هورهور احاطه شده بودم يكردم؛ در صدامي

 . شد خود را دار زد ينم يكه با هيچ طناببود كوتاه  قدرآنسقف  
 .آرام گرفتم يكم

درها   ، تمامي چرخيدم  راهروهاي زيرزميندر   زنان بيرون آمدم، كمي سوت
و از   كردم  را روشن  تلويزيون.  رفتم  اتاقم  بهبعد ، و  كردم  ها را وارسي و چراغ

 يتلويزيون را خاموش كردم و رفتم در روشناي.  كانال  آن  به  رفتم  كانال  اين
 ؟پدر همة اينها چند سال طول كشيد. سالن هتل نشستم

موها و . دكتر برنارد آمد  بود كه  و نيم  هحدود يازد  ساعت  كنم مي  گمان
جا بيفتد و او   اش بود و تا چهره  كرده  كوتاه  را تازه  اش چند روز نتراشيده  ريش
  شبيه  كمي. بود  الزم  وقت  روزي  بياورد دو سه  دست  را به  اش اصلي  ابهت

  كه  دانستم يم. باشند  كرده  قيچي  را ناشيانه  پشمش  بود كه  شده  گوسفندي
  نشيند روي رود مي پيدا كند مي  آرايشگر ندارد، هر جا آرايشگر ارزاني

 .آمد يو از اين اخالقش خوشم نم.  اش صندلي
سرد  يبيندازد، خيل  من  به  نگاهي  كه  آن بي. بود  و سراسيمه  منقبض

  طرف  به  و يكراست» . ، عباس نيستم  زياد خوب«:  زد و گفت  ام شانه  به  دستي
 . رفت  اتاق مديريت

 » .بيا، لطفاً  با من«:  و گفت سر چرخاندچرخاند،  كليد را در قفل مي  وقتي
نبود كه  يانگار او همان آدم. زد يشاخم ماش  يرفتار خشك و ادار

درست سه شب پيش در رستوران هاوانا مست كرده بود و گير داده بود به 
دارد ماشين او را به واندليتز برساند و اگر  يژاله كه اگر گواهينامة رانندگ

برگردد، و اصالً چه  يخواست شب همانجا بماند و اگر نخواست با يك تاكس
اتاق خواب، چهار حمام، آنهمه  هشتبا  يا دارد كه او آنجا بماند؟ خانه يايراد
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 يام با صدا شهردار واندليتز را ديوانه كرده«امكانات، و تمام سنگ مرمر؛ 
آه عباس، بگو اين ژاله مرا برساند، . برم، حتم دارم يدادگاه را م يم، ولها سگ
 » ...اند نخورده چيزيهام از ظهر  سگ

 يدارها براش راننده پيدا كرديم، مثل نعش گذاشتيمش تو ياز بين تاكس
. يك بطر تكيال را مثل آب نوشيده بود. اش را بستيم يماشين و كمربند ايمن

 .چرخد يفهميد كه هاوانا دور سرش م از جاش بلند شد يوقت
 .انگار او نبود

كرد خود را  مي  سعي.  وارفت  گردانش  صندلي  كرد و روي  را روشن  چراغ
بعد به رسم عادت . بود  سرحال  اش چهره  دهد، اما ته  نشان  از حد خسته  بيش
 ». بنشين«: باال كشيد  طرف  برد و به  هاش شقيقه  را به  دستش  هر دوكف 

 »؟ نيست  خوب  چرا حالت«:  نشستم
 .و ساكت شد» ...تو«

كرد و   گره  را در هم  هاش دست. اتاق چرخاند  باالي  را به  نگاهش
  ببينم  كه  بودم  مانده  خيره  دهانش  به. شد  خم  ميز، و بعد كمي  روي  گذاشت

  چه  كه  ر بودمفك  اين  به  اش و همه. خواهد خبر را بگويد مي  جوري  چه
 .  دهم  بايد نشان  واكنشي

 »؟ينشنيد يچيز«
 »؟يدر مورد چ«
 »به تو نگفت؟ يچيز يانوشكا«
 »؟يدر مورد چ«
 ».هست كه من بايد بدانم بگو يببين عباس، اگر چيز«
 ».دانمچيزي نميمن «

  شد، خانه مي  اليه  اليه  سكوت. به من انداخت ينگاه عاقل اندر سفيه
را   دستم  عادي  خيلي. چرخيد شد، و در اتاق مي مي  ضرب  شد، در هم مي  خانه

  قدر نگاهش آن.  ور رفتم  سبيلم  به  هام انگشت  و با نوك  گذاشتم  ام زير چانه
 ». كرده  باوئر خودكشي  كريشن«: تا بگويد  كردم
 »چكار كرده؟«
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 » !يخودكش«: داد  را چند بار تكان  سرش
 »؟ كي«
 ». ديشب«
 » ؟ تر خبرم نكرديزودچرا «
 ».شد  بازي پليس  صرف  امروزم  تمام«

 »؟ كرده  چرا خودكشي«: شد تا بپرسم  خيره  هام چشم  بعد آنقدر به
ازدواج كرده بود، يادت كه هست،   پيش  سال  همين سه.  فهمم نمي«
  شده  دار هم بچه بگيرد، اخيراً  كند، ماشين  اجاره  آپارتمان  نوشتم  گواهي  براش
 ».بود

  براي  شب  انگيزترين غم  در آلمانوايناختن و سال نو  يها شبمعموالً 
 يها آدم يندارند، برا  نيستند و خانواده  مسيحي  آنها كه ي، برا هاست يخارج
و حاال كو تا . خانواده داشتكه خارجي نبود،  كريشن باوئر ي، ولتنها

 ؟وايناختن
 .بقية حرفم را خوردمو » ...پس«: گفتم

 »...، ماشين ، بچه ، زن چيز داشت  همه«
 »؟!شود نمي  دردسر درست  تو كه  براي«

» .قانونند  بردة  همه! است عباس  جا آلمان اين«: ميز  را كوبيد روي  مشتش
 .افتد ينم ينكرده هيچ اتفاق يكه خالف يكس يبرا«: زد و تقريباً داد مي

  روي  كاغذهاي  الباليو  »...اين حادثه رخ دادهدر محيط كاري من ... ولي
  گشت مي  چيزي  ميز دنبال

 »!يرا بايد بخور يغصة چه چيزهاي«
 ». ناراحتم  مردكه  خود آن  تر از دست بيش.  ام يعصبان  كه  است  معلوم«
 . كنم  آرامش  كردم مي  و تالش» ! مرده  او كه«

 »! جهنم  به«: فرياد كشيد
  يكرد با حالت  شد، و سعي  اش حرف ناجور و رفتار غيرعادي  متوجه  خودش

  پشيمان  بعد. يافتگشت و نميدنبال چيزي مي. بكشد  ماله  وضعيت  تر به نرم
  مونيتور نگاه  صفحة  به  داشت  طور كه كرد، و همان  كامپيوتر را روشن .شد
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  ادارة  بايد بروي،،  ، عباس ده  ساعت  فردا صبح،«:  كرد شمرده شمرده گفت مي
 ». منطقه  پليس
 »چرا؟«
 ».هستم  آمد من  پيش  برات  اگر مشكلي! ديگر ها كاغذبازي  همين«
، و  ديدمش ها مي شب  گاهي  سال  سه  در اين! نيستم يا من كه كاره«
  »... گذشته  از آن.  همين
» ...روشنفكر و،  هستي  نگار تبعيدي روزنامه  تو يك  كه  ام گفته  پليس  به«
 .كرد  شد و نگاهم  ساكت

 اند؟ همه را احضار كردهپرسيدم 
 ».فقط تو«. نهتفاوت و خونسرد جواب داد و او بي

 »ام؟ فهمم چرا از بين اينهمه آدم، من احضار شده ينم«
 ». تو را خواسته  پليس  هر حال  به«:  بلند گفت  با صداي

 »خب؟«
 »؟ينشنيد يتو ديشب صداي .كرد با پليس آلمان نبايد شوخي. همين«
 ».اصالً«

كرد، به ريشش ور  يباز افتاديم به سكوت، مثل هميشه؛ ملچ ملچ م
با يانوشكا «: پراند يم يداد و بعد چيز يگوش م ينامري يرفت، به صداي يم

 »؟يا چقدر پيش رفته
 »؟يچ ييعن«
 ».هست به من بگو عباس، من رفيق توام ياگر چيز«
 »؟!ام كشتهنكند من او را «

يك نفر اينجا خودش را دار «: و داد زد با انگشت به ته باغ اشاره كرد
 »!زده، عباس

  آيا همة. زدم يبود دست و پا م  وجود آورده برنارد به  كه  در فضايي
جور  دادند، يا او اين مي  از خود نشان  ديگري  چهرة  بحراني  ها در شرايط آلماني

 .دانستم يم بود؟ آخر او را رفيق خودم
 »دارم؟ يمن چه گناه! متأسفم برنارد«: بلند گفتم يمثل خودش با صدا
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 ».ياز خودشان بپرس يتوان يم«
 »اگر نروم؟«
خواهد  يپليس فقط م«: و بعد لحنش را عوض كرد» !برندت يآيند م يم«

 » .، همينيدان ياز كريشن باوئر م يببيند تو چ
 ».رضايت نداشت  از زندگيش اما كالً. بود  حرفي كم  آدم«:  گفتم

 »؟ بود، عباس  ناراضي  از چي«: را ترشاند  صورتش
 ».مند بود گله  هميشه.  دانم نمي«
 »؟ از چي«
چرا از ؟  بپردازيم  پول  هم  رفتن  توالت  چرا بايد براي  كه  گفت مثالً مي«

در   كهزد  مي  حرف  طبقاتي  از فاصله  گاهيكنيم؟  يصبح تا شب ده رقم كار م
  است  اين  نكند، اما واقعيت  سقوط  متوسط  كنند طبقة مي  ظاهراً سعي  آلمان
و   كاغذبازي  را به  متوسط  شوند، و طبقة تنومندتر مي  دارند هي  عده  يك  كه

 »...گفت  من  بار به يك. اند كرده  ديگر سرگرم  مزخرفات
 ». مرا بشنو  خواهد اين مزخرفات نمي  دلم! تمامش كن«
 . شدم  و ساكت» ... كه  خواستي  خودت«

  مونيتور نگاه  صفحة  به  طور كه  و همان  در كامپيوتر نوشت  اي چند كلمه
ها  آدم  به  گويد هرچي مي  كه  داريم  ها مثلي ما آلماني«:  گفت  نرمي  كرد به مي

 ».خواهند را مي  ترش ، بيش بدهي
روم،  فرو مي  ناشناخته  چالة دام  يك  به  دارم  كردم مي  احساس.  بودم  معلق
  ماجرا در ده  اين  آيا همة  دانستم نمي. دهد  نجاتم  توانست نمي  كس و هيچ
شد و  مي  خالي  دلم  ؟ ته گرفتار آنم  من  كه  هاست يا ساعت  اتفاق افتاده  دقيقه

از   چشم  باشد، وقتي  كابوس  يك  ها و وقايع لحظه  اين  همة  كردم آرزو مي
، از  بگيرم  ، دوشي ببينم  سفيد را كنار درياچه  قوهاي  كنم دوباره باز مي  خواب
  رنگ  و به  در بپلكم  پشت  و همان» .بخير  صبح«:  در سرك بكشم  الي

سبز،   بدلي  با انگشتر  در، دستي  به  بعد چند تقه  لحظاتي.  فكر كنم  لباسش
 ».، يانوشكا آه«: در  ز اليا  نگاهي . صبحانه  بشقاب  يك

  ». آورم را مي  تان يچا  اآلن.  ايراني  بخير، آقاي  صبح«
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  يك و ، يچا  فنجان  ، يك دست  ، همان تند قلب  تپش  و باز لحظاتي
اول دانستم پنهان از چشم ديگران  يم. اش نبود اين كارها وظيفه .لبخند ديگر
يخچال  گذارد تويميكند ميها جدا رود يك بشقاب از بهترينوقت مي

دانست كه حوصلة صبحانه خوردن  يمو او  .تا من بيدار شومقسمت پذيرش 
كردم  يهمين فكر م يبرا .خورم، اگر به فكرم نباشد چيزي نميندارم

 .يانوشكا پناهگاه من است
  خبرها را از اينترنت.  بردم مي  پناه  آپارتمانم  و به  تمگش ميبر  برلين  بعد به

،  كردم مي  نگاه  هام چشم  پف  به  جلو آينه  ، كمي خوابيدم مي  ، كمي خواندم مي
ها  اين  ، همة كاره نيمه  با رؤيا و كابوسي  ، و هركدام تكه ، تكه چرت نيم  خواب

 .بود  كرده  ام حوصله بي
  ازت  كه  چيزهايي«:  گفت. بود  شده  من  حال  برنارد متوجه  كنم مي  گمان

 ». مسخره  بوروكراسي.  است  پرسند فرماليته مي
 ».من كه فرماليته نيستم يول. نيست  مهمبپرسند، «
  اطالعات  پليس  به  وقتي.  باوئر را بگويي  كريشن  ندارد مزخرفات  لزومي«
 ». خواهد را مي  ترش ، بيش بدهي  اضافي
 ». است  منتفي  شمال  قطب  سفر به  قضيه  حساب  با اين  پس«

بود   سورتمه  سگ  شبيه. زد  زل  صورتم  كرد و به  گره  را درهم  هاش دست
شمرده . كامالً باز  و پوزة  دريده  هاي ، با چشم جلو خيز برداشته  رو به  كه

سفر   اين  تواند مانع نمي  يچيز«: ميز ياش را كوبيد رو شمرده انگشت سبابه
 »!حتا مرگ ،شود
در . در اين سفر همراهش باشم رد كهاصرار دافهميدم چرا اينقدر  يمن 

 . رفتم يكردم و در اين عوالم با خودم كلنجار م يسكوت نگاهش م
 ». ما  روحي  وضعيت  با اين  خصوص به«  :شد   تر نرم يبعد كم
  هر چه  ، يعني گويم مي  باوئر بدانم  از كريشن  هر چيز كه  من«:  گفتم
 ». كجاست  اش خانه  دانم حتا نمي.  دانم از او نمي  چيز زيادي  اما من. بپرسند
 ».فقط يادت باشد تو و يانوشكا مناسب همديگر نيستيد«
  ».با يانوشكا رابطه دارم اعتراف كنم كه يدانم چرا اصرار دار ينم«
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.  بنويسم  بايد چيزي  من.  عباس  خب اوكي«:  زد يمصنوع  لبخندي 
 .و منتظر رفتنم شد» ؟ بگذاري  تنهام  است  ممكن

  ؟ مگر من چي  يعني.  ام رها شده  و آسمان  زمين  بين  كردم  احساس  دوباره
، اما  ؟ تند از جا بلند شدم بزنم  حرف  يا باهاش به اتاقش بروم  كه  بودم  خواسته

داشت .  جان و بي  ؛ خشك جا ماندم  اختيار همان بي. م ريخته بوده تعادلم به
 .كرد ينگاهم م
،  زدم  پلكدر پوچي حباب؟ بودم؟ گم شده   آلود و تاريك مه  در هواييآيا 
  دوباره  ، اما وقتي يافتم و راه افتادم  خودم  چپ  را سمت قاتا درِ زود يو خيل
در   سبز كه  قورباغة  از يك  بود، با تابلويي  قد كشيده  جلوم  ، ديواري زدم  پلك
 . كرد يداشت نگاهم م. بود  كرده  جاخوش  زردي  زنبق

  به مينانبار با اط  ، و اين كردم  را لمس  صندلي  ، دستة را بستم  هام چشم
 . در خيز برداشتم  طرف

 »! ، عباس هي«: برنارد داد زد
  چيزي«: كند مي  نگاهم  با تعجببلند شده و   و ديدم كه از جاش  برگشتم

 »؟ اي نوشيده
 ». نه«
 »؟ اي كشيده  چيزي«
 ». نه«

  بين دو  پنجره. ماند  كرد و ساكت  اتاق را نگاه  طرف و آن  طرف اين
را   خودم  بتوانم  من  ديوار باز شود كه  خواست مي  و دلم  بودم  ايستادهسرگردان 

 . بيندازم  بيرون
  ، اما هيچ فرار كنم  خواستم كوبيد، مي مي  در مغزم  چكش  مثل  چيزي

ها سر و صدا  قورباغه  كردم،  نگاه  اطراف  به.  بودم  گير افتاده. نبود  راهي
  مخملي  آمد دستكش مي  ذهنم  به  هر آدمي. بود  جا مخملي  كردند، و همه مي

 . داشت
 »!از اين طرف«: را باز كرد  و آن  در اتاق رفت  طرف  دكتر برنارد به

:  گفت  اتاق، و برنارد دستپاچه  ها پيچيد توي سگ  زوزة  صداي
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  در باغ  و با هم  افتادم  راه  دنبالش. دويد  بيرون  از من  و پيش» ! هام سگ«
  زوزه يجمع ها دسته سگ.  دويدن  به  كرديم  شروع برفآن  يرو  هتل
 .  رسيديم نمي  دويديم مي  كشيدند و ما هر چه مي

 يرقصيد، يك يها مثل شعلة آتش در گوشم م گرگ يجمع دستهزوزة 
ها تا دل آسمان  گرفت، و بعد آن التماس يم يپ يكرد، ديگر يشروع م

  بر گانگي  سنگين  چكشي  مداوم كوبشها،  از سگ  يكي  صداي. رفت يم
 .بود  خورده ترك
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زمين دراز  يبود كه آرام  رو يديدم سگ   پليس  كه در ادارة ياولين چيز
را در   افسار سگ  بر نيمكت  نشسته يالكل  كرد، و مردي يكشيده بود و نگاه م

خمارش را  يها چشم. قرار يو بكالفه . نمود قرار مي بود، و بي  پيچيده  دستش
  يا گلوله  ا شليكبيايد ب  گرداند، و منتظر بود يكي  سو مي سو و آن اين  به

 . كند  مغزش را بپاشد به ديوار و راحتش
  اي در زاويه  افسر نگهبان  باجة  راست  بود، و سمت  بسته  دري  چپ  سمت

. كرد با كامپيوتر كار مي  سرتاسري  شيشة  پشت  افسري  كه  كور قرار داشت
  قرار مالقات  بوكوفسكي  با آقاي  ده  ساعت  و گفتم  رفتم  طرفش  به  يكراست

 . دارم
 ». و پاسپورت  نام«
مواد   توي  اندش كرد گذاشته مي  احساس  آدم  قدر بور بود كه آن

اند و  آورده  كامالً برود، درش  رنگش  كه  از اين  ، و قبل كننده رنگ بي
رد   را از زير شيشه  ام آبي  پاسپورت.  افسر نگهبان  باجة  پشت  اندش گذاشته
 . كردم

 

 هشت
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اتاق «: داد  مطابقت  ام را با چهره  ، و عكس انداخت  پاسپورتم  به  ينگاه
  زير ميزش  بعد دكمة. كرد  اشاره  در بسته  و به» . من يراست، آقا  سمت  اول

وارد راهرو . بود  كامالً باز شده  اي ، در قهوه افتادم  راه  وقتي  را فشار داد و من
  بوي و سيگار  ماندگي  بويپيچيد   دماغم در  كه  چيزي  و اولين  شدم  درازي

 .تند ادرار بود
و   در زدم  به  ، چند تقه١١۴  ؛ شماره ايستادم  راست  سمت  جلو در اتاق اول

بود   مردي  تصورم  بود، برخالف  بوكوفسكي  اسمش  كه  افسري.  وارد شدم
بازار   ؛ مثل بسيار شلوغ  ، با ميزي روشن  آبي  هاي ، و چشم الغر و استخواني

  يك. داد  را نشانم  و صندلي» .بفرماييد«:  گفتباهام دست داد و . جهودها
 .كرد مي  بازي  با آن  بود كه  هاش دست  ويت  بلند قهوه  فنجان

 »؟ ايم شما را احضار كرده  چي  دانيد براي مي«:  تا نشستم گفت
 ». بله؟ بله«:  و گفتم  كردم  نگاه  اش قهوه  فنجان  به

را در   بنوشد، آن  كه  آن زد و بي  كرد، لبي  نزديك  لب  را به  فنجان
  را نوازش  دورش  انگشت  بعد با نوك.  گذاشتميز   چرخاند و روي  هاش دست

  هام چشم  را به  اش آبي  هاي چشم.  پايين  باال و از باال به  به  كرد، از پايين
مورد با شما   دكتر برنارد در اين  شما آقاي  شايد كارفرماي«:  و گفت  دوخت
 ».باشند  كرده  صحبت

 ». بله«
  نظرم  به. ماند  ساكت  رد و همچنانك  را نوازش  رنگش  بلند آبي  فنجان

  من  هاي جا دقيقاً چشم آن  كند كه  را سوراخ  جايي  هاش آمد قصد دارد با چشم
:  نوشيد و گفت  اي برد، جرعه  لب  را به  فنجانش. ام يدر پيشان  بود، يا جايي

 »شناختيد؟ را مي باوئر  كريشن  شما آقاي«
  سوراخ  خواهد به مي  تا هر قدر دلش  برنداشتم  هاش را از چشم  نگاهم

 . دهد  ادامه  ام يپيشان  كردن
 »!اميدوارم قاتلش من نباشم«

من «:  ميز گذاشت  را روي  را بلند كرد، در هوا چرخاند و بعد آن  فنجان
 »داشتيد؟  ارتباط  چقدر با هم  كه  است  اين  منظورم يول. هم اميدوارم
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 »كند؟ شما مي  به  مهمي  كمك  ها چه و جواب  سؤال  اين«
 .نوشيد  جرعه  و يك» .داشتيد  يدوست  تا چه حد با هم  بدانم  خواهم مي«
 ».زياد نزديك نبوديم«
 »اجازه دارم يك سؤال دوستانه بكنم؟«
 ».حتماً«
 »نگار هستيد؟ شما روزنامه«
 ». بله«
 »كنيد؟ كار مي  روزنامه  با كدام«
اما حدود .  بوكوفسكي  كند، آقاي  مرا چاپ  ايكاره  كه  اي با هر روزنامه«
 ». ام ننوشته  چيزي  كه  است  سال  سه

 »ايد؟ ننوشته  چرا چيزي«
 »؟ بدهم  بايد توضيح«:  دادم  تكيه وشدم   آرام  كمي

كمي  اگر موافقيد ينظر شما احمقانه بيايد، ول اين چيزها به شايد«
 »؟هوم. ميدوستانه حرف بزن

 »؟ سيگار بكشم  دارم  اجازه«
  نزديك  را با دو دست  اش قهوه  جلوم و فنجان  گذاشت  را   زيرسيگاري

  توانم ها مي شب  فقط  من«:  و گفتم  كردم  روشن  سيگاري.  گرفت  هاش لب
  روزها هم.  پا هستم چون شب  .توانم نمي  كه  است  سال  سه  ، و اآلن بنويسم
 ». كنم مي  تلف  يا وقتو   خوابم ، معموالً مي ام خسته
 »كنيد؟ مي  را تلف  تان وقت  جوري  معموالً چه«
  ، بعضي زنم ورق مي  سكسي  ، مجله كنم مي  بازي  شطرنج  با خودم«
 »...روم مي  هم  ، گاهي ماهيگيري  روم ها مي وقت
 » !ياوك«

 ».نداشتم يمنظور بد«: و كف دستش را به حالت خواهش جلو آورد
توانم بپرسم از كجا فهميديد  يم«:  گفت هش كردم و اومن ساكت نگا

 »كرده؟ يباوئر خودكش  كريشن  آقاي
 ».ديشب دكتر برنارد به من خبر داد«



 ٧٠ ♦ تماماً مخصوص

 »مگر شب حادثه در هتل نبوديد؟«
 ».بيرون نرفتم يچرا، ول«
 »نشنيديد؟ يهيچ صداي«
 ».اصالً«
روز ديشد كه  يگرديد برلين، اما چ يشما معموالً ساعت ده صبح برم«

 »ساعت هفت صبح برگشتيد؟
 ».تمام آن شب دلهره داشتم. حالم خوب نبود«

 »دلهره داشتيد؟«: خيز برداشت
  ».بله«
 »اجازه دارم بپرسم چرا؟«
 ».بود يترسناك فيلم. كرد يپخش م يتلويزيون فيلم«
 »؟يچه فيلم«
 ».كوبريك يشاينينگ، از استانل«

 »!تمام فيلم را تماشا كرديد؟ يو شما تنهاي«: لبخند زد
خواست حس و حال آن شبم را  يمدلم . ماندمسر تكان دادم و ساكت 

 . تعريف كنم يكس يبرا
واقعاً تا ... ، ويخودكشجنايت، يك هتل دورافتاده، برف، جنون، «: گفت

 »آخر فيلم را تماشا كرديد؟
 » .بله، و تبخال زدم«

تلويزيون  يپا«: گفتم. تبخالم را ببيندو با انگشت سبيلم را باال دادم كه 
 ».ميخكوب شده بودم

دانم چرا ديگر پليس  ينم. هاش مهربان شد دوباره لبخند زد و چشم
و او برام تعريف . زدم يلم داده بودم و دربارة فيلم براش حرف م. ديدمش ينم

از كاركنان آشپزخانه كريشن باوئر را  يكرد كه ساعت هفت و نيم صبح يك
 بينيد؟ يم. كنار درياچه يافته است يبه درخت هيختآو

 »داشتيد؟ يكريشن باوئر رابطة نزديك يشما با آقا«
اين احساس  ياما گاه. كند كه ديگر تمام شده يجا احساس مآدم يك
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 بينيد؟ يم .و ناپايدار است يكاذب است، موقت
 ». نبودم  يصميم  باهاش. فقط در حد كار«

. رسند يها هميشه دير م خصوص پليس به. شود يمتأسفانه هميشه دير م
شود كرد جز گشودن و بستن پروندة يك  ينم يرسند كه ديگر كار يم يزمان
 بينيد؟ يم. يزندگ

 »از او نداريد؟ ياطالعات ديگر«
 ».هيچ«

؟ كار زياد؟ اعتياد؟  مالي  ؟ گرفتاري زدم مي  بايد حرف  چيزش  و از چه
 وحشتناك  كشيدن  حشيش در مورد  بايستي آيا مي.  كدام را بگويم  دانستم نمي
 ؟ زدم يم  حرفي  هم  او

 »كشد؟ مي  باوئر حشيش  كريشن  دانستيد آقاي يشما م«
،  ايستادم مي  و تا آخر پاش  كردم ميبود حاشا   اگر زنده.  انكار كنم  خواستم

   داشت؟ يا فايده مرده چه   آدمي  آبرو براي  اما حفظ
اين را از من پنهان . كشيد زياد مي  هم  خيلي  متأسفانه.  بله«: گفتم

  تخته  يك  از رفتن  قبل  اتفاقاً آن شب.  گفته مي  هم  ديگران  البد به .كرد ينم
  گيرش  تازه  جنس  صدگرم  گفت. داد  د و نشانمدرآور  جاش از اين  حشيش

 ». معمولي  ، خيلي نه  ؟ گفت كشي زياد مي  پرسيدم.  آمده
  برد و تخته  عقب  را كمي  را باز كرد، سرش  كشو ميزش يبوكوفسك يآقا
 »بود؟  همين«:  ميز گذاشت  روي  من  را نزديك  حشيش

 ».بود  همين  كنم فكر مي.  بله«
 »كرديد؟ نمي  تهيه   براششما كه «

 » ؟! من«: تير كشيد  پشتم  هاي مهره  چرا يكباره  دانم ، نمي جا خوردم
  را در بشقاب  شده  پيچيده  سيگاريآن را باز كرد و   كشو ميزش  بالفاصله

 . و يك تكه شكالت شده گذاشت، كنار دو پر پرتقال خشك  كاغذها يرو
  هاش ديگر حرف. بود  كرده  را پريشان  هنمبود و ذ  را فرود آورده  اش ضربه
كردم من كجاي پروندة كريشن باوئر قرار دارم؛ و فكر مي.  شنيدم را نمي

 اعتياد؟ خودكشي؟ يا چيز ديگري هم بود كه من خبر نداشتم؟
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سيگاري حشيش   آن  كشيدن  به  ميلي  ديشبپريشب يا چرا   دانم نمي
  چقدر احمق  ديگر، و آدم  زماني  براي  كشو ميزم  توي  بودمش  انداخته.  نداشتم
  چيزي  گاهي.  دست روز مبادا  سپارد به را مي  سرنوشتش  گاهي  كه  است

  دليل را بي  اي نامه  آدم  كند، گاهي   بازي  آدم  تواند با سرنوشت مي  كوچك
 .شود مي  سند محكوميتش  نامه  بعدها همان  كند كه مي  حفظ

  انگيز است چيز غم  همه  كهآن مكان دورافتاده و پرت خاطر   هب  شايد هم
تاريكي را و المپ تير چراغ برق پلكد، ها در خيابان ميروباهي آخر شبو 

در  ندارد،   چيزهيچ   به  ميلركوييم   به  دادن  جز گوش  آدمو كند، آلود ميوهم
 . بودم  خود فرو رفته  بالهت  هالة

  كريشن  آقاي  گذشته  سال  در سه.  نيستم  حشيش  اهل اصالً  من«:  گفتم
  "نه"  چون  داد كه  و آماده  پيچيده  سيگاري  يك  من  به  باوئر چند باري

  كرده  همدلي  باهاش  خواستم تر مي بيش.  گرفتم  ازش  بگويم  توانستم نمي
 ». ، همين باشم
 »؟يهمدل«
. ارف در فرهنگ ما نقش داردهاست، تع يما ايران يها اين از خصوصيت«
حشيش به من خوشحال  يكريشن باوئر با دادن يك سيگار يآقا يوقت
 »بهش بگويم نه؟ يچرا بايست گرفتم؟ يازش م يشد، چرا نبايست يم

  قهوه«: ايستاد و سر برگرداند  جوش اتاق كنار قهوه  بلند شد، ته  از جاش
 »داريد؟  ميل

 ». ، متشكرم نه«
 »!نكرديد يبا من همدل«

 يايران يشما آقا« .انگار شليك كرده و زده توي خال، خوشحال بود
 يرا گذاشت تو "نه"و » !كنيد ياستفاده م "نه"از  يهروقت بخواهيد به خوب

 .گيومه
 يخواستم به زحمت بيفتيد، ول ينم. ماست يها اين هم از جنس تعارف«
 ».آيد يك قهوه با شما بنوشم يبدم نمخب 

ته اتاق يك فنجان لنگة مال خودش  ةپيروزمندانه از گنج يبا حالت



  عباس معروفي ♦٧٣

 .محترمانه گذاشت جلوم يدرآورد، برام قهوه ريخت و خيل
من هم  يكردم برا يخواهش مداشتيد همان اول  يالبته اگر چا«: گفتم
گويم  يشود م يها كه با فيلتر درست م به اين قهوه منچون  .بريزيد

 ».جوراب آب
 ».ندارم يمتأسفانه چا«: خنديد و گفت

خواست يك  يم يوقت. هاش بود چشمگيرترين رفتار اين آدم حركت دست
گيومه؛  يگذاشت تو يتر نشان دهد، در هوا آن را م كلمه را برجسته

اش را همراه آن  هاش، و دو انگشت سبابه برد نزديك شقيقه يهاش را م  دست
 .   داد يتكان م يكلمه دو بار پياپ

را كوچولو كرده و   زنيانگار . گرفت يرا پ  با فنجانش  نشست بازي يوقت
  ، و گاه پايين  كشد، از باال به مي  دست  اشبرهنه  اندام  بهگذاشته روي ميز 

  خيرة  ماليد، و در هر فرصت مي  فنجان  دستة  را به  اش سبابه  انگشت  نوك
به . كرده مي  را از كجا تهيهها  حشيش  بدانم اين مخواه يم«: شد مي  هام چشم

 »نگفته بود؟ يشما چيز
 ».من هم ازش نپرسيدم. نه«
گفته، و با شما بيش از ديگران نزديك  يم يكنم به شما چيزهاي يفكر م«
 ».بوده

 »كنيد؟ جور فكر مي چرا اين«
و را باز كرد، چند عكس بيرون آورد، و آنقدر با لبخند   كشو ميزش

 . نگاهم كرد تا ازش بگيرمخونسرد 
كنار درياچه . كرد يدر ذهنم زنده م يكه خاطرات عجيب يهاي عكس

و من . داد يبزرگ آويخته از قالب را نشانم م يكريشن باوئر يك ماه ،بوديم
آب  يتر رو تابستان بود، و قوها آنطرف. خنديدم ياش م يكنار سبد حصير

 .چرخيدند يم
ه بودم تر رفتزود ياب و ادكلن خريدم و كمتولد يانوشكا كت يآن روز برا

شيفت  ةو كريشن باوئر در فاصل. تراس هتل پر از مهمانان رهگذر بود. هتل
گرفت و  يقاچاق م يها داشت ماه ظهر و شب رستوران، پشت درخت
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 .خوشحال بود
 گرفته بود؟ چرا يادم نيست؟ يعكس را ك
. هتل تعطيل بود. دو سال پيش وايناختنشب  يدر مهمان يعكس بعد

در واندليتز، كنار  يكوچك ةخان. يبا اصرار كريشن باوئر رفته بوديم مهمان
او همه را به من  .خجالتي و ديرآشناهايي  آدم ،شناختم يكه نم يهاي آدم
، يايران يآقا«: ام گذاشت به شانه يكرد، و بعد دستش را م يم يمعرف

شد كه رضايتش  يهاش باز غنچه م و لب» .هتلهمكار من در و نگار  روزنامه
 . را نشان دهد

  گرفته بود؟ يعكس را ك
 . ديگر، همان شب يا در خانه يو عكس بعد

 ! چقدر نوشيديم آن شب
پيش از  يا و او در هر خانه. دادند دست ما يرفتيم يك جام م يهرجا كه م

ننوشيد  يشراب قرمز، قاط يبمانيد رو«: گفت يگرفتن جام زير گوشم م
 »!يايران يآقا

اينها . بازنده نگرد يها گفت با آدم يديد م يدكتر برنارد هروقت مرا با او م
 .اند همه بازنده

 . همان شب، در حال رقص با  دوستان او يعكس بعد
ها  تمام راه! و او چقدر دوست و آشنا داشت! و ما چقدر نوشيديم آن شب

سر ما نيايد تا برسيم به  يمراقب بود بالي يراند و چهارچشم يرا مست م
شراب قرمز،  يرو مبمانو اصرار داشت كه . سر واندليتز ديگر آن يا خانه
 ».بمانيد قرمزروي لطفاً «: ننوشم يقاط

 سرخاز ما عكس گرفت و نور تند فالش يك جا دوربين كنترل سرعت 
و آواز باز راند . اش نكاست ياز خوشحال اين اتفاقو خنديد ، و او مان كرد

  خواهد از شيشه يممثل اين كه پشت فرمان سرش را جلو كشيده بود . خواند
 »!يايران يقرمز بمانيد، آقا يرو«: خوشحال بود. بزند بيرون

سه دختر جوان در آن خانه بودند . خانة محليعكس بعدي در يك فاحشه
به در آشپزخانه داشت چرخيدند و سومي كه دوتاشان با شورت و كرست مي
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 . انگيزي تُنك بودزد و موهاي سرش به شكل غمناخنش الك مي
دخترها . هم برايشان برداشته بودقرمز ناب كريشن باوئر دو بطر شراب 

سه تايي در آشپزخانه دور ما جمع شدند، سوسيس سرخ كردند، و ما آنجا غذا 
 .خورديم

 .، من و او در ايستگاه قطار واندليتزيو عكس بعد
 گرفته بود؟ چرا يادم نيست؟ يعكس را ك

 ».خانه به خانه يرفته بوديم مهمان. بله«: گفتم
. كند ياست كه آدم از تمام ديدارها و خاطراتش عكس تهيه نم يطبيع«

 ».بين شما بوده يتر عميق ةدهد رابط ياين چيزها نشان م
ين دانم چرا ا ينم«: روشن كردم يميز و سيگار يها را گذاشتم رو عكس
از اين  يمن حتا يك. چرا دوست داشت با من بچرخد. كرد يكارها را م

 ».ها را ندارم عكس
 ».داشته بود نگه يا شما را هم در پوشه يها دو تا از مقاله. او داشت يول«
 »چرا؟«
 ».حرف بزنيم و ببينيم چرا يخواهم دوستانه كم يمن هم م«
در   را كه  حشيشي  را باز كرد، تكه  كشو ميزش بار ديگر يبوكوفسك يآقا
اين «: يكنار تكة اصل  گذاشت  آورد و در بشقاب  ، بيرون بودم  گذاشته  نايلون

 » . پيدا كرديم در كشو ميز شما  كه  است    حشيش  نياز هم  اي تكههم 
. زد  زل  هام چشم  به  فنجان  باال آورد و از لبة  را دو دستي  اش قهوه  فنجان

  آخر كه  لحظة.  بله«:  گفتم. كشد را بو مي  نوشد يا دارد آن مي  فهميدم نمي
كنيد   تر حال بيش  كمي  داد و گفت  من  را به  تكه  و اين  ، برگشت رفت مي

 ».خورد دنيا بر نمي  جاي  هيچ  ، به ايراني  آقاي
 »كنيد؟ مي  واقعاً حال«
 يكرديد، آقا يميزم پيدا نم كردم شما آن را در كشو ياگر حال م«

 »!يبوكوفسك
و » كنيد؟ كار مي  دورافتاده  هتل  نگار هستيد، چرا در يك روزنامه  شما كه«

 .گيومه يرا گذاشت تو "دورافتاده"



 ٧۶ ♦ تماماً مخصوص

 ». است  مفصل  داستانش«
 ».خواهد بشنوم يدلم م. باشد«
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 احمدو آندرياس و   من  ها كه با صرب  بوسني  جنگ  شب در بحبوحة  يك

نب هم دكتر برنارد ،  نوشيديم مي  شراب  نمك ، و نم زديم مي  حرف  ن  داشتيمب
 »! ، عباس آه«:  و سرزده  سراسيمه  هميشه  مثل. آمد

 ». دارم  مهمان«:  گفتم
. زد مي  برادرش  دفتر وكالت  به  هم  آمد، سري مي  برلين  به  هروقت

كرد،  مي  بود خاموش  روشن  برد، اگر چراغي مي  اي آورد، پرونده مي  اي پرونده
خورد  كرد مي پيدا مي  در يخچالش  ، و اگر كيكي بست باز بود مي  اي اگر پنجره
زد و  ها مي در اتاق  ، چرخي شويي ظرف  توي  گذاشت را مي  و بشقابش

: زد را مي  ام خانه  باال، زنگ  آمد طبقة مي  طور اتفاقي به  مه  گاهي.  رفت مي
 »؟ كني  را قفل  درِ پايين  آخر شب  تواني مي  بپرسم  ، خواستم عباس«

  سه هزار  انسان  فلزي  مجسمة  بود، و آن  برادرش  نقاشي  تابلوهاي  نگران
  هاي با شاخك زنبور بود  يك  ؛ شكل بود جز انسان  چيز شبيه  همه  به  كه

  ساز مشهور آلماني مجسمه  ؛ از يك لرزان  و پاهاي  ورقلمبيده  هاي ، چشم فلزي
  . شناختم نمي  شلف كه  نام  به

  

 نه



 ٧٨ ♦ تماماً مخصوص

جالبش   برگشته بود و داشت از ماجراهاي يتازه از بوسن احمد آن شب
  هفته  يك  براي. عكس يجنگ، با كل يها كرد، از پشت صحنه مي  تعريف
  بدهد، وسايل  سر و ساماني  اش اينترنتي يكارها  به  كه  بود برلين  آمده

 .بزند، و كمي تفريح كند شهاسري به فاحشهكامپيوتر بخرد، 
  خيال.  ديدم  و آشفته  ، برنارد را سراسيمه در را باز كردم  وقتي. بود  ديروقت

  سرك يجوربگويد و برود، اما   پايين درِ  لدر مورد قف  خواهد چيزي مي  كردم
 »؟ شده  چي«: گفتم.  خواهد بيايد تو مي  دلش  كردم  احساس كهكشيد 
ها  موزائيكم ليست و كاتالوگ ه بودآمد.  يدببخش  ؟شدم  مزاحم  موقع يب«

 ».بگيرم را
 شت،گ يم  موزاييك و سنگ مناسب  از هتلش دنبال يبخش ينوساز يبرا

و او گفته . گيرم يويژه براش م  درصد هم تخفيف  و من گفته بودم كه پانزده
 .هستي عباس  دوست  بود چرا نه؟ تو واقعاً يك

و با   بنوشي  چيزي  آيي مي«:  گفتمبعد  .دادم دستشآوردم و را  پوشه رفتم 
 »؟يمن آشنا شو يها رفيق
 ». ، با ميل آره«

اش  آندرياس تكان داد و باز لب و لوچه يبرا يهمان لحظة اول سر
 .آويزان شد
 ».شهر رم  هاي از روزنامه  بن بن، خبرنگار يكي احمد«:  گفتم

اين «: از من پرسيد يباهاش دست داد، كنارش نشست، و با خوشحال
 »آيد؟ مي  از ايران  دوستت
 ». بلدي  ايتاليايي  ، تو كه بپرس  از خودش«:  گفتم

 ».فرانسه يو كم يليسمن فقط انگ.  نه«
 »؟ نوشي مي  چي«:  پرسيدم شاز
 ».آبجو«

شروع كرد از خودش تعريف كردن و باز  احمد،  آبجو بياورم  براش  تا من
مأمور در   ايتاليايي  روزنامة  يك  خبرنگار جنگي  كه ميدان را به دست گرفت

  ، هيچ برق نيست. كند مي  جا زندگي در آن  شود كه مي  سال  سه.  است  بوسني
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كند،  مي  استفاده  كمد لباس  عنوان  به  اش خانه  از يخچال.  برق نيست  وقت
 .  ، تميز و مرتب آن  باالي  در طبقات  ها ، پيرهن ميوه  ها در كشو جاي جوراب

  هاي با تجربهبا ريش و موي سفيد، سفيدرو، و برخورد  بود خوش  مردي
او هم بساطش را  بر پا بود  جنگ  آتش  كه  هرجا.  جنگ  در خبرنگاري  زياد

 كه  آدمي.  و پيروزي  از شكست خيالبي، فراوان  پذيري با تحملكرد؛ پهن مي
 .خوشگذرانالبته آدمي تميز و مرتب، و . بود  تخمش  چيز به  همه

 .براش آبجو آوردم و موزيك گذاشتم. كرد يبرنارد لبخندزنان نگاه م
 هسال پنجزمان جنگ ويتنام بيست و بن بن احمدداني برنارد؟ مي«: گفتم 
 ».جنگ دارد كه خودش بايد تعريف كند از آن ييك خاطرة بامزة سكس. بوده

خنديد،  ميزد،  مي  حرف  ها صحنه  پشتو   و از جنگكرد  مي  تعريف
  بلندش  پيشاني  و به  داشت برمي  كرد، دستمالي ، عرق مي بافت مي  خاطره

 . كرد؛ خاموش مي  نگاه  آدم  زد، و بعد به مي  آتش  كشيد، سيگاري مي
مصاحبة ما توي يك هتل . يك روز با پيكاسو مصاحبه داشتم«: گفت

هاي من جواب پيكاسو همينجور كه به پرسش. انجام شد و كمي طول كشيد
، هيچوقت يادم شب عجيبي بود. كردداد روي كاغذش چيزي طراحي ميمي
از ديدم . به طرفم دراز كرد ش رامصاحبه كه تمام شد پيكاسو كاغذ .رودنمي

كه امضا را "گفت . كنيد اقاي پيكاسو شگفتم امضا. صورت من طرح كشيده
. كنمهستيد براي شما امضا مي مهمي، ولي چون خبرنگار "كنندامضا نمي

. من و همكارم از هتل آمديم بيرون، خب جوان بوديم. امضا كرد و داد دستم
من همان طرح را . بازي، پول نداشتيمندهخوري و جعرقخواستيم برويم مي
و يك هفته پول خوبي به ما داد  .و هتل به يك زن سالخورده فروختمجل

 ».آنجا خوش گذرانديم
 »فروختيد؟ واقعاً؟«: برنارد خودش را جلو كشيد

جوان بودم و . خب بله«: هاش را از هم گشود و لب برگردانداحمد دست
 »  .ديگر كنمهم بهش فكر نميحاال . فهميدم كار پيكاسو چه ارزشي داردنمي

  »؟ خُب«:  آندرياس گفت
چند «: ميدان را گرفته بودزباني با چرباحمد حرفش گل انداخته بود و 
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  اسكورسيسي  با مارتين  داد كه  دست  فرصتي.  ناپل  بودم  رفته  پيش  وقت
 ». كنم  مصاحبه

 .همه ريختم يشراب باز كردم و برا
  كردم  باهاش  مفصلي  مصاحبة. بله. براي من پر كن لطفاً«: گفتاحمد 

روز .  است  اي بامزه  شد، آدم  چاپ ة رمروزنام  سر هم  پشت  شمارة  سهدر   كه
.  داريم  با هم  زيادي  مشترك  و تو وجوه  ، من احمد  گفت  گشتم برمي  آخر كه
بعدها   تو هم  كه  ام سينما خوانده  اي مدرسه  در همان  من  كه  است  اين  يكيش

.  شرابم  تو عاشق  مثل  هم  من  كه  است  اين  اش يدوم.  اي بوده  دانشجوش
  بهش.  شراب قرمز  فقط  هم  ها، و آن شب  البته.  خواهد بنوشم مي  دلم  مدام
شايد   كه  داريم  هم  اساسي  اشتراك  وجه  ، ما يكيجناب اسكورسيس  گفتم

.  توست  حاال زن  من  سابق  ؟ زن داني مي  ؟ گفتم چي  گفت.  باشي  خبر نداشته
  اش در  باره  هميشه  زنم  كه  اي حرامزاده  آنپس ! دانستم ينم!  عجب  تگف

  حق  نگير، بهت  سخت  گفتاسكورسيسي . شايد  ؟ گفتم زند تويي مي  حرف
 »! گويد حرامزاده پرند، مي مي هرز  كه  هايي آدم  به  من  زن.  دهم مي

تعريف   از جنگ احمد. خنديديم يرفت و ما م يپيش م يشب به خوب
و . دارد  اقامت نزديك هرزگوين ستاردر شهر م  كه  گفت كرد و مي يم

  سربازهاي  رود پيش روزها مي  دارند كه  ساله  نه  دختري  شان همسايه
از . ياد بگيرد  اسپانيايي  چند كلمه  پلكد بلكه ها مي ، دور و بر تانك اسپانيايي

. شعر بگويد  اسپانيايي  خواهد به مي  دلشآيد و  مي  خوشش  اسپانيايي  زبان
 . است  نادين  دخترك  اسم

  هميشه  افتاد كه  و يادم.  بلند آبجو را جلو برنارد گذاشتم  ليوان  دومين
.  برگشتم  پسته  اي و با كاسه  رفتم.  گذارم مي  در يخچال  براش  پسته  كمي
 »! عباس  ، ممنونم آه«:  گفت

  هاش سرگرم با سگخودش را  معموالً  دليل  همين  به. بود يآدم تنهاي
و حتا   قمار داشت زندگي  اين  و پاي. باز ؛ سگ ، عشقباز بود يا نه. كرد مي

بدهد، اما   را از دست  هاش سگ  حاضر نبود. داد باد مي  را به  اش قيافه
  كه  آن ، بي شب  ها نيمه سگ  خاطر زوزة  به  هتلش  هاي مهمان  پذيرفت كه مي
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  .ندهد  كنند و او اهميتي  جا را ترك آن  شاكي  حالت  بپردازند، به  پولي
كه كارم را از دست دادم و  يها بعد فهميدم؛ زمان همة اين چيزها را سال

 .هتل او يپا شدم شب
 آمدند مي  شب  از نيمه  پس  اعتيس  هتل  اطراف  هاي همسايه  كه  هايي شب

  توانست نمي  كسيو . توانند بخوابند كردند كه نمي مي  تراضزدند اع مي  زنگ
  كرد، دومي ها آغاز مي از سگ  يكي. كند  ها را خاموش سگ  جمعي دسته  زوزة
هوا   كُر به  صورت  به  سگ  چهل  سي  صداي  و بعد يكباره  پيوست او مي  به
  را بر مردم  خواب  كه  اي ملتمسانه  وار و ممتد، يا نالة گرگ  اي ، زوزه رفت مي
 .آمد يهم ازم برنم يشدم و كار يمن سرگشته م .كرد مي  حرام

  پليس  مداخلة  اند و كار به كرده  ها اعتراض بود همسايه  شنيده  بار كه يك
 »بودند؟  ناآرام  من  هاي سگ  ديشب  عباس«: هام چشم يزل زد تو،   كشيده

بعد . كرد مي  پارس  رار بود و هيق بي  شان يكي  .آره متأسفانه«:  گفتم
 »... زوزه  شان همه  صبح  دماي  تا دم  كنم مي  گمان
 »!ياوك«

  را سر من  هاش دلي دق  همة  كه  دانستم مي.  رفت  اتاقش  مكدر شد و به
  درهم  هاي ، با اخم پذيرش  پيشخان  آمد دم  رفتن  موقع. كند، و كرد مي  خالي
 »!حاضر شو  سر كارت  موقع  به  كنم مي  ، خواهش عباس«:  گفت

 »؟ من«: هام گرد شد چشم
  ، بقيه را نرساني  خودت  موقع  تو به  وقتي.  مني  ، تو دوست عباس  ببين«
 ».ريزد مي  هم  جا به اين  گيرند و نظم ياد مي  هم

 ». جا هستم اين  نُه  از ساعت  قبل  هميشه  من  ولي«
 ». يا چهارشنبه  شنبه  سه!   اي دير آمده  شب  يك  پيش  هفتة  اندمن گفته به«

  در تمام«. شكسته بود يها آخ، آن شب توفان بود، جاده پر از درخت
 »...و  گير افتادم توفانبار در   يك  ، فقط كنم جا كار مي اين  كه  مدتي
 .بود  و غضبناك  خراشيده  و صداش» .ديگر تكرار نشود  كنم مي  خواهش«

بايد   كه  دانستم و مي.  بگذارم  هاش سگ  دم  نبايد پا روي  كه  دانستم مي
زوزه كشيده بودم و    انگار من.  ها را انكار كنم زوزه  آن  و همة  بگويم  دروغ
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از   تا چند روز با اكراه  بود كه  گرفته  قدر دلم آن. را آشفته بودم  مردم  خواب
  روي  خواست مي  دلم. آمدم در مي  ام از خانه  اه، و با اكر شدم بيدار مي  خواب

 . كنم  نگاه  سقف  و به  و سيگار بكشم  بيفتم  تختخوابم
  هاش سگ  و ور رفتن  غذا دادن  به  ها زير باران او ساعت  بود كه  هايي شب

   بودم  اي عاشقانه  صحنةناظر   دست  ، چتر به قفس  گذراند، و من از بيرون مي
  از نوازش  دست  اي شد، اما حاضر نبود لحظه مي  زير رگبار خيس  يمرد  كه

  بيخ  خوابانده  ناگاه  مهربان  آدم  چرا اين  پرسيدم مي  از خودم. بردارد  هاش سگ
وجود   در حيوانات  حتماً چيزي.   انداخته  بيرون  ، و او را از خانه همسرش  گوش

؛ با   آميخته  سگ  و خود را با بوي  شسته  دست خانوادهاز   مردي  دارد كه
  دست  معيوب  ، و انگشت در پيشاني  بخيه  و چند جاي  ورجهيده  اي چهره
 . دستت  آمد كف مي  كوچكش  داد انگشت مي  دست  باهات  وقتي  كه  راست

براش قصه . ماندمن مي پيشآيد ها مينادين گاهي شب«:  گفت احمد
هميشه  .هم جسمي و هم عقلي. رشد عجيبي دارد اين دختر .كنمتعريف مي

دارد  دخترك  ديدم شب  يك. كندگويد كه پيش من احساس امنيت ميمي
  كن بود و با پاك  كرده  شروع  اول  از صفحة. كند مي  را پاك  مشقش  دفترچة
  اين  دارم  ؟ گفت ، نادين كني كار مي چه  گفتم.  كلمات  جان  بود به  افتاده
  زبان  عاشق.  جديد بنويسم  از فردا مشق  كه  كنم مي  را پاك  ام قبلي  هاي مشق

 ».بود  اسپانيايي
معصوميت . شورد را مي  بشريت  شود، گناه مي  قاطي  با هم  و فقر كه  عشق

اش توان معاملهشود كه اگر به استغنا برسد، با هيچ چيزي نميهراساني مي
 .به استغنا برسدالبته اگر اما . كرد

 . داديمنوشيديم و گوش ميمي. باز براي همه شراب ريختم
،  بر سرتان  خاك  ها، گفتم اسپانيايي  در كانتين  روز بعد رفتمصبح «: گفت
  پس. بدهيد  بهش  اقالً چهار تا دفترچه. گيرد را ياد مي  تان دارد زبان  دخترك

 »خوريد؟ مي  دردي  چه  به
 »مانيد؟ ستار ميدر م  تا كي«: برنارد پرسيد

 ».برقرار باشد  جنگ  كه  تا زماني.  نيست  معلوم«:  گفت احمد
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را نشخوار   چيز بيهوده  بايد يك  چي  براي.   كردم فكر مي  دخترك  به  من
؟ قاطي روزها آنجا سرگردان استكند؟  مي  هم  كرد؟ آيا او اصالً كودكي

، اما فكر سفر  و او را ببينم  مستار بروم  به احمدبا   خواست مي  دلم سربازها؟
  ، سوار قطار يا هواپيما شوم، بگيرم  مرخصي  كه  كرد؛ اين مي  را مختل  ذهنم
 .  ريخت مي  هم  تعادلم به  ، راستش بروم  ناشناخته  جايي  و به  را رها كنم  ام خانه

 »شما ندارد؟  براي  خطر جاني«:  پرسيدبرنارد 
 .نيست آشنا  جنگ  تو با مقولة  رفيق   اينبه گمانم «:  گفت  ارسيف  به احمد
 »؟ است  چه كاره
 ». است  مشغول  هتلداري  شريف  شغل  اما به.   پزشك«: گفتم

 »؟ چي  يعني«
را در   آورد و مالياتش درمي  پول  پزشكي  از راه. دارد  مطب.  همين  يعني«
 ».اندرس مي  قانوني  مصرف  به  هتل  توسعة

 »؟  اش نويسي چرا نمي!  گزارشي  عجب«: براق شد احمد
دعا را ياد   سوراخ.  است  جوري  اين  شان مملكت!  چه  به من«:  گفتم

  ، يك ديوار پولدارها و بقية مردم  كشند بين ديوار مي  آرام  دارند آرام. اند گرفته
نيستند، يك مشت   دو تا كه  يكي.  تخمم  اصالً به.  تر از ديوار برلين محكم

  يك  حاال منكنند؛  يد تجارت مدارناند،  پزشك و وكيل با هم برادر شده
  بدي  بچة  اين  ؟ البتهبنويسمچيزها را   اين  بيايم  لت و پار شده  نگار روزنامه
 ».دارد  كمبود محبت. كند مي  زندگي  هاش با سگ  جوري  ، دارد يك نيست

 ». زديم مي  حرف تو  به  راجع« : گفتم. كرد يبه ما نگاه م  واج و  برنارد هاج
 »شود؟ يتمام م يجنگ ك«:  شكست  پسته و باز و باز نوشيد زد  لبخندي 

  كه  شده  جوري  از جنگ  من  فقط تجربة. شود حدس زد ينم«:  گفت احمد
 ». رسيده  فاجعه  عمق  بهچقدر فهمم جنگ  يفضا م  به  كردن  با نگاه

 »؟ ريجو  چه«:  را برداشت  آبجوش  را جلو كشيد و ليوان  برنارد خودش
، بعد  اش پيشاني  را چسباند به  دستش  كف ،كرد  را شل  كراواتش  گره احمد

در هر جنگي بايد به چروك «:  گفت  يدارزنگ صداي  شد و با   خيره  پنجره  به
 »  .هانگاه كرد يا به درهم شكستگي پلها پيشاني زن
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به . بيندهركسي از جنگ يك چيزش را ميكردم و من داشتم فكر مي
  ، و ديگر مردم  كفش  به  كرد؛ يكي  دو چيز نگاه  بايد به  در هر جنگي نظر من

 . آميز بوده چقدر فاجعه  جنگ  يك  دهند كه مي  ها نشان اين. ها بچه  دندان  به
 »؟ نوشته  اين را  حال  تا به  كسي«: پرسيدبرنارد 
  مزه  را مزه  مزشقر  شراب. بود  فرو رفته  و رها در مبلش  خيال بي  احمد

با كلي عكس كه  ام نوشته  كه  است  معلوم«:  گفت. زد  كرد و لبخند مي مي
  اند و موقع تجاوز كرده  زنش  ها به دارم كه صرب يا مثالً همسايه.  چاپ شده

حاال اين خانواده شانس .  اش سينه  اند روي را گذاشته  تجاوز سيگارشان
شان  دارند كه اوضاع يها اندك امنيت يياند كه در حمايت اسپانيا آورده
  سه كار بلد است؛ يكي  فقط.  بينم را هر روز مي  زن  اينمن . تر نشود خراب
كند، و كار اصليش  مي  كه مدام دارد تف آدامس بجود، ديگر اين  مدام  كه اين

شورد و  تشت، مي يريزد تو يهاش را م اين است كه از صبح تا شب لباس
 ».پوشد يكند و م خشك مي

و برادرم سه چهار   بودم  ساله  شش  پنج  من  جنگ  موقع«:  برنارد گفت
  بود و دو روز در راه  گذاشته  فورقون  ما در يك  مادرم  كه  هست  يادم. ساله
؛  كردم مي  مناظر نگاه  به  رد و منب مي  مرا پيش  چيزي  آمد كه مي  خوشم. بود

مادرم . ديگر يجاي يمرو يم يچرا از جاي مدانست ينم. الو از واندليتز تا پرنس
  شد، به مي  خسته  خيلي  بود و هروقت  گذاشته  فورقون  تويرا   هامان خوراكي

  هرگز به  آرد كه  ، مقداري پخته  زميني شد؛ چندتا سيب مي  ها سرگرم آن
را پيدا   جاييالبد .  را دارم  آن  وز همهن  كه  صابون  قالب  نخورد، و يك  دردش
  بعد هم.  هست  در ذهنم  هميشه  خاطرات  اين. بگيرد  دوش  كه ه بودنكرد

 ».ها اشتازي  زير چكمة   مانديم  طرف  شد و ما آن  كشيده  ديوار برلين
با سرش را كج كرد و .  ريختم  ديگر براش  يكي. بود  شده  تمام  آبجواش

 »؟ هستي  از كار راضي«: يدپرس  مهرباني
 ». شوم مي  موزاييك  دارم  هم  خودم«
 ».تو كار هست يهتل من؟ آنجا هميشه برا يآي يچرا نم«

. ديوار برلين؟ ماند  جهاني چي  از جنگ«:  حرف را عوض كرد  بن  بن احمد
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  مراحل  را زاييد و داشت  آن  ملتي  بود كه  اي تولد بچه  جشن  جنگ  آن  در واقع
  اي جامعه. انداختند مي  تف  دنيا بهش  اما همة. كرد يرا تماشا م  رشدش
. را باال بياورد  اش هستي  همة  توانست نمي  حالبود و با اين  كرده  استفراغ
را   آن  بايد روزي  وجود دارد كه  اش در معده  چيزهايي  من  عقيدة  به  هنوز هم
؟ باور كنيد  سوز شده شما ريشه  هيتلر در جامعة كنيد شما فكر مي. باال بياورد

ها و  فرانسويو ها  ياتريش.  ها نيست تنها آلماني  مشكل  اين  البته.  نه
  كمي  ها البته ايتاليايي. دارند  شان جانور را ته معده  هنوز اين  ها هم انگليسي
  ر ايتاليا بهما د  هرچه. كند فرق مي  ايتاليا با هم  و شمال  جنوب. متفاوتند
 ».شود تر مي  مخوف  ، جانورمان شويم مي  نزديك  اتريش

  شام  خواهم مي!  ، عباس ستجالبي   تو آدم  رفيق  اين«:  برنارد گفت
 »مانيد؟ مي  در برلين  شما تا كي«:  گفت احمد  و بعد رو به» . كنم  دعوتش

 ». فردا عصر بايد برگردم  من«
 »آييد؟ مي  آلمان  به  كي  دوباره! چقدر حيف«
  اگر هوس«: ادامه داد بعد و. و لبخند زد» .ديگر  ماه  هشت  شايد هفت«

 » ... برق ندارد و كه  هست  كوچكي  ها بگذريد، خانة طرف  كرديد از آن
: پرسيدهاي آندرياس به همة ماها نگاه كرد و خيره در چشمبرنارد دكتر 

 »گوييد؟جمله تعريف كنيد چه مياگر بخواهيد جنگ بالكان را در يك «
خواستم من اگر مي«: گفت نشسته بودآندرياس كه تا آنوقت ساكت 

: شودساختم كه با اين صحنه آغاز جنگ بالكان را تعريف كنم يك فيلم مي
اند، ها كمين كردهاي پشت شاخ و برگتيرانداز كنار تپهاز طلوع آفتاب دو تك

نزديك غروب . ايي كوچكي را زير نظر دارندبا كاتيوشا و مسلسل خانة روست
. شوندشان ميخانواده يعني مادر، يك پسر جوان، دو دختر دبستاني، وارد خانه

گذارم زير تيتراژ، و بعد اين صحنه را مي. رود هوادر كه بسته شد، خانه مي
 ».كنم كه داستان اين كينه و نفرت صدساله چي بودتعريف مي

 . گشت و منتظر ماندبرنارد به طرف من بر
جنگ بالكان براي من يك دختر نُه ساله است كه قاطي سربازها «: گفتم

شود به يك تبديل ميش ا دخترانهگاه و بيگاه هاي دلهرهو سالح جنگي، 
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  ».پذير و زخميآسيب .ة دائميترس بمباران شد
 »شما؟ خب؟«: برنارد با رضايت سر تكان داد، و بعد رو به احمد گفت

مصاحبه  خواهد با تلويزيون ميمثل اين كه هايي فكر كرد و لحظه احمد
بايد تك شما . شود تعريف كردمله نميججنگ بالكان را در يك «: كند گفت

 » .هاي مرا بخوانيدگزارشتك 
  طرف  كشيد و به  بيرون  پيرهنش  از جيب  كارتي  با دو انگشت آنوقت

 » .بياييد«: برنارد دراز كرد
؟ يچ. وشاخي احمد«: بلند خواند  را با صداي  برنارد خنديد و كارتدكتر 
 .و با تعجب به من نگاه كرد» نيستيد؟  بن بن احمدمگر شما 
چند   هميشه  خاطر كه  اين  ، به بن بن احمد  به   مشهور شده اين.  نه«: گفتم
 ». دده مي  چند تا بهش  دببين  اي ، و هر جا بچه هست  شهمراه  بن كيلو بن

بن را جلوش گرفتم كه تصويرهاي بن. از يوشاخ بودنش حرفي نزدم
فكر   جنگ  مكند به مي  نبات آب  ها تا وقتي بچهآخر، . شيرين جلوه كند

  .كنند نمي
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 »؟يايران يكنيد آقا يفكر م يبه چ«: گفت يبوكوفسك يآقا
 ».هيچ«
 »خواهيد؟ يم ة ديگريك قهو«
 ».شوم يبله، ممنون م«

به نظرم . كرد ينگاهم م يريخت زير چشم يطور كه برام قهوه م همين
دوباره با همان احترام فنجانم را . رسيد رفتار و لحن كالمش تغيير كرده است

 .جلوم گذاشت
  همين دوستي  گردد به برميدر آن هتل دورافتاده داستان كار كردن من «

گفت . آنقدر زير گوشم خواند و خواند كه خام شدم. ردبا دكتر برنا  دور و درازم
هم به  يتمام روزت را با خاك و سيمان تباه نكن، بيا در آن بهشت كم

و سيمان مقاله  سنگاز  يكن ييك بار برام نوشته بود تو فكر م. خودت برس
 »آيد؟ يدر م

 »خب؟«
پيدا نكردم  يآنقدر به كار كردن من در هتلش اصرار ورزيد كه دليل«

 ده



 ٨٨ ♦ تماماً مخصوص

  ».دعوتش را رد كنم
 ».آخرش پذيرفتيد« :گفت يبوكوفسك يآقا
 ييعن .كند يبن بن هم خواست كه مرا راض احمدآن شب سر شام از «

 از يخيل. بكند يآن هتل حاضر بود همه كار يكه مرا بكشاند تو اين يبرا
 ».هام را خراب كرد رابطه ،را از دورم پراندم ها رفيق

را  يزيرسيگار يبوكوفسك يآقا. سيگار روشن كردميك ساكت شدم و 
تازه در شكاف  يسيگار. كرد يكف دستش گرفته بود و با خنده نگاهم م

 .شد يدود م يزيرسيگار
 روشن كرده بودم؟ يك
كريشن باوئر را انجام  وظايفاز  يمن فقط بخشمحيط كار هم  يتو. بله

طرز  وظايف خودش، به  جز بهاو   من به اين هتل،  نمداز آ  پيش. دادم يم
  ، زمين شست ها را مي ها و ظرف آخر شب هم قابلمه. كرد كار مي  وحشتناكي
را   مهمانان  ، انواع صبحانة گذاشت مي  را سرجاش  انداخت، وسايل را برق  مي
 يكار  ، و ديگر چه چيد مي  كرد و در يخچال مي  بزرگ آماده  هاي در سيني

  عنوان  داد، و به مي  من  تحويل  بايستي را مي  توران؟ پول صندوق رس داشت
 . كرد مي  را ترك  آخرين نفر هتل

  مدام  بود كه  هتل  رستوران  او سرگارسون ،او نبود  ها وظيفة اين  اما همة
بابت هم  سياه صد و پنجاه مارك. وا نماند  ديگرش  وظايف  دويد تا از مي

ها و  تميز  سگ  غذا دادن به يكه در ازاگرفت  يها م به امور سگ يرسيدگ
  .بودي نپول  شان كردن كثافت
. به رفاقت و صميميت نداشت يدانستم ربط يكه من دربارة او م يچيزهاي
شود،  يرد و بدل م يها بين كاركنان يك محيط به سادگ اين حرف

كنم تا  ينگاه م يتر احساس ام، و به ماجراها بيش يخصوص كه من شرق به
 بينيد؟ يم. يمنطق

در . شود يخواستم بدانم مرز احساس و منطق كجا تعيين م يهميشه م
 يشود، در درازا يمرز احساس و منطق در فرهنگ تعيين مكه آلمان فهميدم 

 .ها كانت دارند و ما حافظ يآلمان. تاريخ
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 »توأمان؟ يداشته؟ احترام و دلخور يدهيد از شما دلخور ياحتمال نم«
توانستم بر نفس  يكردم نم يكوبيد كه هرچه م يهام م در شقيقه يچيز

زدم  يدست و پا م. شد يفشرده م يچيز يام ال جمجمه. كشيدنم مسلط باشم
شايد هم  كردم؟ ياثبات م يرا بايست يچه چيز يول ،را اثبات كنم يكه چيز

از جا بلند شدم و  .كوچكم شكل عوض كند يترسيدم آرامش و تنهاي يم
 ».ديشب تا صبح بيدار بودم. ام بخوابم روم خانه يمن م« :گفتم
  »چي؟«

 ».ام خسته. ندارم به شما بگويم يا چيز تازه«: لرزيد يم آشكارا ميصدا
از شما كريشن باوئر  يآقافكر كردم شايد . تان كنم خواستم ناراحت ينم«

و با » ...يا ايد اش را گرفته به اين خاطر كه شغل شبانه بوده، مثالً "دلخور"
 .توانست مرا رام كند يهاش فضا را آرام كرد، اما نم دست

ديگر   كريشن باوئر بعد از ازدواج«: جور كه ايستاده بودم گفتم همان
  گشت مي  كسي  دنبال  اي هفته  دكتر برنارد دو سه. ها بماند شب  توانست نمي
  و به  استعفا دادم  هخاطر رفاقت از آن كارخان به  من. كند  او استخدام  جاي  كه

 ».، همين درآمدم  هتل  اين  استخدام
و . من نگران شما هستم. بنشينيد لطفاً. يايران يآقا من نگرانم« 
در هم  يسهم مختصر كريشن باوئر ياز هر جرم آقاچرا   بدانم  خواهم مي

و دنج را » .دنيا  "دنج"  گوشة  در اين  هم  ؟ آنشتهكشو ميز شما وجود دا
 .گيومه يت توگذاش
 » . خوشگذراني  براي  است  دنجي  واندليتز جاي. بله«

  سران  زماني. و زيباست  آرام  شكارگاه  و ديگر نگفتم كه اينجا يك
  ها كه آتش  چه  مردم  از چشم  شهر پنهان  در اين  شرقي  آلمان  حكومت
 !به سيخ نكشيدند يهاي چه خاله! نكردند  كه سرخ يهاي يمرغاب  چه! نسوزاندند

آيد  مي  يوحشتناك  غربت  شوند غم مي  ها دلتنگ خارجيوقتي حاال هم خب، 
  بينيد؟ يم. نبود  خارجي  باوئر كه  اما كريشن.  شان سراغ

. باشد  ديگري  تواند دليل مي  فشار كار هم.  است  ، تنهايي تنهايي«: گفتم
  رودة  بوي  هاش كند دست يم  احساس  ، كرده  جمع  سگ  قدر گه آن  گفت مي



 ٩٠ ♦ تماماً مخصوص

  گُه  بازها چرا خودشان سگ  اين  گفت زد و مي غر مي  هميشه. دهد مي  سگ
 »كنند؟ را تميز نمي  شان سگ
جلو   را جوري  و فنجانش» چيزها بوده؟  خاطر اين  كنيد به يشما فكر م«
  هاش با سرانگشت.  را ببينم  هاش چشم  توانستم ميفقط   بود كه  گرفته  دهنش
 .كرد مي  را نوازش  فنجان  بدنة

 ».دانم ينم«: گفتم
  هم  را به  تعادلم  وقفه و بي  چكشي  صدايي. آمد مي  سگ  پارس  صداي

 »؟ بودم  كرده  خودكشي  و اگر من«:  گفتم.  ريخت مي
  هر كسي. كند يو همين نگرانم م! يايران يكرد آقا ينم يفرق«

 ».كند  تواند خودكشي باشد، مي  داشته  "شهامت"
 »را داريد؟  مثالً شما شهامتش«

كريشن باوئر به  يآقا«: شد  ميخكوب  هام چشم  آورد و به  را پايين  فنجان
 »دارد؟ يشما گفته بود كه قصد خودكش

 »كنيد؟ يشما اينجور فكر م«
 »!كرديد يشما شب واقعه فيلم شاينينگ تماشا م«

  احساس. كوبيد مي  هام در شقيقه  سگ  صداي. كوبيد مي  هام شقيقه
 يدارم از مرز  فكر كردم.  كنم مي  ناآشنا سقوط  اي قعر دره  به  دارم  كردم مي
 .كند يبه مغزم شليك م يدر تاريك يگذرم و كس يم

كريشن  يآقابودن با جرم  ي از شريكفيلم شاينينگ هم سهم يتماشا«
 »...باوئر است يا؟

كريشن باوئر رفته  يچهار هفتة پيش شما با آقا«: عاقبت شليك كرد
 »بوديد باوهاوس؟
. زديم يفقط گشت. نخريديم يچيزولي . بله«: بعد گفتم. ساكت شدم

 ».به ميخ و پيچ و تخته و ابزار نگاه كرديم و برگشتيم يكم
 »همين؟«
 ».همين«
 يچ. دارد با وقت گذراندن در يك بوتيكچرخيدن در باوهاوس فرق «
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 »باعث شد كه برويد باوهاوس؟
داشتم كارم تمام شده بود و . كريشن باوئر آمد دم ماشينم. دانم ينم«
گفت وقت داريد با هم برويم باوهاوس؟ نتوانستم بهش .  گشتم برلين يبرم

ازش نتوانستم . ابزار چرخيديم و برگشتيم يالبال يقدر. رفتيم. نه بگويم
. خواهد بخرد يم يچكند؟ يا حتا نپرسيدم  ياش را تعمير م آيا دارد خانهبپرسم 

دكتر برنارد هروقت . كند يگردد كه پيدا نم يم يفكر كردم شايد دنبال چيز
 ».ولي او هرگز بازنده نبود .بازنده نگرد يها گفت با آدم يديد م يمرا با او م

كنيد، و  يمن وجود دارد كه قرار بوده با هم خودكش ياين تصور برا«
ايد و  فيلم شاينينگ گرم كرده يسرتان را به تماشا. ايد شما قالش گذاشته

 ».ايد برگشتهساعت هفت صبح به برلين 
 . و عواقبش را بپذيرم چيزي بگويموقتش بود كه 

چه خوب كنم اين بار  يتعجب م. رسد معموالً دير مي  آلمان  پليس«: گفتم
 »!ايد واقعاً كه نابغه. ايد سر نخ را پيدا كرده

 يهستيد آقا  شما افسر جنايي«  :را رها كردم  خالصتير   بندش و پشت
شما حتا حاضر .  مرده  چاره بي  آدم  يك.  كرده  نفر خودكشي  يك! يبوكوفسك

داريد با  پيدا كنيد يا يايد چيز واقعاً مرا آورده. هاش را بگيريد نيستيد رد تلفن
 »گرديد؟ مي  چي  دنبال ؟كنيد مي  را پاك  مسئله  ها صورت بازي  اين

 ».كه براش آنهمه حشيش تهيه كرده يدنبال كس«
 ».ببينيد كجاي كارتان خراب است هاش را بگيريدرد تلفن«

 . رفت ور   اش قهوه  كرد و با فنجان  نگاهم  ساكت
  سگ  اين«:  گفتم. تاب بودم يبود، و من ب  شده  وحشتناك  سگ  صداي
 »؟ شماست

 ». ندارم  سگ  من. نه، نه«:  شد، گفت  سگ  صداي  متوجه  يكباره
باوئر   چرا كريشن  ، راستي بوكوفسكي  آقاي«:  گفتم.  بودم  شده  پريشان
را   اش قهوه  فنجان  كردم  احساس. و به طرف در رفتم» ؟ كرده  خودكشي
  بود و همة  رها شده  از دستش  اما ظاهراً فنجان. ميز  كوبيد روي  محكم

 .بود  كرده  اي را قهوه  كاغذهاش
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 .  و از اتاق زدم بيرون» .باشد  داشته  بايد شهامت  آدم«:  گفتم
رو   سگ  ، يك در راهرو را باز كردم  وقتي. تركيد در راهرو مي  سگ  صداي

  را بيرون  خودم. بود  شده  ستهب  نيمكت  به  اش كرد، و قالده مي  پارس  من  به
  فهميدم كند، و نمي مي  پارس  در بسته  به  همچنان  سگ  كه  و ديدم  انداختم

 .چرا
اتاق افسر   به.  است  در قفل  شدم  متوجه  پليس  از ادارة  رفتن  بيرون  موقع 

 .ند كندسر بل  و رو رفته  رنگ  پليس  تا آن  و منتظر ماندم  كردم  اشاره  نگهبان
 ».باز كنيد لطفاً«: گفتم
 لطفاً! من  ، آقاي نشده  هنوز با شما تمام  بوكوفسكي  كار آقاي«:  گفت
 ».برگرديد
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  اي در كوچه  داشت.  آباد ديدم بهجت  پارك  را نزديك  يپر،  برگشتم  وقتي
است  يهاي دنيا پر از آدم.  كنم نمي  ديگر گمت.  كنم نمي  ديگر گمت. دويد مي

 . كنم نمي  من ديگر گمت يول .اند كه همديگر را گم كرده
  سو شليك سو و آن اين  به  خيابان  وسط  اي دويدند، و عده مي  همه

  را پرت  اي دو نفر داشتند جنازه. بود  رسيده  هم  كش نعش  يك. كردند مي
  آرام  كن جمع آشغال  ماشين  مثل  كش ها، و نعش نعش  بقية  كردند روي مي

 . داشتند  خيابان  گوشه و كنار  به  چشم  در كنارش  و چند نفري  رفت مي  پيش
 ها از ماشين  زير يكيبه   اي ر كوچهد  شده  پارك  هاي كنار ماشين  يپر
هر   به  كه  يافتم  در خودم  تازه ينيروي  باره و يك  كردم  باز گمش. ه بودخزيد
را   كوچه  و پا عرض  چهار دست  اي گربه  مثل.  برسانم  او  را به  خودم  قيمتي
همان رگبار فضا را   صداي ر ديگربا.  ماشين  زير يك  و خزيدم  كردم  طي

موتورسوار هم   يك .از دور جوابش داد ي، و رگبار ديگرشكافت ينزديك
بو   و داشت  بود سر كوچه  خوران رسيده يپيل يپيل  كش نعش  ماشين  همراه
ها  ماشين  البالي  كوچه  در طول  كه  ديدمش مي  از زير ماشين. كشيد مي

 

 يازده



 ٩۴ ♦ تماماً مخصوص

 .احتماالً ما را ديده بود . گشت مي  ما  دنبال
عدد   روي  ببينم  خواستم مي.  و شروع كردم به شمردن  بستم را  هام چشم

را   هام چشم.  بودم  شده  مچاله  ماشين  كنار الستيك. شود مي  تمام  كارم  چندم
.  بودم  يا دو گلوله  يك  منتظر صداي.  چسباندم  زمين  را به  ام و پيشاني  بستم
 .  كردم  حبس  سينهرا در   و نفسم   مفشرد  هم  را به  هام دندان

سيل ، بعد بوديم  فردوسي  ميدان. دانمچرا آنجا سر درآورده بوديم؟ نمي
. ولي عصر  ميدانهم رسيديم به جمشيد، و بعد  تختجمعيت ما را كشاند به 

  حلقه  گروه  رسيدند، دور يك مي  پوشان از راه سياه  زديم مي  هم  به  تا چشم
ريختند  را مي  رسيد و همه مي  از راه  بوسي مينيدادند،  يفحش مزدند،  مي
گريختند زدوخورد  مي  كه  هايي و جوان  مهاجم  هاي پوش بين سياه. آن يتو
 . رفت مي  قيقاجشد و  يپر م  قبلي  بوس رسيد، ميني مي  شد، اتوبوسي مي

.  گرفتند يها از همه عكس م دويدند، عكاس مي  خيابان  وسط يا عده
  عقب  رساند، درهاي   معركه  وسط  خود را به  كشان زوزه  آمبوالنسيديدم   ناگاه

آنجا  .بستند و رگبار  پريدند   پايين  دست به مسلسلنفر   شد، چند باز   آمبوالنس
به و آنجا . بردم يو آنجا به عمق فاجعه پ. است يفهميدم كه موضوع جد

 ».بايد فرار كنيم«: گفتم يپر
 »...فرار؟ ما كه«

ها نگاه به در بستة خانه. دانستيم از كجا بگريزيمنمي. گير افتاده بوديم
  شان دست  بري موكت  تيغها بيشتر آدم ..كرديم شايد الي يكي باز باشدمي
در  يهركس سينه به سينة كسطرفي؛  آن  چه  طرفي اين  چه. ندادد جر مي؛ بود
 .ها را ديديم ما اين صحنه. زد يكشيد و خون فواره م يآمد تيغ را از باال م يم

كار را  هم آمده بودند يو لباس شخص يآنهمه نظام .بودجنگ آخرالزمان 
  ، و بوي عرق تن  ، بوي برادركشي  داد، بوي مي  انتقام  هوا بوي .سره كنند يك
را   هرم  اين  رفتيمي  هرجا كه. خزيد باال مي  گرما از زمين  هرم  ثلم  خون
، اما همه چيز را جر بدهد يهركس دانست يم  خود را محق  كس، هر ديدي مي

 ينمايش بود، تظاهر بود، عصبانيت انتحاراميد به رهايي انسان دروغ بود، 
 »!تراش مرگ بر ريش !تراش مرگ بر ريش « :بود
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  خواست عربده يدلم م. مينداشتهم راه فرار . مينداشت يبر تيغ موكت ام
از باال تا   بري موكت  سبز شد با تيغ  جلوم  اگر كسي،  ، بگريزم ، بدوم بكشم
كردم،  ي، فرار م دويدم ، مي ريختم عرق مي. را جر بدهم، اما نداشتم  پايينش
 .بودم كشيدم، و يرا با خودم م يپر ،رفتم يخيز م سينه

  .نباشم  توانستم مي
  طاقچه  روي  كهنة  در قاب  باشم  عكس  و تنها يك  نباشم  توانستم مي
  هر هفته  پيدا كردنش  براي  مامان  كه  باشم  قبري  سنگ  توانستم مي.  مان خانه

  بگذارد، و آخرش  را بشمرد، چقدر نشانه  هاش بگرداند، چقدر قدم  چقدر چشم
 ؟ وقت  هيچ  كنم را پيدا نمي  ؟ چرا قبرت  برگردد كجايي  خانه  به  چركين دل  هم

 ؛ خواباندم  و گوش  را باز كردم  هام دور شد، چشم  كه  موتورسيكلت  صداي
  صبر كردم  ماشينآن   كنار الستيك  مچاله  حالت  قدر به آن. آمد پا مي  صداي

. ديگر  زير ماشين  به  ي؛ از زير ماشين جلو رفتم  وقت پا دور شود، آن  تا صداي
. كشاند ها مي ماشين زير  خيز رفتن سينه  مرا به  در وجودم  نيرويي  چه  دانم نمي
كه حاضر بودم حتا از  بود  ايجاد كرده  در من  نيرويي  چنان  از گير افتادن  ترس

  .كانال فاضالب عبور كنم
خيز رفتم  آنقدر سينه. شد يبه پلكان ختم م، بست بود بنآنجا  يها كوچه

ديگر . كوچه ماندم  آن  ماشين  زير آخرين ، وكوچهته   به پلكانتا رسيدم 
آمد،  يزد و خورد م يصدا. شد ماند يشد برگشت، نم يشد پيش رفت، نم ينم

باز  وكرد،  يآرام ملحظاتي رگبار همه چيز را  يعربده، و بعد صدا يصدا
كه  يكوپتر يروبرو جهنم بود، پشت سر جهنم بود، هل. گرفت يهياهو اوج م

 .جهنم بودچرخيد  يآن باال م
شود، گاه آدم تسليم وضعيت پيش آمده مي. مستأصل بودم، پشيمان بودم

خيز را ادامه دهد، ناچار از تواند همان سينهدهد، و ديگر نميماند، وا ميمي
ها بروم باال  از پلهخواستم مي. رود، هرچه شد، شدهاي پيش آمده باال ميپله

 .پري. بگردم يپردنبال الي آن كشت و كشتار مصدق   خيابان يو در هياهو
 »!يپر«
 » .جانم«
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كند كاش يك سكه ته جيبش باشد  يآرزو م ياوقات در زندگ يآدم گاه
بيند يك كاسه  ينميرد، يكباره م يكه با آن بتواند يك نان بگيرد تا از گشنگ

 .سوپ داغ و خوشمزه در دستش است
كنار  .چرخاندمصدا  ا طرفم رسر به سختي. امفكر كردم خياالتي شده

  سجده  در حالت هاهپشت به پل ،بود  شده  مچاله  ماشينهمان جلو   چرخ
  .هاش دست  را نيمرخ گذاشته بود روي  صورتش

 .زدهي لبخند مي. خواست خودش را ببازدبدجوري ترسيده بود اما نمي
 »؟ فهمي ، مي دارم  دوستت«:  گفتم  آرام

 »؟ فهمي ، مي عاشقتم  من«:  لبخند گفت  با همان
، و باز وا شان برگردانم  او را به خانه يچه جور كردمميفكر يك لحظه 

 .شدمدادم، نوميد و خسته تسليم صحنة كشتار ميمي
 »حاال چكار كنيم؟«: آهسته پرسيد

 ».گمت كردم«: گفتم
 » !من كه هستم« :لرزيد ريزريز مي  هاش لب
همه سال انتظارش را نكشم،  باشد و من اينتوانست  يم .باشد  توانست مي

من او را به آنجا اگر نيست، باور كنم كه  يتوانست باشد كه باور كنم گاه يم
آن باور كنم . قصدم اين نبود كه عشقم را به كام مرگ بفرستمكشاندم، 

آنكه   يب يخام بود، و سربند همان شور جوان يخياالت يوظيفة ملها و  آرمان
 ،پنهان يدانستم كدام نيرو يفقط  نم. در ميدان انتقام بودمنه احمقابخواهم 
 .از من گرفتعشقم را 

بيگانه از  يبخشم كه دختر يخودم را نمهنوز هم . كنم يهنوز هم باور نم
به همديگر كينه  همه جايي كه. سياست و جنگ و انتقام را به قتلگاه كشاندم

از  يآشوب. يبود پر از زندگ يدختر. دلگير نبود ي، اما او كه از كسندداشت
زد،   يكرد، با نگاه حرف م يم  يحرف كه با نگاه زندگ كم يسكوت بود، دختر

جان لنون را  يصداداد،  ياديت پياف گوش مبرد،  ياز موزيك آدامو لذت م
باشم،  ياش باشم، مردش باشم، قو يدوست داشت حامدوست داشت، و 

 . نگاهش كنم يوقت زير چشم يوقت و ب
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بست  يچشمش را مبود؛  يو به همان راض ست داشت مراقبش باشم،دو
 .اش يزنانگ يداد، با تمام ينگاهم عبور م يو آرام پلكش را رو

  توانست مي.  طاقچه  روي  يدر قاب  نباشد  عكس  توانست باشد، و يك يم
  پيدا كردنش  براي  مامان  آباد كه كش لعنت در سينه  نباشد  نام يب يقبر  سنگ

بگذارد،   را بشمرد، چقدر نشانه  هاش بگرداند، چقدر قدم  چقدر چشم  هر هفته
چرا  . وقت هيچ  كنم پيداش نمي  برگردد كه  خانه  به  چركين دل  هم  و آخرش
 شد؟ چرا دنبالت آمد دختر معصوم؟  ياينجور

 ؟رفتيم يم يبايست ؟ واقعاًرفتيم چرا 
 !لعنت بر من

.  كردم  را نگاه  كوچه  و تا تهم را بيرون بردم سر  ماشين  از كنار الستيك
  تلفني  تاكسي  سوار يك  زير بغل  با عصاي  داشت  پيرمردي  فقط. نبود  كسي
 .خورد كوپتر هنوز آن باال چرخ مي شد، و هلي مي

ها باال  و از پله  را تكانديم  هامان لباس  ، خاك آمديم  بيرون  از زير ماشين
  جنگ  ته. دانستيم يزد و خورد بود و ما نم  مصدق، مركز اصلي  خيابان. رفتيم

بعدها اين تصور رهايم . دانستيم يو ما نمجهنم بود بود،   بود، تير خالص
 يشده بودند كه آن ديگر يكرد كه بازيگران هر دو طرف وارد جنگ ينم
همان روز  يكه از اول محكوم به شكست بود، يك يجنگ. خواست يم

 .هميشه يبرا يخورد، و ديگر يشكست م
 يهراسانند؛ هراس از هواي يفهميد مي يكرد مي  نگاه  ها كه آدم  چهرة  به

طرف نمانند و  يكرد ب يكه مجبورشان م يمسموم يكردند، هوا يكه تنفس م
 . رفتن پيدا كنند يبرا يسوي

را   جنگ  صحنة  مشرف  از پنجرة  جا كسي جا و آن بود، و اين  ها بسته مغازه
 يها افتاد آن نگاه يم يا بعدها هروقت نگاهم به پنجره .زير نظر داشت

سپردند  يخاطر م ها را به ديدم كه صحنه يپردة كشيده م ةترسيده را از گوش
 . ديگر يروزگار يبرا

شد  ديگر نمي. بود  بود و مانده  باز كرده  زور راه  به  وسط  آن  آمبوالنسي
 يدست، ب به جا بودند، دوربين ها هم همه عكاس.  استخبر   جا چه آن  ديد كه
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. گرفتند يداشته باشند آن وسط از همه عكس م يبه كار كس يآنكه كار
 . دويدن  به  كرديم  ديوار شروع  در حاشية  و دوتايي  را گرفتم  يپرمانتو   آستين

  صداي. دويد مي  من  پاي پابه  و. زد يهاش دودو م چشم. ترسيده بود
 .  شنيديم   سر  را بار ديگر از پشت  موتورسيكلت
تا از   كشانديم  خيابان  طرف  آن  تر بود خود را به خلوت  كمي  كه  از جايي

 . رفت يخورد و باال م يمصدق لمبر م  هياهو سرتاسر خيابان.  فرار كنيم  مهلكه
  اي كوچه  عكس گرفت، و ما به طرف يپر يك عكاس تند و تند از من و

ها و  پوش آنجا يك مادر و دختر در حلقة سياه.  دويديم  چپ  در سمت
 .مادر بيرون حلقه بود و دختر درون آن. موتورسوارها گير افتاده بودند

. نزديك شودبه او گذاشتند  نميو گرفتند  را ميمادرش  جلوها   پوش سياه
: كشيد يگشت، و ضجه م يباز دور آن حلقه مشد  يخورد پا م يزمين م

 »!ولش كنيد! ها شرف يب«
با  . بود سرگردانآن وسط آمد به نظر مي ساله هجده هفدهكه دخترك و 

 »!مامان«: زد يگريه داد م
. اش كرده بودند رشته دستشد  تر مي تنگ اش اي كه محاصره حلقه درآنها 

 .انداخت وسط ياو را م يباز كسكرد، و  يرا به ديوارة حلقه پرت م او يكس
 »حاال چكار كنيم؟«: گفتم

 »؟بگيريم برگرديم يتاكس«: گفت. رنگش پريده بود يپر
 ».اول بايد از اين مهلكه خالص شويم«

 ».آهان«: معصومانه سر تكان داد
مرا  يزد فرار كن، نيروي يبه من نهيب م ينيروي. دستم بود يتو شآستين

قنداق  ييك  بجنبم  خودم  به  و تا آمدم .بمان و نظاره كن كرد يميخكوب م
 . تفنگش را در جناق سينة دختر شكست

 .رگبار بلند شد  دور صداي يبعد از جاي
را بند   نفسم  دختر، و فرياد جگرخراشش  آن  هاي دنده  شكستن  صداي

  »!مامان«: آورد
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 يبه سو يكه زندگ يا مامان؟ تقدير هميشه در راه است، مثل گلوله يدان يم
تقـدير بـر    يوقتـ  .شـود مـي حائـل  آنكه بداند  بي  ؛ آدمكند يم شليك خودش
خواسـتم زنـده    يمـ . گرفتم يمن آرام نمولي  .گيرد يش نشست، آرام م ا سينه

گشـتم،   يدنبال راه فرار م. را از آن مهلكه نجات دهم يپرخواستم  يبمانم، م
 .دام بود. به برگشت نبود ياميد. فرار نبود يبرا يو راه

راه وقوس بيايد،  كشمثل سيل بود تا  پروپيمان روز آنجمعيت اگر 
 يتونلآخر، جمعيت خود بهترين گريزگاه است،  .داشت يمهم وجود  يفرار

 .دبودنپراكنده جمعيت نبودند،  آن روزدر  همه آدم آناما فرار،  يبرااست 
از ما  يريشو ه يداد، مرد يفحش م كسيدويد،  يم ييك. پخش و پال بودند

دختر مانتوپوش  يا عدهديگر داشتند،  يسر به سوي يا عدهگرفت،  يعكس م
آن  يموتورسوارشدند، ور ميچند سياهپوش به آنان حمله ،دادند يشعار م
با دو دست  يخورد، و من دنبال راه فرار بودم كه ناگهان كس يگيج موسط 

. كوبيد كه اسمم را از ياد بردم و به عقب پرتاب شدم يجور. كوبيد ام به سينه
راستم  ياز پشت دور گردنم حلقه شد، و بعد احساس كردم ساق پا يبعد دست

 دوازده
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 . آيد يگيرد و پوستش ور م يدارد آتش م
موتورسيكلت در سرم دوران داشت و پام   چشم كه باز كردم صداي

و به طرف آن  ، خودم را كندمكشيدم يفرياد. اگزوز موتور چسبيده بود به
 .كوچه دويدم

آنقدر دويدم كه . موتورسوار به طرفم كله كرد و من تا جان داشتم دويدم
كند و خودش گفتم البد مثل من فرار مي .رها شد  از دستم  يك  يپر  نفهميدم

 .دهدرا از مهلكه نجات مي
  . كردم  باز گمش
هنوز  يدر آن كوچه نانواي. چه كنم  دانستم و نمي  چرخيدم مي  دور خودم

  گشتند ببينند چه حتا برنمي  نان  صفدر و دو سه مرد  زنچهل  يس. باز بود
 ؟يا ببيند من چه مرگم استو  ،زنم چرا نفس نفس ميخبر است، 
  باريكي  داالناز .  بستم  سرم  و در را پشت  باز بود؛ وارد شدم  اي درِ خانه

 ةماهيچ.  تنها يافتم  خانه  را در حصار آن  ، و بعد خودم رسيدم  حياط  ، به گذشتم
خواست  يدلم م. ببينم چه باليي سرم آمده سوخت، اما وقت نداشتم يساقم م

، و از  باال رفتم  و از آن  كردم  اتاق روبرو نگاه  پنجرة  آهني  نردة  به. فرار كنم
  . كردم  مجاور پرت  خانة  حياط  خود را به  خانه  آن  بام

هم،   دنبال  تصاوير به  اين  ، و همة كردم  را پرت  خودم  كنم  نگاه  كه  آن بي
،  بودم  گذاشته  ريش.  ديدم مي  مقصد كرمان  به  در اتوبوسي  بود كه  خوابي
  كرمان كه  رفتم مي  ، داشتم بودم  و لنز گذاشته  نداشتم  چشم  را به  عينكم
 . كنم  خواجو مالقات  را در خيابان  زابلي  موسا  نام  به  مردي

و   كنيم مي  يزندگ  اش پهنه  ما روي  كه  كاغذ است  صفحةيك   مثل  تاريخ
  شكل  به  تاريخ  در پروندة  گذشتيم  وقتي.  كاغذ  پهناي  به  ي، درد كشيم درد مي
  . بة كاغذشويم، همان خط ل مي  ديده  خطي

  . شويم اصالً ديده نمي  هم  گاهي
تصاوير   ببينم  چيزي   كه آن  و بي  بودم  گذاشته  اتوبوس  صندلي  را به  سرم
خاطرات را جا ها و  ها و آدم درختكردم،  يرا به عقب پرتاب م  هجاد  حاشية

و   كنيم مي  عمر كه نگاه  مثل تمام.  كردم يهدف نگاه م يگذاشتم، و ب يم
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  . بينيم نميچيزي 
 ؟ كجايي!  هي

خورد  مي  غوطه  در آب  يا هندوانه  .چرخيدم يقديمي م  خانة  آن  دور حوض
سر برنگرداند كه  يكس. گذشتم  دور حوض  هاي از كنار آدم. بود  و هوا گرم

مثل . به حضور غريبة من اعتراض نداشت يكس. به من بيندازد ينگاه
هستم مثل   شوم، و يا البد يكي نمي  كه اصالً وجود ندارم، روحم، ديده اين
 . بقيه

بود،  يتور يجورواجور، يك  هاي پرده  بود با  هايي اتاق  دور تا دور خانه
  هاي تكهپر از   يآب  پارچ  ها از پنجره  يكي  و پشت.  سفيد ي، يكيمنگل گل ييك
. پارچ آب جا ماند ينگاهم رو. بود  عرق كرده  تنش  بودند كه  گذاشته  يخ

 .  سوختم مي  ، و داشتم داشتم  انگار تب
باز بود؛   در اتاقي.  جلوتر رفتم. زد تار مي  آمد، كسي مي  موسيقي  صداي

گشتم كه در  مفرّي مي  دنبال. كرد مي  را شانه  دختري  موي  داشت  زني
باال   افتاد كه  پلكاني  چپ به  در سمت  چشمم. ديگر سر درآورم يا چهكو
 . رفت مي

وارد . اتاق بود  يك  در هر طرفش  كه  رسيدم  راهرويي  باز به.  باال رفتم
 »!يپر«: گفتم. نبود  كس هيچ.  شدم  راست  اتاق سمت
  نشسته  ها دور حوض آدم  ؛ همان كردم  نگاه  ، و از پنجره چرخيدم  كمي

 . است  پا نگذاشته  شان حريم  به  اي و غريبه  نيفتاده  اتفاقي  انگار كه. بودند
 . است  نيفتاده  ، اصالً اتفاقي نه 

  ام از سينه  داشت  قلبم. سوخت يراستم م يساق پا.  نداشت  جان  زانوهام
  هاي شنيدم، انگار چرخدنده مي  هام را در شقيقه  نبضم  صداي. زد مي  بيرون
.  در نظم  نظمي ، بي نظمي در بي  نظم. واويال بودباشد؛   كرده  قاطي  ساعت  يك
هميشه از دست  يرا برا يپردانستم  يسرم آمده، نم يدانستم چه بالي ينم

 .كردم يپيدا نم يچرخيدم، و راه فرار يم يام، دور خودم در آن خانة قديم داده
  »!پري«: گفتم . زدم  از اتاق بيرون
. شود  داخل  خواست مي  كه قرار گرفتم  زني ةدر سينه به سين  در آستانة
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 »!شما«:  گفت. و سياه  لَخت  يبغلش بود با موها  كوچكي  بچة
اگر گير .  نزن  خدا حرفي  تو را به!  هيس«:  گذاشتم  هام لب  را به  انگشتم

 ». است  كنده  كلكم  بيفتم
 »؟ خرابكاري«
 ». نه«
 »؟ دانشجويي«

  اتاقش  پا به  زن.  طرف اتاق روبرو خيز برداشتم   از اتاق خارج شدم، و به
  كرد كه انگار دارم مي  نگاهم  در چنان با حيرت  بستن  بود و موقع  گذاشته

 .زير قطار  روم مي
  بود و  آهنگ  نشسته  صندلي  يك  روي  ، زني درِ اتاق روبرو را باز كردم

 ». ، برو بيرون برو بيرون«:  گفت  تا وارد شدم. داد مي  گوش
 »... ببخشيد، خانم«:  گفتم

 . صورتش يشد تو  پخش  سياهش  موهاي  .داد  و سر تكان» !برو بيرون«
قطع  يگنگ تيرانداز يصدا  .آمد يسيرداغ م  بوي.  باز در راهرو تنها ماندم

در   ديگري راهبايد حتماً   كردم  ، اما احساس برگردم  حياط  به  خواستم. شد ينم
  دور تا دورش  كه  رسيدم  ايوان  يك  ، به رفتم  طرف  آن  به. راهرو باشد  انتهاي

 . ديوار بود
آمد و  مي  موتورسيكلت  صداي.  كردم  نگاه  كوچه  و به  را باال كشيدم  خودم

چرخاند و  گاز را مي  دستة  بود، هي  زده  را كُتلتي  موهاش  كه  چرده سيه  مردي
 . بودند  نان  ها هنوز در صف زن. كرد مي  را نگاه  طرف و آن  طرف اين

 »!يپر«: گفتم.  رسيدم  حياط  همان  و باز به  راهرو برگشتم  به
  چيزي  كردند و باز هم  بودند نگاهم  نشسته  دور حوض  كه  هايي آن
كردم كه با آن، مانتو  يبه دست راستم نگاه م يه. سرگردان بودم. نگفتند

 . ديوانه شده بودم. را گرفته بودم يپر
 . .، و خيز برداشتمرا پيدا كردم يبعد راهرو اصل

 »كجا؟«: اتاق ظاهر شد  در اولين  در آستانة  رفتم، زنيها كه باال  از پله
 ». بيرون  روم مي  دارم«



  عباس معروفي ♦١٠٣

 »؟ تا حاال كجا بودي«
 ».گم شده بودم«
 »؟يدزد«
 ».دانشجوم. خدا نه به«

  زن. زدند، و آنجا پر از ساز بود و تار مي  كمانچه دو نفر داشتند در اتاقش
 » ؟ كشي به اتاق من سرك مي   چي  واسة«:  گفت
 »! جوري همين«
 »...سروپايي هر بي! انگار كاروانسراست!  كردي  غلط«

را   مان جان  جوري خاطر شماها اين  ما به«:  گفتم. آرامش كنم  كردم  سعي
 »! ، خانم ايم گرفته  مان دست  كف

  هفت  كرديد واسة  چاره ما را بي  بار هم كه يك  همان! ايد غلط كرده«
 »!را بخوريد  ديگران  غصة  نكرده  الزم،  است  بس  مان پشت

 .  شدم  الل. خواستم براش توضيح بدهم، نگذاشت
داد   را در هوا حركت  دستش  و جوري» . شو بيرون گم!  خب  خيلي«:  گفت

بعد .  ديگري  از پس  نشست؛ يكي  سرازير شد و در مچ  النگوها از ساعدش  كه
 . گرفت  چيز آرام  همه

 » .افتم يگير م«
 .بشنوند  دو نوازنده  آن  كه  گفتم يرا جور  جمله  اين

.  ات خانه  توي  بتمرگ يگير نيفت  خواهي اگر مي«: زن در اتاق را پيش كرد
 »ها؟ خيابان  توي  افتي مي  راه  چي  واسه
 » ...به خاطر شماها«

: و سينه سپر كرد ، به طرفم خيز برداشتنگذاشت حرفم را تمام كنم
 »مردميد؟ ياز شما خواسته بود؟ مگر وكيل وص يك«

  ، من نيست  بيندازيد، ببيند اگر كسي  نگاهي  يك«: گفتم. نداشت يا فايده
 ». بروم

قردار   دامن. افتاد  در راه  طرف  داد، به و كمر مي  كه در شانه  هايي با تكان
كشيد، و بعد   ركرا باز كرد، س  در خانه.  زرد زنبق  هاي بود، با گل  سفيد تنش



 ١٠۴ ♦ تماماً مخصوص

 »! داشته  ورت  خود خياالت بي  نيست، هيشكي. بيا برو«:  گفت
  نگاه  قديمي  حياط  آن  و به  برگشتم  اي لحظه.  در رفتم  طرف  به  با وحشت

را آنجا در  يپرآيا  كردم؟  مي  ترك  قتلگاه  سوي  را به  ام مادري  آيا خانة. كردم
آيا آخرين و گشتم؟  يپنهان جا گذاشته بودم و داشتم تنها بر م يپستوي

 نخش از دستم رها شدهبود كه تصوير خورشيد در مرز كشورم مثل بادبادكي 
 ؟بود

دام تان را بردم به حاال به مادرش چه بگويم؟ بگويم گل سرسبد خانواده
خدا كند خودش را  انداختم؟ كدام زندان دنبالش بگرديم؟ كجا پيداش كنيم؟

 . نجات داده باشد
 » !يپر«: آخرين بار گفتم يبرا

  برام  ديگر چيزي.  انداختم  كوچه  را به  ، و خودم را انداختم  نگاه  آخرين
احساس . شود واگذارد و برود ناچار مي  لحظه  يك  آدم.  نداشت  اهميت

ندارم  يو ديگر چيز ام، ام، هويتم را از ياد برده ام را گم كرده يكردم هست يم
 .كه براش بجنگم

؟ ودر يكه در قلب پاكستان راه م وطن ي؟ يك بوطن بودم ييك بواقعاً 
 ةبادكرد يها با رگ يمرددر ركابش سر خيابان ايستاده بود و  ياتوبوس
 ».در در، سه در، سه سه«: زد يداد مگردن 

كرد؟ چرا  يخوشحالم نم يدر نبودم؟ چرا ديگر چيز مگر من در خيابان سه
داند به  يحتا نم كه يچيزدهد به  يبيهوده بودم؟ و چرا آدم بدون عشق تن م

  ؟قلب پاكستان در يخفت زنده بودن در خيابان دراز ،خفت تن داده
  .جز برگشتن به گذشته نداشتم يآرزوي ديگر

سيصد ام خرداد هزار و ها خوانده بوديم تظاهرات ميليشيا، سيدر روزنامه
زد افتادم غم سنگيني دلم را چنگ ميبعدها هروقت ياد آن روز مي. و شصت

كه آنهمه آدم آن روز كشته شدند، دستگير شدند، و چند روز بعد همة 
آباد دفن كردند، و شدگان را در لعنتدستگيرشدگان اعدام شدند، جنازة اعدام

كنند حرفي  شدگان جرئت نكردند اعتراضهاي كشتههيچكس حتا خانواده
ه بود، و دتنش كر يتوس ييك پيرهن چين يپر. بزنند يا حتا چيزي بپرسند



  عباس معروفي ♦١٠۵

 يام كه خيال نكن ام عين پيرهن خودت را پيدا كرده رفته« :جلو در آماده بود
 ».يآور يفقط خودت از سياست سر در م

 » ؟ياينجور«: خنديدم بهش
 »ام؟ چريك شده«
 »چريك؟ ؟ياينجور«
از لبة نرده  يو مانتوش را با تردست» .ايناهاشپوشم،  يمانتو هم م«

 . برداشت و تنش كرد
مانتوش را از هم گشود،  يها هاش را ببندد، لبه پيش از آن كه دگمه

 »؟...يا... شورانگيز«: دوباره بست، گشود، خنديد، خنديد، خنديد
دانستم كه شورانگيزم يا  يتكليف خودم را هم نم. مبهوت رفتارش بودم

 ؟ ينقالبم يا ك؟ ضد ايچ
با بود،   تر شده كم  نانوايي  دم  هاي زن  ، عدة گذشت نمي  در كوچه  كسي

شما «:  بود پرسيدم  ايستاده  صف  بيرون  كه  از زنيترس و لرز جلو رفتم و 
 »نديديد؟  دختر جوان  جا يك اين

هام  به سرتاپام انداخت، و با حسرت در چشم ينگاه »بود؟  شكلي  چه«
 ».بگير بگير بود«: خيره ماند

 »بگير بگير؟«
ها بود بيرون كشيدند و  آدم زير ماشين يهرچو ريختند اينجا ! بله آقا«
 ».پيش پنج دقيقههمين  .بردند
 »؟پيش پنج دقيقههمين «
 .و به اطراف نگاه كرد ».پنج دقيقه هم نشده .بله«
 »ها؟ ماشينزير «
: را كنار زد يبعد با دست پردة ميز جلو نانواي» .قايم شده بودند ،خببله «

 ».يك دختر هم اينجا بود«
 »كجا رفت؟«
 ...به زور بردنش كشيدنش بيرون و. كردگريه مي. كباب شد جگرم«

 ».همين پنج دقيقه پيش



 ١٠۶ ♦ تماماً مخصوص

 ،زانوهام شروع كرد به لرزيدن. موتور سيكلت باز كوچه را برداشت يصدا
 . الل شدم م،لكنت گرفت

 »بود؟  شكلي  چه«: داد  را چند بار باحسرت تكان  زن سرش
 
 

  



  عباس معروفي ♦١٠٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  روي  كند؛ بريزدشـان   شكلي  را چه  موهاشكه  به اين  داشت  بستگي. زيبا بود
را بـا    جلـو سـرش    از مـوي   اي باز كند، يا دسـته   ، و فرق سر را از وسط شانه
  لباسي  چه  كه  داشت  بستگي  هم  اين  به.  سرش  توردار بخواباند وسط  اي گيره
سفيد   راه راه  كه  ماليم  آبي  پوشيد، با پيرهن مي  شلوار جين  گاهي. باشد  تنش
  را كمي  راستش  كرد، پاي شلوار مي  عقب  هاي را در جيب  هاش ، دست داشت

 . هامچشم  زد به مي  و زل  گذاشت جلوتر مي
كرد رنگ رخسارش  يمتنش  يهر لباس آمد، يبهش م پوشيد يم يهرچ
: كنم و بگويمسرتاپاش را ورانداز كه اين بود  شدهكار من هم . شد يعوض م

 » .بت عيار درآيد يبه رنگهر لحظه «
  .كرد يهوا بوسم م يتوهم او 

  بود؟ ترجيح  شكلي  چه  كردم فكر مي  اش ها موقع خوابيدن همه شب
  به در كنج سقف  يو رياض  فيزيك  وجق عجق  هاي فرمول  جاي  به  دادم مي

.  كردم مي  تر پيداش كم  شدم مي  تر خيره بيش  هر چه .خيره شوم  يپر  صورت
  لبخندي. گرفت ياز صورتش بر ديوار حياط جان م يطرح شيرين و كمرنگ

 

 سيزده



 ١٠٨ ♦ تماماً مخصوص

 .شد محو مي  اش چهره بعد، و داد مي  حركترا   زد، دستش مي
 »؟ ، عباس كني فكر مي  يچ  به«:  گفت مي  مامان

 ». هيچي«
فهميدم،  يهات را م حواسم بهت بود، حرف يتر بود كه بچه ييك زمان«

يكباره  يول. نوشتهتوش  يفهميدم چ يكردم م يهات كه نگاه م به كتاب
ديگر . گمت كردم داني؟مي... دانشگاه يرفت يقد كشيد يبزرگ شد

از  .فهمم يها نم وقت يپارهات را  ، حرفيكن يفكر م يدانم به چ ينم
 »...مروآ ينمسر در  يچيزهات  كتاب

 ».كردم يميرزا عبداله فكر م  به  داشتم«: دلم گرفت، گفتم
 »شده؟ يمگر ميرزا عبداله چ«
 ».امروز صبح رفت جبهه«

پرسيدم ! كرد يديدم ديروز تلفن زد و خداحافظ! يآخ«: خيز شد مامان نيم
رويد و به  يگفتم م. يروم سرباز يرويد كجا؟ نگفت جبهه، گفت م يمگر م
 ».شود يهم بزنيد تمام م چشم به. گرديد يبرم يسالمت
 ».رفت. آره«
 »چرا گذاشتند برود؟ مگر تك فرزند نيست؟«
بلكه همين تهران نگهش دارند تا  زدر د و آندر  چقدر پدرش اين«

 ».نشد. سربازيش تمام شود
 »...كاش! پسره مثل دستة گل«

 »؟كرد يفرار م«: گفتم
 »نكرد؟چرا . شان هم كه الحمدهللا خوب است وضع. آره«
حرف . كند يفكر م ياينجور. ميرزا عبداله تصميم گرفته برود جبهه«
 »..خواند يرا هم نم يكس

 »؟ينكرده؟ تو بهش نگفت يباباش كوتاه«
 ».رفت ديگر. فت من مرد فرار نيستمگ يم. زير بار نرفت بگويم؟ يچ«
 »؟يتنها شد«
از . آخرش هم مريض شد بيچاره. زد يزار مكرد،  يمادرش التماس م«



  عباس معروفي ♦١٠٩

از خواب كه بيدار  ،كارش شده گريه شود ياعزام مميرزا فهميده  يوقت
 ».كنند يشب با قرص خوابش م ،زند زير گريه يجهت م يخود و ب يشود ب يم

 »تنها شدي؟«
 ».يكباره زد به سرش«
كنم  يروز به ساعت نگاه م  تمام اوالد كجا خبر از دل پدر و مادر دارد؟«
  دلم  تازه  رسم مي  وقتي. كوچولو  حياط  ينا  توي  كنم  را پرت  خودم يك  كه
 ينيست يوقت،  بزنم  حرف  هاتبا، باشي كه  كنم  براي تو غذا درستخواهد  مي

  دستم  كه  جوري  همينكند،  مي  را ديوانه  آدم  تنهاييزند،  مي  در و ديوار شاخم
 ». ..افتد ميشور   به  ، دلم كار است  به

بتواند مرا در   هم  خوابيد كه ور مي اتاق يك  توي  مامان. بود يبهار گرم
  و بهت  خوانم هزار تا دعا مي  هر شب«:  گفت مي. را  آسمان  ايوان ببيند و هم

 »... كه  كنم مي  فوت
  اين  تو كه  به  كنم مي  و فوت  خوانم مي  فيزيك  هزار تا فرمول  هم  من«
 ». ندهي  پيچ گير سه  جوري
  آخ«:  گفتم مي  گرداندم را برمي  سرم.  رفت مي  ام صدقه  خنديد و قربان مي
 »! مامان
  را باال نياور كه  سگم  روي  آن«:  گفت مي  شمرده شد، و شمرده خيز مي نيم
 »!باهات حرف بزنمو   بنشينم  تا صبح  ايوان  لب  بيايم

  را عوض  سر حرف  ، بايستي بزند زير گريه  اي بهانه  به  كه  از آن  پيش
ام  كردم كه امروز كجا بوده يپرسيدم، يا تعريف م يازش م يكردم و چيز مي

 . ام خورده يام چ چه كار كرده
 »ها چكار كنيم؟ باالخره با اين سيمان«: مگفت
آن . در كار بوده كه بابات خدابيامرز اينها را فرستاده يالبد مصلحت«

 ».شود يبه وقتش الزمت م. زند يگوشه هست، شاخت كه نم
 ».دانم ينم«

شد   چيوقت نفهميدم  هيچ«:  گفتم. بود  پر از ستاره  و آسمان. شد  سكوت
 »!يكرد يعروس  كه



 ١١٠ ♦ تماماً مخصوص

 »كردم؟ يكار بد«
 »!چرا با يك كارگر ساده ينه، ول«
 ».او بودند  دنيا مثل يها آدم  همة  كاش«
 . و ساكت ماندم» ؟...شد كه يچ«

دانستم  يديدم و اصالً نم ي، نه مادربزرگيا داشتم، نه خاله ينه پدربزرگ
 »ام؟ يمامان، من ك«: ام چرا پسر آن دو تا آدم بوده

.  شدم  عاشقش  بود كه  سالم  هجده«: آنقدر بهش گير دادم كه حرف زد
آمد  يبابات م. كردند يداشتند كوچة ما را آسفالت م آن سال ديپلم بودم يپا

 ينشست، تو يزير يك درخت مآن روبرو رفت  يگرفت، م  ياز ما آب جوش م
من هم از پشت پنجره نگاه . خورد يكرد و م يدرست م يفالسكش چا

بعدها  .كردم مهندس راه است از بس تميز و مرتب بود يخيال م. كردم يم
. خواستمش ياست كار از كار گذشته بود و من م يساز فهميدم كارگر راهكه 

گذارم زن  يگفت نم ييك كفش و م يپدر من هم پاهاش را كرده بود تو
هاش  گفت به اندازة انگشت يمادرم م. بود يسرگرد شهربان. ياين عمله بشو
واهد خ يبچة خودشان م يكه وقت ياز آنهاي. بود  خب، عياش. معشوقه دارد

 يپا. اخالق بود، اما عياش بود خوش. شوند يهو پيغمبر م كند يك يعروس
جنگيد،   چقدر باهاش. از دستش مريض شد  مادرم. خودش هم نماند يزندگ

.  را فروخت، حاصل عمرش شد اين خانه  طالهاش ،هر شب دعوا و مرافعه
و   آواره  خواست خدا بود البد كه من. كرد و مرد  دق  از غصه  هم  آخرش

 »!روزهايي  چه.  بگيرم  ديپلم  نتوانستم  هم  آخرش.  نمانم  سرپناه بي
. بود  زيباتر شده . ، همين را ازش پرسيدم بود برلين  آمده  وقتي  بار هم يك

  گريه  براش  دلم  توي  كرد، و من مي  نگاهم  در سكوت. تر قد بلندتر و آرام
  ديپلم  نتوانستم«: سپردم يو به صداش گوش م زدم اما لبخند مي  كردم مي

  شروع  خالي  بخت و دست  خانة  رفتم   بود كه  شده  سالم  نوزده  تازه.  بگيرم
  پدرت هيچ. سخت بود يزندگ. سالم بود كه تو را زاييدمو يك بيست .   كرديم

بلدم  يبهش گفتم خياط. ، يك فالسك داشت و يك راديو چيز نداشت
  كه  آمد، از اين مي  خوشم  اش از سادگي. نداشت يحرف. كنم ير مروم كا يم
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دارد كه مال خودش   سرنوشتي  يك  هر كسي. دانم مي  بلد نبود، چه  دروغ
 »؟ تو خوشبختي  عباس. است

 »خوشبخت؟«: گفتم
.  دوخت مي  چشم  سقف  مورب  پنجرة  خوابيد، به مي  من  تخت  ها روي شب

  حرف  باهاش  تا صبح  خواست مي  ، و دلم خوابيدم مي  كنار تخت  درست  من
 . بزنم

. تو را دارد  بوي  رختخوابت  ، ولي خوابي ناراحتم نمي  سر جات«:  گفت مي
ها از  شب. را ببيند  بتواند آسمان  و زمستان  آدم تابستان  كه  است  چقدر قشنگ

 ». است  قشنگ.  كن  را نگاه  آسمان  پنجره  اين
  يپر  و به  خوابيدم مي  كوچولو، در ايوان  حياط  آن  به  گشتم برمي  و من
ام با او از نوروز شروع شد و به تابستان  يكه زندگ يبه دختر.  كردم فكر مي

  معلم. چيدم كنار هم يهام را م تكه خاطره  و تكه  كردم فكر مي .هم نرسيد
به آن پسر   ، و رفتم مي  شان خانه  دوبار به  اي هفته.  بودم  برادرش  خصوصي

سر .  دادم مي  درس  و ادبيات  كه سر سه تا دختر آمده بود رياضي يا يكدانه
شد،  مي  از جا كنده  يرفيق  بلبلي  با سوت  يكباره  درس  هوا بود و وسط به

  چه  ببينيم  آقا، برويم«: ايستاد مي  جلوم  و مؤدبانه  انداخت مي  من  به  نگاهي
 »دارند؟  كارمان
. نبود من  شنيد، ديگر آدم مي  رفقاش را از كوچه  بلبلي  سوت  صداي يوقت
  خواهش!  رامين«: زد تشر مي  يپر  رفت، و هرچه يبه باد م  و ايمانش  دين
، و  موهاش  برد توي را فرو مي  هاش دست  كالفه.  نداشت  اي فايده» ! كنم مي

  »؟ برگرديم زود  آقا، برويم«:  داشت برنمي  از من  چشم
  .روبجر اينكه بگويم اي نداشتم  چارهو من 

بياورد  ياگر تجديد! پوه«: ريخت   يم  بيرون  پف  نفسش را با يك يپر
 »...برويم، نه يتوانيم جاي ينه م. شود جهنم يمان م تمام تابستان

برق كه با رفتن رامين  يدو سه روز بعد همه چيز عوض شد؛ جور
ريخت و به  ياز آن پس نقشه م .درخشيد يم يپر يها چشمدر   خوشحالي

موزيك  .مانيمبتنها  فرستاد سراغ نخود سياه تا يرامين را م يا بهانه
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مشكل  يخواند، معماها ياز كتاب شازده كوچولو را م يهاي گذاشت، تكه يم
داشت و با آن ور  يسيگارم را بر م يقوطكرد كه در بمانم،  يمطرح م يرياض

 . رفت يم
 »روشن كنم؟«: گفت يكردم، م يتا هوس سيگار م

هاش را  چشم ،زدم يبراش فندك مگذاشت،  يبه لبش م يسيگار
 »  پاكش كنم؟«: كرد ينگاه م يزد و به فيلتر ماتيك يم يبست، پك يم

را   و او سرش  .رفت يشدم كه سيگار كشيدن يادم م يآنقدر مبهوتش م
  اگر به  دانست مي. كند  را دنبال  بتواند رد نگاهم  كه  انداخت  يزير م  جوري
. داد مي  خود ادامه  بازي  كرد و به مي  رود، مقاومت كند لو مي  نگاه  هام چشم

 »؟ نوار بگذارم«:  انداخت يم تند   شد، نگاهي  يبعد از جا بلند م
 ».بكن يدوست دار يهر كار«

  زير نگاهش. ايستاد  يم  صوت  جا كنار ضبط ، و همان گذاشت يآدامو م
گرفت و  يلرزم م.  كنم  نگاه  هاش چشم  به  ترسيدم ، و مي شدم عرق مي  خيس

 .ريختم ياز گرما عرق م
  ، در بازوهاي خواندم  را بلند   اش سينه  روي  و پنج  يكبار عدد بيست

ياد كرد،  مي  تابم بي  كوتاه  آستين  بلوز صورتي  در آن  كه  چرخيدم  گندمگونش
 ». آب«:  گفتم . شد   ام تر تشنه افتادم، و بيش  يكوير يها جاده  گرماي

  با موزيكه بود و بست را   هاش چشم پري، خواند يقشنگ م  پيافاديت 
 .كند نمي  تب  از تشنگي  كس هيچكه  جايي. ديگر  سرزميني  بهرفته بود 

،  دماغم  توي  ريخت   عطرش  و آمد نزديك ميز، بوي» ؟ شده  تان گرم«
 ». آب«:  بستم و گفتمرا هام چشم.  شدم   مست

  را از دست  مفهومش و مكان  لرزيدم، زمان بود، مي  شده  خشك  دهنم
عاشقش شدم، فقط به اين حقيقت  يو چه جور ياصالً نفهميدم ك .بود  داده

 .ريزدهم مياگر نبينمش تعادلم بهبردم كه  يپ
ايد؟  تشنه  چرا نگفتيد كهآب؟ «: گشود  از هم را  هاش ايستاد و دست  صاف

 .برود  و چرخيد كه» .زياد   ، با يخ مبود  كرده  آلبالو درست  شما شربت  براي  من
 .دلم گفتم نرو يتو
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از همان اول با حضورش هزار پرسش در ذهنم روشن كرده بود، مثل 
ديگر روشن  يخواستم يكيش را فوت كنم هزارتا يم يهزار شمع كه وقت

كند قلبش هري  تآدم نگاهطور كه وقتي آن؟ يقدر قشنگ چرا اين. شد يم
گذشته از اينها، من چرا به اين روز گفته؟  تحال كسي اين را بهتابه .ريزدمي

مگر  اصالً آيد؟ام؟ اگر نبينمت چه باليي سرم ميام؟ يعني عاشقت شدهافتاده
وقت  تبرادربراي  همه اينكه  رينداو زندگي كار  ودرس  تخود
 ...كنيقرارم ميبيو نشيني ميآيي اينجا تمام مدت مي؟ يرگذا يم

افتي كه اينهمه براي از كارهات عقب نمي«: تنها توانستم بهش بگويم
 »گذاري؟رامين وقت مي

 ».گذارموقت نمي«: اي فكر كردلحظه» براي رامين؟«
 .و ادامه ندادم» ...آخر هميشه تمام مدت«
 .جلسة بعد اصالً نيامداما . خيره نگاهم كرد و حرفي نزد 

ترين صدايي با كوچكدادم،  يدرس متمام مدتي كه به رامين جلسة بعد 
شود و او با  يكردم حاال در باز م يهر لحظه خيال م. شدحواسم پرت مي

ة آستان در زنانلبخندكه دو لبة پايينش را به هم گره زده  يصورت يپيرهن
 .اما نيامد. شود يظاهر م اتاق

كه  مثل اين«: موقع رفتن از رامين پرسيدم. اي بودكنندهجلسة كسل
 »!خواهرت خانه نيست

 »؟يپر«
 .سر تكان دادم

 ».اتاق خودش است يچرا آقا، تو«
كردم از من دلخور است كه حس مي. مرده به خانه برگشتم خسته و دل

نه حال كتاب خواندن داشتم، نه حوصلة حرف . و آن شب تب كردم .نيامده
بعد برام . ام، و گفت كه تب دارم مامان دست گذاشت به پيشاني. زدن

عاشق نشده «: خاكشير صاف كرد و يك ليوان بلند با يخ فراوان داد دستم
 »هان؟! يباش

 .شود مچم بازنگاهش  يترسيدم زير سنگين يم. نتوانستم سرم را بلند كنم
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 »عاشق؟«: گفتم يساختگ يلبخندبا 
 ».يبهار است و فصل عاشق. آره مامان«

خواست  يكرد و دلش م يخوشحال بود، شكفته بود، با تحسين نگاهم م
كند، سر به سرم بگذارد، و مرا به حرف بياورد كه  يباهام حرف بزند، شوخ

 هبدهم بگويم مامان، برو دختر ينشان ، يا اقالًيازش بخواهم برود خواستگار
 يمن هيچ كار«: من بكند يزندگ يبرا يآخر آرزو داشته كه كار .را ببين

كرده كه خانوادة  يفكرش را هم نم رگزه» .نشد. تو نكردم عباس يبرا
آش و الش شديم، . دانم چرا ينم«: از هم بپاشد يكوچك ما اينجور

بوده كه خدا براش رقم  يقديرنتوانسته بفهمد كه اين چه ت» .دانم چرا ينم
 » ندارم؟هم چرا تو را  يرا ندارم، ول يمن كه جز تو كس«: زده

وجود نداشت  يپرگفت ديگر مي اين چيزها را به من  يها بعد وقت سال
همه شمع بال بال بزنم و نتوانم حتا يكيش را خاموش كنم، يا  كه در تأللو آن
 .اقالً خودم را

هام  هام را بستم و به پلك شان را زدم، چشم زنگ خانه يجلسة بعد وقت
مثل هميشه كنم و  سر بلندباره  در خانه باز شد يك يفشار آوردم كه وقت

بايد از دلش در بياورم، و بهش بگويم . ببينمچارچوب را قاب شده در  يپر
 ...آيدآيد، اآلن مياآلن ميآمد، صداي پا مي. منظور بدي نداشتم

 »شده آقا؟ يچ«: آمدرامين به جاي او در باز شد و 
 ».كند يسرم، سرم درد م«
 »؟!گرمازده نشده باشيد آقا«
 »...نه«
 »بروم از مامانم قرص بگيرم؟«
 »...نه«

از حوصله  بيو » ...اگر آسپرين داريد«: گفتم. تيرم به سنگ خورده بود
هام  آمد و از بس چشمخرده سر درد  خردهاحساس كردم بعد  .ها باال رفتم پله

شروع كردند به ام  دو طرف شقيقهاز ها  م، داركوببود را به هم فشار داده
قدر بداند، شانس دوبار در  ستياين باب بسته شد، آدم بايگفتم خب . يدنكوب



  عباس معروفي ♦١١۵

، برو به مامان بگو همه چيز ش را داشته باشيلياقت بايدزند،  يخانة آدم را نم
 .تمام شد
  .گرفته بودم هامسرم را توي دستهام را بسته بودم و چشم

  »شده؟ يبميرم، چ ياله«
 او و بلند كردم سر. كردميهزارساله بيدارم  ياز خواببود كه ي پري صدا

رها  يآستين كوتاهش، با انبوه مو يديدم، با پيرهن صورتاتاق  گاهدر بررا 
كه يك ليوان آب  ياش، با آن لبخند و اخم توأمانش، و بشقاب شدة دور شانه

 . قرص آسپرين يدر آن بود و قوط
مگر آدم با . يدمها روشن شدند و من در هزار پرسش ذهنم چرخ باز شمع

 يدلش براالبد كند؟  يخورد و قهر م يبهش بر م زودقدر  اين پرسشيك 
هميشه شلوار جين  !آيد  يقدر بهش مچ يصورت .كه آمدهمن تنگ شده 

 آيد يانه؟  يپوشد؟ تا به حال دامن تنش كرده كه ببيند بهش م يم
 »؟ و پنج  چرا بيست«: اش را خواندمعدد روي سينه

جلوتر   چند قدم.  طرف  سر ريخت آن  را با حركت  و موهاش» چند؟  پس«
 » !زودتان را بخوريد،  قرص«: و اخم كرد ميز گذاشت يآمد، بشقاب را رو 

 »نوار بگذارم؟«: به طرف ضبط صوت رفتبعد 
. رقصيد يديدم كه م يرا در خواب م يپركرد، و من  يبيداد م اديت پياف

را   هاش شد، انگشت يم  گشوده  گلبرگ  ديدم كه مثل يرا م  هاش دست
تماماً در   شد، و انگار خودش يباز م  از هم  با چرخش  يكي  ديدم كه يكي يم

 »؟ كنم  شما چه  از دست  من«: شكفتميهوا 
 ». بنشينيد«: گفتم
  را باال گرفت و به  ، سرش نشست  من  برابر  رامين درست  صندلي  روي

:  گفتم. كوبيد يقلبم به شدت مو   سوختم مي  نرم  در تبي. شد  خيره  سقف
 ».را ببند  هات چشم«

 . بست
  هاش چرخيد، لب  صورتش  روي  نگاهم.  ايستادم  و كنارش  لند شدماز جا ب
  كمي  هاش ديدم لب  كردم مي  نگاهش  جور كه  همين. بود  و مرطوب  برجسته
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  فهميدم يلرزيدم و نم يم. زد  سفيدش برق  هاي شد، و دندان  گشوده  از هم
  كردم مي  خيال.  هاش لب  روي  را گذاشتم  هام و لب  شدم  خم. كنم يم  چه

 »شما؟«: گويد مي  مؤدب  لحن  كند و با همان را باز مي  هاش چشم
  گمان. خود ماند يحركت در جا يمدهوش و ب. را باز نكرد  هاش چشم

  وجود نداشته  برايم  لحظه  انگيزتر از آن هيجان  تا كنون  لذتي  هيچ  كنم مي
 .داد مي  گل  بوي  دهنش.  است

  مرا از خوابي  كسي  .ها شنيدم كنده شدم را كه از پله  رامين  پاي  صداي
، كنده  باشم  خود سير شده  از رؤياي  كه  آن بي. كرد با لگد بيدار مي  هزار ساله

 . نشستم  شدم و عقب
 » .يپر«: گفتم
 .م پيچيددر سر ي خودمصدا

زد،  مي  بيرون  هام ها و گوش از چشم  حرارت.  ام صندلي  روي  نشستم
  دماغم  ماتيك  ، و بوي سوختم مي  لرزيد، داشتم مي  كوبيد، نفسم مي  هام شقيقه

 . بود كردهپر را 
كر  يطوالن  لحظاتي احساس كردم. كرد يام م جان لنون ديوانهموزيك 

 . هدفون را برداشتم . بودم  شده
. پله سرك كشيدم در را باز كردم و از نردة راه. زد يزنگ مداشت  يكس

 گفتم شايد آندرياس آمده. شد تنم سيخ  يخزيد كه موها سرما چنان باال 
  ...ي، خبرياين وقت شب اتفاقنكند . ، شايد بيرون منتظر استبوده

آندره، «: به آشپزخانه دويدم، پنجره را باز كردم و به خيابان خم شدم
 » !ياسآندر
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 »!ي؟كننميتمامش  چرا«:  گفت  من  به  ناريوس آوه  آندرياس

 » . ناتمام  هستم  آدمي  من«:  گفتم 
در و ديوار   به  ساكت  بزند و من  او حرف  خواست مي  دلم.  شدم  بعد ساكت

.  هكشند  ، به سرماي خيابان  خيسي  ، به برف  ها، به تابلو فروشگاه  ؛ به كنم  نگاه
 . و پوك  ؛ خالي بودم  و چقدر خالي

و   خالي  وقت  هيچ  حكمت سبيلشناختم فقط  يم در برلين  كه يهاي از آدم
  ادامهاو ،  زدي مي  حرف  هرچيزي  دربارة. ماند نمي  ساكت هرگزنبود، و   پوك
آنقدر .  زدحرف مي  ضرب يك  پايان  نقطة كرد بي آغاز مي  از جايي. داد مي
از و ،  شوي   حس ، بي يبگير  ، سرگيجه بيايد پايين  فشار خونت تاگفت  يم

 .يبرو  حال
را   راديو ماشينبه محض سوار شدن ،  رفتم مي  جاييبا هم   وقتي 
  بار خاطرات  صدمين  براي. كرد يپيدا م يموضوعزد و لبخندي ميبست،  مي

نبود   در ميان  اما اگر حرفي. داد يم شرح  و تاب  آببا را   اش گذشته
. ها ها و كافه تابلو فروشگاه  خواندن  كرد به مي  شروعچون شد؛  انگيزتر مي غم

 

 چهارده
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هاوانا،   زر، ... اليزر، الي«: خواند مي  انگار دارد تبليغات. خواند بلند بلند مي
 »... دي... ، آل نا، آلدي... وا.. .ها

از   گفتم  بهت  هم  دردسر، از اول  به  اي را انداخته  خودت«:  گفت  آندرياس
كنم من فكر ميراستش . خاطر خودم به  آيد، نه نمي  خوشم نوكيسهدكتر   اين
 »!نيست  آدم

 . كردم مي  تابلوها نگاه  و به  بودم  ساكت
؟ چرا كندكه هر كار بخواهد با تو مي تو را خريده مگر«:  گفتآندرياس 

 »؟ كني نمي  تمامش
از   بيش  تا بحث  بخوانم  حكمت سبيل  حاال تابلوها را مثل  خواست مي  دلم

تر  را محكم  درش  و هي  بگذارم  خودم  روي  سرپوشي. نرود  بود پيش  كه  آني
:  كشمبنفوذناپذير ديوار يك   ذهني  قابلمةاين  دور  خودم  با صداي؛  كنم

،  بورگ اوند كلوپن  ، پيك پرت ... ، كي پرت كي...  بانك... ، كُمرز بانك ...كُمرز«
 »... خانة هدايت ..اوند... پيك

ام كتاب يكي دوبار رفته. كانت برلينكتابفروشي ايراني هدايت در خيابن 
 يآدم. معروفي، ولي اسم خودم عباسهم! صاحبش، آقاي نويسنده. امخريده

 بود؛ قشنگاش تازهرمان . دانياخمو و تودار كه تكليفت را باهاش نمي
  . "فريدون سه پسر داشت"

 »؟ كار گرفته  ادارة تو چقدر از  استخدام  بابت  داني مي«: آندرياس گفت
 »... يت...داه، ...دايته«:  دادم  ادامه  و من

 »!؟  شده  ت چهتو .  كنم مي  خواهش!  ، عباس كن  بس«
 .شدمساكت 

 »آيد؟ يدارد سرت م يچه بالي يفهم يم«
 .ماندم ساكتباز 

ندارم، اما  ياين برنارد فعالً كارو برنامة ها و شخصيت  من به گذشته«
يك كفش  يكرده توهم پاهاش را . مخمصه يتو ندازدا يم د تو راحاال دار

 »!گاد ياوه ما. كه باهاش بروي قطب شمال
برف كه احساس كنم هنوز باورم  يام را كرده بودم تو كلهمثل كبك 
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  م كهردك يباور نم . دارد  در مورد برنارد حقيقت  آندرياس يها حرف شود ينم
  ام و شده  ام داده  از دست  سازي شغلم را در موزاييك  ام كرده  اي كار احمقانه

  .دورافتاده  هتل  يك  يپا شب
 يماند، مثل خيلب يدر حد صحبت باقتوانست  يمسفر به قطب شمال هم 

به وفور وجود داشته و بعد نسلش  يكه زمان يا ها، يا مثل ميوه از تصميم
 .  ورافتاده، تخمش را ملخ خورده

 »تو را خواسته؟  پليس فقط  چرا«
 ». آورم سر در نمي«
 »! اي ساده  كه  اين  براي«

 ساده بودم؟
  دكتر برناردآنروز آندرياس و نامة امروز  يها بين حرف. سرگردان بودم

عزيز، پاشو بيا واندليتز در   بود عباس  نوشته  برام. دانستم تكليفم چيست ينم
؟ تو  كني ، چقدر كار مي را بفهمي  زندگي  معناي  كه  كار كن  كوچكي  بهشت
 .يهمچو چيزهاي  يك ...آيد؟ يمقاله در م  سيمانو   سنگاز   كني فكر مي
تا يك چيزي  خواهد اين روزها ببينمش يدلم م يخيل«: ياس گفتآندر

سازد  يموبينگ را برات م يآن فضا يبعد هم منتظرم ببينم ك .ازش بپرسم
 ».يكه از جانت سير شو

 »موبينگ؟فضاي «
 »!اوه ماي گاد«: اي عصبي گفتبا خنده

بر سر   كه  برفي  نرمه.  گذشتيم مي  ييون  هفدهم  پهن  از خيابان
سرما   از شدت  باريد شايد كمي مي  خيابان  در حاشية  ايستاده  هاي فاحشه

در   جوش  بخار آب  بود، مثل  و نرم  بريده  بريده  مه  كه  خصوص ؛ به كاست مي
و كنار   در گوشه  اي عده يتصور كن  يتوانست مي  كه  جوري.  كش آدم  سرماي
پزند تا  مي  زميني  سيب  مسي  بزرگ  يها در ديگ  پاييزه  هاي باربي  برايدارند 

 يمرد  ، و گاه ، مه ، برف ، بخار دهن داغ  زميني  نزنند؛ سيب  ها از سرما يخ آن
آمد تا در  يبيرون م يكنان از هتل ل، تفگ يكه پاچة بزش را زده بود تو

 .سايه شود يتاريك
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  بود، با چتري  ايستاده  بسيار جوان  باربي  هر صدمتر يك  فاصلة  تقريباً به
  نشود و تركيب  خيس  بود تا زير برف  گرفته  سرش  روي  را مايل  آن  كه  رنگي
  يك.  و پناه  رنگ  از يتركيب. خود بسازد  اندام واز چتر   هم  قشنگي  رنگي

فريبنده و   هاش رنگ  در پناه  را يلجنس مستعم  در و پيكر كه يب  ويترين
  .دهد   ارائه اغواگر

دانستي مي« : گفت. راند مي ي يك قايق موتورخاموشكُندبه   آندرياس
 »؟ مرداب  هاي فانوس  گفتهها  اين  كافكا به
 ». مرداب  نيلوفرهاي  شايد هم«:  گفتم

 ».اند و روس  اكثراً لهستاني«
 »!هاي شيكآلوده !اند همين امروز شكفته يكه خيال كن ينيلوفرهاي«
 يبگيرند برا  عكس  ازش  كه  بود روزنامه  آمده   شان چند روز پيش يكي«

  معرفي  ساله  هجدهاو را   مداركش  بود، ولي  سالش  شانزده. يك گزارش
 ».يسن قانون .كرد مي

 ». است  خراب  ظاهراً كار و بارشان  امشب«
  سرگرمي  شايد هم. گرفتارند شانها يشترمهاي برفي شبدر اين «
 ».دارند  بهتري

 »سوزد؟ مي  براشان  دلت«:  گفتم
ت عمر  و تا صبح  روي ها مي شب  كه .تو  مثل ،اند بقيه  چرا بسوزد؟ مثل«

 ». دهي باد مي  به را
 .نگفتم يچيز يدردم آمد ول

  پيش  مه  در  كشتي  مثل  آندرياس  ماشين. بود  شب  حدود هفت  ساعت
، با  فروخت مي  جلوه  مرداب  نيلوفر از دل  يك يدر هر سرچرخاندن.  رفت مي

آنطرف   شان يكي.  آميخت مي  با مه  دودش  كه  ، و سيگاري رنگي  چتري
بودند؛   منتظر ايستادهآن اطراف   و بقيه  ماشين  بود توي يك  شده  خيابان خم

  به  عرياننيمه  لباس  بيايد و با آن  پايين  از آسمان  كه  منتظر مسيحالبد 
در   اي خرابه  در خانه  گرمي  را بگيرد و در جاي  شان برود، دست  سويشان
بزنند و دعا   حلقه  دور تا دورش  بقيه تا بميردحتا رود يا   خواب  به  يكي  آغوش
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 .بخوانند
بي آنكه ،  بشنوم  اذان  دعا بشنوم، صداي  خواست مي  چقدر دلم  كه  آخ
هاي از اين باسمهخودم را در يك معبد پنهان كنم تا داشته باشم  ياعتقاد

  يا صدايو براق بگريزم، آنجا به صداي محزون قديسي دل بسپارم، شيك 
دعا صدا  هم  اند و زير لب زده  حلقه  شمعيك نور   در هالة  كه  زيبايي  دختران

 .شهر پريان  رود به يم  آرام  آرام  كه آدم  قدر قشنگ ند؛ آنخوان مي
 ». ميرم مي  دارم  از گشنگي«: آندرياس گفت

  به  رفت  يادشاو  اما »؟ هاوانا پيتزا بخوريم  برويم.  آندره  آندره«:  گفتم
 ؛نبود  من  شايد مثل .دل و دماغ نداشت» . ، پيتزا گرونه ديوونه«: بگويد  فارسي
 .  خيال يبشده و غرق

انگار او . كرد  كج ١٩٣٠ايتاليا   سوي  بزند مسير را به  حرفي  كه  آن بي
  پيش  و مه  برف  در ميان  خاموش. شده  احضار  پليس  ادارة  بهبوده كه 

 يبراهم حاال  .برده است  رنج  توهين  از اين  دانستم كه يو من م . رفت مي
 . سفرم آشفته بود

 »بيني؟مي .مجبورم بروم سفرام  حاال كه عاشق شده«: گفتم
 »؟يعاشق نبود يتو ك«
 ».كنم يگدخواهم باهاش زن يم. است يجدمهم و  موضوعآندره، «
 »؟اين هست يك«
 ».يانوشكا«

تبريكات صميمانه و «: در آورد شكلكراند خم شد و  يهمينجور كه م
 »؟!پيانيستههمان «: بلند هورا كشيد يخنديد و با صدا» ...دوستانه و

 ».اوهوم«
 »؟توي هتل خوشگلههمان دختر «
 ».اوهوم«
  »به دامت افتاد؟او ؟ يا يباالخره به دامش افتاد«

 .زده و خوشحال بود هيجان
 ».دو تاش«: گفتم
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 ».بگو نه اين نوكيسهبه سفر؟  يرو يخب چرا م«: گفت
 ».شوم يدارم مريض م. سنگين است شار روي منف .ام آندره گير افتاده«
شطرنج  يمثل بازفهمي؟ مي. گويند موقعيت موبينگ يم خب به اين«

از دست  يچيز يبكن يكند كه هر حركت يات م محاصره سوچنان از همه
 ».يده يم

 .  طور بود همين
. كرد يتار متيره و سفر به قطب شمال مثل يك ابر سياه آسمانم را خيال 

بودم كه اين غم را فراموش  يا درد تازه يا ي، اتفاقيا ، بهانهيبه اميد وزش
كريشن باوئر را  يكه حتا احضار شدنم به ادارة پليس و خودكش يتا جاي. كنم

يا  ندازدبيبه تعويق را سفر  همين چيزهابه فال نيك گرفتم و گفتم شايد 
 .كندموكول به محال 

  .ام كرده بود تيره
چيز هيچ . يدان يتكليفت را با خودت نم يشو يم يكه خاكستر يگاه

كه بعدش چه  داردن ي، فرقيرنج يهم نم يكند، از چيز يخوشحالت نم
پوشيده خرامان به يك ساية  يبه تخمم، و الك يگوي يدلت م يتو. شود يم

كه شبيه بوتة  ي، يك ساية نارنجي، يك باربيكن ينگاه م يدر رنگ نارنج
دنيا  يكنخورد تا خيال  يتكان تكان مپاكستان اتاقت در گوادر  يگلپر روبرو

صبر داشته باش، . آيد يات م يقاچاقچ. از حركت باز نمانده، صبر داشته باش
 يشود تا يك پاسپورت قالب يات از پشت آن بوتة گلپر ظاهر م يقاچاقچ

 كفلبخند بزن، زنجير طال را از گردنت باز كن و بگذار . بدهد دستت
كه شبيه  اين! تف«: نگاه كن آنپاسپورت را ورق بزن، به عكس  .دستش

 »!من نيست
 ».تو خودت را شبيه اين كن«
 »؟يچه جور«

  ؟!المذهب يچه جور
، و بعد يبين يخوابش را م يفكر كرده باش يآنكه هرگز به چيز يب يگاه

تعبير اين خواب چيست؟ حالت خوش نيست، بد هم  يپرس ياز خودت م يه
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 يتلخ ازشود، يا چنان  يبا يك كلمه يا يك تصوير شبت زيبا م ينيست، ول
 .يو به همان خواب برگرد يخواهد دوباره بخواب يكه دلت م  يمكدرروزت 
افتاده بودم   از پدرم  اي ياد نامه. ها دانم چرا برگشته بودم به آن سال ينم

 . سوختم مي  و خواندنش  كه در شوق بازكردن
  من  نام  بود، اما فقط  نشده  نوشته  چيزي.  كردم  را نگاه  پاكت  و روي  پشت
  شناسنامه  تأكيد كرد كه  محله  پستچي. بود  آمده  گيرنده تحويل  در قسمت

  را از توي  ام برگردد، شناسنامه  مامان از خياطخانه  كه  از آن  پيش. نرود  يادم
  مردي.  دادم  و كاغذ را نشان  پست  ادارة  ، رفتم برداشتم  خياطي  كمد زير چرخ

كشدار   بود، و دو روكش  نشسته  ، پشت باجه تا داشت تابه  هاي چشم  چاق كه
  آن  و روي  و پشت  كاغذ را گرفت. بود  كشيده  هاش آستين  روي  رنگ  توسي
 »؟ اي نيامده  ترت چرا با بزرگ«: كرد  را نگاه
 ». رفته سر كار  مامانم«
 »؟ است  چه كاره«
 ». خياط«
 »دوزد؟ مي  چي«
 ». لباس«
 »؟ يا مردانه  زنانه«
 ».، آقا دانم نمي«
 »؟ كجاست  بابات  پس«
 ».ها جاده  توي«
 »؟ است  راننده«
 ». سازي كارگر آسفالت.  نه«
 »را تنها گذاشته؟ تو و مامانت«

  چرا پدرم. زد مي  چنگرا   دلمچيزي چرا   دانم نمي. بود  گرفته  بغضم
 نكند؟ كجا بود؟  و غريب  عجيب  هاي سؤال  از من  نبود كه  پست  كارمند ادارة
 كجايي پدر؟
و » . را بياورم  ات تا بسته  جا باش  همين.  خب  خيلي«:  گفت  پست  متصدي



 ١٢۴ ♦ تماماً مخصوص

است آن روز يادم نرفته و هيجان هيچوقت التهاب . انبار ته سالن گم شد  در
 ترسيدم يم. فرستاده ي منبرا يخواست ببينم پدرم چ يدلم مصبرانه بيكه 
تصورم روبرو شوم و  يبا چيز بدتر يا بهتر يدر ذهنم تصوير كنم، ول يچيز

 .فرو بريزد
در   هم  اي نامه.  برگشت  دستي  چرخ  آنقدر منتظر ماندم تا آن مرد با يك

  كردم  خيال. بود  سيمان  بزرگ  پاكت  يك  اش دستي  چرخ  روي.  داشت  دست
 .گذاشت  جلو منآن را  يكراست آمد طرف من و است اما   ديگري  كس  مال

  اين. بيا«: پست گفت يمتصد .نبود يكس. به پشت سرم نگاه كردم
 ». ، ببرش ات بسته  هم  ، اين ات نامه

اما . بود خودش  از طرف.  انداختم  پاكت  به  و نگاهي  را گرفتم  نامه
  داده  انجام  حتماً كار درستي  گفتم.   فرستاده  سيمان  ام  براي  چرا پدرم  نفهميدم

  به  پاكتخواهي مي   جوري چه«:  سرتاپام را ورنداز كرد  پست  متصدي . است
 »؟ بريبرا   گندگي  اين

 ».كيلو  يزد، پنجاه  سيمان«:  را خواندم  پاكت  و روي  ماندم  و واج  هاج
. آمدم يم كاش با ميرزا عبداله!  من  ؟ خداي را ببرم  اين  جوري  چه  من
  آن  كه  را گرفتم  سيمان  ، كمر پاكت گذاشتم  و در جيبم  را تا كردم  نامه  پاكت

  تاي تابه  هاي از برابر چشم زودو   بگذارم  ام شانه  و روي  بلند كنم  را يكضرب
  سقف  كند يا به مي  نگاه  من  به  دانستم نمي  كه  هايي ، چشم مرد دور شوم  آن

 .  نتوانستم امابازوهام،  ية قدرتم را جمع كردم توهم . پستخانه
چرا   دانم و نمي  را بلند كردم  سرم.  ماندم  بودم  شده  خم  جور كه همان

 »! را ببرم  اين  توانم نمي  كه  من«:  گفتم  تركيد با گريه  بغضم
  ؟ گريه كني مي  گريه«: كشيد  سرم  به  جلوتر آمد و دستي  پست  متصدي

را   و چرخ  ببري  دستي  چرخ  با همين  گذاشتم مي  شناختمت اگر مي.  پسرمنكن 
 »... ولي.  برگرداني

را   ام شناسنامه.  كردم  را پاك  هام اشك  كتم  و با آستين  برخاستم  آرامي  به
 »! آفرين«: كشيد  سرم  به  دستي.  گرفتم  طرفش  و به  آوردمدر  بغلم  از جيب

و   را باز كردم  پدرم  ، نامه نشستم  ، كنار حوض رساندم  نهخا  سيمان را به



  عباس معروفي ♦١٢۵

اگر . باشد  خوب  تو و مادرت  حال  اميدوارم.  ، سالم عزيزم  عباس«:  خواندم
  يك  جاري  در ماه  راه  ادارة. حاصل است ياحوال من باشيد سالمت يجويا
  مناسب  جاي  يك.  فرستادم  بود كه  منظور كرده  من  براي  سيمان  كيسه
  به. شود كرد مي  بعدها چه  تا ببينيم  ببين  تدارك  و باران  و دور از برف  خشك
 ». خواستارم  شما را از خداوند متعال  سالمتي.  برسان  سالم  مادرت

 ؟  همين
  كه  گشتم مي  چيزي  دنبال  كلمات  بود و در البالي  شده  تنگ  براش  دلم

خود را   بدهد تا از تنهايي  قدرت  من  به  كه  اي كلمه .را بگيرد  ام جلو گريه
  . را خواندم  ، و باز نامه كردم  ها نگاه و ماهي  حوض  ، به دهم  نجات

 همين؟
  را به  و چرخ  گذاشتم  را در ايوان  سيمان  بود پاكت  كندني  هر جان  به

 .   دادم  تحويل  پست  متصدي
  چرخ  سيمان  پاكت  برگردد، نزديك  خياطخانهاز   مامان  كه  تا غروب

مهم فكر كردم حتماً بايد .  شدم  تا حفظ  را خواندم  پدرم  قدر نامةو آن  خوردم
 . فرستاد نمي  وگرنه  را فرستاده  آن  پدرم  باشد كه  گرانيا 

جلو و   آمد، دويدم  مامان  وقتي.  كجا بگذارمش  فكر بودم  در اين  تا غروب
را   آمد نامه مي  جور كه ، همين را بستخانه در .  گرفتم  طرفش  را به  نامه

 يكرد و انداخت رو  جمع  دست  ها، چادرش را با يك پله  به  و نرسيده  گرفت
  سيمان  پاكت  به  بعد نگاهي. را خواند  و نامه  نشست  پله  ، لب نردة ايوان

 .  انداخت
 ». تو نوشته يبرا«:  گفت

 ». آره«
 »سيمان؟  خورد اين مي  دردمان  چه  به«
نيامد،   ذهنم  به  چيزيو ديگر » ... ، وگرنه فرستاده  كه  داشته  حتماً ارزش«
 ». نفرستاده  بيخود كه«:  گفتم فقط

 . فكر فرو رفت  و به» . نه«
  پستخانه  به  رسيد و من مي  سيمان  پاكت  يك  چندي بههر ، پس  از آن
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  گرفتم مي  تحويل  سيماني  پاكت.  پدر  قبلي  هاي نامه  شبيه  اي مهبا نا.  رفتم مي
 . چيدم مي  هم  ، روي ايوان  و زير طاقي
ايستاد،   در ايوان  سيمان  هاي از هرچيز جلو پاكت  ، قبل پدر برگشت  وقتي

 »؟ عباس  چطوري«:  ها كشيد و گفت آن  به  دستي
  ايستاده  جلو در  خوشحال  مامان. بود  مو سرد  بودم  بيدار شده  از خواب  من

 » !سرما نخوري ! ، عباس سرما نخوري«:  گفت مي  بود و هي
 »! خدا بدهد بركت. تا  هفت«: را شمرد  سيمان  هاي پدر پاكت

 »؟ اي خورده  شام«:  گفت  مامان. ديروقت بود
 »شام؟«: پدر نگاهش كرد 

  



  عباس معروفي ♦١٢٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 »!ديگر مانيدبشام «

وقت داشت تمام . انداختم  ام مچي  ساعت  به  نگاهيو » .بايد بروم. نه«
  را برداشتم  ، كالسورم از جا بلند شدم! گذشت يزمان تند مآنجا چقدر . شدمي
 » . دوشمي  ديرم«:  چسباندم  سينه  و به

 »كجا؟«:  كرد  را تو هم  هاش اخم و جلو آمد  قدمي. جا خوردپري 
 ».بدتر كه باشد يو خاموش قرمز اگر آژير. تنهاست  مامانم«
 » .بزنيد و خبر بدهيد  تلفن  خب«

:  اش ور گذاشت به شانه سرش را يك و هاش را تنگ كرد  چشمبعد 
 »باال؟ يرا بيار  تلفن يرو يرامينكم، م«

. آمد ياذان م يهوا گرم بود، و صدا.  موهاش  خاراندن  كرد به  شروع  رامين
. م دور از ذهن بوديتصور اين كه دور يك ميز با آن خانواده شام بخورم برا
 مردم؟   يآيا م. زير نگاه خواهرهاش، زير نگاه مادرش، زير نگاه خودش

 ». نيست  تلفن الزم.  نه«:  گفتم
را هم از   شربت آلبالو  «: رامين لوس كرد يبار ديگر خودش را برا  يپر

 پانزده
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 »؟يبيار يگير يم  مامان
برگشتم . رفت  ها پايين از پله  گروپ  دويد، و گروپ  از اتاق بيرون  رامين

 يباال يچراغ سبز. دور را نگاه كردم يها جاي خانه يبه طرف پنجره و از باال
در  يدل من جاي يها روشن بودند ول گلدسته. درخشيد يگنبد مسجد م

قلبم داشت از  چرا. دانم چرا هراسان شده بودم ينم. جا مانده بود يتاريك
 . زد يام بيرون م سينه
از . هاش را مثل من به  لبة پنجره گذاشت آمد كنارم ايستاد، و دست يپر
 .كند يديدمش كه رد نگاهم را دنبال م يچشم م ةگوش

آرنجش را گذاشت به لبة پنجره . و برگشت طرف من» رويد؟ مي  نيامده«
 .ام شد و خيره
البته  .شود يتر نگران من م ميرزا عبداله رفته جبهه مامان بيش ياز وقت«
 ».دارمهم كار 

 »مهم است؟ يخيل«
نفسش را ها و  لب يداغناگهان كردم  يها نگاه م جور كه به گلدسته همان

 ومثل جيز آتش برصورتم نشست،  ياحساس كردم، چيز ة راستمگون يرو
 .بدنم را به لرزه انداخت يگرفتگ مثل يك برق

 » ديديد شما را بوسيدم؟«
 . ساكت نگاهش كردم و از پنجره فاصله گرفتم

 »!بمانيد ديگر«
 ».آب«: گفتم. ام بود تشنه

  حلقه  گردنم بهرا   هاش دستبا ترديد  و ايستاد  ام سينه  به  سينه  درست
 »؟ راحتي  همين  به«: كرد

وانستم ت ينم.  كردم مي  نگاهش  فقط .كردمآنهمه خوشبختي را باور نمي
هام  لرزيد، دست يزانوهام م ؛مقاومت كنم و جسارتش يو سادگ يزيبايجلو 

ترسيدم حرفي بزنم و او لرزش صدايم را ميو لرزيد،  نفسم ميلرزيد،  يم
 »ما را ديد؟ يكس«:  گفتم. گم بودمسردر. بفهمد

 »كردم؟ يكار بد«: را بوسيد و گفت  لبم  دوبار پياپي آنوقت پري
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 . باز دلم ريخت
 يدر تاريك شود تنگم براش دل به خانه برگردمترسيدم زمان بگذرد  يم

 .دنبال طرح صورتش بگردم
 بود؟ يچه شكل

 » كردم؟ يكار بد«: اغواگرانه پرسيدو  لبم را بوسيدر ديگر با
كردم خيال مي. مبهوت مانده بودم .كردمخوشبختي را باور نميآنهمه 

  دستمال  يكتندي ،  رامين  پاي  صداي  با شنيدنپري . بينمدارم خواب مي
  كنار ضبط  گشتبر  كرد و   را پاك  هام آورد، لب  بيرون  از جيبش  كاغذي
 »؟...شورانگيز يا«: ايستاد  صوت

 » .بمانيد  شام گفت  آقا، مامانم«: وارد شد  ليوان  و سه شربت  با پارچ  رامين
 »مانيد؟ مي«: خنديد  يپر
 ».ترسد يشود مب يحمله هواي اگر . تنهاست  مامانم«

 ».تلفن بزنيد خبر بدهيد«: ريخت  شربت  برام
خواهيد مي«: را پر كرد  ليوانم  ، و او دوباره نوشيدم  ضرب را يك  اول  ليوان

 »؟شانبياوريم شانبرويم دنبال
 ».روددعوت قبلي جايي نميمامانم بي. نه«
 »؟چي اگر شما بخواهيد«

 . گشتمدنبال بهانة ديگري مي. سرم را كج كردم
 ».آقا، بمانيد ديگر«:  گفت  رامين

 ». روم مي  ، بعدش من كنيم كار مي يرياض يكم«
 .نشست ورا آورد كنار ميز گذاشت   اش كرد، صندلي ضبط را روشن  يپر
كنم نگاهش هروقت سر بلند ميكه   نشست ديگر گوشة اتاق نمي  پس  از آن

 .ام كندديوانه كه بوي عطرش   نشست مي  اكنار م  درستآمد مي، .را ببينم
هزار  دوست داشتم، به خانه برگردم  خواست نمي  ديگر دلم  پس  از آن

 .  بدهم  و درس  بمانم جا  همان  سال
مفصل خدمتم ريختند سرم و  محلههاي اللهيحزبيكبار همان روزها 

مرا  هاي از همسايهيك. توانستم راه برومنميسروصورتم زخمي بود، . رسيدند
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به . ديدم يتكرارشده مآنقدر خراب بودم كه همه چيز را . به خانه آورده بود
. توانم برومكه چند روزي نمي مامان گفتم تلفن بزند و به رامين خبر بدهد

حياط  يمامان را تو يبعد صدا. مان را زدند كه زنگ خانهيك ساعت نكشيد 
 . بفرماييدبفرماييد گفت  يم يشنيدم كه ه

 . بود ريخته يمبل دراز كشيده بودم و مامان برام چا يرو
 دوباره شد اتاقوارد با دسته گلي از مينا و رز و ميخك زرد  يپروقتي 
 .داشت يبر نم شمامان چشم از .دلم ريخت

 ».سالم«
 !اي شب معصومسالم و توي دلم گفتم  ».سالم«
 »؟آقاي ايراني شده يچ«
 .و براش تعريف كردم ».نيست يچيز«
 »چرا؟ سر چي دعواتان شد؟«
 »...سرم دفقط ريختن. اصالً دعوامان نشد«
 »اينها كي بودند؟«
 ».ي محلههاالت«
 »شناسيد؟ميآنها را مگر  خر چرا؟آ«
 »اصالً. نه«

 ».هركس كه سرش به كار خودش باشد سر جنگ دارندبا «: مامان گفت
 »!االهي ور بيفتند«: پري گفت

 .همه زديم زير خنده
 نگاهخوشحال هاش را گذاشته بود به دو طرف صورتش و دستمامان 

 » .رمبيا يچا مبرو«: راه افتاد طرف آشپزخانهبعد . زده بود هيجان. كردمي
: برگشتمامان . موهام ياش را برد ال پنجه يپر فرصتهمان در 

 »چاي يا شربت؟راستي «
: و با خجالت به مامان نگاه كرد كشيدها هگرفت برقمثل دستش را پري 

 »ايد؟ديده .سرشان هم خوني شده«
 .بيرون رفت نانلبخندزو » .پانسمانش كردم. بله«
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 »كار بدي كردم؟باز «: را بوسيد  لبمو با ترس و لرز  خم شد پريبعد 
يك انگشتر . بودهاش به دستنگاهم . كردمخوشبختي را باور نميآنهمه 

  .ديدرخشمياش ظريف با نگين سبز در انگشت مياني
  »اينجا را از كجا بلد بودي؟«: گفتم
 ».جوينده يابنده است«: گفت

و با خيال آسوده موهام را  ه بودكنارم نشست يپر. طولش داد يكممامان 
رفت يهر بار كه دستش مو  »تان دكتر؟ ببرمخواهيد  يم«: كرد يمنوازش 

 .شد يم جدا چيزي مثل روح از تنمموهام،  يتو
 »!يقشنگ يها چه گل«: گفتم

رقصيد و دور  هاي زندگي، پشت تمام روياهام مي مثل سراب بر شانه
چه شكلي بود؟ چرا توي ذهنم بند پرسيدم  مدام از خودم مي. شد مي
فوتش «: گفت آمدم چاي بنوشم مي و تا ميزد،  د؟ كتابي را ورق ميوش نمي
 »كنم؟

كمي از پنجره بيرون آورد، ميكمي ادا درچرخيد، ميهام كمي الي كتاب
 »؟بنّايي داريدمگر ! اينهمه سيمان«: كردميرا نگاه 

 »خواهيم يك طبقة ديگر بسازيم؟آره، مي«
 »جامعة دوطبقة توحيدي؟«: شيطنتش گل كرده بود

 »!چاقوكشيانقالب دوطبقة . نه«
طرفم و نگاهش در عسلي برگشت با نگراني . اش خشكيدر چهرهدشادي 
آفتاب پنجره بود و موهاش در تأللو  ليز خورده اشيروسر .جاماند بغل دستم
 ».شودروز به روز بدتر مي«: گفت .زدبرق مي

از صبح كه . هاست دلشوره دارمآره، مدت«: مامان با سيني چاي وارد شد
هاي اين مملكت چي دارد سر جوان. شودميرود تا برگردد دلم هزار پاره مي
شما پري خانم . دانندشان را نميها تكليفاند و اينها را بستهدانشگاهآيد؟ مي

 »يد؟يهم دانشجو
 »...معلوم هم نيست چند سال. كنكور بدهم منتظرم باز شود. نه«

دوتا جوان مثل دستة گل  مان ديديد؟كوچهسر ها را جلهح«: گفتمامان 
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 »...هاستمال آن. ند سربازيه بودرفت
 » همه جا .سر كوچة ما هم هست«: پري گفت

 ».ميرزا عبداله هم رفته«: گفتم
 ».مثل خودت !هاي قشنگي چه گل«: نگاهش كردبا كيف مامان 

 . و آمد روي صندلي كنارم نشست» .قابلي نداشت«
. تيخرگكرد و مثل بيداري از خوابم ميزندگي ميام مثل رويا در بيداري

و تا . از بهار تا تابستان بيشتر طول نكشيد؛تمام زندگي من با پري سه ماه 
 . كردم فرار مياز كشور و من داشتم او پرپر شد  ؛چشم به هم زدم تمام شد

كه رامين  يدر فرصت. داد دستم يكاغذ چهارتا شدة كوچكيواشكي يكبار 
اگر يك روز در «: كرد، زير ميز بازش كردم و خواندم يحل م يمسئلة رياض

و با نگاهم فوتش كنم  "دوستت دارم"دلم بگويم  يكالس شما بنشينم، تو
 »؟شود يتان پرت م حواس ،به شما

قطره قطره عرق . ريختم ي؟ و عرق ميكن يبا من چه م يدار. دلم ريخت
 .كرد يو پيرهنم را خيس م افتاد يزير بازوهام راه م

كارم همين بود يكشنبه  يروزها. كردم روي بندپيرهن خيسم را پهن مي
هام  كشم و آنقدر به پيرهنبكاناپه دراز  يم، روكنهام را بر بند پهن  كه لباس
ها  و پيرهن ي به موقع نداشتوقت آفتاب هيچبرلين . تا خوابم ببرد موخيره ش

از . از من يتنها و خال. شد يام آرام آرام تنها م خانه يدود سيگار و گرما يال
 . فرو افتاده يها تر، با آستين يمن هم خال

 يبستم به دستگيرة پنجره، و سر ديگرش را به لوال ييك سر طناب را م
 يآن طناب سبز نازك از البال يكشيدم و رو يدراز م. در آشپزخانه

كه ساختمانش  يساز يارمن يقديم يگشتم به خانة آجر يهام برم پيرهن
را به نگاه آسمان  يوسط حياط بنا شده بود، و دور تا دورش ديوار نسبتاً بلند

 . ديكش يمزمين 
 يبو. رفتم يمراه  يپرزدم و دنبال  يها را با دست كنار م رخت ييك ييك

نداشتم  يها هيچ كار يكشنبه. كرد يالجورد و پارچة خيس تمام اتاقم را پر م
بند، دراز بكشم، و سرخوش و  يهام را بشورم، پهن كنم رو كه رخت جز اين
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 .پيرهنآن  ياين پيرهن بروم رو يخيال از رو يب
 ».دنبال من بياييد لطفاً«: پري گفت
كارتن . گشت به ساختمان ياز ديوار دور حياط برم يها ضربدر بند رخت

 يگذشتم صورتم با خنكا يكه م يكتاب را بغل زده بودم و از زير هر بند رخت
شوريد كه اين  يم  مگر سال به سال لباس«: گفتم. شد ينوازش م يمرطوب

 »همه رخت داريد؟
 »سال به سال؟«: خودش را با دست پس زد يپيرهن صورت

 »!همه لباس اين«
هفته به «: زد ياش چسبانده بود و نفس نفس م كارتن كتاب را به سينه

 »دانستيد؟ يم. شود يتر م بيشام به شما  هفته عالقه
زير نظرم،  يرفتم بهش گفتم بدجور يشان م كه به خانه يا پنجمين هفته

مان پر از  بهش گفتم كه خانه. گير بيفتم يا و ممكن است هر آن به بهانه
 »...توانم بسوزانم، نه ينه م«. ها چه كنم دانم با اين كتاب ياست، و نم  كتاب
 »سوزانند؟ يمبسوزانيد؟ مگر كتاب را «
 »...اگر بريزند. ام حاال ديگر تابلو شده«

 »ام؟ مگر من مرده«: اش دستش را گذاشت به سينه
زيرزمين خانة ما . كتاب داريد جمع كنيد بياريد اينجا يهرچ«: بعد گفت

 يكس. نيستيم يما كه سياس«: كرد و ادامه داد فكر يكم» .همه جا دارد آن
كه  يهاي شناسند با اين مقاله يا را ماما شم. كند يهم به ما شك نم

 »!نويسيد يم
 »داني؟ يمگر تو م«
 ».خوانم يمعلوم است كه م«

 »مواظب خودتان هستيد؟«: گفت. آتش زدم يسكوت كردم و سيگار
  بفرستم  كاري  را پي  تا رامين  گشتم مي  اي بهانه  دنبال  بود كه  پس  از آن

  موقع.  ماندم نمي  كوچه  هاي بچه  بلبلي  سوتديگر منتظر .  تنها بمانم  يپرو با 
را   آن  اول  دقايق  ، و همان گذاشتم مي  سيگار در پاكت  نخ  ورود يك

 . كشيدم مي
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 »! كه  شده  تمام  سيگارتان«:  گفت مي  يپر
 ». گيرم مي  روم مي«
 ».رود مي  رامين! شما چرا برويد«

كشيد  مي  بيرون  اش لوار جينش  از جيب  با دو انگشت  صدي  اسكناس  يك
 . گرفت مي  و جلو رامين

  در هم  هامان دست  بوديم  نشسته  جور كه، و همان شديم باز ما تنها مي
 . كشيدم مي  درون  را بههاش لب  خوش يباز بو  خورد، و من مي  گره

  محض  ، و به گذاشت مي  شلوارش  را در جيب  ماتيكش  بود كه  پس  از آن
كند،   نگاه  در آينه  كه  آن بي. زد يآورد، م ي، آن را در م زنگ  صداي  شنيدن

 . اول  شد مثل فشرد، و باز مي مي  را بر هم  هاش لب
 »؟ بزنم  ماتيك  برات  من  گذاري مي«:  گفتم  بار بهش  يك

 »بلديد؟«
 ». دانم نمي«

  و چند مسئلة  خوانديم  درس  كه  كمي. آمد  من  پاي  پا بهورد، اكم ني
 »؟ بگيري  بستني  روي ، مي رامين«:  ، گفت كرديم  حل  رياضي

!  رامينكم«: كشيد  بيرون  صدي  برد، يك  شلوارش  جيب  به  و باز دست
 »!جا اين  ما را بكاري  دو ساعت  نروي
.  شديم باز ما تنها . زندهاي محله ميدانستيم كه او سري هم به بچهميو 

را باز   را درآورد، درش  گذاشت، ماتيكش  زانوهام  را دو طرف  زانوهاش  يپر
 .داد به دستمكرد، و 

  زير دستم  لبش  ، نرماي زدن  ماتيك  به  كردم  شروع. را جلو آورد  صورتش
 ».خورد  خط  دستم«:  گفتم. دويد  بيرون  رژ از لبش  شد، و يكباره  توده

 »؟ با دست«:  ، گفت بردم جلوا ر  دستم تا. خواستم پاكش كنم
، و باز  كردم  ، و باز تب كشيدم  درون  را به  خوش  بوي  باز آن  و من

 . شدمرطوب هام  چشم
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تغييـر    قبـل   از شـب  احسـاس كـردم  ، بـود مرطوب  هنوزيانوشكا   هاي چشم

چرخيــد، بــا  مــي  صــورتم  روي  اش خاكســتري  نگــاه. اســت   نكــرده  چنــداني
 .به من بگويد يتا چيز بود  فرصت  مترصد يك درپيپي  يهالبخند

 »؟ جاست هنوز اين«:  كردم  اشاره دكتر برنارداتاق   به  با انگشت
 ».گردد برنمي  هم  ، تا آخر هفته مطبش  طرف  رفت  از صبح.  نه«

   برف.  رفتيم  تراس  و باز به ، گذاشتم  پيشخان  رويرا   سيگارم  پاكت
  بود آدم  كافي. آورد مي  بوي حلزون  درياچهاز آور  چندش  باريد و سرماي مي

يانوشكا . ناله كند  از درد استخوان  بچرخد و تا صبح  حوالي  در آن  ساعتي
 .بشود  تر سردش كم  كه  بودم  كرده شسد  جوري  و من ،بود ديوار  سبيدهچ

 ».ايد شدهالغر «:  گفت
 . نزدم  حرفي

آويز  را حلق  كار خودش  باوئر از شدت  دانند كه كريشن ياينجا همه م«
را در بياورند؟   قضيه  و توي  ته  كه  پليس  برند ادارة شما را مي  وقت آن. كرده

 »را نبردند؟   چرا بقيه

 شانزده
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به  ي، نگاه دستم  زد پشت  انگشت  با نوك. براش كبريت كشيدم
 فلس  چون  ماليمي  اي نور نقره. خيره شد  درياچه  نداخت و بههام ا چشم
هرچه آمد و  نظر مي  به  عصباني  كمي. داد مي  جلوه  را اثيري  اش چهره يماه

 .شدروي صورتش بند نميلبخند ديگر   كردتالش مي
دوست اين   براي  احترامي  ما هيچ  چرا همة  شديد كه  حاال متوجه«:  گفت
 »؟ نيستيم  شما قائل
  ، و به ام زده مي  سينه  به  با دكتر برنارد سنگ  دوستي  براي  بيهوده ييعن
  مشايعتش  درخشيده؟ بيخود به مي  در چشمانم  برق خوشحالي  ديدنش  محض

 ؟  ام سرپا ايستاده  ورودش  محض  به  دليل ، و بي ام در رفته  تا دم يگاه
 .  گذشت  در سكوت يطوالن  لحظاتي

 »؟ اما چي«:  گفتم
 »ايد؟ خورده  شام«: شد  خيره  ام چهره  به  و با نگراني» . نزدم  حرفي  من«

اما  گرسنه بودمبه شدت .  دهم  نشان  در برابر سرما مقاومت  كردم  سعي
 »شام؟«: گفتم  .ميلي به غذا نداشتم

 »؟ه غذايي دوست داريدچ«
 ».هيچي«
 »بياورم؟ يچيز ينانبروم برايتان «

 ».اممن يك خارجي«: گفتم. بودمشغول  يذهنم بدجور
 »يعني چي؟«
   ».همين«

 »چه ربطي دارد؟! خب باشيد«: عصبانيت دويد توي صورتش
 .  سيگارم را روشن كردم و سرم را زير انداختم

  را رعايت  رفتن  مهماني  چرا آداب  بگيرند كه  شما خرده  ترسيد به مي«
 »شود؟ مي  سرشان  نوازي مهمان  ايد؟ مگر خودشان نكرده
 »با تو دارم؟ يا پرسد چه رابطه يبرنارد مدام از من م«

 »!نا اوند؟.. .از من هم پرسيد«: به سيگارش زد يدو پك پياپ
 »؟يگفت يتو چ«
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مناسب  يايران يآقا يگفت ول. برايشان احترام قائلم يگفتم خيل. يهيچ«
 ».گفتم از چه جهت؟ جوابم را نداد و رفت. نيست شما

يانوشكا، «:  گفتم.  بود  شده  رنگ بي  هاش لب  . شلرزاند مي  از درون  سرما
 »! لرزي از سرما مي  داري
 »!بيچاره كريشن باوئر«

و   را باز كردم  كاپشنم  زيپ.  بودم  او چسبيده  ، و حاال تقريباً به جلوتر رفتم
 بهش  كه  داد يم  جرئت من  به  تاريك  نيمه  فضاي .كشيدم دورشاش را  دولبه

  شد و حاال از شدت مي  طي  در سرتاسر بدنم  بدنش  گرماي.  تر شوم نزديك
 .لرزيدم يفقط م. نبود  اما سردم  لرزيدم آشكارا مي  هيجان
 » .شما هست يدر زندگيك زن  به من حالي كند كه اصرار داشت و«

، دلم كردم  احساس  را دور كمرم  يانوشكا راست  دستبعد . پوزخند زدم
در  يزن«: كندهام نگاه ميسرم را كه بلند كردم ديدم به چشم.  ريخت يهر

 »شما هست؟ يزندگ
 ».نه«
 .لرزيدو مي ».شوممن ناراحت نمي. اگر هست بگوييد«
 ».كنم يمن تو را با تمام دنيا هم عوض نميانوشكا  ،يانوشكا«

 ».زند يم بلوفدانستم  يم«: هاش يك لحظه درخشيدچشم
  ».من كه توي اين غربت كسي را جز تو ندارم«

 .داشتيمن  اي ديگر فاصلهو  .چسباند  ام سينه  را به  اش سينه
آخر . در رستوران پيانو بنوازم دوشنبه يها كه شب از من خواست... و«

 ».داريد من هم تعطيلم يها كه شما تعطيل دوشنبه
به خيال خودش  !؟ عجبپيش من يآي يدوشنبه م يكند روزها يم فكر«

  را پرت  و آن  زدم  سيگارم  اي به جانانه  پك» .كند يم يها را قيچ دارد رابطه
 . سيگارش را انداختته او نيز .  كردم

 »؟مديآ يها پيش من نم چرا دوشنبه پس«: موهاش را ناز كردم
حاال ديگر مجبورم تا ديروقت «: و ادامه داد» .نگفته بوديد ...ها؟دوشنبه«

 ».شب اينجا كار كنم
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 »؟ياگر بيايم دنبالت چ«
  گوشم  چيز به  يانوشكا هيچ  داغ  هاي نفس  جز صداي  محض  سكوتدر 

.  وجود نداشت  و ديگر سرمايي  رفت مي  راه  در تنم  هر دو دستش. رسيد نمي
در  و شد مي  آبالبد   نشست مي  زمين  به  دانه  دانه  وقتيو باريد  مي  برف

ترس و  يبباريد كه آب شود راه بيفتد،  يمانگار  .شدميبخار   خاك حرارت
را   يانوشكا خودش .سر بكشد، و از مرزها بگذرد يا به نقطه يا واهمه از نقطه

  . من  آغوش  بود توي  رها كرده
 »نيامدم دنبالت؟ پيش از اينچرا «: گفتم

  هام لب  به ،خود كشيد  مرا به  دوباره و» نيامديد دنبالم؟پيش از اين چرا «
اي با بوسهخواستم چيزي بگويم كه . افتاددودو به هاش  و چشم كرد  نگاه

 .زد   بيرون  هام از گوش  شعله  مثل  چيزي.  را بست  دهنم طوالني
كرد و   اي جا نيست ناله كه آن اينمثل بود،   را بسته  هاش يانوشكا چشم

 .فرو نشستم  همراهش. خميد  زانوهاش
  در خنكاي  ام جمجمه . بودم دراز كشيده  باغچه  بعد در حاشية  اي لحظه

ر صورتم ب  و رقصان  پيچان  كه  ديدم را مي  برف  هاي كرد و دانه بخار مي  برف
را همراه   بخار دهنش. شد سر يانوشكا محو مي  پشت  جايي ياآمد  فرود مي

 . فهميدم را نمي  خودم  حال  هيچ، و  كشيدم مي  به درون  آدامس  بوي
  چپ  در طرف  بود، با چالي  زيبا كرده  طرز غريبي  را به او  آوري لبخند كيف

در   جايي  كردم  احساس .بود  جا رفته بود و از آن  را بسته  هاش چشم.  صورت
 . مرا زير نظر دارد  حاالت  و با دقت  جلو در ايستاده  زير طاقي  مراست  سمت

هر كار . يك بار رفته بود لهستان و برام يك بوكس سيگار گرفته بود
رود مرا هم  يقرار بود بار ديگر كه م. كردم پولش را نگرفت و گفت دفعة بعد

باز ياد .  سر برگرداندم. دست نداد كه برود لهستان يببرد اما ديگر فرصت
  دوباره  پشتم  تختة  كنندة كرخت  سرماي. شد  و مورمورم  باوئر افتادم  كريشن
 . لرزيدم  خودم  به . برگشت
 »زنيد؟ مي  داريد يخ«:  گفت

 ». آره«
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 .و دستم را گرفت ».تو  بياييد برويم«
  برف سفيدي،  تاريك  بهشتآن ها و  درخت  در البالي. بود  جا برف  همه
 .شدمياي محو ه در مه تيره، و درياچنشست مي  هم  روي  اليه  اليه  بود كه

باز آن .  انداخت  ما فاصله  بين  سقفي  هاي ، نور چراغ شديم  وارد سالن  وقتي
را پاييد،   يانوشكا اطراف. يافتاحاطه و آن ترس بر همه چيز  ينگاه مخف

برويد   خُب«: كرد  نگاهم ،چرخيد، ايستاد  دورم. آمد  طرفم  كرد و به  اخم  كمي
 ».كنيد  عوض  هاتان لباس

،  رفتم  اتاقم  به. بود  گرفته  فاصله  از من  بود و كمي  شده  يرسم  لحنش
،  را درآوردم  شلوارم.  كردم  و پرت  را درآوردم  و كاپشنم  ايستادم  جلو در حمام

  در يانوشكا را صدا كردم  از الي.  كنم را باز  پيرهنم  هاي دگمه  توانستم اما نمي
  تندي.  را باز كنم  هام دگمه  توانم و نمي  شده  چنگ  هام دست  كه  و گفتم
 »؟ دارم  اجازه«: را آورد تو  سرش  بعد ،را رساند جلو اتاق  خودش

دور   به  كرد، نگاهي باز مي  يكي  را يكي  هام دگمه  جور كه  همين. و آمد
  سرآستينم  هاي دگمه.  و آرام  را از نظر گذراند؛ دقيق همه چيز، و  تانداخ اتاق

.  حمام  كرد توي  را درآورد و پرت  پيرهنم  هاش انگشت  را باز كرد؛ با نوك
 . كرد  نگاه  وسايلم  به  دوباره

ميز   رويسرخ  يها و آن اللهدماوند   از كوه  با عكسي  خاتم  قاب  يك
 » .متر ۵۶٧٨.  دماوند است  كوه  اين«:  فتمگ .بود  كارم

 ».تو  براي  اين«:  دادم  دستش  و به  را برداشتم  قاب
 »چرا؟«:  گفت  و لبخند توأمان  با تعجب

 ».آيد مي  اگر خوشت  البته«
 »... آيد، ولي مي  خوشم  كه  است  معلوم«
 ». جوري  همين«
 » . مرسي«:  شكست  در گلوش  خنده. تشكر نكرد  آلماني  به

:  بوسيد و گفت  اي وحشيانه  شكل  را به  لبم. چسباند  من  را به  خودشبعد 
 ».خواهم يكه اينجا از شما سوء استفاده شده من معذرت م از اين«

پر از امنيت  ياحساس در آن لحظه از خودم پرسيدم آيا دوستش دارم؟
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 . هام پر از اشك شد بغلم كرد، و چشم
پيدا  و  گشتم مي  اي كلمه  و من دنبال ه بود،رها ماند  فضا در سكوت

هاتان  شما چرا به دست«: و نگاه كردگرفت را م ها يانوشكا دست . كردم نمي
 ».شود يتان خراب م ماليد؟ پوست يكرم نم
 ».آيد يبدم م ياز چرب«
: و منتظر جوابم نماند» خواهيد برايتان بگيرم؟ يم. كرم غير چرب بماليد«

 ».گيرم يفردا م«
  اين  روز توي  شايد يك«: دماوند چرخاند  كوه  را روي  انگشتش آنوقت

 ». كنيم  درست  آتش  برف
يانوشكا، اگر   راستي.  ام رفته  دانشكده  هاي با بچه  هاش بار تا نيمه يك«
 »؟ آيي ، مي برگردم  بتوانم  شود و من  عوض  اوضاع يروز

 ». آيم مي  دنيا هم  با شما تا ته«
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  كـه   جـاني   ، نه داشتيم  زدن  حرف  حال  نه.  رفتيم مي  و همچنان  دنيا بوديم  ته

و   رفتـيم  مـي   نيـرو فقـط    مانـدة  بـا تـه  .  كنـيم   اضافي  چيزي  صرف  بخواهيم
 .شد ها تكرار مي سگ  در صداي  بود كه  مرگ و  و بيابان  خاك.  رفتيم مي

و   روز را تشنه  كند، و تمام  طلوع تا خورشيد  بوديم  زده  را حرف  شب  تمام
 .شايد بيايد  كه  بوديم  باد داده  به  آفتاب  زير تيغ  زابلي  انتظار موسا  به  گشنه

  كش جلوتر در سينه  آن.  رفتيم ، و هنوز مي بوديم  دور شده  ويرانه  از برجك
  را به  ومانهر د  بود كه  زده  بيرون  زمين  سبد از دل  يك  مثل  چيزي  بيابان
 . كشيد خود مي  طرف

 ».افتاده يكساز ماشين باد آورده، يا سبد نيست؟ البد «: مگفت
 »سبد؟«: گفتفرشاد 
 ! واي  اختيار گفتيم بي  هر دومان. هامان كند شدقدم،  رسيديم  وقتي

  بود، يا شايد پاها و جمجمه  زده  بيرون  از خاك  هاش دنده  بود كه  جسدي
  نبود، جسدي  كهنه  اسكلت. بود  مانده  جاها  بود و دنده  فرو رفته  در خاك
شد، با  مي  ديده  هاش در جداره  ريخته  گوشت  هاي هنوز تكه  بود كه  چندروزه

 

 

 هفده
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 . و سوخته  تركيده  پوست  كمي
.  گذاشت  ام شانه  را به  و سرش  را گرفت  بازوهام  فرشاد با دو دست

را   برجك  كه  كردم  سر نگاه  پشت  به. را بگيرد  هقش جلو هق  توانست نمي
  نگاه  جاده  ته  قدر به آن  كرد، و من مي  غروب  سرخ  آفتاب. ببينم  سرمان  پشت
 .  بلعيدم  را با نگاهم  سراب  و ته  ادمايست  كمي.  شدم كور مي  داشتم  بودم  كرده

بود كه انگار در   شده  خم  خاك  روي يفرشاد پشت به آن جسد، جور
 يكرد و چيز مي  بلند گريه  با صداي. گردد يدنبال قرص خوابش م يتاريك

اگر «:  و گفتم  را بلند كردم  ، سرش كنارش  رفتم. فهميدم يگفت كه نم يم
 ». بايد از اينجا دور شويم.  پاشو  يمبمان  زنده  خواهي مي

نابينا را   مردي  گريستن  انگار آدم  كرد كه مي  گريه  و جوري» تا كجا؟«
از   دانست نمي. رود نمي  از يادم  وقت هيچ  كردن  گريه  موقع  اش چهره. بيند مي
  انتهايي بي  خاكي  جادة  به  و كشيدمش  را گرفتم  دستش.  سو بايد رفت  كدام
 .بود  پاكستان  اسمش  باالخره  جايي  يك  كه

  كردي مي  نگاه  هر طرف  به .آيد مياز كجا ها  سگ  شد فهميد صداي نمي
 . شد نمي  ها قطع سگ  صداي ولي. نه آدمي، نه ديواري هيچبود،   بيابان

  چه  دانستم ، نمي آبي  ، نه غذايي  ، نه بوديم  نخورده  چيزي  از روز پيش
  شكل  ، به جا زمينگير شويم اگر آن  دانستم را مي  آيد، اما اين مي  سرمان  باليي
  راه  اش بر ديواره  عقربي  كه  ؛ سبدي آييم درمي  تاريخ  ماقبل  انسان  هاي اسكلت

 . بزند بيرون  تا از خاك  كرده  سپر  سينه  كه  افتد، يا آدمي رود و نمي مي
 .رفتيم مينوميد 

  تمام راه به.  ايم هنوز زنده  كرد كه مي  پاهامان اثبات  صداي  خش تنها خش
 ؟ ام شده  كلفت جور پوست ام كه اين از مرگ چقدر گريخته  كردم فكر مي  اين

يا  ،مامان ياو، شايد برا يكردم، اما نه مثل او، و نه برا يمن هم گريه م
 . كه به آن روز افتاده بود ميرزا عبدالهتنها رفيقم  يبرا

بدون ، يبا يك ريش توپ. رفتم كه جايي قاطي مردم خودم را گم كنممي
 يبه شهر ياز شهر و يگآوارهمه  بعد از آن جقو ، با آن لباس عجقعينك

 .ياكبر مشد يميدان شاه، بستن و رفته بودم م ه بودگرفت دربست گريختن،
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ميرزا عبداله  يچند خط برا يتكه كاغذ يراه رو يتوفكر كرده بودم 
فرار چرا ؛ همين حال و روزم، و اينكه ماهافتاد يروزچه به بداند بنويسم كه 

 .رده باشمك يخداحافظباهاش مثالً با همين دو سه خط خواستم  يم .كردم
رقم چفت و بست  ذهنم پريشان بود و هيچ .فرصت نشد بنويسمدر راه 

مرا پيغام هم خوا ميپدرش  سربسته از يجور همينباشد گفتم . خورد ينم
بعدها كه از آب  زنم به چاكمي ترمينال گردمبرميو با همان ماشين برساند، 

  .كنمزنم و همه چيز را براش تعريف ميگذشتم تلفن مي
 ميرزا عبداله پشت دخلديدم  تعجببا شدم،  اكبر مشديوارد  يوقت
 ؟ ه؟ چرا خبر ندادهكي برگشت؟ !ميرزا. نشسته

بي آنكه . جلوتر رفتمكمي  .همرا نشناختفكر كردم . نگاهش را دزديد
 .خنديد هاش مي چشم ، وكردخيره نگاهم جور همين بخوردتكان 

خبر؟ حتا يك تلفن هم به من  ؟ چرا بيآمده يكهام سست شد، قدم
 !، مگر اين ميرزا عبداله خودمان نيست؟پسر .نزده

شود كه خودش را با سر بيندازد توي بغلم؟ متعجب بودم چرا بلند نمي
از پاهام شروع كرد آمد  ؛نگاهم كردفقط  كنارش ايستادم يوقت و ،جلوتر رفتم

 . باال
 ؟يا افتاده يبه چه روز! من يخدا »!ميرزا«گفتم 

 .وجود نداشت ياز كمر به پايين ديگر چيز ، وچرخدار بود يصندل يرو
  .هاشزدم توي چشمهاش گذاشتم و زل دستم را روي شانه

 . خنديد هاش مي جوگندمي شده بود، اما چشمحسابي موهاش 
 .خنديد يكشيد و م يدرد م

جور  ام كه اين از مرگ چقدر گريخته  كردم فكر مي  اين  تمام راه به
او،  ي، و نه برافرشادكردم، اما نه مثل  يمن هم گريه م ؟ ام شده  كلفت پوست

چرا  بود؟  مگر چند سالم. گريخت يكه از مرگ به مرگ م يآدم يشايد برا
 شده بودم؟   يك ناشناس  عصاكش

 نداشتم؟  ديگري  هدف  و از مرزگذشتن  چرا جز رفتن
ات را از دست  اگر نتوانيم از مرز بگذريم، تو فقط آينده«: بهش گفتم
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كه هنوز وجود ندارد، و  يا چيست، آينده يدان يكه نم يا ، آيندهيده يم
اما من همه چيزم را از دست . يشو يكند خوشبخت م يمادرت خيال م

 ».فقط مامان برام مانده. ام، همه چيز داده
 يسر قرار، وگرنه حاال رو ه بودرسيد زود پنج دقيقهعبداله  ميرزا«: گفتم

 ».پاهاش ايستاده بود
 »؟يا زياد خوانده يعرفان  كتاب«: فرشاد با گريه گفت

 يعني چي؟
  ».ام زياد خوانده يآره، كتاب عرفان«: گفتم

 . رفتيم يم و
ها  سگ يدويدم كه از صدا يمثل روح سرگشته م .ساكت شدمبعد ديگر 

 .خودم را خالص كنم
  نيروي  آخرين. بود  مان جلو روي  حلبي  و تابلو  چوبي  تيرك  مرز با يك 
 .  يمرگذب تا از مرز  و او را كشيدم  كار گرفتم  را به مخود

را تماشا   كشورم  غروب  آخرين.  خورشيد ايستادم  رو به  لحظه  در آخرين
 .  رفت فرو مي تاريكيدر   خون  رنگ  به  كه  كردم

 .بود  نمانده  ازش  ديگر چيزي
 . مامان  خداحافظ
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و » .تو را دارم ...ولي من كه تنها نيستم. ..تنها بود  پدرت«:  گفت  مامان
هاش به زندگي تا حرف و پا زد  خياطي  زير چرخ  شلوار را گذاشت  يك  سجاف

  حتا يكهاي ايران آسفالت شود، آرزو داشت همة جاده«: من دوخته شود
 »...شد  تمام  كند، خودش  تمام  نتوانستهم را   جاده

چرخش نخ پاره سرم را بلند كردم ديدم . بعد صداي چرخ خياطي بريد
 »نخ كنم برات؟«: گفتم. رودبا سوزن كلنجار ميخم شده ه و او كرد

: و خودش را عقب كشيد» ...هام خسته شدهچشم. آره مادر خير ببيني«
 ».كنماز صبح دارم كار مي«

اگر اصرار «: همين كه روي ميزش خم شدم دستش را برد توي موهام
  مثل  خواهم نمي. بخواني  به اين خاطر است كه بنشيني درس  بماني  دارم
  ». شوي  حرام  پدرت

ميرزا «: گفتم. توانستم آني سوزنش را نخ كنم اما كمي طولش دادممي
 ».عبداله هم هست

 »خانوادة آنها كجا ما كجا؟! پسر يكي يك دانة اكبر مشدي«

 هجده
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 ».آيند هاي مدرسه مي بچه ةهم. نيست بودندار كه به پولرفتن اردو «
 . و باز صداي چرخ پيچيد

  »اردو اصالً كجا هست؟اين «
 ».رامسر«
 »روند؟با چي مي«
 ».انداتوبوس كرايه كرده«
 »شود؟ اگر نروي چطور مي... ؟اين راه دورتوي اين هوا و ! اتوبوس؟«
 ».يهيچ«
 » .سفر به ما نيامده«: و نگاهم كرد» .پس نرو«

، بعد دوباره صداي روم ا بشنود چشم، نميحركت ماند تبيهايي لحظه
 .چرخ بلند شد

  .ماندم. و من نرفتم
،  خواهم بماني مي  اين كه«: درخشيداز خوشحالي ميهاي مامان  چشم

و باز » .شود تنهايي وقتي نباشي تمام عيد من مي.  است  تنهايي  از ترس  فقط
من كه جز تو كسي . شود روزم هزار سال مي. زند در و ديوار شاخم مي«: پا زد

 . كردم  را تنمآن   شد و من  و چرخ  رفت  هام در برابر چشمشلوار و » .را ندارم
 »! بچرخ«:  گفت

  ام حاال اندازه  شلوار پدرم.  انداختم  نگاهي  هم  قدي  ، و در آينة چرخيدم
باشد، جلو   را خوانده  فكرم مثل اين كه. بلند بود  قدش  كمي  بود، فقط  شده
  زياد كوتاه«: نشانه گذاشت  سوزنبا را برگرداند و   پاچه  زانو زد، لب  مهاپا

 »؟ است  خوب  ببين.  كشي قد مي  داري.  كنم نمي
  كه  كتفش  ، بعد به كردم  نگاه  اش اي نقره  موهاي  به  و در آينه ، آره  گفتم

  آن پيرهن و! افتد مي  قوارهاز زود   چه  آدم ! بعج. بود  انگار قوز در آورده
  داد مي  قرمز ريز داشت، الغرتر نشانش  هاي كه گل  توسي

 ! مواي مامان
از مامان ويترين آن پيرهنش در  فقط .ديگر نبود  برگرداندم  را كه  سرم

  .بودخالي شده 
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 . باز چرخيدم
و ذهنم  كردميهاي بزرگ سرم را گرم تماشاي ويترين فروشگاههميشه 

خصوصاً چراغاني   چراغاني  هاي زير ريسهوقتي . گرفترا به بازي مي
 بر  كودكي  ، خاطرات رفتم راه مي  ويلمرسدورف   در گذرگاه  نو سالوايناختن و 

ايستد  مي  اي نور گوشه  هاي رشته  پشت  پدرم  كردم مي  حس.  شد آوار مي  سرم
  ها بسته تا مغازه  كه  ام پريشاني  كند، به مي  نگاه  رفتنم  راه  كند؛ به مي  و نگاهم

پر كنم، سوار   را  ام ، كيسه بخرم  ها و چيزي از آن  يكي  توي  بايد بچپم  نشده
 .  برگردم  خانه بهو   بشوم  قطار شهري

ها  يخچال هورهور  و صداي هتل  سقفي  هاي نور تند المپ. باز چرخيدمو 
  عقربة. افتاد ترتر مي  به  ديگري  آنشد تا صداي يكي قطع مي .كرد مياذيتم 
 .چرخيد اصالً  نمي  چرخيد، و گاه كُند مي  ساعت

توانيد  ميشما كه  .مانديد يم نگار روزنامه كاش همان«:  گفت يانوشكا مي
 »؟آمديد توي اين هتلبنويسيد چرا  خوبي  آن  به

 »؟يپيانيست بمان يمگر تو توانست«: بهش گفتم
 ».مجبور بودم... وضعيت من با شما فرق دارد«

 آيا من هم مجبور بودم؟ 
تابلوها،  درخشش را تحمل كنم؟ يا باسمه يآن فضاكه مجبور بودم 

پناه   اتاقم  بهكه شاخم بزند چنان   پالستيكي  هاي گلآن   خصوص ها، به گلدان
، و بعد كتابي دستم بگيرم ، بنوشم  ، آبجويي كنم  را روشن  تلويزيونالكي   برمب

 ... بزنم  ها حرف ديوانه  مثل  با خودم
. دارند  ها بو دارند، صدا دارند، فرهنگ شغل«: گفت  يمهميشه   آندرياس

دانند  يم يكه خودشان را رهبر سياس يكساندور و برت را نگاه كن، 
رهبري با مسافربري خيلي فرق دارد  .اند بر شدههاست كه اينجا مسافر سال

 »!عباس
  ؟ و اگر من را كشت  بود چرا خودش  باوئر خوشبخت  جا اگر كريشن اين

  چرا هستم؟ سردرگم بودم، گيج بودم، و تكليفم با هيچ  هستم  بدبختي  آدم
   .نبودچيز روشن 
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رفتم  ي، از مرز بلوچستان ميشدم زابل يگذاشتم، م يشد ريش م يم يچ
 يبه ميرزا عبداله؛ ه يزدم، سر يبه مامان م يسر. موسا موسا موساتو، 
شد  يسيگارم پرت م. خواباند بيخ گوش سيگارم ييك كشيده م! پسر يكجاي
 .كشم خب نمي !نكش. طرف آن

 يجاليزها در يبرويم راه آهن؟ چه جور يپاهات كو ميرزا؟ حاال چه جور
آباد بزنيم پرسان  هم به لعنت يسربخنديم؟ خيار و گوجه بدويم فرار كنيم 

ازش دل بكنم؟ چه جوري از  يچه جور. را پيدا كنيم يپرپرسان شايد قبر 
اش  مردهتا آدم  آخرميرزا؟ دلش دربياورم؟ تو بگو چه جوري ازش دل بكنم 

  .كند يباور نممرگش را  رگزنسپارد هبه خاك خودش را 
بلند   كه  هور هور يخچال  صداي. جورواجور شده بود يذهنم پر از فكرها

.  كشيدم  درون  يانوشكا را به  ، و بوي ايستادم  جلو آينه.  بردم  پناه  اتاقم  شد، به
 ! من  ام ؟ ديوانه ؟ عشق باشم  شده  نكند بدبخت!  آخ

  آن  به  رفتم  كانال  و از اين  كردم  را روشن  تلويزيون،  نشستم  تخت  لب
  مرا از ياد كريشن  توانست نمي  كانالي  هيچ!  ، مزخرف ، مزخرف مزخرف.  كانال

 .كرد نمي  مرا خوشبخت  كانالي  هيچ. بياورد  باوئر بيرون
  پايي  گرومب  گرومب  صداي  بنوشم  و تا آمدم  درآوردم  از يخچال  آبجويي

  اطراف  سرپا از آن  داشت  قطبي  خرس  يك كه مثل اين. اتاق را لرزاند
 .چشم دوختمبيرون به پنجره و از   بستمرا   تلويزيون يصدا. گذشت مي
 .هاي حاشية درياچه زده سر خورد و رسيد به درخت روي سفيدي يخم نگاه

اثري از د اما وبنزديك  شصداي پا .گشتمميالجثه  موجود عظيم يكدنبال 
  .خودش نبود

وهم دوباره به جانم . آيدمياز پشت سرم  پا يصدا يك آن احساس كردم
 »!آخ«: گفتم تنومند  مردي سينه به سينةدر راهرو و ،  زدم  بيرونتند . افتاد

 .شنيد قلبم را  يفكر كنم صدا
 ».شب بخير«

چنين موجود . عقب عقب به ديوار چسبيدم تا بگذرد. گرفته بودم يمان الل
 . چاپلين ديده بودم يچارل يها را فقط در فيلم يعجيب
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پيشخان را زد  يزنگ رو يوقت. ايستاد  پيشخان  ها پايين رفت و جلو از پله
در آن برف و   كه يهمان. هتل  تنها مهمان! آهان. حواسم آمد سر جاش

 . كشاندميواندليتز   به  مرا از برلين  شب هريخبندان 
  »؟ كنمتان كمك  توانم مي«:  رفتم پشت پيشخانخودم را مرتب كردم و 

 ». بنوشم  شامپاين  خواستم مي!  بله  اوه«: پا شد  پا و آن  اين تنومندمرد 
  طرفم  به.  كردم يراهنمايبار   سوي  بهاو را و » . طرف  بفرماييد اين  پس«
  توي  هر چي«: و بريده بريده گفت داد  بار تكيه  را به  افتاد و آرنجش  راه

 ». دارم  احتياج  فراواني  شامپاين  به  ، اما من بود نوشيدم  يخچالم
 »!بگيريد  جشن  خودتان  خواهيد براي البد مي«
 ». خواهد بنوشم مي  دلم  فقط«

 يول. رود مي  اتاقش  به گيرد و مي  شامپاين  بطري  يك  كردم مي  خيال
را   جانم  ذره  كند و ذره  سرهم  مزخرف ،بنوشد  پيك  به  بود پيك  گرفته  تصميم

 . برساند  ملب  به
 ». نيشت  ميش  توختر مگ ماينه«:  گفت

  شان بچه  شما هستند كه  ديگر مثل  هاي خيلي. ندهيد  اهميتي خب«
 ».ندارد  شان دوست

 ».ندارد  دوستم  دخترم«: مستانه تكرار كرد
  زنم از خانه«:  گفت  هاش به هم رفت و غمزده پلك چشم. نگاهش كردم

 »فهميد؟ مي! گمشو  گفت. كرد  بيرونم
كار   بفهمد خيلي  شدم كه  و به كاغذها سرگرم  برگشتم  پيشخان  پشت  به
  جملة  سر همان  گشت مي زد و بر مي  يكريز حرف.  نداشت  اي فايده يول.  دارم
  زدن  خط  چوب  به  كردم  شروع  از بار سوم .ندارد  دوستش  دخترش  كه  اول
 . بود  جلوم  كه  كاغذي  روي

يا دو   يك  توانست مي  گرچه. نوشيد  بطر شامپاين  سه  چهار صبح  تا ساعت
  سفارش  پيك  به  بنوشد، اما پيكبي مزاحمت برود و   اتاقش  بطر بگيرد، به

بار   يك  اي نوشيد، و هر چند دقيقه و او مي  ريختم مي . ريختم  منداد و 
 ». نيشت  ميش  توختر مگ ماينه«:  گفت مي



 ١۵٠ ♦ تماماً مخصوص

تصوير زنش شايد  .بزندرا با دست پس  يتصويرمدام كارش اين بود كه  
 ؟...، يا تصوير پليس، يابود

مردكه به دختر خودش تجاوز كرده، «: يانوشكا موقع رفتن به من گفت
 »دانستيد؟ يم

 »راستي؟«
  ».گيرم يمحال تهوع  بينمش يم يوقت«

 ».دخترم دوستم ندارد«: مرد باز تكرار كرد
 . را زدم  خطم  چوب  و هشتمين  ، و سي تخمم  به  گفتم  فارسي  به

 »گفتيد؟  يچيز«:  گفت
 ». كردم را مي  خودم  هاي و كتاب  حساب  داشتم«

خيز   پيشخان  طرف  به  آبي  فيل  يك  مثلداد، و   را حركت  اش گنده  هيكل
كرد،   نگاه  فارسي  خطوط  به  ، كمي را از زير دستم كشيد  كاغذم.  برداشت
  شامپاين  ، امشب، پيك  و هشت  سي  من،  يعني«: ها را شمرد خط  چوب  سپس
 »؟ ام نوشيده

ضربدرهاي مرا دقيق توانست  يتعجب كردم كه آن آدم مست چه جور
 »؟...شما  گفته  كي.  نه«: گفتم. بشمرد
.  نيست  اصالً درست  ايد، اين زده  بار عالمت  و هشت  شما سي. چرا، چرا«

 »...چند پيك يمگر هر بطر
  كريشن  آقاي  دانيد؟ همكار من مي.  است  يكي  شما اين  حساب صورت« 

بعد  »...از  ، شايد هم البد از تنهايي.  را دار زد  خودش  باوئر پريشب
  .پيك  و يك  ، دقيقاً بيست دادم  را نشانش  حساب صورت

 . دهد  ادامه  و نتوانست» ؟ پيك  و هشت  چرا شما سي  ولي« 
  لحظه  تا اين.  است  چهار صبح  ساعت«:  و گفتم  كردم  استفاده  از فرصت

تجاوز   من  شما به. ندارد  تان دوست  دخترتان  ايد كه بار گفته  و هشت  شما سي
 »! محترم  ايد آقاي كرده

  شكمش  هاي خورد، و جداره  تكان  گوشتالوش  هاي كرد، لب  نگاهم  كمي
 .  اما زد زير گريه. آورد دارد باال مي  كردم  خيال. لرزيد
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 ». نيشت  ميش  توختر مگ ماينه«:  كرد  گريه  جويده  جويدهبلند   با صداي
 »خواهيد بنوشيد؟ مي  اما باز هم. كياوبار،   و نه  شد سي  اين«:  گفتم

 ». اتاقم  توي  بدهيد ببرم  شامپاين  بطر از همين  ، يك نه«:  گفت  با گريه
 ». آورم مي  برايتان  تان، من اتاق  شما برويد به«
 »!گر باشنظاره«

 »؟ كنم  تان خواهيد كمك مي«:  گفتم  كردمتوجهي به حرفش ن
 » . روم مي  خودم«: هوا پس زد يبا دستش مرا تو
هاش را به زانوهاش  كشيد، دست يا ها نعره جلو پله. افتاد  تلوتلوخوران راه

. كشيد يپاشيد و همه جا را به گه م يمثل فيل آب م. باال آوردآنجا گذاشت و 
خودم را رساندم بهش،  زودبعد به طرف من كله كرد كه جلو بيايد، 

تعادلش را از دست داد و پهن . لش دادم به آنطرفهاش را را گرفتم و ه شانه
 .ساكت شدهم كرد و بعد  يا بعد ناله. زمين خيس يشد رو

به او  يترين آزار آن كه كوچك يب. دانستم يلرزيدم و تكليفم را نم يمن م
احساس  يآمد، و ب يازش بدم م. ام كردم او را كشته يرسانده باشم خيال م

به من مربوط نيست كه به دخترش تجاوز . ام افتادهكردم گير  يفكر م يگناه
 ! يبوكوفسك يهتل را به گه كشيده بود آقا يكرده، ول

شستم و عق  يتا ساعت شش هم استفراغ م. من فقط هلش داده بودم
استفراغ  ي؟ اگر لش يك آدم گامبو را تويبوكوفسك يكجاييد آقا. زدم يم

تان  دارد جلو چشم يكس ديديد كه جنازة يكرديد و م يخودش تماشا م
كرديد كه شايد زنده باشد و  يصداش نم يكرديد؟ با مهربان يگندد چه م يم

 خيال شما را راحت كند؟  
كشيدم ديدم از زمين بلند شد،  يمردار زجر مالكل و  يجور كه از بو همين
مدور   پلة  افتاد، از هشت  راه  آبي  فيل  يك  به من انداخت، مثل ينگاه ناجور
  دو طرف  شايد اگر ديوارهاي. و در راهرو دراز روبرو لمبر خورد  باال رفت،

 . جهنم  به  رفت سر مي  با  از لمبرهاش  نبودند، در يكي
  لبيندازد و داخ  در اتاقش  كليد را به  تا توانست  كردم  قدر نگاهش آن 

خير   به  شب  وقتي.  بردم  اتاقش  و به  باز كردم  بطر شامپاين  يك  وقت آن. ودش
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با   هاش در جيب.  صبر كنم  اي لحظه  كرد كه  اشاره  من  به  ، با دست گفتم مي
با دو   دو ماركي  سكة  يك ؛يافت  عاقبت  كه  گشت مي  چيزي  دنبال  دو انگشت

 ».بيا«:  تو گف  گرفت  طرفم  به  انگشت
 . كردم مي  ضعف  احساس و  لرزيدم مي  از درون

  !گر باشخواستم چيزي بپرانم، كسي از درونم گفت فقط نظاره
  مثل دختركي .دوش مي  چرخ ييك عوض  در شكم  رددا  تاز عمر  بخشي

گر باشم؟ چقدر آنوقت نظاره. زدري مي  بيرون پدرش  از دهن  شده  چرخ  گوشت
 .زوزه بكشمدر تاريكي رو به آسمان و ها بروم به قفس سگ خواستدلم مي

 . بودم  شده  تهي  از زندگي
هاي اين باران تندي برف. بود نيمشش و   ساعت  برگشتم  اتاقم  به  وقتي 

خُروپف   مرگ  در خواب  ام پنجره  سوي  در آن  و درياچه شسترا مي چند شب
 .ديدخواب مرا مي  بود، داشت  از ياد دنيا رفته ،كردمي

  ؟ سه بگيرم  و او را در آغوش  شوم  يانوشكا نزديك چقدر طول كشيد تا به
  جرئت  وقت هيچ  ، ولي شديدم مي  تقريباً هر روز يا هر شب  بود كه  سال

 .بزنمدست به او نداشتم 
  شده  اي پرنده  آن  بعد؟ آيا مثل  بماند براي  هم  اين  كه  بودم  فكر كرده چرا
  اگر بنوشد، آب  كه  آن  شود، از بيم مي  هالك  از تشنگي  كنار شط  كه  بودم
 شود؟ مي  تمام  شط

از  »كرديد؟  را قبول  شغل  چرا اين«:  گفت مي  كه  و مهرباني  نرم نجوايبا 
 . پريدم  خواب
 .از عمرم گذشته است چهل و چهار سالدم رفته بود كه يا
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  و چهارمين  در چهل  بود كه  كرده  ام وسوسه  ها قبل از مدتو چهار   عدد چهل

تولـد در    جشـن   نداشـتن  البتـه .  تولد بگيرم  جشن  خودم  براي  سالگرد زندگي
زمستان زودرسي كه پاييز را هم شايد . زد مي  شاخم  و بيگاه  گاه  زندگي  طول
  ، و بعـد گفـتم   كـن   ولش  گفتم.  دانم نمي. كرد مي  تحريكم  جلوه كرده بودبي
  حـاليش   هم  شود و خودش مي  پوسد و پوك مي  كه  است  در تنهايي  آدم!  هي

  بيني مي  كني مي  نگاه  ماند؛ يكباره مي  كفش  ته  مثل  تنهايي  داني؟ مي.  نيست
 . ديگر نيست  چيزي  يك  كه  فهمي مي  يكباره.  شده  سوراخ

پرسـند  نميهرگز هاي دنيا در هر شغلي كه باشند از خودشان تر آدمبيش
چيزهاي ديگر هم هست كه آدم دنبال دلـيلش نمـي   .ي دارندشغل چنينچرا 
  .يكيش مثالً تنهايي است .گردد

ترين نعمـت اسـت، ولـي سـخت در      گ كنند سالمتي بزر ها فكر مي خيلي
ض يبزنـي، آنـي مـر    دسـت و پـا  وقتي سـالم باشـي و در تنهـايي    . اند اشتباه
بـارد،   آيد سراغت، غـم از در و ديـوارت مـي    ها مي ، بدترين نحوستيشو مي

 . كاش مريض باشي ولي تنها نباشي. زني كپك مي

 نوزده
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  باوئر هم  كريشن.  بگيرم  بطر شامپاين  يك  تولدم  جشن  براي  مخواست مي
خودش را به چيزي سرگرم كند تا اين موج را از سر   توانست بود مي  اگر زنده

كند، يا در   بازي  اش با بچه  بريزد؛ كمي  اي برنامه  خودش  برايمثالً بگذراند، 
يا غذا   پخت و پز  كند، موقع  جديد نگاه  هاي ماشين  عكس  به  اتومبيل  مجلة

را   هر ماشين  و قدرت  سرعت  به  مربوط  را ورق بزند، مطالب  مجله  خوردن
  بپيچد و برود توي  سيگاري  ، يك يا نه. كند  مقايسه  را با هم  بخواند و آنها

بعد .  را بدهد بيرون  دود غليظ  باز كند و آن  را كمي  پنجره  الي  شان آشپزخانه
  ديوار به  از اين. بحر در و ديوار  بگذارد و برود توي  ، موزيك مبل  فتد رويبي
 . ديوار  آن

يادش حال فكر جشن تولد و اين چيزها از سرم افتاده بود و ديگر اينبا 
لبخندزنان يانوشكا   آمدم مي  بيرون  از هتل وقتي  صبحآن روز اما . هم نبودم

 »داريد؟  اي رنامهب  چهامروز شما «:  جلوم ايستاد
 »."تو"بگو   من  بهتو را بخدا حاال ديگر ! يانوشكا«
خجالتي ناز و با نيست  يكسمطمئن شد  يكرد و وقت  نگاه  اطراف  به

 ».تو« :گفت دخترانه
 ».خواهي بپرسحاال هرچي مي«: گفتم. خوشم آمد

اي تنش كرده بود، با پليور شرابي گرمي كه به تنش كت و دامن آبي تيره
و بوي عطر هالووينش در تمام هتل . نمود قشنگي داشت، ماه شده بود

 »داري؟  اي برنامه  چهامروز «: گفت. پيچيده بود
 »چطور؟«
 ». مبارك  تولدت.  است  امروز تولدت  خب« 
 »!من كه شب بايد برگردم سر كارولي . مرسيمرسي «
 ».مانممن به جات مي. يست برگرديالزم ن«
 ».خواهم به درد سر بيفتينمي. ..واقعاً؟ نه«

و اين م، مانمي هبدانم شب را در خان پيشخيلي برام ارزش داشت كه از 
آب از سرم گذشته بود و توفيري نداشت كه شب را اما . برام يك هديه بود

 ».آيمخودم مي«: گفتم .در اتاق خودم صبح كنم يا جايي ديگر
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 »!آخر تولد است«
 ».مهم نيست. باشد«

از قبل اين روز را برات خالي ! ببين«: برنامة روزانه را نشانم دادتندي 
.  برد زير پيشخان  ستو د ».تولدت مبارك. مانمميجات خودم . مه بودگذاشت
.  همكاران  همة  از طرف  هايي هديه«:  ميز گذاشت  روي  كادوشده  جعبة  يك
 ». كني مي  پيداش.  است  جعبه  يك  جدا توي  هم  من  مال

و .  كردم  روبوسي  باهاش  و  هاش را گرفتمدستدوتا ،  را دور زدم  پيشخان
 . نمود مي  هنوز مرطوب  هاش چشم. در فرصتي تند لبش را هم بوسيدم

 »؟ گيري مي  جشن  با كي«
 ». با خودم«
  »؟ تنهايي«

را   جامش  داشت  زني.  كردم  ديوار نگاه  روي  تابلو بنفش  به و مماند  ساكت
 .زد مي  سالمتي  به

 »؟ گيري نمي  جشن  هات چرا با دوست«:  پرسيد
 ».حاال هم كه ديگر دير شده. بهش فكر نكرده بودم«
 ».هات را دعوت كنها يا همكالسيخب زنگ بزن چندتا از دوست«

 ». تنها باشمخواهد  مي  دلم. نه. نه«: گفتم
 »تنها؟«:  كج كرد يو سرش را كم  باال انداخت  اي شانه

 »؟گيريمبدونفري با هم جشن  فرداشب اگر تعطيل بودم«
آنجا بي آنكه از . آمد  در همراهم  خنديد و تا دم. با رضايت سرتكان داد

اي طوالني كه بوسه .بوسيدمشبا جرئت محكم بغلش كردم و نگاهي بترسم 
دهي بگويم اجازه مي«: بعد با غروري زنانه نگاهم كرد .آمد نفسش بند
 »!رمدوستت دا

هام ازش با چشمفقط اما  ببوسمش دوبارهخواستم برگردم . دلم ريخت
 .راه افتادمبعد سرتاپاش را سير نگاه كردم . كردم تشكر

جايي روي صورتم  اوبوي . آميختمينفسم بوي عطرش در تمام روز 
  گل  بوي. ترسيدم يادش را از صورتم بشورمجامانده بود، براي همين مي
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  پنيرك  گل  بين  ، چيزي شناختم مي  كودكي  هاي از سال  كه  گلي  داد، بوي مي
كه در ذهنم تمام  ياز عطر و رنگ و مهربان ي، قطارو شبدر  خطمي  و گل

من  يها سفيد از آغوش شهرها و نگاهالسير  مثل يك قطار سريع. شد ينم
 .داشته باشم يبوييدن احساسش فرصت يكه برا آن يگذشت ب يم

، رفتممي گذرگاه ويلمرسدورفبه طرف   با قطار شهريوقتي دم غروبي 
دلتگي براي . زد  چنگبيشتر را   قلبم  دلتنگي  احساسدر شلوغي جمعيت 

روز را . دعوتش نكردمامشب خودم را سرزنش كردم كه چرا كي؟ تمام روز 
پنجرة آشپزخانه خيابان را تماشا كردم،  به باد دادم، كمي خوابيدم، كمي از

بار او را   يك  كشيدم مي  كه  بود و با هر نفسي  مانده  سبيلم  يانوشكا روي  ويب
در   باشد، يا وقتي  ام شانه  روي  دستش  خواست مي  دلم.  گذراندم مي  در وجودم

  كه  ببينم  سرم  او را پشت  افتد مي  خودم  برگردان عكس  بهچشمم طار ق  شيشة
 . كند مي  نگاه  رخمنيم  دارد به

 .نبود . مسربرگرداند
براي   دلتنگي  احساس  و اين. باشد  دستم  توي  دستش  خواست مي  دلم

پا   هرچه  كه مانما  بود، و يا براي  مرده  ها پيش سال  كه  پدرم  برايخودم بود، 
از وقار و   اي نشانه  اش از چهره  هر بخشي. شد ، زيباتر مي گذاشت مي  سن  به

درد   را به  دلم  گاهي  ضخيمش  سو و عينك كم  هاي چشم  فقط. بود  زيبايي
 .آورد مي

 ؟ ، مامان كجايي
  بدهد، لباس  زشآمو  كه  فوزيه  در ميدان  نوايي  خياطي  رفت روزها مي

برگردد   خانه  زد و تا به مي  بيرون  از خانه  صبح  هفت. تعمير كند  يا بدوزد
:  آشپزخانه  دويد توي مي.  اي كرد گوشه مي  را پرت  چادرش. بود  شده  غروب

 »؟ اي كرده  هوس  چي  شامامشب ،  عباس«
 ».كند نمي  فرقي.  هر چي«
 »قيمه يا كوفته؟ .بگو  چيزي  يك«
 ».كند مين  فرقي ، كه  گفتم«
 ». كن  هوس  چيزي  ، يك نباش  بابات  عين«
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 ». دارم  دوست  كني  درست  هر چي«
 »؟ كني چه كار مي  داري«
 ». خوانم مي  رياضي«

، همين كه  تو را دارم  كه  همين«:  داشت  كار بود و سر درد دل  به  دستش
 ». است  اميد زنده  ؟ آدميزاد به داني خودت، مي يبرا يشو يم يباالخره كس

جيليز و   كشيد، بعد در صداي يخانه در سرم سوت م يسكوت هميشگ
با ديوار هم   كه  شنيدم مي  را بر درگاه  مامان  نرم  پياز، صداي  شدن  ويليز سرخ

كرد همه چيز  يچقدر خيال م! چقدر آرزو داشت«:  خودش  زد، با دل مي  حرف
. دانم ينباشيم، چه م يهمه تالش كرد كه محتاج كس شود، آن يم درست
... اما خودش  كنم هزار بار خدا را شكر مي  ، روزي گذاشت  تو را برام  كه  همين

  ».شد  ها حرام جاده  شد؟ توي  كجا بود؟ چي
 »!مرا هم حرام كرد«: بعد صداش را پايين آورد

 مامان؟ يكجاي
لرزيد، و دو  مي  زير پاهاش  خياطي  ، چرخ دوخت را مي  درز دامني داشت

  خط  يك  تكرارش  كه  ؛ زير سوزني رفت مي  پيش  آرام  قرمز در خطي ةپارچ  لبة
تر  اي روز نقره  روز به  سوزن  سرعت  با همان  كه شموها  بود، مثل  اي نقره
 .شد مي

  البالي  در خانه  آورد كه يم  با خودشهم   لباس  تكه  هر روز دو سه
  چرخ  پاي  گذاشت را مي  سياهش  كيف. ديگر تعمير كند  و كارهاي  آشپزي
:  آشپزخانه  دويد توي ، و مي گوشه  كرد يك مي  را پرت  ، چادرش خياطي

 »؟ كجايي  ، پسرم عباس«
 ».جا اين«
 »؟ اي كرده  هوس  چي«
 ».كند نمي  فرقي«
 »؟ امروز چه كار كردي«
 ». بودم  ، مدرسه هيچي«
 ». ببينمت  بيا پيشم«
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 ». خوانم مي  رياضي  دارم«
  بود، چاقو در دست  دستش  آمد، پياز در يك مي  بيرون  از آشپزخانه

 ». بخوان  ديگر هم  چيزهاي«. بود  را پوشانده  صورتش  ، و اشك ديگرش
 ».ندارد  خواندن  ديگر كه  چيزهاي«
خاطر   ، به نخوان  خاطر من  اما به.  داني بهتر مي  البد خودت.  خب  خيلي«
 »؟ فهمي مي.  بخوان  خاطر خودت  به  ، فقط كس هيچ

 ». آره«
  با بازوهاش» ...  بيفتد كه  هم  تو  زندگي  به  نحوست  خواهم نمي«
» ...اما. شد  تمام.  و رفت  شديم  چرخ  زندگي  ما توي«: كرد  را پاك  هاش اشك

  بعد در صداي .ماند  و ساكت  آشپزخانه  به  دهد، برگشت  ادامه  ستديگر نتوان
  با خودش  كه  شنيدم را مي  و آرامش  نرم  پياز، صداي  شدن  جيليز و ويلز سرخ

 . گويد مي  چه  فهميدم زد، اما نمي مي  حرف
  كابينت  و بعد بر لبة.  چرخيدم  شدور و بر  كمي.  رفتم  آشپزخانه  به
بريد  مي  تكه  تكه.  ريخت مي  گوشت  بود داشت  شده  تمام  پيازداغش . نشستم
  تا براي  ، سه من  تا براي  شش. شمرد مي  گمانم  به.  قابلمه  توي  انداخت و مي

  من  ؟ روزها كه رسي مي  خودت  اصالً تو به«: تر اضافه  هم  ، يكي خودش
 »، مامان؟ خوري مي  غذا مذا چي  نيستم
 ». كنم پيدا مي  چيزي«
 ». هست  جعبه  ، توي داني مي  كه  پول«

  هرچه  مامان. نبود  خالياتاق   طاقچة  روي  چوبي  جعبة  وقت هيچ. و بود
 ». ؟ هست داني مي  كه  پول«:  گفت و مي  جعبه  توي  ريخت آورد مي درمي

 ».گرفتم  تحويل  پستخانه  رفتم. بود  آمده  امروز باز سيمان«: گفتم
 ».شود نمي  قطع  ، اما سيمانش نيست  خدا بيامرز خودش«

يك رفتم پستخانه  يبار م  يك يوقتهر چند .  بود  اش بازنشستگي  سهمية
 . ايوان يچيدم تو يو مگرفتم پاكت سيمان مي

 »سيمان؟  همه  خورد اين مي  دردمان  چه  به«
 ».درد خورد  شايد به«
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تا   گردي بر مي  كه مدرسهاز «: كرد  مرتب  را با دو دست  پيرهنم  يقة
 »؟ كني چه كار مي غروب
ها،  سيمان  به ، كردم مي  خدا نگاه  سياه  هاي كالغ  به،  نشستم ها مي پله  لب

.  ، بودم خواندم مي  ، درس زدم مي  ها حرف ها با ماهي وقت  بعضي.  دانم مي  چه
  . ، بودم همين
 ».هستم«
هردو   باالي  اضافة  موهاي  و با دو دست» .شود دارد بد مي  هم  موهات«
  را كوتاه  فردا برو موهات  فردا پس«: لبخند زد  هام چشم  و به  را گرفت  گوشم
 ». زني الغرتر مي  جوري  اين.  كن

  فرقي  مگر ما چه.  و ما نداريم ...دارند  تلويزيون  هام از همكالسي  بعضي«
 »؟ داريم  با ديگران

 »دهد؟ مي  وصال  تلويزيون  به  ما كي  پول«
 »!، اگر شد گفتم  جوري  همين«
  كه  يكن يرا دعوت نم  هات از همكالسي  چرا يكي!  تپدر  عين يا شده«

 »آيد خانة ما؟ يمكم  ميرزا عبدالهاين چرا  در بيايي؟  از تنهايي
 ».شود ينم يشرو. است يخجالت«
  »كشد؟ از من؟ يخجالت م ياز ك«
 ».ازش نپرسيدم .دانممين«

و  ».كنم يام دوخت و دوزم را م گوشه نشسته يكمن كه «: مامان گفت
  اگر حقوق پدرت«: و رو كرد  را پشت  تاوه   توي  هاي زميني سيب  بعد خالل

  رسيدم تو مي  و اقالً به  ماندم ؟ مي خياطي  رفتم مي  كني داد، فكر مي مي  كفاف
 ». بميرم مامان  برات  الهي.  و استخوان  پوست  اي شده  كه

 ». خواست  تلويزيون  كي. خدا نكند«
تر  بيش  كه  دارد؟ كمي  كاري  كني فكر مي.  خرم مي  برات  هم  تلويزيون«
 ». خرم ، مي و دوز كنم  دوخت
 ».آمد يتر م اگر تلويزيون داشتيم ميرزا عبداله بيش«
 ».خوب استشان كه شكر خدا  مگر خودشان ندارند؟ وضع«
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 ».دهد ياجازه نماز وقتي رفته مكه باباش «
و  ».دانم واهللا يچه م ...ندارد، آن كه ندارده دارد اجازه آن ك«: مامان گفت

. را با پياز بخورد  قيمه  داشت  دوست  هميشه  پدرت«: كند  پياز پوست  باز يك
  »؟ هست  يادت.  سفره  وسط  گذاشتم و مي  كردم مي  چارقاچ

  گذاشت  شده  سرخ  زميني چند تا سيب. كند  چه  دانست نمي. بود  دستپاچه
بخور،   نيمز مي  حرف  داريم  جور كه همين. بيا«: و داد دستم  بشقاب  يك  توي

كتم، آرام از  ةو دست انداخت به يق »؟يآور يچرا اين كت را از تنت در نم
  .راهرو آويخت يتنم درش آورد و به جارخت

پوشيدم و جلو آينه  و من ».كند يم يكت، آدم را جد«: گفت يم پدر
من و . از كنار كمد كله كشيده بود كه مرا در آينه ببيند. خودم را ورنداز كردم

: ها خجالت كشيد و سرش را زير انداخت مثل بچه. مامان بهش خنديديم
 »...آينه يخواستم ببينم تو يم«

مگر از ياد . من ماند ياما عذاب وجدانش تا ابد برا. ما باز زديم زير خنده
  و سه  سي  و مادرم  بودم  ساله  شانزده  پانزده  من  كنم مي  رود؟ گمان مي  آدم

 . دانستم و نمي  بودم  چقدر خوشبخت.  چهار ساله
  هر خياباني  به  كه  و نوراني خيسكامالً . بود  شده خيس  برلين

در   كباب  بوي .يدرقصالبالي جمعيت مي  رنگارنگ چترهاي  پيچيدي مي
  راه بارانزير .  بودم  كرده  شده  ميگوي سرخ  هوس  و من. پيچيد مي  فضا
 .  پيدا كنم  دريايي  رستوران  يك  بلكه  كردم مي  نگاه ييهر جا  و به  رفتم مي

  تا تهحاال كه تعطيلم   خواست مي  دلم .بود  شب  نيمو   حدود هفت  ساعت
كه زير نور و سايه  كنم  نگاه چترهاي رنگي  بروم، و به  راهدر باران   شب
  وجودم  را با تمام  خواستم تنهايي يم. خواست ياذان م يدلم صدا .لغزيد مي

خواست فقط دلم مي. كند يپيدا م يها چه بعد در تأللو نور چراغ  كه  بفهمم
  .نگاه كنم
 . و زياد فكر نكن  كن  نگاه

، و  رسيدم  خانه  به  جوري  ، چه شدم  سوار قطار شهري  جوري  چه  نفهميدم
  ، تلفن گذاشتم ميز مي  را روي  شامپاين  وقتي.  ها باال رفتم از پله  جوري  چه
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 . را برداشتم  و گوشي  ميز گذاشتم  را روي  هام و پرت  خرت. زد يم  داشت زنگ
 »! الو، عباس«: بود  مامان

 ». سالم.  امانم  جانم«
 ». مبارك  تولدت«

.  را باز كنم  در شامپاين  كردم  سعي  زدم مي  حرف  با مامان  جور كه  همين
  پنبه صدا پيچيد و چوب. ، پيچاندم، پيچاندم را پيچاندم  پنبه دور چوب  سيم

 . و برگشت  سقف  خورد به
 »كنند؟ در مي  توپ«: مامان گفت

 ». شايسه!  آخ«: گفتم. افتاد  يز راهم  كرد و روي  كف  شامپاين
 »؟ شد  چي«:  گفت  مامان

 ». هيچي«
 »؟ دهي نمي  ؟ چرا جواب كني چكار مي«
 »؟  پرسيدي  چي«
 ». مبارك  تولدت  گفتم.  هيچي«
  آمده  كرده  كف  هم  ، اين سقف  خورد به  پنبه چوب  اين.  مامان  مرسي«

 » ... ميزم  باال، حاال روي
 . رفتم  ريسه.  را بگيرم  ام جلو خنده  نتوانستم
  زدم مي  قهقهه  همچنان  من. ماند  ساكت  و لحظاتي» ؟ چي«:  گفت  مامان

 . توانستم حرف بزنم يو نم
 ». ببينم  كن  ؟ تعريف خندي مي  چي  به«:  گفت  مامان

 . و باز خنديدم» . ام تولد گرفته  جشن  خودم  واسة«
 ». ديكر  كار خوبي«
 » . شما خالي  جاي«

كرد و از گلوگاه  يم  ؛ مثل شامپاين كفكه حرف بزنم داد يخنده امان نم
 يچكيد رو يشد، و از يك طرف م يميز پخش م يخزيد، رو يشيشه باال م

 .شد يدانم چرا تمام نم ينم. زمين
 .چكيدقطره قطره مي
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 »؟ داري  مهمان«
  گوشي  وقتي.  و خنديديم  زديم  حرف  كلي.  رفتم  و باز ريسه» . ، مامان نه«

 .صورتم خيس بود،  را گذاشتم
باران روي شيشة پنجره سر .  كنار پنجره  و رفتم  ريختم  شامپاين  جام  يك

  ، ساكت كنم  گريه  تا ابديت  خواست مي  دلم چكيد، و منخورد، فرو ميمي
 .نرسد  پايان  به  ، و شب يستمبا  كنار پنجره

  به«:  اش پياله  به  را زدم  ام پياله.  ديدم مي  پنجره  خود را در جام  عكس 
 »!باوئر  كريشن  شما، آقاي  سالمتي
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،  كه تمام صفحه را پوشانده بود ديدم را در شيشة جلو ماشين مي خودم عكس

شده   واندليتز گم  اطراف  هاي در جاده. آلود بود مه همه جا .معوج عكسي كج و
موتـور بـا     حركـت  مثل اين كـه .  رفت نمي  ماشين  دادم گاز مي  بودم، و هرچه

،  ديـدم  تابلوهـا را نمـي  . تـر، كنـدتر   غليظ  ؛ هر چهباشد  شده  تنظيم  مه  غلظت
،  بـود ن  ماشـيني   ، هـيچ  ديـدم  نميها را  ، خانه ديدم را نمي  دو طرف  هاي درخت
  الشـة   مثـل   ماشـين   در نور چـراغ   كه  ديدم را مي  جاده  ممتد وسط  خط  فقط

 نـيم گذشـت و مـرا دو    يتصويرم م ي، از رودش ميرد   از زير ماشينم  سفيدي
 . برسم  هتل  به  شايد  فكر كنم  بود كه  اي نشانه  همين.  كرد يم

  كه  ديدم پيدا نبود، تنها دو نور قرمز مي  يزي، چ سر برگشتم  پشت  به
 .  است  خودم  ماشين  عقب  هاي چراغ  دانستم

  هرچه  صفر، و من  بود روي  ها آمده بود، عقربه  از كار افتاده  ماشين  ساعت
خورد،  مي  تاب  ام در جمجمه  و اضطراب هراس.  رسيدم نمي  جايي  به  رفتم مي
هتل  اگر وارد حياط. كرد كليد مي  شب  نُه  ساعت  و روي،  داشت برمي  وراند  

  منتظرم  زير باران  كه  ها ببينم پله  بر باالي  و دكتر برنارد را عصباني  شوم

 بيست
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 ؟ آلود است هوا مه  بيند كه نمي  مگر خودشچه دارم بگويم؟ ؟  بگويم  چه  است
  شناس وقت!  عباس  ؟ اوكي بيني مگر نمي. برنارد عزيز  آلود است ؟ مه خب 
 !يادماندنيبعدش هم خودت را آماده كن براي يك سفر به .لطفاً  باش
  صفر خوابيده  كيلومترشمار، هر دو روي  به  نگاه  ، يك ساعت  به  نگاه  يك 

  هيچ  من!  آخ. شيدك را مي  خودش  خيس  پشت الك  يك  مثل  بود، و ماشين
 . غريبم اينجا  من.  كن  ؟ خدايا كمكم اگر دير برسم.  رسم نمي  وقت

را   ؟ چرا خودت عباس  كنند، چرا نگراني مي تاخراج  فوقش. به جهنم
 رود؟ نمي  تر از اين بيش  ماشين  بيني مگر نمي.  كن  ولش.  جهنم  ؟ به كشي مي

بعد .  نداشت  تمامي  يچيد، و جادهپ مي  سرم  توي  موتور ماشين  صداي 
  آلود مه  يتاريك  به  غصهبا .  دهم  ادامه  راه  گذارد به نمي  صداآن   كردم  احساس

 .  شدم  و تسليم  كردم  نگاه
  كامالً ويژه  راز و رمزي  من  براي  جاده  شب  وقت  چرا در آن  دانم نمي
 ؟ شدم مي  تمام  هم  شود، آيا من  تمام  جاده  تا اين.  داشت

را   خودمبراي اين كه . كرد مي  را سوراخ  مغزم  اي مته  موتور مثل  صداي
  ، همة شيشه  خورد به  با ضرب  سرم اما  جلو خيز برداشتم  به  كنم  خالص
 .زنگ ادارة پليس پيچيد ي، و بعد صداشد  ها خاموش چراغ
  آمدم در  از رختخواب. زد مي  زنگ  وقفه بي  تلفنكردم  بازرا كه  هامچشم 

  وحشت  زد، و در عين تند مي  قلبم.  را برداشتم  گوشيكورمال كورمال و 
  ، در آپارتمان نيستم  ها سرگردان در جاده  كه  داشتم  عجيبي  آرامش  احساس
  ر عيند  كه  است  عجيب.  است  اما عجيب.  بخوابم  تا ابديت  توانم مي  خودم
  به  خواست مي  شود دلم نمي  باورم  كه  طرز غريبي  به  لحظه  آن  نسبي  آرامش

 . برسم  هتل  تا به  دهم  ادامه  رانندگي  و باز به  بروم  رختخواب
 ».الو«:  گفتم  رمق بي
 »؟ اي چرا سرِ كار نرفته«
 ». تعطيلم«
 »؟ چرا تعطيلي«

.  گذارد بخوابم و چرا نمي  يستك  بفهمم  توانستمن  ردمك  سعي  هرچه
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 . ناآشنا  آشنا بود و آزارش  صداش
 »بگو ديگر؟  ؟ خب چرا تعطيلي«
 ». خاطر تولدم  شايد به.  دانم نمي  باور كن«
 »! معرفت عباس؟ بي  چرا نگفتي بود؟  امروز تولدتآره؟ «

 »؟ ، تويي حكمت«:  گفتم. لجم درآمده بود.  شناختمش
 »؟ بودي  ، خواب آره«

 بودم؟  خواب
 »! را برداشتي  دير گوشي  ديدم«
 »؟ هنوز بيداريتو «
 ». شبم  مرد تنهاي  من«

شيشة آب . همه جا سفيد بود. از پنجرة مورب سقف به آسمان نگاه كردم
 . آلود را پيدا كنم را سر كشيدم و خواستم بخوابم كه ته آن جادة مه

 »!يچه عجب سر كار نيست«
 ! ام بود چقدر تشنه

باز شيشة آب را سر كشيدم و فكر كردم چه خوب شد برگشتم و آب 
 .شدم يهالك م يها از تشنگ وگرنه در آن جاده. خوردم
 »كار؟  سر هم  پشت. پيدات نبود يچند شب«

شد   چي  دانم تعطيل بودم و نمي.  گرفتم  جشن  خودم  براي  امشب«: گفتم
 ». خوابيدم زود  كه

.  ايم همديگر را نديده  است  وقت  خيلي.  عباس  شده  تنگ  برات  دلم آره؟«
 ». بده  از خودت  تو؟ المصب اقالً خبري  ، كجايي شده  تنگ  برات  واقعاً دلم

 ». هستم«
  كه  جوري  ، اين بخوريم  عرقي  نيم؟ بيا بنشي هستم  كه  چي  يعني«
 »!شود نمي

 ».كند يآدم را خرد م يكار شب«
  روح  مثل.  شود سر مي  جوري  چه  فهميدم نمي  آزاد بودمكه ها  دوشنبهحتا 
خريد   ها كمي دوشنبه.  حكمت،  ام شده  اي عقده  گمانم  به«: گفتم. كشيد پر مي
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  دانم نمي.  رختخواب  توي  روم شد مي  هوا تاريك  كه  و همين  كنم مريد مي
 ».ام خسته.  بخوابم  خواهد فقط مي  چرا دلم

 »!ي؟ تو كه تا حاال خواب بوديمگر نخوابيدآره؟ «
  توانست زد و نمي مي  حرف  شل.  اليعقل  مست. بود  مست حكمت سبيل

  ، چند تا شماره گشتم  دفتر تلفنم  توي«:  گفت. كند  را كنترل  احساساتش
 ».ها نبودند ، خيلي گرفتم
 »كجا نبودند؟«
 ».افتادتو   نام  به  فال  قرعة  آخرش«
 »من؟«
 » .تو يمن يعن. قرعة فال به نام من ديوانه زدند. آره«

مسخره است، .  نيمو حتماً همديگر را ببي  بگذاريم  فردا قراري  كه  و گفت
  و ماهي  سال  بشود كه  و چي  نيمك مي  زندگي  هر دو در شهر برليننيست؟ 

 ؟  نيست ، است  مسخره.  نيميا نبي  نيمبار همديگر را ببي  يك
  قراري بگذاريم؟ ساعت  ، فردا كجا با هم شده  تنگ  برام  دلش  كه  و گفت
 . گويد تر مي زند و دقيق مي  زنگ  دوباره.  چهار، نه

  دورافتاده  اي جزيره.  است  آلمان  سر و ته تنها شهر بي  برلين  كه  و گفت
  دنيايي  خودش.  يابي نمي  كيلومتري شهري  تا دويست  براني  از هر طرف  كه

 . تماماً مخصوص  است
صبح عرق بخوريم  يو گفت بد نيست كه يك شب برويم كافه تا دم دما

 .و مست كنيم
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  آب  و باز شيشـة   نشستم  در رختخواب. بود  نمانده  ديگر چيزي  شب  از مستي

خواسـتم   يمـ .  بـودم   را نشـنيده   مامان  صداي  بود كه  وقتچند .  را سركشيدم
،  گـردي  خيابـان   برمشب  چند روزيبيايد . بيايد  كه  بفرستم  براش  اي دعوتنامه

، آنـدرياس را  چـرخم ب  دور و بـرش   ، كمـي  رميگب  براش  لباس  چند تا ژورنال
 يبايسـت بعـد   .دارم يتنهـا نيسـتم و رفيـق خـوب    كه م مامان ببيند ندعوت ك

 . بدبختي، آخر تنهايي  ؛ اول تگل  فرودگاه  بردمش يم
آنـدرياس   هـا بـا   غـروب . بار آخر كه آمده بود هنوز كار سـابقم را داشـتم  

يـك مطلـب بـا هـم جـر و بحـث        و سـر پلكيـديم   يمـ آمديم و در خانه  يم
 »دعوا داريد مامان؟ يسر چ«: پرسيد يمامان م. كرديم يم

 ».داريمجر و بحث . دعوا نداريم«
 »؟يچ يبرا«
 ».كنم يم يهمكار يا گويد چرا با هر روزنامه يم«
: پرسيد يخنديديم، و مامان م يخنديديم، م ينوشيديم، م يخورديم، م يم

 »خنديد؟ يم يبه چ«

 بيست و يك
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 ».شود خودش بدهد به تو يبرات هديه گرفته، روش نمآندرياس «
آستين بلند براش گرفته بود كه موقع رفتن گذاشت  ييك پيرهن شراب

 ».شما هم پسر من هستيد«: گفتبهش مامان . ميز يرو
مامان . كرد يآلود خداحافظ آندرياس لبخند زد و اشك. و من ترجمه كردم

برسم ايران براش پسته و  .دوست دارد عباس ياين آقا تو را خيل«: گفت
 ».فرستمگيرم مينبات مي

به خودش نگاه كردم،  يآيد؟ كم يرا پوشيد كه ببينم بهش مبعد پيرهن 
: چرخيد، كف دو دستش را گذاشت به دو طرف كمرش يدر آينة قد يكم
با هم «: بعد گفت. كرد و نگاهش را از من دزديد يمكث» !اگر بابات بود«
 . و كمربند پيرهنش را پاپيون كرد» .آمديم ديدنت يم

تمام . زيبا و دلتنگ. واقعاً زيبا بود يلگدر آستانة شصت سا. درخشيد يم  
ماند تا از سر كار برگردم، و تمام شب آنقدر با من  يروز در خانه منتظر م

 .رفته بودم سر كار يشده بود، ك صبح  يفهميدم ك يزد كه نم يحرف م
موهام را با دو دست دوطرف كرد،  يام را مرتب م ايستاد، يقه يبرابرم م

 » .فردا برو كوتاه كن. باز موهات بلند شده«: گرفت يم
و من او را در همان آينه گم . داشت يدر آينة آرايشگاه چشم از من بر نم 

 . گشتم يكردم و بعد دنبالش م يم
  كه  من«. براش بفرستم و بگويم بيا يا خواستم دعوتنامه يمحاال 

 ».اقالً تو بيا.  مامان  بيايم  توانم نمي
 ».ديگر  وقتي.  مامان  ؟ نه سربار تو بشوم  مبياي« 
  صورت  جاي  متكا را به.  كردم  پهن  را در رختخواب  و خودم» ! مامان  آخ« 
 »! ، مامان مامانم«:  فرو بردم  را در موهاش  و سرم  بوسيدم  مامان
  و خيال  خواب  را در دو دنياي  خودم  گذاشت نمي  حكمت سبيل  صداي 

در   گذاشت ، حتا نمي بيفتم  هام ياد كودكي  مامان  و سردرگريبان ، رها كنم
 . دهم  را نجات  خودم  كه  پيدا كنم  واندليتز كورسويي  گرفتة  مه  هاي جاده

 »؟ تعطيلي«: ماند  در گوشم  عجيبي  شكل  به  صداش.. . گذاشت نمي
  است  خواب اگر  كه  سرد شستم  با آبرا   صورتم  رفتم،  از جا بلند شدم
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 »؟ چرا تعطيلي«: كند  است ولم  بپرد، اگر كابوس
  سرشيشه.  رختخواب  به  برگشتم  و دوباره  برداشتم  از يخچال  آبي  شيشة 

و   بعد طاقباز دراز كشيدم. را بشورد و ببرد  گلوم  راه  كه  و نوشيدم  را باز كردم
 . دمش  خيره هاي باراندانه  به  سقف  مورب  از پنجرة

از دو او   فكر كردم كهاين    و به  زدم  لبخندي ". شبم  مرد تنهاي  من" 
و   تاريك  اش مرده  بخش . زنده  ، و بخش مرده  بخش ه؛شد   تشكيل  بخش
در   اش ، و بقيه در روسيه  ؛ مدتي توده  حزب  دست در  شده  نفله. ،بودسياه 
  ، توانسته طرف آمدند اين  همه يوقتبعد از فروريختن ديوار  ، كه شرقي  آلمان

  گاه. زنده و رنگارنگش را  كند؛ همان بخش  را حفظ  از وجودش  بود بخشي
خود   مردة  بخش  كرد، و به مي  را طي  بلوغش  دوران  بود، گاه  كودك

 »! ايم رمه  كدام  نبود سگ  معلوم«:  جانش  افتاد به مي  كش خنديد و شالق مي
  از سياست  گفت مي.  نوشت مي  هم  مقاله  .كرد كار مي  يگالر  در يك

 . بكند  خواهد كار فرهنگي و مي  گرفته  فاصله
ما و   حد فاصل  هنوز ديوار برلين  كه  ديدم  هايي بار او را در سال  اولين

ديوار   طرف  آن  بن رفتيم بن احمدو   من  بود كه  سالي  چه  دانم نمي. ها بود آن
 .  نيمرا ببي  لحكمت سبي

را   هاش دو تا از شيشه  كرد كه مي  زندگي  مانيطبقة همكف ساختدر 
نور . بود  را پوشانده  شكستگي  با نايلون  حكمت سبيلبودند، و   شكسته
زد؛  مي  رو پرسه آنجا در پياده  تابيد، و سگي مي  تيره  هاي بر سنگفرش  كمرنگي
 . گشت و برمي  رفت را مي  مسيري

  پخش  موزيك  انگيز بود، از جايي غم  انگيز بود، سكوت ها غم ساختمان
  يادم  و ديگر چيزي. انگيز بود خواند غم سوپرانو مي  كه  زني  شد، و صداي مي

بر   حكمت سبيل، و  انگيز بوديم و  غم  كثيف  در خياباني  كه  جز اين  نمانده
  به  لنگه  بلند، و دمپايي  ، قدي چخماقي  بود، با سبيلي  در ظاهر شده  آستانة
  و يكباره» تو؟! احمد«:  ورچيد و گفت  ها لب بچه  مثل احمد  با ديدن.  لنگه
 .شد  پر از اشك  هاش چشم
را   ، پاهاش بعد از شام  كه  مانده  يادم  به  هم  و خندانش  خوشحال  چهرة 
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باال و   را انداخت  رقشع  استكان. داد مي  تكان  بود و تكان  ميز گذاشته  روي
، قبالً چه كار  بودم  را شنيده  وصفت!  تويي  ايراني  عباس  پس«:  گفت
 »!يحزب كه نبود يتو كردي پسر؟ مي

،  ام كجا افتاده  و به  ام كرده  از كجا شروع  كه  كنم  تعريف  براش  تا آمدم
،  بيرون  داديم مي  شبنامهو   نشريه  ها كه سال  آن!  كشيديم  ما چي!  آخ«:  گفت
 ».تو  حاالي  مثل  درست.  بودم  تو جوان  مثل

 »شديد؟  خارج  از ايران  سالي  شما چه«:  گفتم
 ». آييم مي  ما از پاكستان«:  كردنگاه   عينكش  از باالي  خونسرد 

 »شديد؟  خارج  از ايران  كي  ولي.  آمدم  پاكستانراه از   هم  ، من خب«
 »! نيستيم  ايراني  ما كه«: برش را پاييددور و 

 »هستيد؟  كجايي  پس«
 ». پاكستاني«

 »...گذاريد يا ؟ مي  سرم  داريد سر به«:  گفتم.  زدم  قهقهه
  جا به ما اين.  نگو ايراني«: آورد  را پايين  بريد و صداش  تندي  را به  حرفم

 »... هام جلو بچه.  نيمك مي  زندگي  پاكستاني  اسم
 »چرا؟«
  اند كه ما دستور داده  به.  است  دستور حزب«: محو شد  اش شادي  ماندة  ته

  شرقي  با آلمان ياسالم يجمهور  روابط.  نيمك  معرفي  را پاكستاني  خودمان
  از اپوزيسيون  بخشي  كنند كه  خواهند علني ها نمي ، و اين است  حسنه

كشور دارند،   حق  اند، خب پذيرفته  پناهنده  عنوان  را به  اسالمي  جمهوري
 ».شود  دو كشور تيره  خواهد روابط نمي  توده  حزب. خودشان است

هستيد كه    ينگار شما روزنامه. هستيد  و فراري  شما تبعيدي  ولي«:  گفتم
  دهيد كه مي  اجازه  جوري  چه! زدند مي  مانديد دارتان مي  اگر در ايران

 »را بگيرند؟  تان هويت
  قرار نيست!  رفيق«: ها را لرزاند پنجره  آمد و صداش  جوش  به  يكباره

 » ! كني  تكليف  ما تعيين  جا واسة اين
حكمت و   رفت  بهش  اي غره چشم احمد.  كردم  و سكوت» ... ولي«:  گفتم
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در   حزبي  و فرامين  حزب  ولي.  آره«: را تغيير داد  لحنش  وضوح  به  سبيل
.  جوان  بفهمي  اميدوارم.  است  شخصي  تر از هويت مهم  فعلي  حساس  شرايط
 ». بفهمي  و اميدوارم  جواني  تو خيلي  البته

شما   انساني  باشد، هويت  شما مهم  حزب  كه  هر چقدر هم.  فهمم نمي«
 ». تر است مهم

 احمد  خيز شد و به  نيمكرد،   ميز جمع  را از روي  پاهاش  حكمت سبيل
  باالي  ردة  مسئولين  به  من.  آبرو دارم  ؟ من است  تو ديوانه  رفيق  اين«:  گفت
 »؟ بدهم  كه  دارم  جوابي  چه  خودم

خواست يخ را  ياين را فهميده بود و م حكمت سبيل. فضا سرد و تلخ بود
 »...دهيم يداريم كه براش جان هم م يهاي ما آرمان«: گفت. بشكند

 زدو چرت ميبود،   كرده  جمع  را زير بدنش  پاهاش  پاره  يدر مبل احمد
:  گفت احمد  پتو آمد و به  با يك  حكمت سبيل  زن  موقع  در همين

 ». است  يخچال  مثل  ما هميشه  آقا، خانة احمدخدا  به .اند ها را شكسته شيشه«
؟   يخچال  كجا هميشه !آره؟«: كرد  را توهم  هاش اخمسبيل حكمت 

 ». است  هوا خوب  ها كه تابستان
  مالفة  يك» . پتو را بكشيد دورتان  اين«:  گفتحكمت   و زن  ما خنديديم

 ».خدا  ببخشيد تو رو به«: هاش را از هم گشود دستو  ، من  داد به  هم  كلفت
 ،بگذارد  تمام  سنگ  كرد كه مي  و تالش نُمود،مي  از حد خوشحال  بيش

  معلق  حكمت سبيل  هاي غره حضور ما و چشم  آمد؛ بين برنمي  پسشاز ما ا
 .زد  را بغل  دويد توي اتاق و مامانش  بعد دخترشان. بود  مانده

  شب  كه  آمده  مارال«:  كرد و گفت  را نوازش  دخترك  موهايحكمت   زن
 ».دارند  ها مدرسه آخر اين. بخير بگويد و برود بخوابد

 . كرد مي  ما نگاه  بهو پنهاني  بود  چسبيده  نشماما  به  دخترك
 »؟ چندي  كالس«:  گفتم

 ». پنجم«
  هاي لباس  ، با آن بلند را نداشت  موهاي  اگر آن  بود كه ينقشريز  دخترك

  . تاس شد فهميد دختر بود، نمي  پوشيده  هم  روي  كه  پسرانه
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 ». بخير بگو برو بخواب  ، شب مارال ... خب  خيلي«:  گفت  حكمت سبيل
:  كرد گفت مي  نگاه  زمين  به  جور كه جلو آمد و همين  قدم  دو سه مارال

 ».اند، بابا آمده  ات ايراني  هاي دوست  كه  خوشحالم  خيلي«
 »؟ ايراني  چي  ؟ يعني چي  يعني«: جهيدها از جا  گرفته برق  مثلحكمت 
: كشيد  را توهم  ابروهاش  تمام  كوبيد و با طنازي  زمين  را به  پاش  مارال

ما «:  رفت  جلوترو » ؟ پاكستاني  گويي چرا مي.  جا نيست اين  كه  بابا، غريبه«
 »!هستيم يايران نيمدا يكه م

چنان اش قرار بگيرد،  قدمي  در يك  منتظر بود دخترش  كه  حكمت سبيل
 .هام پنهان كردمصورتم را توي دستمكه من  دخترك  گوش  خواباند بيخ

   چه! هستيم  پاكستانييعني ،  هستيم  پاكستاني  گويم مي  وقتي! گمشو«
 »!ها كرديم  غلطي

 »؟!حكمتآقا   يدنكميچكار «: شدم كندهاز جا 
 »! خفه«: گاريش توي گل ديگري گير كرده بود

  . افتادم  در راه  طرف  و به  انداختم  شانه  را به  كيفم
صبر «: كند  پتو را از دور خودشخيز مانده بود نيمهاج و واج كه  احمد

 ». آيم مي  باهات  هم  من.  كن
 » شد؟  چي«: اتاق  توي  برگشت  سراسيمه  حكمت سبيل  زن

  عذر  ازش  كه  را پيدا نكردم  مارال  كردم  نگاه  دور و اطراف  به  يهرچمن 
 »؟ شد  چي«: پرسيد اتاق  مي  وسط مادرش.  بخواهم

 »...شد؟ چرا شماها؟  چيچي «: پرسيد داد و مي مي  لشه  حكمت سبيل
در   الوِربِرگ دراز پرنس  در خيابان  شب  آنو .  بيرون  زديمدر آن بلبشو 

 ،گفتخاطره مي احمد. سوخته بود  المپ اتاقش  كه  خوابيديم  ارزاني  هتل
  خاطر حزب  هرا ب  و هويتش  ها گذشته  آدميكه  از اينمن  و. زد مي  حرف

 .مدار بودغصه دركمي  نفيهاش يا حتا آرمان  سياسي
در   كه  هايي آدم  پاي  بود و صداي  درون افتاده  به  از پنجره  نور كمرنگي

 .شد نمي  كردند قطع و آمد مي  رفت  هتل  مختلف  طبقات
» !ببخشيد«:  گفت  خشكي  در را باز كرد و با صداي  الي  بار كسي  يك
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 .برقرار شد  سكوت  و لحظاتي  ،در را بست  دوباره
  يك  دل  اآلن  همين. پايند را مي  جا آدم  ها همه حرامزاده«:  گفت احمد

دو خبرنگار  ۴١۴در اتاق   جوشد كه مي  سير و سركه  دارد مثل  پايين  آن  عده
  حتم. زنند مي  يمهم يها اند و دارند با هم حرف آمده  غربي  از آلمان  ايراني
 »! حكمت سبيل  همان  مثل  يقربان  يك. اند آورده  هم  مترجم  كه  دارم

با لباس جواني آمد، در را كه باز كردم، ديدم دختر  يحرف م يبيرون صدا
تا مرا ديد . كند يباله تمرين مكوچك راهرو  آنقد  چسبان در برابر آينة تمام

 »؟يندار يقالب ماهيگير«: گفتم احمدبه . گشوده لبخند زد يها با دست
روم كه دستي به من مي !اين ماهي نيست، مأمور دوكاره است«

 »آيي؟تو هم مي. سروگوشش بكشم
 ».ها نيستممن اهل فاحشه. نه«: گفتم

 »!بدجوري هم هستم. من هستم«
لحظات در تاريكي و سكوت زيرم . لباس پوشيد و از اتاق زد بيرون پاشد

 . تلخ بودم و تلخ خوابيدمآن شب . گرفتمي
 احمد همراه  مجبور شدمبار ديگر ديوار   نفرو ريخت  يكي دو سال بعد از

ديوار را   بود، و هنوز فروريختن  ياستالينهنوز .  بروم  حكمت سبيل  خانة  به
  رفت ماليد و مي مي  هم را به  هاش دست  ، هي مستأصل و  گيج. كردميباور ن

رفت كنار  كشيد و باز مي ، سيگار مي نشست ، مي گشت برمي ،كنار پنجره
كند   دلجويي  بخواهد از من  كه  مثل اينرا باز كرد و   بار درِ حياط  يك.  پنجره
 ». اي ديده  حال  ما را تا به  خانة  حياط« : گفت
 ».ديده بودمبله «

  اين  خارجي  هاي آخر ما از معدود آدم آره؟«: ناپذير گفتبا غروري وصف
 ». داريم  حياط  كه  هستيم  منطقه
  نيم  درخت  ، و يك مرده  پر از گياهان  تپة خاك  دو باغچة.  رفتم  حياط  به

بود، با   كرده  رويه بودند رشد بي  نرسيده  بهش  از بس  سرو كه  خشكيدة
 . شكسته  چند شاخة  طرف در ديوار، و آن  فرو رفته  اي شاخه

را   رفتگي و از دست  حوصلگي شد بي مي  خيابان  يها نور چراغپرتو در 
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 . به اتاق  و برگشتم  گرفت  دلم. تماشا كرد
  اردوگاه  در مورد فروپاشي يچيزهايبود و   فرو رفته  اش تكي  در مبل احمد

 .  پرسيد مي   شرق
را   اش انگار بچه. داد مي  جواب  و با دقت  رفت مي  راههم   حكمت سبيل

را   قتل  صحنة  عزا جزئيات  صاحب  عنوان  اند و او دارد به كشته  جلو چشمش
 ».ها را بيار شراب! مارال«: داد زد هيكبارآنوقت  .دهد مي  مو شرح  مو به

  رشد كرده.  ميز گذاشت  ها را روي قرمز آمد و آن  با دو بطر شراب  مارال
  زير چشمي. بود  شده تر خجالتي هم  قبل  از دفعة. جور ريزه ميزههمانبود اما 
خاطر  آمد به  نظرم  به. ديگر داد  جاي  را به  و حواسش  ما انداخت  به  نگاهي

ها  شراب  و از او خواسته  او داده  به  پدرش  كه  خاطر مسئوليتي حضور ما، يا به
 . است  خوشحال بياوردرا 

 »؟ زده  يخچرا ها  اين«:  ها انداخت شراب  به  نگاهي  با تعجب  حكمت سبيل
 ». جايخي  توي  شان بودم  گذاشته«

 »!گذارند نمي  جايخي  توي  قرمز را كه  شراب!  گوسالهآره؟ «: غريدحكمت 
را  مشروبت  هميشه  خودت!  دانستم مي  چه«:  ورچيد  بار ديگر لب  دخترك

 »...  جايخي  توي  گذاري مي
:  پنجره  طرف  به  برگشت  را در هوا چرخاند و با ضرب  سرشحكمت 

 ». ما رفت  شراب  توي  ريدي«
 »!گمشو«: به دخترك نگاه كرد اخمبعد با 

فضا يخ زد و بار ديگر و . شد و ديگر نيامد  از اتاق خارج  تندي  به  دخترك
 .بر در و ديوار ماسيد
  پيش  هفتة«:  گفت. بود  شكسته  درهم به حد وانفسايي  حكمت سبيل

ما دو همين كه . ور شدند ما حمله  طرف  ها به نئوفاشيست. خريد  بوديم  رفته
 »...!ها يرا بكشند، اين جان  آرمانبود   نزديك  ،  را بگيريم  مارال  تا دويديم

 » ! ، بنويس ييها كاپيتاليست دنيايخبرنگار   تو كه«: كرد احمد  رو به و
: خورد مي  در هوا تكان  اش سبابه  بود، و انگشت  باز شده  اش بيني  هاي پره

  ديوار برلين  ؟ از وقتي فهمي ندارند، مي  جا امنيت ها اين ايراني  كه  ، بنويس آره«



  عباس معروفي ♦١٧۵

 ».ندارند  جا آسايش اند اين و ادب  فرهنگ  شهرة  كه  هايي ، ايراني ريخته
 »نيستيد؟  مگر پاكستاني! حكمتنگو آقا   هات جلو بچهاينها را «:  فتمگ
  گور پدر هرچي. بود  و خواهيم  و هستيم  ايم بوده  ايرانيما هميشه نخير، «

 ». پاكستاني
رفتار   فاشيستي  با دخترتاينقدر چرا ! بهت برنخورد ها«:  گفت احمد

 »؟بگيري  يخواه مي كجا را  ؟حكمت  كني مي
مجبور   ، ولي هستيم  پاكستاني  بگوييم  مجبور بوديم  سال  شش. هيج جا«
  ما كه  بود، وگرنه  از ما خواسته  گُه  حزب  اين. مجبورفهمي؟  ، مي بوديم
 ». ايم و از كجا آمده  هستيم  كي  نيمدا مي

 !پف
  گذاشت  دهن  به  زيتوني. را نوشيد  از آن  و نيمي  ودكا ريخت  خودش  براي

  از اين  ، تو واقعاً هميشهاحمد!  زيتوني  عجب«: كرد  نگاه  پنجره  و به
 »؟ خوري مي  خوشمزه  هاي زيتون

براي همين  . هستم  خوشگذراني  آدم  من  داني مي  تو كه.  آره«:  گفت احمد
 .و خنديد »!كشيمو آوردم كه ببيني ما چي ميكمي هم براي ت

 .  دور ديگر نوشيديم يك
. شدبيشتر مي  فغانشنوشيد و مي و  كرد ميرا طي اتاق   طولحكمت 

مشعل المپيك را انگار   بود كه  گرفته  دست  توي  را جوري  دارش دسته  ليوان
 . شود  خاموش  با هر وزشي  است  ممكن  كهمشعلي . كندحمل مي
داشتيم،  يبوديم، وطن يكسخودمان  يما برا بنويس. بنويسآره «:  گفت

ما  .شديم يوگرنه اينجور نابود نم. ، اميدآبرو، پرشور ي، سرداشتيم يهاي آرمان
 »... پاكستاني  بگوييم  مجبور بوديماينجا 
 ». نداريم  حرفي  ما كه.  كن  ولش  خب  خيلي«:  گفت احمد 
. كنيد نمي  ما را درك  ؟ شماها شرايط فهمي ، مي دارم  حرف  من  ولي«
را   آبجوتان  كاپيتاليستي  در كشورهاي  مرموزت  رفيق  اينتو و   كه  هايي سال

 »...جا مجبور بوديم خورديد؛ ما اين مي  مديترانه  با پنير و زيتون
بود   زده  ها و گردنش شقيقه  هاي رگ .بود  و آمد  در رفت  حكمت سبيل
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  خراب  حالش  داد كه مي  نشان  و دهنش  كنار لب  بود و كف  شده  سرخ.  بيرون
 .پا كند  به  خون  حاضر است  قدر كه ، آن است
و حاال دنبال  ،پاكستاني  اي گفته  سال  ؟ شش نيست  خراب  حالش  كي اما

ديگر   اي جرعه.  تخمم  به  و گفتم  باال انداختم  اي شانه .يگرد يم  نشتاوا
 . زدم  آتش  و سيگاري  نوشيدم
ودكا  يوقت«: گفت ييواشكتميز برام آورد و  ييك زيرسيگار حكمت زن

 ».شود يبه دل نگيريد، خودش آرام م. رود باال يخورد فشارش م يم
كه سرت توي كتاب متاب است تو ! عباس«: حكمت آمد باال سرم ايستاد

 »اصالً فهميدي چرا ميخاييل گورباچف شوروي را از هم پاشيد؟
 »!خندي؟چرا مي! مرض«: حكمت گفت. پقي زدم زير خنده

،  باز كنم  را با نوكم  در حياط  الي  بتوانم  كه  باشم  اي پرنده  خواست مي  دلم
را   طرف  و آن  طرف  اين  يبود، كم  باغچه  اسمش  كه  اي تپه خاك  روي  بپرم
  را در آسمان  و تلخ خودم  گرفته دل  فضاي  و از آن  بزنم  ، بعد بال كنم  نگاه
 يبروم تو،  فرود آيم  خودم  خانة  هاي و نزديكي  بزنم  بال.  رها كنم  سياه

 . و فكر كنم  شوم  آسمان  تاريكي  ، خيرة رختخواب  توي  ، بخزم  آپارتمانم
  دوست  از بچگي. دلپذير بود  خودم  در رختخواب  ها خوابيدن چقدر شب

  كوچك  خواستة  بعدها اين  دانستم نمي.  بخوابم  خودم  رختخواب  توي  داشتم
،  رسم مي  وصال  به  كه  ، و زمانيكندمي  دل  به  مرا حسرت  بزرگ  آرزويي  مثل

   . ندارم  آرزويي  ديگر هيچ
  . دانستم نمي
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  تلفني  داشتم  سر شب.  خوابيدمميروز را   و تقريباً تمام  مگيجدانستم چرا نمي

از   هي  داشت  مند بود و دوست گله  ژاله. زدند  زنگ  كه  زدم مي  حرف  با ژاله
بنالد و   كس  همهچيز و   از همه  هاش حرف  الي در بگويد، البه  در و آن  اين
 . بزند  من  به  هم  نيشي  گاه

  آدم.  دشوار است  در غربت  زندگي! ديگر  است  همين  خب.  آره«:  گفتم
 »؟ فهمي ، تنها، مي تنهاست

  باشد دشمن  تنها نيستند؟ هر چه  چرا ديگران.  تنهاست  آدم  كه  چه  يعني«
 »؟ نيست  مسخره  كنيم، ميفرار   از هم  همه!  نيستيم  همديگر كه
 »؟ كي«:  گفتم

  به  مان دست.  هستيم  بدبختي  ما نسل!  داريم عباس  فاصله  از هم  همه«
 ». گيريم مي  رسد، از همديگر انتقام نمي  مقصر اصلي

 »؟ گيرم مي  از تو انتقام  دارم  من  يعني.  فهمم را نمي  منظورت«
  كه  جوري ؟ اين است  وضعيتي  چه  اين.  بده  از خودت  خبري  المصب يك«
 »!شود نمي

 بيست و دو
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  كه ، از اين گفت  هاش ، اما يكريز از دلتنگي نيست  يادم  هاش حرف  همة
  حالش  ، يا اقالً تلفني او بزنم  به  سري  كنم نمي  سعي  هم  تعطيل  هاي حتا شب
 »! ايم كرده  زندگي  با هم  مدتيك باشد   هرچه«:  مند بود گله  سخت  را بپرسم

تو . باشدشايد دكتر برنارد «:  گفتم. به تشويش افتادم  زدند و من  باز زنگ
 ». آيد سراغم مي  وقت و بي  وقت  داني مي  كه

،  داري  وقت  ، هميشه وقت و بي  دكتر برناردت وقت  آقاي  براي!  آره«:  گفت
 .كرد  و گريه» ... دارم  دوستت  كه  من  اما براي
بگذار حاال در را باز كنم، بعداً سر فرصت «:  گفتم  شنيدم  را كه  سوم  زنگ

 » . زنم مي  تلفن  بهت
 ».ايحاال خوب است كه در خانه مانده«
  بپرسم  كه آن و بي  را گذاشتم  گوشيو » ...مهمان نداريم، تعطيلم خب«
  سوز تندي. دمو منتظر مان  را باز كردم آپارتماندر .  را زدم  ، كليد آيفون كيست
 . داد ميتازه   گچ  بوي  خزيد كه باال مي  پله  از راه

ام  و حوله  برگشتم يك توك پا .كردم يتنم م يچيز يبايست يم. سرد بود
  چرا زنگ باشداگر دكتر برنارد   فكر كردم .كندم و پوشيدم يرا از گل جالباس

 . را دارد  كليد پايين  ؟ او كه را زده  پايين
  ببينم  شدم  خم  هنرد  رويو دورم پيچيدم ام را  حوله .لرزيدم يم از سرما

  .آيد مي  سالنه  قدر سالنه اين  كه  كيست
  شدم  متوجه  آن  در يك.  ريخت  دلم. ديدمش  در پاگرد سوم. يانوشكا بود

يانوشكا   تصوير كه  ام؛ دقيقاً همين بار ديگر ديده  را يك  لحظه  همين  كه
فكر   باشد، اما هر چه  نرده  به  دستش  كه آن ، بي آمده ها باال مي پلهاز   داشته
در   ، من زندگي  از اين  آيا پيش.  افتاده  اتفاقي  چه  بعد  نيامد كه  يادم  كردم
جا  اين  ام؟ آيا قبالً يانوشكا به ها را تجربه كرده همة اين لحظه  ديگري  زندگي
  شده؟  داعيت  برام  صحنه  و حاال آن  آمده
  دلم باز كه زد يلبخند  همانجااز پيچيد و مرا ديد،   از پاگرد چهارم  وقتي 

فشار   ذهنم  به. ام  قبالً ديده همرا   لحظه  اين  كردم  احساس  دوباره.  ريخت
  مرا از آمدنش  كه  نزده  چرا قبالً تلفن.   آمده  من  خانة  به  يببينم او ك  آوردم
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 » .مانيي تعطيل در خانه ميهادانستم شبمي«: گفتكند؟   مطلع
و . گفته بودهم قبل  باررا جمله اين . آوردماز تعجب داشتم شاخ درمي

 .رفت يم  پيش  قبلدفعة   چيز مثل  همه
و   در را بستم. در نگاهش بود  هميشه  كه يلبخند و حس  آمد تو، با همان

كليد   ، و دسته بر شانه  بلند، كيفي  پالتو مشكي  .را ورانداز كردم  سر تا پاش
 . باشد  كليد داشته  همه  آمد اين نمي  بهش  كه  پري

  اش را از سر شانه  كيفشاول  . بايد بكنم  چه  دانستم و نمي  بودم  خوشحال
 آرام لغزيداو ، و پالتوش را باز كردم  هاي دگمه.  كنار مبل  مو گذاشت  وا كندم

 .شود  جدا  پالتو از تنش  كه
  و سير نگاهش» . آمدي  خوش«:  درآوردم  كليدش را از دستش  دسته

بود   شده  نوشته  اش سينه  روي  بود كه  تنش  آستيني بي  بلوز صورتي.  كردم
 . و پنج  بيست
بعد با . بود  تنم  كه  اي حوله  به  كرد، كمي  نگاه  ورتمص  به  كمي  لبخند با
 .ماند  مادرم  عكس  رويو زد،   دور اتاق را چرخ  هاش چشم

 ».  مامانم«: گفتم
سبز   و انگشتري  را گرفتم  چپش  دست.  دانم مي  كه  زد، يعني  پلك

 .  را بوسيدم  اش بدلي
 . به كيفش اشاره كردو » .كرم گرفتمتان ي دستبرا«: گفت
  ». بنشين«: گفتم

  چسبيده  هاي عكس چرخيد،  دور و بر كامپيوترم .افتاد  راه توجهي نكرد و
 . آشپزخانه طرف  برگشت ، بعدكردرا تماشا بر ديوار 
 »؟ گردي مي  چيزي  دنبال«:  گفتم

و » ! خواهم مي  معذرت.  نه.  نه«: زد  ها خشكش گرفته برق  مثل  يكباره 
 . نشست  بودم  داده  نشانش  كه  در جايي  رفت
  بيايي  جوري  اين  نبود كه  اين  منظورم«:  گفتم.  نشستم  كنارش  هم  من 
... راستش. ..يالزم دار يچيزاگر فكر كردم .  بنشينيبگيري ها  غريبه  مثل

 ».دست و پام را گم كردم
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 »چرا؟«
 »پيشم؟ يكردم سرزده بياي يفكر نم«
 »كردم؟ يكار بد«

 .افتادم؛ ياد معصوميت و شيطنت توأمانش يياد پر
 »؟ نوشي مي  چي... يا ؟ كنيم  درست  چاي  با هم خواهيمي«: گفتم

 ». آبفقط «
و   صورتش  به  باز لبخند برگشت. كردم  و بلندش  را گرفتم  دستش
بار بود   اولين.  كردم  دقت  هاش گوشواره  و به  ريختم  آب  براش. آمد  همراهم

و   طور هاجاتاق، و او همان  توي  بعد آمديم. يدمدمي  شگوش  به  گوشواره  كه
  اولين  كه  شدم  مطمئن. كرد  نگاه  ام خانه  ها و وسايل تابلوها و عكس  به  واج

 .آيد مي  ام خانه  به  بار است
  ندكف  براش.  برداشت  ، يكي گرفتم جلوشرا   سيگارم  پاكت.  ناآرام بودم

  دود را بيرون يزد، و وقت  دستم  پشت  چند بار به  انگشت  ، و او با نوك زدم
  كه  دادم  جرئت مخود  به. جلوه كرد  تر از هميشه كشيده  داد، گردنش مي

 . باز ببوسم  كه  و گذاشت  را بست  هاش ، و او چشم را ببوسم بناگوشش
بازوهاش را از دو طرف گرفتم، و بناگوش و همانطور كه ايستاده بوديم  

.  بر ما گذشت  زماني  كشيد، و چه  چقدر طول  دانم نمي. بوسيدم زير گلوش را 
 . بوسيدمهام را بسته بودم و او را ميفقط چشم

 . يم را فروريختهاناگاه صداي شكستن چيزي رويا
  كف  شده  پخش  شيشه  و خرده  افتاده  از دستش  ليوان  ديدم  آمدم مخود  به
  چمباتمه  كه  هاست و او ساعت  ام بلند شده  طوالني  از خوابي  فكر كردم. اتاق
 شديگر  دست  دارد و در كف برمي انگشت دوبلور را با   هاي و دارد خرده  زده
 »؟ كني چه كار مي! يانوشكا«:  زانو زدم  كنارش. گذارد مي

 تند. خوشگل شده بود يبدجور. كه دلم ريخت انداخت بهم ينگاه
از  ش،جوراب از پاهاي بيگرفتم؛  ازش دوربينم را آوردم و چند تا  عكس

انداز  ، جارو و خاك رفتم  آشپزخانه  و بعد به. زمين يبلور، از خيس يها خرده
 . جارو كردن  به  كردم  و شروع  آوردم
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 .كرد  اشاره  چوبي  پاركت  روي  خون  هاي لكه  بهو  »! خون«: گفت يانوشكا
را با   هاش انداز و دست خاك  توي  ريختم  دستش  ها را از كف شيشه  خرده

  . كردمدستمال تميز 
 »كجاست؟  جارو برقي«: گفت
 » .نخور  ، تكان جا بنشين  همين«:  مگفت

 ».نخور  تكان !خون«:  گفت
. بود  آمده  دنبالم  پاركت  روي  خون  هاي ، لكه كردم  نگاه مسر  پشت  به
را   بريدگي  ؛ جاي را بلند كردم  چپم  و پاي  نشستم  اتاق خواب  دم  صندلي  روي
 .چكيد مي  قطره  قطرههنوز   ، اما خون ديدم نمي

 ازموقعي كه  ...خون هايقطرهكنار يانوشكا . باز هم چند تا عكس گرفتم
  ...كامپيوتركنار ميز  ،...ديكش چند برگ مي  كاغذي  دستمال  جعبة

 .نشستجلوم  .به طرفم آمدو او گرفتم  عكس ميازش جور  همين
 »؟ كجاست  باند و چسب«:  و پرسيد گذاشت  بريدگي  رويها را  دستمال

 .يطالي گندمزار. گرفتم عكس موهاش از و ». آشپزخانه  دومي كشو  توي«
 »؟ درد داري«:  زخم  پانسمان  كرد به  و شروع ،رفت آورد

. زد  ، دور پا باند پيچيد و چسب بست  را با دقت  زخمدر سكوت پيش آمده 
 »روي سفر؟ ميداري « : كرد  را نوازش  مهاساق پا  بعد

 ».هم بخورد به مكن سفر يكار. ام يانوشكا گير افتاده«: گفتم. دلم لرزيد
 »؟يچه جور«
 ».بهش فكر كندانم،  ينم«
 »شد ياينجور نمحاال  يداد يجواب رد مبهش همان اول اگر «

، و من ريخت يم به زانوهام گرما. ه بودهام گذاشتزانوصورتش را روي 
 .خواست از اين وضعيت خارج شومدلم نمي

 » .سفر يحاضرم بكنم كه نرو يهر كار«: گفت 
را  و صورتش  گردن  هام انگشت  و با نوك  موهاش  توي  بردم  دست
 ».كن يبا من زندگ«: كردم  نوازش

به   كه  كوچولويي  با هر بوس .بغل شدم . شد دور تنم  حلقه  هاش دست
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  خانه  در نور كمرنگ .شد مي  روشندر دلم   ستاره  يك مزد مي موهاش
،  آويخته  گردنش  رنوار به  نقاشي  تابلوهاي از  زني  كه  را داشتم ييخدا  حساسا
  .بخشدب شآرام  كه  خود يافته  برايامني   جايي و

  دستبعد .  دواندم  و موهاش  را در گردن  هام و انگشت  را بستم  هام چشم
و   خزيدم  پايين  آمد، از صندلي ، نمي كنم  بلندش  كه  انداختم  زير بغلش  به

 »سفر؟  روي مي  يدار«:  گفتدم گوشم .  بغلش  توي  رفتم
تسليم و نرم . گردنش و نفس كشيدم يصورتم را بردم تو .دلم لرزيد

بعد نمي. فاصله گرفتم كه سير نگاهش كنمكمي . بغلم رها شده بود يتو
هاش را از تنش درآوردم، كي بغلش زدم سر دست بردمش دانم كي لباس

هاش  چشماي كه توي تخت، كي باهاش عشقبازي كردم، فقط لحظه
، داشتم با ه بوداز شدت لذت پر از پولك شدو  ،كردميياكاموس ياكاموس 

خواست از بغلش جدا دلم نميخنديدم و مي. خنديدمصداي بلند از ته دل مي
 .خواست در همان حال تا ابديت بخوابمدلم مي. شوم

يا   است  ژاله  دانستم نمي. كردمي  مشوشرا   ذهنم و زد مي  زنگ  تلفن
 .زد مي  زنگ  وقفه بي. بود  مامان  هم؟ شايد  دكتر برنارد، و يا آندرياس

را   ، گوشي  تلفن  طرف  ، دست دراز كردم به يانوشكا درآمدم  از بغل  آرام
 »! الو، عباس«: بود  حكمت سبيل.  برداشتم

 ». جانم«
 »؟ آيي چرا نمي  ؟ پس را جانم  چيچي «
 »كجا؟«
 ».ديگ  موبي«
 ؟ بخوابم  ريگذا چرا نمي.  بودم كالفهو » ؟ ديگ كجاست  موبي«
 »؟ مگر قرار نبود بيايي«
 »؟ من«
 »؟ نيستي  ، مگر تعطيل آره«
 ».بايد بروم سر كار . نه«
  گوشي  زدم  چند بار تلفن  هم  پيش  ساعت  ؟ نيم نيستي  چرا تعطيلآره؟ «
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 ». گذاشتم  پيغام  برات.  را برنداشتي
 ». بودم  خواب  من!  آخ«
 ». نشده  هم  هفتهنوز   ؟ ساعت ، عباس است  خوابيدن  وقت  چه سر شب«
گفتم كه باز بخوابم بلكه   دروغ  بهشو » .سرِ كار  بروم  بخورم  بايد شام«

 .بقية خوابم را ببينم
 »؟ كردي چه كار مي«
 ». ديدم مي  خواب  داشتم«
 »؟ ديدي مي  چي  خوابآره؟ «

فهميد تعطيلم  اگر مي. بردارد  از سرم  عجالتاً دستكه  جواب بدهم يآخ چ
بود   مدتي. رفتميدستم از كند، و ديگر اختيارم  ام را مي خانهدرِ پاشنة 

  يك  مثل ؛» افالطوني  نفرت«؛  بودم  يافته»  افالطوني  عشق«  براي  اي واژه
  . اي باسمه  هاي با رنگ يدر زرورق  پيچيده  ويروس  به  آغشته  شكالت

 يها نگاه ، آتشين  هاي ، روبوسي گرم  هاي طور بود؛ سالم همين  هميشه
  كه  ، و لبخندي آدم  مسائل  ترين از خصوصي  عميق  هاي كنجكاوي دار، يمعن

ها و  چشم  در عمق  از حسادت  ناشي  ياما پوچ. زنند ها مي معموالً ماسك
با   در تاريكي  كه يانگيز نفرت يپوچ  ؛ همان شد يها خوانده م چهره  چروك

 .كند مي  فروكش  ، كمي حريف  كارد در شكم  چند ضربة
مقدمه شروع  يبشد و  يهم بچه م يگاه. دانم يطور بود؟ نم هميشه همين

 يها چمن پارك ينزديك عيد نوروز توكرد به تعريف كردن اين كه  يم
كه آدم  يبه حد. گل زعفران يزنگولة سنگ، يعن  شود از گل يبرلين پر م
و  شده،بهار  درآمد يعني اين گلوقتي . چمن پا بگذارد يآيد رو يدلش نم

 . امروز و فردا نوروز است
 يرفتيم تو يهام م ، با زن و بچهيآمده بوديم برلين شرقتازه اوايل كه «
گذاشتم آنها بو ببرند كه زنگولة  ياما نم !كرديم يجمع م يزعفرانچه  ،پارك

با پلو ... كرديم يجمع مرفتيم  يم. ..سنگ همين زعفران خودمان است
 »  !داشتيم عباس يچه روزهاي... به ياد زعفران پلو ايران. خورديم يم

  خواب  ؟ داشتي كجايي«:  گفت  حكمت سبيل.  گذشت  سكوت به  لحظاتي
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 »؟ ديدي مي  چي
: م كند؟ گفتميرها يببافم كه مدت ياز سرم بازش كنم؟ چ يجور چه

ما را با جسد و داشتند   بوديم  كرده  و تو تصادف  من  ديدم مي  خواب«
 ».بردند مي  آمبوالنس

 »كجا؟«
 » ... بوديم  كرده  تصادف  نفتكش  يك ، با كويري  جادة  يك  توي«
 . كردم  سكوت عدب

 »و تو؟  من  فقط«
 ».و تو  من  فقط.  آره«

 ها خبر  چه!  شور افتاد، عباس  به  دلم  كبارهچرا ي  دانم نمي«: هراسان گفت
 »؟ داري
 ».  اينترنت  توي همين خبرهاي«
 ». نداريم  اينترنت  ما كه!  حالت  به  خوش«

  پس. شد  تمام  پارسال  بيستم  بابا، قرن«:  جا باال آوردم تمام خشمم را يك
 » ؟ بخوري  تكان  خواهي مي  كي

  كه  گفت  پته، چيزهايي تته و  سكوت البالي. كرد  عوضرا   لحنش
 ...المس تو؟ يا افتاده يتا حاال موقع فرار از يك بلند«: منفهميد  معنايش را

  سر به  خرده  يك  گفتم ... بوديم  كافه  توي ...ها با بر و بچه ...مسيح ...مست
 ».... آبجويي  بيايي  بلكه  ...بگذارم  سرت
 ». معمولي  آدم  تا بشوم  بايد بخوابم  روز چند  ديدم  كه  خوابي  ؟ با اين من«
 اآلن  همين  داشتم  اگر ماشين  باور كن.  شده  تنگ  برات  دلم  خيلي«
زنم،  مي  زنگ  بهت  دوست  يك  با موبايل  دارم  حاال هم.  دنبالت  آمدم مي

 ».شود زياد مي  خرجش
  بگويم  بهت  را هم  اين«: ريزد، و ريختمي دانستم كه زهرش رامي
 »! شوربختي  به  اي افتاده  جورهايي  تو يك !عباس
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چند روز را با   آن  دانم كه تمام يفقط م. دانم يافتاده بودم؟ نم يبه شوربخت

  آندرياس  به  چند باريآمد ديدنم، گاهي يانوشكا مي.  گذراندم  ترس و كابوس
زمستان موقع  قرار است  گفتم  مامان  به  زدم  زنگ  بار هم، يكتلفن كردم

قطب شمال؟ اگر «:  نبود  خوشحال. قطب شمال را ببينم  يخبندانو   برف
 »! نرو يتوان يم

 ». مجبورم  ، ولي خواهم بروم اصالً نمي«:  ريخت  هري  دلم  ته
 »چرا؟«
  ».ام گير افتاده،  دانم مي  چه«
 »؟ روي ، چرا مي خب«
 ».رويممي و سورتمه  با سگ  .، رئيسم از من خواستهدانم مامان ينم«
 ».يكاش نرو. آورم يمن كه سر در نم«

.  كشت مرا مي  داشت  درونم  ، دلشورة ديدم مي  خواب  ، مدام داشتم  هراس
به مرا بردند تا  يقفقاز م يها كوه  كردند و به مي سوايم  كه از زندگي مثل اين
شايد شايد شايد، معصوميت، قتل زيبايي و  يبه تالف هاش بياويزند؛ صخره

 

 بيست و سه
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 يپرمسبب كشاندن ام، شريك جرم بودهم ردك يهميشه فكر م .دانم يچه م
و   يخواب و بيداركه  يدختر . دهم يتاوانش را پس م يو روز ،آن قتلگاهبه 
 . خودم گريختم ، و من همة عمر ازكرد تسخيرب و روزم را ش

سفر با   اين  كه  ، و بگويم روم مي  دارم  بگويم  يهر كس  به  خواست مي  دلم
كار   دارم  كه  كنم  حالي  ديگران  به  جوري فرق دارد، يك  معمولي  سفرهاي
  كه  دانم مي  پيشاپيش، اما  زنم قمار مي  جانم  روي  ، دارم كنم مي  اي احمقانه

؛  متمركز شوم  دارم  دوست  كه  كارهايي  به  خواست مي  دلم . ام را باخته قمار
،  حد افراط  و پنير و گردو به  نان  روز، خوردن  در طول  گرفتن  دوبار دوش
  زياد دوست  كه  موزيكي  به  دادن ، گوش خنك  آب  شيشه  يك  سركشيدن

بود و   گرفته  برام  آندرياس  كه  پرت آينه در آينه از آرو  دي سي  ، همان داشتم
 ».تو يبرا  يگوش  كرم   هم  اين«: بود  روش نوشته
  و پر از كابوس  تكه تكه.  بخوابم  خواست مي  دلم  از هر چيزي  و بيش

  بايد با همين  يزود  به  كردم فكر مي  اش همه  بيداري  موقع.  خوابيدم مي
، همين  چند تا كتاب  ، همين چهارديواري  ؛ همين كنم  وداع  دارم  كه  مختصري

  گلخانة  يك  به  كه  خانه  پشتي  ، و پنجرة ها ها، همين گلدان دي نوارها و سي
  ؛ محوطة باز است  ايران  رو به  كردم فكر مي كه  يا پنجره .شد متروك باز مي
شد، با  مي  دفن  زير برف  اش اي شيشه  هاي سالن  كه يبزرگ آفتابگير

 كه مثل اين،  خالي  بشكة  همه ، آن پاره تخته  همه ، آن شكسته  هاي شيشه
  اعالم  تا از پس  جا را ويران ساخته آن  اي ويژه  با مهارت  صاحبش

 از  اي در گوشهديالقي   مرد الكلي  بود كه  و حاال مدتي. برآيد  ورشكستگي
ها را  قراضه  بود، ماشين  انداخته  راه  ماشين  تعميرگاه  خودش  براي  محوطه

 ! آنجا ريخته بود و پرت  و خرت  بخواهد آشغال  و تا دلت. كرد تعمير مي
،  شد ميخالي   دلمته   افتادم ، و تا ياد سفر مي كشيدم را مي  پنجره  آن  پردة
  از رؤيايي.  شدم مي  ها گم تداعي  در دنياياما .  خوابيدم زد، و مي تند مي  نبضم

  توانست چيز نمي  ديگر؛ هيچ  كابوس  به  ، و از كابوسي غلتيدم مي  كابوسي  به
مردم  قصةو » .ها كش خانة ماله دنيا شده قهوه«: گفت يپدرم م .كند  بيدارم

شان  بركت از ميانهنوز كه  يمردم. كرد يتعريف مجابلقا و جابلسا را 
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 .كردند يطرف درو مكاشتند و از آن يطرف ماز اين استه بود، غرق نعمتبرنخ
  پليس  ها، از ادارة سگ  پارس  صداي  به  غلتيدم مي  يبوق ماشين  از صداي

،  افتادم مي  راه  پاكستان  سوي  به  در مرز ايران آمدم يآلمان در م بورگاورانين
  .كردند مي  ام بدرقه  تاريكي  ها در آن و سگ
  تصوري  هيچ. شود مي  شروع  كابوس يافت  پايان  هراسم يوقت  دانستم نمي
سر   بوده  شايد الزم.  دانستم نمي  از پاكستان  ، چيزي مرز نداشتم  طرف  از آن
  . ديدم  ، كه را ببينم  ، پاكستان لينبربه   تهران  راه

  را به تو  اي عده  شدي رد مي  از كنارش  وقتي  بود كه  اتوبوسي  پاكستان،
  دانستي نمي.  شو  گفتند پياده ديگر مي  كردند و در روستايي مي  زور سوارش

  در ركاب  كه  كساني  تقدير از سوي  مسير مثل  طول . و چرا آنجايي.  كجايي
 . كردي مي  را طي  آن  عرض  فقطتو بود، و   شده  بودند تعيين  ايستاده  وبوسات

اين جهنم كثيف از بايد «: گفت يم. بود كه برگردد يفرشاد دنبال راه
 ».جبهه تنگ شده يدلم برا. فرار كنم

بود و با   ايستاده  اتوبوس  در ركاب  كه  آورم ياد مي  را به  چرده سيه  مردي 
 ».در در، سه در، سه سه«: كشيد مي  عربده  وقفه داد و بي مي  ما را نشان  انگشت

  مان سر بغل  از پشت  هايي آدم. اما دير شده بود» .فرار كن فرشاد«: گفتم
از زير   را هي  دستش  جذامي  جا زني و آن . اتوبوس  توي مانزدند و گذاشتند

  و دستش  از صورت  هايي بخش  جذام. كرد مي  آورد و التماس در مي  چادرش
 ! كراچي در بود  را پوسانده
  همين يكردمي  خيال  يشدمي  پياده  وقتي. در سه  خيابان  يعني  كراچي
  كسكه هر يفهميدميبعد .   را گرفته  خيابان  تمام  و خون  بوده  حاال جنگ

   خيابان.  اندازد قرمز مي  تف  يك  ساعت  به  و دم  گذاشته  لُپش  گوشة  چيزي
  به. نبودند  قرمز ديگر پاكستاني  تُف  و بدون  پان  ها بدون پاكستانيو  .قرمز بود
 .انداخت مي  زد و تف مي  را مك  چيزي  داشت  كردي مي  نگاه  هركس

در جورواجور؛   اصناف  در يعني سه  و خيابان. در سه  خيابان  يعني  كراچي
پيدا  سر بيكار  يك ندمنتظر سرتراش  اي عده  ديدي رو مي پياده ةراست  يك

ها، واكسي كنار بساط  جلوتر. از مو  ستاپر  شاناطراف و  كنند كه بتراشند
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كرد، بخار و بوي فلفل از ديگ دال عدس به هوا ميفس مياقي هم فساج
تنور  كنار  اي پختند، و عده مي  هم  نان  سازها بودند كه دوچرخهبعد . خاست

 .خريدند مي  نان صف كشيده
  در دست  نازكي  ند، چوببود نشسته  چهارپايه  روي  رديف  اي جا عده  يك

را در   چوب.  بود  چسبيده  زرد تيره  رنگ  به  اي پنبه  بر دو سرش  ند كهشتدا
  روي  رهگذري به محضي كه. كردند مي  بازيو باهاش چرخاندند  مي  دست

چرخاندند،  مي هاش را در گوش  دو سر چوبنشست   شان مقابل  چهارپاية
  .انداختند روبرو مي  قرمز بزرگي  تف بعد .گرفتند مي  كردند و پولي مي شتميز

  زدني  هم به  در چشم. ها فروش شد؛ مرغ ديگر آغاز مي  اي و باز راسته
  و پرت آمد ميور  غلفتي  شپوست ،شد جدا مي  آمد، سرش درمي  از قفس  مرغي
 .؛ مرغ گرفت قرار مي  مشتري  در دستان زرد  ةالش  يك .رو پياده  گوشة شد مي

و   رفتي مي.  رفتي مي  بايستي ، و باز مي رفت از در و ديوار باال مي گند  بوي
  ناخن  با قيچي  شان بعضي. گيرها ناخن  راستة  به  رسيدي مي تا  رفتي مي
  قيچي و گير ناخن  شان جعبة كارشانمجهزتر بودند در   ها كه گرفتند، و آن مي
  .داشتندهم  سوهان و

  كاري  به يهر نوكر. نوكر ينچند داشت با وجود  هم  اشرافي  هاي خانه
بود،  باغدر   كردن  باز و بسته  مسئول  كرد، يكي مي  باغباني  يكي ؛بود  سرگرم
چند كيلومتر   دانم دراز، نمي  خيابان  ها در آن كرد، و شب خريد مي  ديگري
  ويكشيدند ر را مي  خوابيدند و دستارشان دراز مي  نوكرها دراز به  اين  همة

 .بودند مشغول شاشيدن  جا زير درختي جا و آن اين  هم  اي عده.  شان صورت
  ديگري  چيز.  مانده  يادم  چيزهاش  اين  و كراچي  از پاكستان.  دانم نمي

  و كثافت  و مريضي  بدبختي  اش همه. ها بود همين.  من وجود نداشت يبرا
 .  نيستم  تعقيب  ديگر تحت  كه  دانستم اما مي. بود

، از   زنگ  ، از صداي ترسيدم مي  پنجرهساية پشت از  . ترسيدم فقط مي
چه   نم جاناز ها  از سال  پس  ترس  اين !تف.  ، پليس ، موتورسيكلت خيابان

هم تازه و آن؟  ديدم مي  خواب  سال  را بعد از هجده  يپر  ؟ چرا مدامخواستمي
هاي من بود جور كه سرگرم اتو كردن پيرهنهمين گاهي. روزگارمعجين با 



  عباس معروفي ♦١٨٩

  را آماده مانسفر  چمدان گاهي داشت. زدسر يك موضوعي باهام حرف مي
اي جريان رودخانهشديم كه زيرش و گاه با هم از روي پلي رد مي .كرد مي

كرد كه تعريف ميداشت، و پري با خوشحالي و هيجان خاطرة فرارش را 
   .را دودر كرده و زده به چاكپاسدارها چطور 
  ضرباهنگي  كفش  با نوك و بود  جلو در ايستاده  دست  به  چمدان  شب  يك

. كه همراهش بروم  بستم را مي  هام بند كفش  داشتممن . دركميرا تكرار 
  شروع  از ساق پاهاش.  شويم  خارج  آمد از خانه نمي  دلمو  محو تماشايش بودم

  روي  كه  آستيني بيصورتي بود، با بلوز   كوتاه تنش  باال؛ دامن  و رفتم  كردم
 . و پنج  بود بيست  شده  نوشته  اش سينه

 »كني؟ ميصبر يك دقيقه «: گفتم ؟ بودم  ديده  تصويرها را كي  اين  من
 »براي چي؟«
؛  دارم  ابد نگهش  براي  خواست مي  دلمو  ».چندتا عكس بگيرم«
 .و زيبازنان ، لبخند دست  به  جور چمدان همان

تندي هاش را زد،  چند تا عكس گرفتم، نور فالش چشمدوربين را آوردم، 
  وضعيت  در آن ابد  براي  مخواست مي .دست چپش را باال برد، و باز خنديد

. بود نم پيش پري هم كه ؟بودكه حاال  نبودي نيهمما  يزندگ مگرو  . بمانيم
 ه، و هرچه سرمان آمداستهمين واقعيت كه در خوابم مطمئن بودم ؟ نبود

ي كابوس همان؛ امهو از سر گذراند هكه يك شب ديد هبودطوالني كابوسي 
 ،ندبود گفتهاش  به خانوادهاين را مسئوالن زندان  ه بود،پري اعدام شد كه

قبرش اين  دبودن ش داده و گفتهمادر  آّباد نشان در لعنتهم   تپه يك خاك
 .و در آن كابوس، من فراري بودم ،مامان هم آن روز رفته بود. است

چمدان به اگر زنده است پس چرا   كهبه اين خيال افتادم در خوابم  يكباره
  چرا؟. بردرود، مرا هم ميميجلو در ايستاده و دارد دست 

 يپر. و نگاهي به همه جاي خانه انداختم. آويختم يدوربين را به جارخت
 ».راه بيفت عزيزم«: افتادجلو 

در  .از آپارتمانم بيرون رفتم شهبا هراس و اكراه همرارفتيم؟  كجا مي
  اگر آدم  كه  است  آيا راست  فكر كردم  گذاشتم ها پا مي بر پله  وقتي اولپاگرد 
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  در رؤيايم  كه  كردم  ميرد؟ تالش برود، مي  مرده  يك  همراه  در خواب
ها  و با سر از پله  راستم  پاي  پشت  را گذاشتم  چپم  پاي  نوك.  كنم  دستكاري

 . پريدم  از خواب  زد، و من  جيغ  يپر.  غلتيدم  پايين
 . زد پرپر مي  بودم و قلبم  افتاده  از تختخواب 
كرد، و  مي  چك چك  شير دستشويي. نبود  كس هيچ.  كردم  نگاه  خانه  درِ  به

  خودم  به  در آينهو   را شستم  رفتم، صورتم  دستشويي  به. خانه تاريك بود
 .خيره شدم

  نتوانستهو از اين كه   !بودمشده دور   از خودم! خسته بودم  ام چقدر از قيافه
 . آمد، از خودم بدم مي آيم نمي  ،نه  دكتر برنارد بگويم  به  بودم

اين چه تشويش مزخرفي بود كه به جان من ! اي برنارد حرامزاده
روم قطب توانستي همان چند روز پيش از سفر بگويي دارم ميانداختي؟ مي

 .خالص. همراهم بياييشمال، تو هم كارمند مني و بايد 
. ؛ يكشنبه ششم ژانويهه بودريختآمد كه از چند ماه قبل برنامه بدم مي

 داني كه تا همين هفتة ديگر زنده باشي؟ حاال كو تا ژانويه؟ از كجا مي
؟  اي را آورده  ، مگر نوبرش بروي  خواهي سفر مي  يك. نگير  سخت !هي
، از  جنوب  به  ، از شمال جايي  به  جاييدر راهند، از   ها نفر هر ساله ميليون
؟ مگر  شده  ت چه. شوند جابجا مي  مور و ملخ  جور مثل شرق، و همين  به  غرب

  كن  ؟ فرض برسي  شده  خراب  آن  به  كه  گيري صد و نه را نمي  جادة  هر شب
  !در راه ببيني  ديگري  شايد چيزهاي.  اي داده  اش بار ادامه  يك

        رفتم، و در بيداري با كابوسواب با خاطراتم كلنجار ميدر قعر خ
  آخرين  كه  تلخ  هاي خاطره  ماندة با ته .كردرهايم نمياما  دلهره ،جنگيدممي

در  خيرةو   اتاق برگشتم  ، به بودم  تماشا كرده  را در مرز پاكستان  ايران  غروب
   .پري  ، عكس ، تختخوابم آب  خالي  هاي شيشه شدم؛و ديوار 
،  گذاشتم جا مي  چيزي  رفتم ، هرجا مي داشتم  گمشده.  بودم  تاب بي

.  گشتم برمي  در دست  آب  اي ، شيشه و پنير بخورم  نان  كه  آشپزخانه  رفتم مي
ا دانستم چر نميو   شستم را مي  ، صورتم بزنم  مسواك  كه  دستشويي  رفتم مي

  .شورم نصفه شبي هي صورتم را مي
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ديگر،   نشده.  ، و نشده شكسته  هاتپا  بزن بگو كه  زنگ !دكتر برنارد  !هي
 . هاوانا  رويم مي  جاش  به!  عباس

 ؟ بودم  كجا خوانده.  كيست  مال  دانستم نمي  كه  افتادم مي  ياد شعري  مدام
شد  مي  باعث  آپارتمانم  بودن  كوچك  هميشه.  بخشيدم و مي  خواندم مي  كتاب
ها  كارتن  توي  را در زيرزمين  هام آمد كتاب نمي  هم  دلم.  ندارم  نگه   كتاب  كه

  روشن  در سرم  چراغ  شعر مثل  و حاال اين. دور  كشيد بريزم  نم  وقتيو   بچپانم
،  من  ، مسافر قشنگ پرانَدم مي  سفر، زخواب  اژةو  هميشه«: شد مي  و خاموش

 .بود  من  حال  وصف. آمد نمي  يادم  و بعدش  قبل» ! شده  سفير ناگهان
  ضبط.  بودم  اتاق تلمبار كرده  وسط  دارم  الزم  كردم فكر ميكه را   هرچه

  جز آن  كه  خودم  مخصوص  ، دو پتو و متكاي جلد كتاب هفت هشت،  صوت
تا   كه  آلماني  متكاهاي  خصوص ، به بگذارم  را بر هر متكايي  سرم  توانستم نمي
 .رود گذارد، فرو مي را مي  سرش  آدم

همة خانه كجا گذاشته بودم؟ . سر جاش نبود .دوربين عكاسيرفتم سراغ 
 كني؟ اينجا چه مي .را دنبالش گشتم و در جارختي راهرو پيداش كردم

، چند  عكس  هاي ، آلبوم هام دي ؟ نوارها و سي داشتم  الزم  و ديگر چي
.  هام ، و بعد لباس طاقچه  روي  و خودكار، ساعت  قلم  سفيد، تعدادي  دفترچه

تا،   شش  زير، از هر كدام  هاي لباس.  چهار تا شلوار، چهار تا پلوور گرم
 ؟ بخوابم  ديگران  در مالفة  جوري  چه  آخر. ، دو تا مالفه ها، حوله جوراب

  ضبط.  كنم  ها چه با آن  دانستم نمي  شد و من مي  اثاث  كاميون  يك  داشت
  ها را به دي ، نوارها و سي گذاشتم  طاقچه  و روي  را برداشتم  و ساعت  صوت

  دفترچة  ، و يك كردم  ها دو تا را انتخاب كتاب  ، از بين برگرداندم  سرجايشان
دو تا .  كردم  كمها را  لباس .خودكار  يكبا فر، س  يادداشت  براي  جلد مشكي
ها در  شب  بود كه  برنارد گفته.  كمد گذاشتم  ، پتوها را توي است  شلوار كافي

و زياد   را كم  وسايلم. مبود  گرمسرها  همين  وزها بهر . خوابيم مي  خواب كيسه
 . بيفتم  و راه  كنم  لرا قف  در خانه  ژانويه  تا روز ششم  ، و منتظر بودم كردم مي

  پيچيده  دورش  زردي  روبان  كه  اي كادو شده  جعبة  افتاد به  چشمم  يكباره
  ؛ يك و باز كردم  برداشتم  را از زير ميز كنار مبل  جعبه  حوصله بي  .بود  شده
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امضا   همه  چپ  سمت  در صفحة  بود كه  همكارانم  همة  از طرف  پستال  كارت
تغيير   شرنگ  چرخاندي در نور مي وقتي  كه  بلوري  سيب  بودند، يك  كرده
 . ها رنگ  ، و بقية ، سبز و سرخ كرد، سبز، سرخ مي

  مال  دانستم مي  بود كه  هاي كاغذي الي پوشال  هم  كوچكي  جعبة
  از چهرة  و سبز بود با كارتي  مشكي  خودنويس  يك.  كردم  بازش.  كاستيانوش
 . و قوي  رنگ ، تك است  آرايش  كردن  پاك  جلو آينه مشغول  كه  زني

در .  مبارك  ، تولدت عزيزم  عباس«: بود  نوشتهپشت كارت يانوشكا 
با   ، و من يدهخواب  مانمما  كه  نويسم مي  را برايت  كارت  اين  دارم  لحظاتي

 .  كنم فكر مي  و بهت خوانم كتاب مي.  ام نشسته  در آشپزخانه  ام گربه
  مه با  وقتي.  ام كرده  طي "تو"را با   قشنگي  هاي ها و لحظه روزها و شب

فرق دارد تو چون گفتگو با ها بچرخند،  خواهد عقربه نمي  دلم  ميزن مي  حرف
  وقتي. حيف كه زمان كوتاه استاما . زنند هايي كه ديگران مي با تمام حرف

  پلك  يك  مثل! ، چه حيف گردم به خانه بر مي  من  تا وقتي  رسي مي  از راه
 .كنم هامان فكر مي در راه هميشه به حرف .شود مي  تمام  زدن

  كنم مي  حاال اعتراف ، وانداخت  ما فاصله  بين  لعنتي  زودرس  سرماياين 
خاطر  به  بودم  برف  عاشق  كه  من.  دارم  ها نفرت از زمستان  است  دو سال  كه

  هر شب. امسال پاييز را هم دوست ندارم.  ندارم  را دوست  از تو زمستان  دوري
بگويم مهمان ،  نداريم  مهمان  كه  تو بگويم  به  با لبخند و شادي  كنم مي  سعي

  . بگذريم... گردممن بدون ديدنت به خانه بر وبماني  خانهنداريم كه تو در 
،  بوسم را مي  هايت ، گوش بوسم تو را مي  مهربان  هاي چشم  من 
و   نويسند، مي  قشنگي  آن  چيزهاي به  كه  هايي دست  هايت، همان دست
 ».تو  ـ يانوشكاي                . دارم  دوستت.  بوسم را مي  هايت لب

تقدير   را به  خودم. بود  گرم  سفرم  وسايل  و زيادكردن  كم  به  روزها سرم
  كه  اما من.  بيفتم  و راه  را ببندم  چمدانم  كه  آخر بودم  و منتظر شب  سپردم
  . نداشتم  چمدان
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 ». بخريم  برات  چمدان  يك  حاال برويم  همينبيا «:  يانوشكا گفت

 »؟ برف  توي اين«: گفتم. برف گرفته بود
 ».توي همين برف.  آره«

از   اي حتا لحظه  خواست نمي  دلمسفر قطعي شده بود تاريخ وقتي از 
  سرطاني  به  محكوم  مثلدوماه به سفر مانده  بيشتر از.  باشم  بيرون  آپارتمانم

  ترسيدم ، مي كردم خريد مي  بكند، كم  د و دلرچيز بشو  از همه  دستبايد   كه
  رفتن  موقع  ترسيدم ، مي كردم را باز نمي  ام پنجره. بماند و بگندد  در يخچالم

 . برود ببندمش  يادم
  ، سريع فروشگاه  توي  دويدم مي  خواستم مي  ، چيزي ، آبجويي اگر ناني  گاه

 » . ام گرفته  برات  چي  يانوشكا، ببين  بيا«:  گشتم و برمي  كردم خريد مي
: بغلش و سرش را كج كرد  توي  گرفت را  عروسكي  روفرشي  دمپايي

 »؟  من  براي«
  از پنجره. كوچولو  هاي بوس  و باز آن.  هاش لب  روي  را گذاشت  دستم

  خواست مي  دلم.  رفت مي  تاريكي  باريد و هوا به هنوز مي  ، برف كردم  نگاه

 

 بيست و چهار
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 . ها را ببينم ستاره  بوسد، جلوة را مي  دستم  كفها و  سرانگشت  جور كه همين
  انگار دو موش  رفت مي  راه  وقتي. راه افتادها را پوشيد و  بعد دمپايي

 .گذشتند مي  كردند و از كنار هم مي  هم  اتاق دنبال  كف  خاكستري
 »!كه  چتر ندارم  من! توي اين برف«:  گفتم

  كرد توي  دست. كشيد ير مانتظادر   بود و دم  را پوشيده  پالتو بلندش
 ». بيا زير چتر من«: درآورد  از آن  سبزيو چتر   كيفش

  افتاديم  راه  ، و بعد كه افتادم  دويد كه ياد مامان  تنم  توي  گرمايي  احساس 
و   كرديم  ا پاكر  ماشين  روي  با همديگر برف. بود  هنوز در ذهنم  ياد مامان

 .شد  و ساكت» . عباس«:  يانوشكا گفت  نشستيم  ماشين  توي  وقتي
بگويد، اما   مهمي  خواهد چيز مي البد. دوباره آن تشويش آمد سراغم

آيا باز  ؟شنيده  اي يا خبر تازه  داده  رخ  بدي  آيا باز حادثة. چي  دانستم نمي
اند؟ و  اند و چيز جديدي كشف كرده را گرفته؟ آيا اتاقم را گشته  پليس سراغم

  آيا باليي سرم آمده كه خودم خبر ندارم؟
  برف يا انتهاي  هاي دانه  به. كرد مي  روبروش نگاه  به  داشت. ساكت بود

 »خواستي بگويي؟ چيزي مي«: گفتم.  ه افتادمو را  كردم  روشن.  خيابان
 .و باز ساكت شد» ؟...دهي مي  اجازه«

 »چي؟«  :زدم روي ترمز
 »؟ كنم  دعوتت  شام  امشب«

 » .مني يانوشكا  تو مهمان«: كشيدم  راحتي  نفس
  ، با موزيك ايراني  رستوران  يك  به  خواهد مرا ببري مي  دلم  ولي.  آره«
.  دز  حرف  باهات شودمرا ببر جايي كه ب ، را بلد نيستم  اينجاها  كه  من .ايراني

 .هاش راه افتاد و اشك» ...من ...  من. دارم  حاال كمي هيجان
  .بود  و او ساكت  را گذشتيم  خيابان  دو سه
 »؟ را ببيني  خواهد ايران مي  دلت«:  گفتم
 .و باز ساكت شد »...من  ...راستش«:  گفت

  يكي. جلو نگاه كرد  به حرف بيجور  و او همين  گذشتيم  از چند خيابان
  چيزي را خراب   اميدوارم«:  سرگشته بود، گفت.  گشت  دستم  دوبار دنبال
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  هم را به   تا يو يا تنهاي  خصوصي  زندگي  خواهم نمي  باور كن.  باشم  نكرده
  دانم نمي گرچه.  بيرون  روم مي  ات از زندگي  آرام  بخواهي  هروقت.  بريزم
 ».آيد مي  سرم  باليي  چه  بعدش
  با بويي  ادوكلن  و يانوشكا يك  خريديم  مشكي  چمدان  يك  شب  آن
  و من  آمبرد خورديمايراني   را در رستوران  شام.  گرفت  شبدر برام  به  نزديك

آخر   و خلوت  پربرف  بعد در خيابان. را بشناسد  يانوشكا چلوكباب  مخواست مي
  او يكي. يكديگر  جان  به  افتاديم  برفي  هاي گلولهو با   كرديم  هم  دنبال  شب
. خنديد ميفقط   تسليمو ديوار،   داد به مي  تكيه  كردم مي  دنبالش  زد، وقتي مي

 . اش بيني  روي  گذاشتم مي  و آرام  بردم را باال مي  برفي  ، گلولة زدم من نمي
  ، به دست  به  دان، و او چم را برداشتم  شراب  هاي شيشه  عقب  از صندلي

 . افتاديم  راه  خانه  طرف
 »يا چي؟ ؟بهت نزديك شومكه باوئر باعث شد   كريشن  مرگيعني «

 ».دانمنمي«: باال آورد و سرش را كج كردرا اش شانه
برادر دكتر برنارد   از دفتر وكالت  دوم  ، در طبقة رفتيم ها باال مي از پله  وقتي
را   يانوشكا خودش.  كفش بر سنگفرشمحكم ، صداي شنيديم پا  صداي

ها باال  از پله  پنجه  بعد نوك. كرد  حبس  را در سينه  ديوار و نفسش  چسباند به
  ناگاه  كه  كردم  نگاه  در بسته  به  كمي.  پيچيد و باال رفت  دويد، از پاگرد سوم

  موهاي» . سشد تو را ديدم عبا  خوب!  آه«: آمد  باز شد و دكتر برنارد بيرون
  به  سرسري  نگاهي. آمد نظر مي  به  بود و عصبي  شده  سيخ  سيخ  سرش
 »؟ داري  مهمان«:  انداخت  شراب  هاي شيشه
 ». باشم  داشته  قرار است  يعني.  نه«:  افتادم  پته  تته  به
 »؟ از ايران«
 »...و آندرياس آوه ناريوس«

 ». برگردم  انهبايد شب  من.  خب  خيلي«: را بريد  حرفم
 »؟...يا  چاي  يك  آيي نمي«
ها  از پله» .روم سفرچند روزي هم مي . گرفتارم  خيلي  من.  عباس  نه«

 ».، لطفاً باش  آمادهششم ژانويه   يكشنبه  صبح«: ايستاد  سرازير شد و ناگهان
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تا آنوقت برنارد، «:  گفتم.  بودم  بهانه  يك  دنبال.  و لطفاً را با تأكيد گفت
 »؟ بروي  ديگري  شود با كس مياصالً . هنوز دو سه ماهي مانده

 »! ، عباس كني مي  تو مرا عصباني«: داد كشيد  يكباره
!  من  خداي. آمد  و دنبالم  برنارد برگشت.  ها باال رفتم و از پله  شدم  ساكت

 !شود مي  افتضاحي  جا ببيند چه اگر بيايد باال و يانوشكا را آن
و » .امريزي كردهمن برنامه«:  گفت مي  بسيار آرام  با صدايي  سرم  تپش

: آمد و باال مي» ! كني مي  تو مرا عصباني«: شدتر ميصداش هر لحظه مخوف
 .آمد و باز مي» ؟ فهمي عباس مي«

 . ايستادم
  .بيرون دز مي از دهنم  داشت  قلبم. ايستاد

  ، افسانة گفت مي  برام  كودكي  هاي در سال  مامان  كه  افتادم  اي ياد افسانه
ششم ژانويه   يكشنبه. برنارد  اوكي«:  دادم  را نجات  خودم. بخور  آب  بده  چشم
 ». ام آماده  صبح  هفت  ساعت

اي كه  و از پله» ! خب عباس  خيلي«:  و با تأكيد گفت  خفه  با صداي
همديگر  البته تا آنوقت«:  تر گفت آرام  تر رفت و كمي يكي پايينايستاده بود 

 ». براي سفر داريو كسر ببينم چي كم  را خواهيم ديد كه
 ».باشد«
 .و رفت» .تواني در خانه بمانيمهمان نداريم ميكه فعالً «

با   جوري ، چه ها باال رفتم از پله  جوري چه  نفهميدم. نفس راحتي كشيدم
  جوري ، و چه را باز كردم  درِ آپارتمانم  شده از سرما چنگ  هاي پنجه  آن

 . را درآوردم  هام پوتين
پري   ساق پاي  به  ، بار ديگر چشمم كردم را باز مي  هام بند پوتين  وقتي

  كه  صورتي  بود، با بلوزي  تنش  شرابي چسباني  دامن كوتاه.  باال رفتم. افتاد
. جرئت نكردم باالتر بروم.  و پنج  بود بيست  شده  نوشته  اش سينه  روي
 .ترسيدم باز خواب باشم و نتوانم خيال پري را كنار خودم بند كنم مي

  خودم  در آپارتمانكه   بودم  ، و خوشحال انداختم  دستش  چمدان  به  نگاهي
  مو سر  فرو برده  را در موهام  هاش پنجه  كه  خصوص به.  دارم  آرامش  احساس
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 .  زدم مي  نفس  هنوز نفس. ه بودچسباند   شكمش  را به
فكر   و كجا؟ هر چه  اما كي.  ام تصوير را ديده  اين  كه دانستمبار ديگر 

حرفي بزنم   ترسيدم مي. چيز بود  تكرار همه  چيز برايم  همه. نيامد  يادم  كردم
. ، و بعد از ترس بميرم ام را گفته  آن  لحظه  قبالً در همين  كنم  بعد احساس  كه

 »؟ بگيري  دوش  خواستي مي«:  و گفتم  دريا زدم  به  دل  حال  با اين
 ». آره، داغ«
 ».زده  يخ  انگار بدنت«

 »! داغي عباس  تو خيلي«: سخت بغلم كرد
 ». كنم  تماشات  گيرب  دوش«

  ماهي  را باز كرد، و مثل  دامنش  زيپ  و با ظرافت» ؟ آره«: پري خنديد
بيفتد   كه  ، جوري داد پايين  هاش را با سرانگشت  خورد و دامن  دو پيچ  يكي

  .ديوار راهرو شرّه كردم و نشستم  مثل رنگ به.  دور پاهاش
  من  درآمد و نزديك  دامنش  آيد، از الي درمي  آب  تشت  از يك  انگار كه

سرش بيرون  باال آورد، از  را از دو طرف  بلوزش. باريك و ظريف: ايستاد
  هام دست . بغلم  زانو زد و آمد توي  بعد جلوم.  دامنش  كشيد، و پرت كرد روي

  . ه شدبست  هام و چشم  ديچرخ  در كمرگاهش
؛ با  است  بسته  هاش چشم  جور كه همان  زير شرشر آب  خواست مي  دلم
 .  را خيس ببوسم  ، لبش بر شكم  دست  ، و يك راست  پستان  روي  دستي

 »برد؟  خوابت!  هي«: پري گفت
  اش بعد پيشاني. وقتي چشم باز كردم تنها توانستم به يانوشكا لبخند بزنم

 .اتاق  به  و رفتم  كردم  رهاش.  دور شده  ازم  كردم  احساس.  شدمپاو   را بوسيدم
 »شد؟  چي«:  گفت

 »؟ خواهي مي  تو هم.  سيگار بكشم  خواهم ، مي هيچي«
 ».لطفاً  آره«

  به رسم ما با نوك  را گرفت  وقتي سيگارش.  و برگشتم  كردم  دو تا روشن
 »! ريختي  هم  شد؟ چرا به  چي«: كرد  نگاهم  با دقت. زد پشت دستم  انگشت

 » . نيست  چيزيم«
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دقايقي در .  دادم  ديوار راهرو تكيه  و به  را دراز كردم  ، پاهام نشستم  دوباره
 .ر تمامي ذهنم را پر كردسكوت گذشت و دود سيگا

 »؟يدش  عصبي  رسيده  دوران  به تازه   آن  هاي با حرف«
 »؟ گفت مي  چي  مگر شنيديتو «
با تو   دهي مي  اجازه  بهشاصالً چرا   دانم نمي! معلوم است كه شنيدم«
 »!بزند  حرف  جوري اين

 . داشتسبز   نگين  كه  كردم  نگاه  اش انگشتر بدلي  و به  ماندم  ساكت
 »سر تو داد بكشد؟  دارد كه  حقي  چه«:  بود زانوش  روي  ساعدش

. ريزد مي  هم  به  آدم  تعادل  كه  است  تبعيد اين  هاي از ويژگي  يكي«:  گفتم
  است  اين  ، مهم ندارد كجاست  نباشد ديگر فرقي  خودش  سر جاي  آدم  وقتي
 ». نيست  سرجاش  كه

 »؟ كجاستتو   جاي  داني مي«
سكوت خانه را .  دادم  تكيه  در حمام  چارچوب  به  و پا شدم  دادم  سر تكان

  پري دست .گشتم كه مرا نجات دهد اي مي برداشته بود و من دنبال كلمه
  كردن  اش، و با كوچك قسمت چپ سينه  گذاشت  نرمي  را به  راستش
 ».جا اين«:  گفت  هاش چشم

بلند   كي  ببينم  چرخيد، و منتظر بودم مي  كمرش  روي  آينه  از توي  نگاهم
 .بگيرد  شود برود دوش مي

» . ذوقت  خورد توي  من  برهنگي  چرا فكر كردم  دانم نمي«:  يانوشكا گفت
 » .هم ريختي يكباره به«: كرد گفت مي  را خاموش  سيگارش  وقتيو 

 . با تحسين نگاهش كردم و ساكت ماندم
  شان خوش  مفرط  از برهنگي  مردهاي شرقي  كه  ندمخوا  در كتابي«: گفت

 ».آيد نمي
 »واقعاً؟. دانستم نمي«

  در زمان  بود كه  كرده  تعريف  برام. خواند مي  كتاب  يانوشكا عجيب
  پخش  اي افسانه   روز كارتون  تمام  تلويزيوني  كانال  يك  كمونيستي  حكومت

نبود،   ها خبري افسانه  ديگر از آن  كه  سال  از دوازده  و حاال پس.  كرده مي
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 .داد مي  خواند و پس مي  روزه  ، سه بردم مي  براش  هر كتابي. خواند مي  كتاب
 »واقعاً؟«:  گفتم  دوباره
 خورد كه بر مي  بهت«: خواهد پرواز كند مي  كه  را داشت  اي پرنده  حالت

 »؟دربارة دكتر برنارد چيزي بگويم
 ».اصالً. نه«
. هيچوقت نتوانستم بفهمم چرا پذيرفتي كه در اين هتل كار كني من«

  احترامي  هيچ  من . نيست  خوشبختي  آدم. دارد  پول  دكتر برنارد فقطببين، 
چيز   همه .خردب  چيز را با پول  همهخواهد  مي؟  داني مي.  نيستم  قائل  براش

 ».چيز  دارد، جز يك
 .كرد  نگاه  من  خيز شد و به وشكا نيميان. در پيچيد  زنگ  صداي  ناگهان

 »باشد؟  نكند خودش«:  گفتم  اي خفه  با صداي
 .راهرو ايستاد  قدي  برابر آينة. و ايستاد» !اينجا خانة توست! گاد  ماي  اوه«
 ».دردسر درست كندت ترسم برا مي. ولي خوب نيست تو را اينجا ببيند«
اگر نروي سفر چطور « :و بعد آرام شد» چه درد سري؟ !غلط كرده«
 ».يعني تعطيل .شود؟ هتل هم كه تقريباً سوت و كور شده مي

دو   زد، كف  مرا ديد لبخندي  بود، اما تا در آينه  دودو افتاده  به  هاش چشم
داشتم فكر « : گرفت  هاش باال كشيد و زير پستان  را در پهلوهاش  دستش

 ».كردم چند روزي پيش تو بمانم مي
 » .كشي كن و بيا اينجا اسباب خب يكباره«
 » آره؟«

 »ي؟كن مينگاهم «:  صدا گفت بي  ي توأم با شرم دخترانهبا لبخند
آب داغ را باز كن كه بخار «:  گفتم. تر بار طوالني ، و اينزدند  زنگ  دوباره

 ».جا را بگيرد همه
  .لغزيد  از برابرم با لبخند و» آره؟«

  در به  باز كردن  محض  به  كه  كردم  مرتبرا   خودم.  را بستم  درِ حمام
 .كند  تواند اخراجم مي.  سفر ندارم  آمادگي  قيمتي  هيچ  به  برنارد بگويم

بود   سال  سه.  بود، خالد  ام عراقي  همسايه.  كشيدم  و شانه  در را باز كردم
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 انگشتش را باال  دانستم مي .خواهد مي  چه  دانستم مي ولي مرده بود  كه
  من  به  بشقاب  ، يك دارم  مهمان  امشب.  حبيبي  سالم«: گويد مي  آورد و مي

، و  آورم مي  براش  بشقاب  يك  روم مي  كه  دانستم مي» ؟ دهي مي  قرض
  دانستم و مي» ... مارك  اي يك دانه  آورده  بشقاب زكايزر  فروشگاه«:  گويم مي
 »براي چي بشقاب جمع كنم؟!  حبيبي،  برگردم  خواهم مي  من«:  گويد مي  كه

چرا برنارد را   كه  خوردم مي  بود، و تأسف  زده  در خشكم  در چهارچوب
  ديگر هرگز اين  ترسيدم مي.  بزنم  را بهش  آخرم  تا حرف  ام در نديده  پشت
 . ام شده  از سفر منصرف  كه  بگويم  و نتوانم  باشم  را نداشته  و حال  حس

و   آمدند، خرت  دولت  از طرف  تو كساني  بعد از خودكشي !خالد«: گفتم
 ». دختر لهستاني  يك  دادند به  را اجاره  را ريختند دور، و آپارتمانت  هات پرت

 »  من؟«
  فشرده  هم را به  هام دندان. خزيد باال مي  ها از پله  سردي  سوز وحشتناك

 . باال بيايد  زده  زنگ  كه  كسي  بودم  و منتظر  بودم
  يك  خودم آنجا بودم اما ذهنم مثل.  دادم  در تكيه  و پشت  در را بستم

  كردم مي  احساس .چرا  فهميدم و نمي.  آسمان  توي  بود  شده  شوت  توپ
  هاي نعمت  همة  دنيا كه  در انتهاي  آرام  اي ؛ جزيره است  من  يانوشكا تبعيدگاه

  شكل  به.  نياز ندارم  جز فراموشي  نعمتي  هيچ  به  من  ، ولي هست  خدا در آن
 .شد چيز باز نمي  با هيچ  و دلم  مبود غمگين  بدي
بود   رفته  يادم.  صورتم  خورد توي  ، سوز تندي باز كردم  را كه  درِ حمام 
  بعد  دانستم نمي. را بستم  پنجره. كرد مي  چك  چك  آب  و شير.  را ببندم  پنجره

 . كنم  نگاه  آسمان  و به  دراز بكشم  تخت  روي  مخواست مي  فقط. شود مي  چه
، و صداي پري توي گوشم تكرار كرد مي  چك  چك  همچنان  آب  شير

 »؟...شورانگيز، يا«: شد مي
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  سال. برلين، آشنايي با دكتر برنارد سهم من شدديوار  شورانگيز  فروپاشياز 

 يشرق يها ها در زمين يغرب  كه  سالي  همان.  را شناختم او فروپاشيبعد از 
باز   غرب  به  شان گذاري سرمايه  ها پاي شرقيشروع كردند به خانه ساختن، و 

  دوم  طبقة  چپ  سمت  دو برادر آپارتمان. يكاسب يطرف برا آمدند اين ،شد
ديوار   به  دفتر وكالت  تابلو مسي  دو روز اول  و همان خريدندرا   ساختمان

 ». دعاوي  دكتر برنارد، وكيل«: ده شكوبيد
ما در   همة  زندگي  كه  كشيد، سه ماهي  طول  سه ماه  و نقاشي  تعميرات

  صبح  هشت  از ساعت. شد  رنگ  و بوي  گچو خاك صدا و  نفلة  ساختمان  آن
ها  غروب  ، و وقتي شنيدم را بر در و ديوار مي  مته  سر كار، صداي  رفتم مي  كه

دو برادر   از آن  يكي  بار هم يك.  داشت  ادامه  پتك  هنوز صداي  گشتم برمي
خاطر ايجاد صدا و  به  گفت . كرد   را دكتر برنارد معرفي  آمد باال و خودش 

 .ها معذرت بخواهد مزاحمت شخصاً آمده است كه از همسايه
كردم اگر جاهامان را عوض كنيم آيا همين آدم ها فكر ميبعضي وقت

ام خالد كه و همساية عراقي پذيرد؟ بعد متوجه شدم كه بجز منعذر مرا مي

 بيست و پنج
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ها تحمل كرديم و دم فرو بستيم، تقريباً هرروز آن پايين همة اين مصيبت
مدام يقة هاي آلماني همسايه. شتجر و بحث و دعوا تمامي ندا. بود قشقرقي

 . آمدندگرفتند و كوتاه هم نميدوتا برادر را مي
 حق ،شان استمملكتكرديم ها فكر ميشايد به اين خاطر كه ما خارجي

. گري نيست، نيازي به قرشمالشان تمام شودكنيم تا بناييمي، تحمل دارند
 .مردم صبوري هستيمها شرقيما  خبمان بود، شايد هم به خاطر فرهنگ

مان تأكيد به حق همسايگي در فرهنگ .بلديم دندان روي جگرمان بگذاريم
 .آييمتر با مسئله كنار ميخب راحت شده،

من . داد جور جاها خودش را نشان مي شايد تفاوت ايراني با آلماني همين
خاطر درك  به ، شايدپذيرفته بودم بروم كارمند دكتر برنارد شوم به هر دليلي

كه از همان اول متوجه شدم با بود هاي فرهنگ و زندگي  سريع او از ظرافت
،  شرقي  با موسيقي  ژهوي  دهد، به مي  را وفق  خودش  يو غريب  هر چيز بيگانه

 .چيزها  و بقيةزعفران، ،  ها، چاي ، خلقيات ما ايراني پسته
وقتي اولين بار جعبة خرما را باز كردم و جلوش گذاشتم، يكي برداشت و 

: خورد تازه پرسيد سومي را كه مي. جوري خورد، كه معلوم بود بيگانه نيست
 »اسمش چي بود؟! اين چه خوشمزه بود«

  جور كه براش توضيح دادم نصف همين. آمد قش خوشم مياز اين اخال
 .بود  حافظ  شراب  و عاشق. بود  هرا خورد  جعبه

 »شود؟ داتل به فارسي چي مي«: پرسيد
رما تا باالخره ياد گرفت و انگشت شستش هرما و كُاُرما و آنقدر گفت و 

 »  !خرما«: را آورد باال
  خيابان  و به  را باز كردم  ام را زد، پنجره  ام خانه  زنگ  يازده  ساعت  شب  يك

  خيس  اريب  و زير باران  داشت  را در دست  سگي  دكتر برنارد قالدة.  شدم  خم
 . نفهميدم  كه  گفت  و چيزي  را باال گرفت  سرش  سختي  به. ه بودشد

شود، بعد   داخل  سگش  داد اول  راه. گشودمدر را  ، دويدم  ها پايين از پله
 »؟ شب  وقت كجا بوديد اين«:  گفتم. چكيد مي  آب  جاش  از همه. آمد  خودش

 ».هم ريخته اوضاعم را به  من  سگ  اين«
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 »؟ شده  مريض«
  گازشان  مدام. ديگر را ندارد  هاي سگ  تحمل. نه«: زانو زد  جلو سگ

 »! ها، آخ همسايه. ها را درآورده سگ  همة  صداي .كشد مي  گيرد و يا زوزه مي
 »خواهيد بكنيد؟ مي  ، چه كارش خُب«
 ».شما  يا در خانة  در دفتر برادرم. امش مهماني آورده.  دانم نمي«
 »؟ من  خانة«

بود   دكتر برنارد زانو زده. زد  چند بار پلك  كرد و آرام  نگاهي  من  به  سگ
جا   را تكاند و همه  بار خودش  چندمين  براي  سگ. كرد مي  نوازشش  و داشت
 . ديوار  به  و چسبيدم  كشيدم  را پس  خودم  من. كرد  را خيس

 ».ندارد  ، كاري است  مهرباني  سگ. نترسيد«:  دكتر برنارد گفت
  بماند، اشكالي  من  در آپارتمان  بهتر است  كنيد كه اگر فكر مي«:  گفتم

هفت   ساعت.  بيرون  روم مي  هفت صبح از خانه  فردا ساعت  اما من. ندارد
 »تر نيست؟ دفتر برادرتان مناسب.  گردم برمي شب

 ». را ببينيم  باال، اوضاع  برويم  اول  بهتر است«
و   سالن  كف. ها را زد را باز كرد، و چراغ  ، در دفتر وكالت يمباال رفت  با هم

  شكلي  به  كه  قرار داشت  ميز بزرگ  دو كامپيوتر روي. درخشيد ها مي اتاق
 .  داشت  نيمرخ  حالتي  نمايشي
 ».كند را با كامپيوتر مي  كارهاش  همة  برادرم«:  گفت
 ». كنم را با كامپيوتر مي  كارهام  همة  هم  من.  است  طبيعي«:  گفتم

  به  راجع  نظرتان  راستي.  بوديم  ها محروم پديده  ها ما از اين موقع  ، آن آه«
 »؟ ديوار چيست  فروريختن

، اين برلين ديوارو  بودها  آمدن شرقيجا بحث بر سر  آن روزها همه
. اما جاش بدجوري ماندشد،  ورچيدهترين ديوار دنيا كه به سادگي  سياسي

 .ندنك محوشكن  با پاككه  كشيده بودندنروي نقشه خط  قلمبا خر آ
 .بود ترين اتفاق قرن براي مردم برلينشورانگيز برلينفروپاشي ديوار 

  تقاص  به  آن هم .كند  تقسيم  دو بخش  را به  بشريت  كه ساخته شد  ديواري
  خودبخود روييد، مثل  زمين  جاي  ، از يكمرتكب شده بود بشري كه گناه
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ها  آدم  بعضي  در صورت  هناگا  كه  بزرگي  چركي  غدة  پينوكيو، مثل  بيني
روزهاي فروپاشي ديوار . ماند مي  جاش وقتي جراحي شود اما،  زند بيرون مي

. خواستند چيزي ببخشند افتادم كه همه مي ميخودمان ياد روزهاي انقالب 
چقدر زود تمام هم زديم  تا چشم بهو . گشود بغل مي ديگريبراي هركس 

خواستند چيزي را  از  همه مي .تا چشم به هم زديم فيلم عوض شده بود .شد
چيزي منفجر شد كه ملت ما را تكه پاره . انقالب نبود انفجار بود .بين ببرند

گردد، يكي دنبال چشمش، يكي دنبال يكي دنبال دستش ميحاال . كرد
  .اش، و ديگري دنبال بچهپاهاش
  ديوار جهان  ترين بزرگ  ها كه دانيد؟ چيني ، مي خوشحالم  خيلي«: گفتمو 

گويد هر  مي  ديوار دارند كه  دربارة  هم  بسيار قشنگ  المثل ضرب  را دارند، يك
 ».ها وري  آن  ، يا عقل است  ها كم وري  اين  يا عقل  هست  جا ديواري
. چرخيد  اش قهقهه  پيچيد و صداي در فضا  توپي  شليك  مثل  اش خنده

زانو زد و   خنديد جلو سگ مي  جور كه كرد و دكتر برنارد همان  پارس  سگ
 » .گذارد ما به كارمان برسيم كند و نمي حسودي مي«: كرد  آرامش

  ميز تمام  ، يك فيلكوس  شدة  تربيت  گلدان  بود با سه  بزرگي  سالن
  عجيبي  درخشش. بود  شيشه  هاي ستون  هم  هاش حتا پايه  كه  اي شيشه
دارد   كه  ديوار بود؛ مردي  به  ميز منشي  از كليمت پشت  پوستر بزرگي.  داشت
 .كند مي  را تداعي  هتك  چهل  لحاف  شان بوسد و اندام را مي  زني  هاي لب

  حاضرم  من«:  گفت . داد مي  سگ  دكتر برنارد بويبديش اين بود كه 
 ».هركس بماند  پيش  امشب  پوگلي  اين  كه  چيزي هم بپردازم

ما   دنبال  سگشروع كرديم به چرخيدن، و   سالنآن در   شانه  به  ما شانه
سگ خيس  ،قبال پول كنيد كسي هست كه در يعني فكر مي« :گفتم .آمد مي

 »را ببرد توي آپارتمانش؟
 ».بابت هر چيز يا خدمتي آدم بايد بپردازد«
 ».اي وجود نداردكنندهها دريافتبعضي وقت«
 ».كشدگوشة پول را كه نشان بدهي كارشان به رقابت هم مي«

كنم اآلن كسي را پيدا  فكر نمي«:  گفتم. حوصلة اين بحث را نداشتم
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 »كنيد؟ تان جايي براش پيدا نمي در هتل راستي چرا. كنيد
: هاش را از هم گشود و دست» !ها كند، مهمان سر و صدا مي. ماده است«

 ».كنم پيدا مي«: شد  جدي  حال  در همان نمايشي  لبخنديبا  »من؟«
  گوناگون  هاي شيوه  به  را در سه برداشت  نقشش  كه  اي هنرپيشه  مثل
كند،  مي  نقش  اداي  بار جلو دوربين  چهارمين  براي اند و حاال دارد كرده  ضبط

  دوبار هم  يكي. صورتش  عضالت  عمدي  دادن  و قوس  كش  شروع كرد به
  جا آلمان اين!  ايراني  ببينيد آقاي«:  چرخاند و گفت  و راست  چپ  را به  گردنش
 ».دارد  قيمتي  يك  هر چيزي.  است
تر،  كم  دارد، يكي  قيمتي  هر كسي  كه  ستدنيارايج المثل  اين ضرب. بله«
 ». متروفادار  المثل ضربورژن بعدي   به  اما من. تر بيش  يكي
 »؟ هست  چي«
كساني هستند كه به . هاند، يا ن ها يا فروشنده آدم: گويدورژن بعدي مي«

و زياد   كم  شان ها قيمت فروشنده  فقط. روندهيچ قيمتي سر ميز معامله نمي
 ».دشو مي

  سعي  بود و با هوشمندي  بور شده  كمي. ساكت ماند و به فكر فرو رفت
  چقدر سختم  و من  .تر از من بداند تر به من نزديك شود، و بيش كرد بيش مي

در   مختلف  داليل  به  تنها كه  هستم  آدمي  بگويم  شدم ناچار مي  گاه  بود كه
 !دارد  عيبي  چه.  مكن مي  كارگري  سازي موزاييك  كارخانة  يك

جا پر از  اين«:  از مونيتورها گذاشت  يكي  را روي  دكتر برنارد دستش
 »... وقت  يك  ترسم مي.  جور چيزهاست و كامپيوتر و اين  پرونده

  دوباره  سگ» .ببنديد  و در را محكم  دستشويي  توي  بگذاريدش«:  گفتم
 .كرد و خود را تكاند  نگاه  من  به

 » ...دير برسم اگر صبح«
و   سگ  زير سينة  انداخت  دست  حال  بود، با اين  خورده  ذوقش  توي  كمي
از   دماري  گير بدهند چه  ها وقتي ؟ زن دانيد كه مي.  است  ماده«: كرد  بلندش

 »!كشند مي  روزگار آدم
گير   ها بدجوري ماده  كه  بود باال و از اين  را داده  اش بيني  چپ  سمت  پرة
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بود؛   خورده  خال  به  تيرم.  داشتم  سبكبالي  احساس  اما من. دهند دلخور بود مي
اگر .  بودم  ، آرام بودم  جا پيدا كرده  سگش  براي  و چون.  خال  وسط  درست
 نبود؟   نبود، و خيس  سگ
دهد   را نشان  بخواهد خودش  وقتي.  است  عجيبي موجود  ماده  و سگ«

 ».رساند آسمان  مي  را به   ، زمينكند  فروشي يا جلوه
تر درد  گذارد بيش مي  تري بيش  نيروي  از نظر عاطفي  كه  هركس«
 ».بزند  جيغ  تر هم بيش  كه  است  طبيعي. كشد مي

اين . بعد خودم را نجات دادم. ما هكردمن چهار بار هم ازدواج را تجربه «
كشيدند و هم  مي  هم زوزه  ،كشد، اما آنها؛ هرچهارتاشان فقط زوزه مي

 ».كردند مي  ام آشفته
 ».كشيد مي  تر جيغ بيش  شان كدام«:  گفتم

 » . دارم  ازش  تا بچه  سه  كه  همان !كانادايييك زن «
  سگ  بوي  آن  دوباره. تر شد كنزدي  من  به  زد و كمي  ام شانه  به  دستي

  كشيد، مجبور شدم  زوزه  از بس  قشنگي كه  زن«:  گفت.  دماغم  توي  ريخت
  هام چشم  و به» . بيرون  پا بيندازمش و با تي  گوشش  بيخ  بخوابانم  كشيده  يك
   .بزنم  ، و يا حتا پلك بزنم  يا لبخندي  كنم  كرد تا دركش  نگاه

  و به  هم  بود روي  را گذاشته  هاش دندان. داد  سر تكان و» . آره«:  گفت
  و شش  سي  حاال.  است  حقيقت  عين  باور كنيد«: داد فشار مي  هاش آرواره
. جز او  نكنم  توجه  سگي  هيچ  خواهد به پوگلي مي  و اين.  دارم  سورتمه  سگ
 ». شمبك  او دست  سر و گوش  به  و فقط  فقط  خواهد جلو بقيه مي

 »بريد؟ نمي  خودتان  خانة  را به  سگ  دكتر، اصالً چرا شما اين  آقاي  ولي«
، از  است  با من  امشب  كه  دختري«: ور كرد ور و آن را اين  لبخند زد، سرش

  يك  مجبور شدم  هم  من.  سگ  يا اين  روم مي  گويد يا من مي. ترسد مي  سگ
 ». برلين  و بيايم  برانماز واندليتز   باران  در اين  ساعت

اش را مثل سفره جلو من  با تمام صداقت همة زندگي. دلم براش سوخت
 .خواست گشوده بود و از من كمك مي

 ».خواهيد ببريمش آنجا يك انباري در زيرزمين دارم، مي«: گفتم
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 »كنيد؟ شما اين لطف را به من مي«
فعالً الزمش «: زكليد زيرزمين را از حلقه جدا كردم و گذاشتم روي مي

 ».ندارم
كشيد و با لبخند نگاهم  درد مي. زد خوشحالي در صورتش موج مي

  كوچك  شما را با اسم  توانم مي  راستي.  شدم  سبك  چقدر امشب«: كرد مي
 »؟ صدا كنم

 ». البته«
از   اي تواند هر خواسته مي  كه  دوست  يك.  هستي  دوست  تو يك!  عباس«
 ». كن  لطفاً  مرا تو خطاب.  اي هر خواستهباشد،   داشته  من

از همان لحظه دوستي . از همان لحظه احساس كردم به محبت نياز دارد
  اي و بعدها ديدم كه با هر چيز بيگانه. ام راه پيدا كرد ما پا گرفت و او به خانه

بهش اعتماد كردم، و تصورم اين بود كه . دهد مي  را به راحتي وفق  خودش
 . ام پيدا كردهيك رفيق 
از هزار تا آدم يك «: خواستم جملة پدرم بار ديگر در ذهنم تكرار شود نمي

 ».رفيق سوا كن، از آن يكي هم بترس
باشد،   منتظرت  اميدوارم.  برس  دخترت  دوست  برو به. باشد برنارد«: گفتم
 ».ردنب  ديگر خوابش  كه  كن  بيدارش  جوري.  نباش  بود، نگران  خواب  اگر هم

 »؟ جوري  چه«
  نداشته  بعد ديگر كاري. تا خرد شود  كن  بينداز باال و رهاش  بشقاب  يك«
 ». باش
 »خب؟«
 ».او  كارها را بسپار دست  بقية.  دراز بكش  آرام  برو سرجات«

بيدار   چيزي  اگر با شكستن  ولي«:  گفت. بود  شده  جالب  براش  موضوع
 »؟ نشد، چي

 ». رختخواب  بگذار و برو تويرا باز   پنجره«
 ». زنيم مي  يخ«
 ».كرده  را آب  هات و يخ  ، او بيدار شده بزني  تو يخ  كه  از آن  پيش«
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 ». ، عباس است  العاده فوق«
  رود پنجره كند، مي غرغر مي  شود كمي بيدار مي.  خواب  به  را بزن  خودت«

، دستي به كند را ورانداز مي  خودش  جلو آينه  بندد، بعد كمي مي  را با ضرب
،  خواب  به  را بزن  اما خودت. تو  آيد سروقت و مي كشد،سر و صورتش مي

 ». و بيداري  خواب  بين  چيزي
 »خب؟«: كرد مي  نگاهم  حيران

 ». بروي  راه  پنجه نوك  مدت  در تمام  باشد كه  يادت«
 »خب؟«
 ». كني را پرت مي  بشقاب  كه  وقتي  خصوص به«
 »چرا؟«
 »! است  خواب  چون«
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  بـه   شـد كـه   مـي   درازي  مـدت .  رفتم مي  راه  پنجه نوك  بود، و من  خواب  ژاله
  و بـه   پيدا كرده  آرامش  عجيبي  شكل  به  كردم مي  احساس. بود  نيامده  ام خانه

  پركالغـي   و موهـاي   اي غنچـه   هـاي  لـب   بـا آن .  شده  دوخته  من  رختخواب
آمـد بـا    نمـي   دلـم   بـود كـه    رفته  وابخ  به  و عميق  معصومانه  ، چنان صافش
 .  را بياشوبم  رؤياش  صدايي  ترين كوچك

چند   خواست مي  دلم.  بوديم  سر گذاشته  را پشت  و شلوغي  روز جنجالي
  سر و صدا به  خورد بي  را كه  بگيرد، و بعد شامش  آرام  بخوابد، كمي  ساعتي
  .برود  اش خانه

چرا . رفتمهاي عمرم است، و به زودي بايد ميكردم آخرين ماهخيال مي
از   خواستم مي  ؟ چي گشتم مي  چي  ها دنبال مبل  ؟ پشت بودم  شده  جوري  اين

  بيرون. كشيد مي  نفس  آرام  ، ژاله اتاق خواب  توي  رفتم ؟ مي بردارم  آشپزخانه
 . هشدار داشت  آهنگ  هاش نفس  ، صداي آمدم مي

 »! نرو عباس«
 »چرا؟«

 بيست و شش 



 ٢١٠ ♦ تماماً مخصوص

 ».نرو، نرو  گويم مي  بهت  من  وقتي«
 ». بكنم  توانم نمي  ديگر كاريش.  ام گير افتاده«
 »؟ بيمارستان  و ببرمت  كنم  مسمومتشب قبل از سفر   خواهي مي«
 »؟ مسموم«

 ».خطر چيز بي  ، با يك آره«: درخشيد  هاش داد و چشم  سر تكان
 ». قطب  سرماي  سوي  كشد به دارد مرا مي  نيرويي  يك.  نه  آخ«
تر از  مشتاقاين سفر  يبرا  خودت.  بروي  خواهي نمي  ادا در نياور كه  پس«
 ». هستي  هيزت  رفيق  آن

  من. پا كرد را به  جنجال  ريز غر زد و غر زد تا آن  آمد، يك  كه  از صبح
  مغزم  به  و بعد هرچه. آمد  كه  ديدم مي  خواب  و داشتم  بودم  خوابيده  مبل  روي

  دلم  بود كه  قدر مهم ، اما آن ديدم مي  خوابي  چه  نيامد كه  يادم  فشار آوردم
  با اين  كه  دنيايي  به  سفر كنم  روح  و مثل  را ببندم  هام چشم  دوباره  خواست مي

 . داشت  دنيا تفاوت
. كرد را خاكستر مي  رؤياهام  همة  آرام  سيگار آرام  زد و بوي پرپر مي  دلم
  نشسته  من  روبروي  مبل  روي. كشيد سيگار مي  داشت  ژاله  باز كردم  كه  چشم

 .زد مي  ضربه  سيگارش  به  سبابه  انگشت  بود و با نوك
را   لبخندم  كردم  و سعي  دوختم  چشم  باريكش  هاي انگشت  آلود به خواب

  بود كه  انگار خودش.  تگرف  طرفم  را به  زد و آن  سيگارش  به  پكي.  كنم  حفظ
و   زدم  دو پك  يكي.  بكشم  درون  را به  هاش تا نفس  دستم  آمد توي مي

 . دادم  را پس  سيگارش
كند   نگاه  كه  آن بي. بود  تو هم  هاش زد و سگرمه دودو مي  هاش چشم

ها  چقدر اين«: را باال آورد  موشي  هاي ، دمپايي فرو برد و از كنار مبل  دست
 »!اند وشگلخ

  دمپايي  و به  پيچيدم  پتو را دور خودم. نمود مي  و ناشناس  چيز سنگين  همه
. خورد مي  تكان  تكان  اش شانه  باالي  ژاله  دو انگشت  هنوز بين  كه  كردم  نگاه

و   خواب  بين  آمد، و من فرود مي  آرام  ژاله  هاي ، پلك رفت مي  ند پيشماجرا كُ
  بنشيند، و بعد در گرماي  آيد كنارم چرا نمي  فهميدم و نمي  بودم  معلق  بيداري
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 »؟ داشتي  مهمان«:  گفت .شود  آب  رختخوابم
 »...از  يكي.  آره«
  له  را در زيرسيگاري  سيگارش  و ته» . تان ديدم  فروشگاهآن   ديروز توي«
 »؟ ايكبيري  اين  هست  ، كي خب«: كرد

 ».، يانوشكا همكارم«
 »بايد بخرد؟ين ا  را هم  سفرت  چمدان«

 : گفتبلند  يبا صدا.  را سركشيدم  آب  و شيشة  كردم  نگاهش  ساكت
 »؟يخر يها م يچمدان سفرت را هم با اين ايكبير«

 .بروبر نگاهش كردم
  درياي  يا اقالً همين  يونان  برويم  كه  كردم  التماس  سال  ههم  اين«
، اصالً با  سفر نيستي  اصالً اهل  كه  كردي  كفش  يك  را توي  پاهات  .شمال

  يك  كه  زدم  حرف  چقدر باهات.  اي سفر نكرده  حال ، و تا به سفر جور نيستي
  داري  فهمي درآوردي؟ مي  شمال  سر از قطب  چطور شد يكباره.  برويم  طرفي

 »؟ عباس  كني چه كار مي
  فضا را عوض  كه  اين  و براي» ! روم نمي  كه  سفر تفريحي.  ندارم  اي چاره«
 »؟ كني مي  روشن  سيگار برام  يك«:  گفتم  كنم

 . داد  دستم  زد و به  آتش  كشيد، سيگاري  درون  به  پياپي  دو نفس
البد هنوز   بود و برف  زده  يخ  كه  انداختم  قفس  مورب  پنجرة  به  نگاهي

  ، فقط آمده  پيش  طوالني  هام كشيدم و در سكوت پتو را به شانه. باريد مي
 .  را خاراندم  دو بار سرم  يكي

 »!قد بلندتر بود  از من«:  تو هم  رفت  هاش سگرمه
  ؛ داشت كردم  نگاهش  و زيرچشمي  را سركشيدم  آب  شيشة  دوباره

:  گفتم.  را دور زدم  اندامش  هام و با چشم  ندادم  اهميتي  حال  با اين.  سوخت مي
 »! اي شده  چقدر خوشگل«

  به  هاش پستان  كردم  احساس  داد كه  درون  به  اش از بيني  پياپي  دو نفس
بخار گرم شود، تا   رختخوابم  بيايد توي  خواست مي  دلم.  هخيز برداشت  طرفم
  تنم  كردم فكر مي  كه  عاقبتش  اما به. شود  آرام ببارد و كميابر شود، شود، 
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 . شد مورمور مي
 »؟ كني هاوانا كار مي  هنوز توي«:  و گفتم  كردم  خاموشنيمه را   سيگارم
  اصرار داشت  اما ژاله. زديم يو داشتيم حرف م برقرار شد  فاصلة ما  دوباره

:  گفت. بود  فايده بي  دادم مي  توضيح  براش  چههر . باز از يانوشكا بپرسد  كه
 »!پري ها مي مچه با بچه!  اي شده  عوض«

 »بچه؟ يگوي يساله م  و پنج  ؟ تو به اين زن بيست بچه«
 »...زدنش يا مرعوب پيانو ؟ يا عاشق شده«

 ».يهم اتفاق آن . خريديم  چمدان  يك  ما فقط! اوووه«: ش را ماالندمحرف
را   خودش  ورچيد و بعد تند  لب. شده بود  برجسته  هاش چشمزير   رگ

  را با موهاش  اش و پريشاني  موهاش  را كشيد توي  اش پنجه. و جور كرد  جمع
يد و يسا  هم  را به  هاش دست.  بودمش  جور نديده اين  حال تا به. كرد  صاف
 ». كنم  درست  چاي  بروم«:  گفت

را  "آينه در آينه"  دي  سي.   خواست ميرا   جهان  موسيقي  ترين آرام   دلم
  بوي.  شست مي  ظرف  داشت.  آشپزخانه  توي  رفتم  سر ژاله  و پشت  گذاشتم
را در موها و   و سرم  كنم  بغلش  خواستم از پشت. داد مي  سيب  شامپوي
 .اما پشيمان شدم.  فرو ببرم  گردنش
 ».خواهم باهات حرف بزنم يبگير م  وشبرو د«:  گفت
كه  آن يب«: گفت يخورد و م يگريختم، بهش برم يها قبل كه ازش م سال

 »!يكن يدر ميان باشد ازم فرار م يزن ديگر يپا
 »...پيدا كنم كه يبروم يك زن ي؟ يعنيچ ييعن«

دلش  يتو. لرزيد يو حاال به خاطر يانوشكا حسادتش گل كرده بود و م
 . توانست از من پنهان كند يكرد و اين را نم يگريه م

آلود، اما به  كف  داغ  آب  آن  توي  و بخوابم  كنم  را پر از آب  خواستم وان
  بود، و ديگر صداي  ام كرده بخار احاطه .همان دوش گرفتن قناعت كردم

ار سيگ  آشپزخانه  بود و از پنجرة  كرده  دم  البد چاي. آمد نمي  ژاله  شستن ظرف
 ينگاه  آشپزخانه  به ،ام را پوشيدم حوله .كرد مي  نگاهرا   خيابانبه دست 
 ، يا دراز كشيده  تختخواب  روي  البد رفته  فكر كردم. جا نبود آن  ژاله انداختم،
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  يخچال  را از باالي  بلندش  جيغ  صداي  ناگاه . كردم  صداش؟ كجا رفته
 . شنيدم

. بود  دستش  كارد بزرگ  ، و يك يخچال  بود روي  چهارزانو نشسته
 .آمد درمي  از حدقه  داشت  هاش چشم

 »! ژاله«:  گفتم
 »!نشو  نزديك  من  به«

در   آدم  كه  جوري.  زمين  بود، ناشيانه و رو به  گرفته  دست  كارد را زنانه به
 : گفتم. دربياورد  از دستش  حركت  تواند با يك كرد مي مي  خيال  اول  وهلة

 »؟ شده  چي«
 »!جلو نيا«: كشيد  و جيغ» ! كشمت خدا مي  به«
 »؟ چي  براي«
 »... بلند بپوشم  پاشنه  اگر كفش  من«
 »! ژاله  آخ«
 ». نگو ژاله  من  به«
 »؟ بگويم  چي  پس«
تقريباً . كشيد مي  جيغ  آلود بود و پياپي اشك  هاش چشم» . برو بيرون«
فرياد   آورد و بين كارد را در هوا فرود مي. دكشي مي  جيغ  اش هر جمله  پايان

 ». كن  باال نگاهم  به  از پايين«:  گفت يو گريه م  جگرخراش
 »؟اين كارها  چي  يعني«:  بلند كردم سر
 »! باش  مؤدب«
 ». ژاله  آخ«
 ». نگو ژاله  من  به«
 ». بزنيم  حرف  با هم  ، بيا آرام عزيزم«
  عمرم  سال  ده«  . و زد زير گريه» ؟ با تو بزنم  دارم  حرفي  چه!  نكرده  الزم«

  مگر چند بار زندگي.  صبر كردم  ، هي صبر كردم  تو، هي  پاي  را گذاشتم
 » ؟ كنم مي

 »باال؟  آن  اي چرا رفته.  خب  خيلي«
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،  خب؟  بلندتر است  از من  ؟ قدش تر است كم  ايكبيري  از آن  چيِ من«
 »...پيانو هم . كنم بور مي  را هم  موهام.  پوشم بلند مي  پاشنه  كفش

 ». زنيم مي  حرف  با هم  حاال بيا پايين«:  جلو گذاشتم  قدمي
 »!جلو نيا«: را دراند  هاش كشيد و چشم  جيغ
  دو سيگار روشن.  رفتم  اتاق پذيرايي  و به» . باش  تو را خدا آرام«: گفتم

شد   ، سيگار پرت ، زد زير دستم گرفتم  طرفش  را به  يكي.  شتمو برگ  كردم
  كه«:  گفتم.  را باز كردم  و شير آب  ظرفشويي  توي  انداختمش.  پنجره  طرف
 »كارها؟  اين  چي

  هاي زن  كني فكر ميدارد ياد گرفتن پيانو؟  يكار يكن يفكر م«:  گفت
  با چهار نفر رابطه  كه  بده  نشان  من  بهرا   شان اند؟ يكي نفر قانع  با يك  آلماني
 »... عمرم...  همة  كه...  من  وقت آن. ندارد

 .  يافتم و نمي  گشتم مي  آب  دنبال. گُر گرفته بودم
باال   از آن  داشت  و يكي  بودم  مسخره  من  شايد هم. بود  چقدر مسخره

. جلو نيا«:  گرفت  نجا  دوباره آب بردارم، رفتم طرف يخچال. كرد تماشام مي
 .زد مي  جيغ» . كشمت خدا مي  به

  دلشورة.  شدم نمي  آرام  من  ولي. شد  آرام.  آشپزخانه  كابينت  به  چسبيدم
  دانستم نمي  و من  گذشت مي  از برابرم  سرعت  به  زمان. بود  را بريده  سفر امانم

و   برنارد بزنم  به  تلفن  يك  توانستم مي  سادگي  به . ام روز افتاده  اين  چرا به
شد،  مي  تمام.  كار كنم  هتل  در آن  توانم نميديگر حتا  . بيايم  توانم نمي  بگويم
  مدتي  توانستم ، يا حتا مي پيدا كنم  ديگري  شغل  سادگي  به  توانستم مي  و من

 .  بروم  راه  راست  و راست  كار بگيرم  را از ادارة  ام حقوق بيكاري
خواستم مي.  شوم  تازه  و كمي  بفرستم  مامان  براي  اي دعوتنامه  توانستم مي

 ، م برسمكارها  به  ، قدري بخوابم مرگ  يك  زمستان  يك  خرس  يك  اندازة  به
اتاق   به  سري  پنجه نوك.  بودم  گرفته  پيچه چرا دل  دانم اما نمي .بنويسم يكم

 .بود  بيدار نشده  پيش  ر سالانگار از هزا  ، ژاله زدم  خواب
، از  دمخيرچ مي  اينترنتدر ،  نشستم مي  ميزم  پشت.  كنم  چه  دانستم نمي

،  ديدم را مي  ، حروف ديدم چيز را مي  همه. ديگر  سايت  به  رفتم مي  سايت  اين
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بود،   تكراري  خبرها همه.  فهميدم نمي  ، اما چيزي ديدم ها را مي عكس
  كرده  نفر را بارها اعدام  يك. تكراري  تكراري، تيترها همه  ها همه عكس

  طرف و آن  طرف بردند، و ما اين دار مي  پاي  بودند، و باز داشتند او را به
  جايي  به  مان دست  كرديم امضا مي  ، و هر چه نوشتيم مي  ، اعالميه زديم مي
 .بود  امضاها همه تكراري. رسيد نمي

  ذهنم  آمد توي ، دكتر برنارد مي كردم مي  تلف  وقت.  رفتم مي  آشپزخانه  به
  راند كه مي  با سرعت. راند مي  جايي  به  بود و از جايي  نشسته  فرمان  پشت  كه
ليز   گرفتن  سبقت  ، موقع تاريك  برفي  هاي جاده  آن  توي. برسد  موقع  به
، و با گذشت يمها  نرده از.  اتوبان  وسط  هاي نرده  توي  رفت خورد و مي مي

زد و خبر  مي  يانوشكا تلفن. شد يم  شاخ  به  آمد، شاخ مي  از مقابل  كه  اتوبوسي
 . است  تعطيل  ، سفر لغو شد، هتل است  تعطيل  داد؛ هتل تصادف را مي

 »واقعاً؟«:  گفتم
 »؟ است  خوب  حالت !من  آقاي«: يانوشكا خنديد

 . شدم  و ساكت» ... يعني«
:  با خنده گفت  رسمي  را تغيير داد و خيلي  هاش حرف  يانوشكا لحن

  هتل  به  نيست  الزم.  نداريم  مهمانهم   امشب  !ايراني  خب آقاي  خيلي«
 ».بمانيد  توانيد در خانه بياييد، مي
ها بود كه شب  ماه. لرزيد يكرد و م يلرزيد، گريه م يبغلم م يژاله تو

 يكند، اما چقدر ب يمرا صبح  شكردم باالخره شب پيشم نمانده بود، فكر 
 !انصاف بودم

تو  يمن دوستت دارم، ول«: گفت. لرزيد و صورتش خيس اشك بود يم
 ».يبد يخيل. يبد

 يا پسربچه يها زد؛ در دست يدل م خورده دل مثل يك گنجشك باران
هم شايد  .داند با اين موجود چه كند؛ نگهش دارد يا پرش بدهد برود يكه نم
كه پشت  ياش وحشت داشتم، از قدرت ويرانگر ترسيدم، از گذشته يازش م

ها  كه سال يگريختم، همان چيزهاي يچهرة آرام و مهربانش پنهان بود م
 . خرده خرده برام تعريف كرده بود
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رود، و  يكند م ييك زن منافعش را جمع م يكردم وقت يهميشه فكر م
 . براش ندارد يآن مرد هيچ اهميت يگذارد، يعن يمردش را تنها م

ولش . دلش را شكستم. دانم چرا توفان خورد به زندگيم ينم«: گفت يم
 ».پشيمان نيستم، اصالً پشيمان نيستم يول. كردم به امان خدا

هر  يازا وسيع پيدا كرده، مابه يانداز اينجا چشم يكردم وقت يفكر م
اش حضور  وده و در آيندهبراش مهم نب مردشكه براش اهميت داشته،  يچيز

اينجا . ديگر يخاطر وسط راه گريز زده به راه به همين. نداشته است يو نقش
نق و غرغر را هم  حوصلة نق. خواسته يبوده، و او آقا باالسر نم يحمايتك
 . است نداشته
: گفت يم. زد يكرد از خاطراتش حرف م يشد و مست م يخراب م يوقت

كردم واسة خودم  يداد كه فكر م يم يمن قدرتپول ادارة سوسيال آمت به «
. دنيام عوض شده بود. قدرت پيدا كردم و جلوش ايستادم. هستم يكس
زدم  ياز خانه م يكار ادار يها به هوا صبح. خواستم خود خودم را پيدا كنم يم

 ».بيرون
 . گذاشته بغلش يكرده و م يدروغ را مثل بچه قنداق م

است كه من  يبهش گفتم اين انتخاب! خواست يم يخب خودش اينجور«
تنش  يآمد، از بو يدانم چرا ازش بدم م ينم. ام و به نفع هردو ماست كرده
درها را به  ةهم. خواست باهاش غذا بخورم يآمد، حتا ديگر دلم نم يبدم م

خواست  يبرام مثل يك عكس سياه و سفيد كهنه بود كه دلم م. روش بستم
كرد، من بدو  باهام سر وكله زد، تعقيبم  يمدت .اش كنم و بريزمش دور پاره

مثل يك دختر هجده . خواست از كارم سر در بياورد يآهو بدو دنبالم بود و م
خسته . راه به راه ازش شكايت كردم. ساله بودم كه از خانة باباش فرار كرده

دانستم به اين روز  ينم. يكباره ديدم ديگر نيست. راهش را كشيد و رفت. شد
! معرفت يگفت ب. ذهنم مانده يتو يآخرين حرفش بدجور. فتما يم

 »!؟ هستة آلبالو كه نبوديعواطف و خاطرات را قورت داد يجور چه
شان را كور  ها هستند كه اينجا تأللو افق چشم يخيل. انگيز است حيرت

جز اين  يژاله اوليش نبود، آخريش هم نبود كه از آلمان هيچ چيز. كرده
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ها فرهنگ غرب  د اينننك يو خيال م دنمفه يمايستگاه قطار نرفتار مردمان 
خواب  يزند، يك يساندويچ گاز م يبوسد، يك يرا م يدارد يك ياست؛ يك
 يآلمان يخواه ي؟ اگر مي؟ كجاييا تو چكاره! يه«: گفتم. دود يم ياست، يك

، وگرنه با گفتن يو كانت و يونگ و هسه را بفهم ريلكهبايد فرهنگ  يباش
 ».داند ينم يتو را آلمان يكس "آخ سو"و  "بيتهيا "

 ةريش«: يكبار گفتم .كرد يم يپيچيد و زندگ يرا م شنسخة روانپزشك
ها هم  اسطوره. يونگ هم هست. مسائل نيستاين اش  همه يمشكالت روان

آدم آخر وقتي . يروانپزشكت را عوض كن شايد بهتر باشد؟ يدان يهستند، م
 »؟يخواب يتو آسوده م .درد بگيرد بايد وجداننشود  يهاش گرم م شب چشم

گفت كه دوستم دارد و  يم. داد يكرد و سر تكان م يبروبر نگاهم م
گفت كه من ته خطش هستم  يم. راه بيندازد يدرست يخواهد با من زندگ يم

خوش  كردم كه يم ياما من شانه خال. خواهد در ايستگاه من پياده شود يو م
را ببرد كه  يا آدم شاخه يكردم وقت يفكر م. خوشك تا آخر خط خودش برود

 يشود كه مدام ته دلش هر يهوا ول م يخودش هم روش نشسته، چنان تو
. ماند يجز فال گرفتن و خنديدن و ترس از افتادن براش نم يريزد و كار يم

خواستم . بيند يچيزها را نم يبندد، و خيل يهاش را م در اين سقوط ناچار چشم
بهش بگويم هركس مخالف طبيعت حركت كند، طبيعت ازش انتقام 

 . نگفتم يول. گيرد يم
شود، آب بخورد  يگفت پارچة شل با آهار سفت نم يمامان هميشه م

 .كند يخودش را ول م
! آخ عباس«: هام هاش را دوخت به چشم چشم. موهام يژاله دست برد تو

 »!بابام يچقدر دلم تنگ شده برا. نمخواهد برات آواز بخوا يدلم م
 يورط! يبا من خانواده راه بينداز يآرزو دار! ژاله يعجيب يچه بدبيار

هاش را  زد، چشم يلبخند م يگاه. نگاهش كردم كه نتواند فكرم را بخواند
كرد كه  ينگاهم م يهم جور يگاه. كشيد يم يكرد، و دو نفس پياپ يتنگ م

 . كردم يخواندم، بروبر نگاهش م ينمخب . نتوانم فكرش را بخوانم
  و رؤيا و تخيل  واقعيت  بين  جايي. هام را بستم بلكه خوابم ببرد چشمبعد 
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 . كلمات يبودم؛ البال  معلق
دور .  داشتم  تب  گمانم  به.  خوابيدم  و دوباره  را سر كشيدم  آب  شيشة

 . خورد مي  ترك  از حرارت  هام بود، و لب  عرق كرده  هام پلك
 ! بود  ام چقدر تشنه

. آب بياورم، حالش را نداشتم يا خواست بروم از يخچال شيشه يدلم م
  .گردم يم يدانستم دنبال چ ينم. روم يحاال مروم  حاال ميگفتم  ياش م همه
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كار كردن در هتل مثل رقصيدن در  ديگر حاال. گشتمميشايد دنبال مرگ 
ساخت و از مياز من يك قرباني داشت آمده  وضعيت پيش. قصر ابليس بود

اي از كاركنان هتل با يانوشكا همدل  عده. نوكيسه رحم برنارد يك فئودال بي
سر حرفم ، خري كنمكلهاميدشان اين بود كه . كردند شده و از من حمايت مي

شان خنك  بدهم تا دل آدم نوكيسهبمانم و يك گوشمالي اساسي به اين 
اينجا و آنجا گوش . بودند اوچند تايي هم البته حامي كور و كر  .شود
زندگي شده بود يك . خواباندند كه خبرها را جمع كنند و براي ارباب ببرند مي

مان آدم خوبه بود، و آن  يكي. هاش فيلم ملودرام، و ما شده بوديم هنرپيشه
 . كرديم كرديم، بازي مي زندگي نمي. ديگري آدم بده

صرف چيزهاي بيهوده  دانستم آب از كجا گل شده، وقتم را من اگر مي 
اما يانوشكا پاهاش را كرده . رفتم سر اصل مطلب كردم و يكراست مي نمي

آلود كردن آب نيست، دعوا سر  بود توي يك كفش كه اصالً بحث سر گل
خوشبينانه نگاه به همه چيز خورد كه من  حرص مي. داري نوين است برده
   .كنم و سعي دارم غائله را بخوابانم مي

 بيست و هفت 
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ام  گفت كه من به پليس اطالعات اضافي داده دكتر برنارد اينجا و آنجا مي
اولين كارش اين بود كه اسمم را در هفت . ام و براش گرفتاري ايجاد كرده

و دومين  . روز هفتة جدول كاري بگذارد و جدول را بكوبد به تابلو اعالنات
ير حسن سرآشپزش را به عنوان سف: كرد شليكبندش  تيرش را هم پشت

گونتر . دار نيت فرستاده بود سراغ من براي پيشنهاد يك كار نان و آب
 اوبا بروم به برلين اين كه كه فردا پيش از  ه بوداشپالك با من قرار گذاشت

 . اي بنوشم قهوه
 »براي چه كاري؟«: پرسيدم
 ».خواستم در يك موردي از شما كمك مي«: گفت

 »چرا من؟«
در . كه موضوع را اول با شما مطرح كنم سفارش كردآقاي دكتر برنارد «

ضمن يك پيشنهاد بسيار مناسب هم براي شما دارم كه اگر بپذيريد فضاي 
 ».كند مسموم اينجا را آرام مي

 »كدام فضاي مسموم؟«
  » ...ها ديگرهمين پچپچه«
 »...شود و من ساعت هفت صبح كارم تمام مي«

. اي ايراني، هفت كه همه خوابنداوه آق«: نگذاشت حرفم را تمام كنم
 »ساعت ده چطور است؟

 »سه ساعت اينجا بمانم؟«
 ».بينم كمي بخوابيد، من ساعت ده شما را مي«

شده قرار گرفتم، باز هم نتوانستم نه بگويم، و  خريت كردم، در عمل انجام
 . باريد، همراه بادي سرد مي سنگيني برفآن شب . قرار و مدار گذاشتيم

از دم ماشين برگشت . رفت موضوع را بهش گفتم يانوشكا ميموقعي كه 
 ».از اول تعريف كن«: توي هتل گفت

دانستم  نمي. نشستيم توي البي هتل و همه چيز را براي او تعريف كردم
اين سرآشپز مشنگ مگر كي هست؟ «: گفت. كند اش مي اين چيزها عصباني

 » مي با تو دارد؟براي چي بايد وقت تو را حرام كند؟ مگر چه كار مه
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كار مهمش اين بود؛ به يك آدم نياز داشتند تا بخشي از جاي خالي 
هاي بزرگ را  ها و ظرف كسي كه قابلمه. مرحوم كريشن باوئر را پر كند

 . بشورد، كف آشپزخانه را برق بيندازد و اگر كار ديگري باهاش نداشتند، برود
قاي دكتر برنارد به من آ«: گونتر اشپالك بروبر به من نگاه كرد و گفت

خواهيد اين كار را داشته باشيد به من  اگر مي. گفتند شما روزها بيكار هستيد
 ».مكتوب اعالم كنيد

و بعد . خواهد بريزد بيرون نگاهش كردم و منتظر بودم هرچه دلش مي
 ».برنارد به شما عالقة خاصي دارد آقاي دكتر«: گفت. خفه شود

 .جوابي ندادم
از نظر من هم بهتر . كرد كار را به شما بدهم، نه به غريبه به من تأكيد«
 »..شما همكارم باشيدكه است 

ام كه  شنيده«: هاش گوش دادم ام سرد شد، نگاهش كردم و به حرف قهوه
توانيد  رويد برلين، خب شما اينجا يك اتاق داريد، به نظر من مي هر روز مي

تازه بنزين و استهالك . تان را پس بدهيد و بيخودي اجاره نپردازيد آپارتمان
م بفروشيد، كلي تان را ه حتا اگر نظر مرا بخواهيد ماشين. ماشين هم هست

 » .شود هاتان كم مي از هزينه
ولي طاقت آوردم كه اگر هنوز چيزي . چرخيد دنيا داشت دور سرم مي
 .توي دلش هست باال بياورد

 »...ماهي صدوپنجاه مارك هم براي اين كار جزيي«: گفت
آنوقت مثل اينكه مشقش تمام شده شروع كرد به . بعد ساكت شد

داد،  هاي من نشان مي اش، با حالتي كه خود را منتظر حرف نوشيدن قهوه
 . بريم انگار اتفاق مهمي رخ داده و ما داريم قرارداد پراهميتي را پاي امضا مي

 »ايد؟ شما كمي دير نيامده«: به حالت ريشخند گفتم
 ».خواهي كردم ذرتبله، من كه مع«

 »ايد؟ كالً دير نيامده. براي اين نيم ساعت تأخيرتان نگفتم«: گفتم
 ».فهمم نمي«: گفت. فهميد نمي

 ».زدي حرف نمي فهميدي با يك مهندس فيزيك اينجور مي اگر«
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از جانب دكتر برنارد مأموريت داشتم تا اين . تقصيرم من بي«: خيز شد نيم
 ».چيزها را  به شما بگويم

بنشين «: اش و فشار دادم م بلند شدم، دستم را گذاشتم به شانهيز جاا
اينهمه حرف زدي من گوش دادم، . سرجات و گوش بده آقاي گونتر اشپالك

 ».حاال ساكت باش و خوب گوش بده تا بتواني براي اربابت تعريف كني
واقعاً همانطور كه ازش . كمي ترسيده يا شايد جا خورده بود. نشست

دانم  نمي. هم ريخته بودم دانم چرا به نمي. بودم ساكت فقط گوش داد خواسته
آن هم با . چرا با همان لحن عصبي يك مشت چرت و پرت تحويلش دادم

براي من . ام در كشور شما كار كنم تا از گشنگي نميرم من نيامده«: فرياد
 »...كني از نظر من از نظر من نطق مي

رفتم، مايل هم نبودم جايي  م و ميرفت مثل يك ماشين ترمزبريده مي
گونتر . بزنم بغل، دور گرفته بودم كه هرچه توي دلم هست باال بياورم

 .داد هام گوش مي اشپالك بيچاره هم به حرف
هاي  همكاران بخش گاه ديدم مي كردم مي بلغور را ندياتمچر كه جور همين

هم  فضا به. روند ايستند و بعد مي اي مي كشند، لحظه مختلف سركي مي
 . هام به گوش همه رسيده باشد كردم صداي عربده فكر نمي. ريخته بود

، و سكوت برگشتنظم . شكل محسوسي آرام شد در همين وقت فضا به
 . ا تسخير كردهام دكتر برنارد سالن ر دنبالش صداي قدم به. گرفتهمه جا را 

گونتر . خواستم برگردم و آمدنش را تماشا كنم من رو به ديوار بودم، نمي
توانستم  من از قيافة آشپز مي. داشت اشپالك اما چشم از آمدن برنارد بر نمي

نگاهي از سر دلسوزي به من انداخت و بعد . وضعيت برنارد را حدس بزنم
 ».روز بخير آقاي دكتر برنارد«: بلند شد
طرف برنارد جلو بردم، اما نگاهش  ن هم از جا برخاستم و دستم را بهم
 ».روز بخير«: نكردم
 »اينجا اتفاقي افتاده؟. روز بخير عباس«

بهتر بود خودتان در اين مورد با آقاي دكتر برنارد، «: گونتر اشپالك گفت
فكر كنم لزومي نداشت من ايشان را ناراحت . كرديد تان صحبت مي دوست
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 ».چون شناختي نداشتم كنم،
بعد خيلي . برنارد نشست، و با دست اشاره كرد كه ما هردو بنشينيم

 »؟چيهمشكل «: خونسرد از من پرسيد
 »برنارد، تو رفيق مني؟«: گفتم

 .و چند بار سر تكان داد با لبخند نگاهم كرد
 »كني؟ همه به من توهين مي پس چرا اين«: گفتم
 .خنديد نمايشي و با صداي بلند. خنديد
 »ايم؟ ايم پناهنده شده شوري آمده اي ما براي ظرف چرا فكر كرده«: گفتم

 »كار كه عار نيست، هست؟«
داند چه  دهي به پسرت كه از زور بيكاري نمي خب اين كار را چرا نمي«

 »ات روزش را شب كند؟ جوري با پورشه
. عجيب بود. هيچوقت برنارد را به آن خونسردي و آرامش نديده بودم

هاش را گشوده بود كه تمامي آن مبل  مثل يك مجسمة شيك و زخمي بال
به گونتر اشپالك نگاه كرد و دستش را باال آورد، يعني كه دارد . حاللش باشد

با توماس تماس بگير و بگو از امروز كار را «: كند حكم مهمي به او ابالغ مي
 ».شروع كند

 »توماس؟ پسرتان؟«
من سر تكان داد، بعد لبخندي زد و انگار نه براي و » پس كي؟«: غريد

 »    .تواني بروي، عباس مي«: انگار كه اتفاقي افتاده، خيره نگاهم كرد
مثل يك فرشته در موقعي كه  سراسيمه از راه رسيد،يانوشكا ديدم ناگاه 

نجات  ياش را از دست ناظم خشن بهش نياز داري، مثل يك مادر كه بچه
 » !چه باليي سرت آمده؟ آقاي من«: دهد، عاشقانه گفت مي

با بعد به آنها سالم كرد، و با اقتدار آنوقت آمد كنارم، دستم را گرفت، و 
 »!روي فرش خودتان بايستيد لطفاً«: لحني تند گفت

احساس . هام درخشيد انگار دنيا را بهم داده باشند، جان گرفتم و چشم
توانستم هر چيزي را  ردم، و  در آن لحظه چنان قدرتي داشتم كه ميكغرور 
 . جا كنم جابه
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يك نگاه به من، يك نگاه به يانوشكا كه » !بله؟«: گفت. برنارد جاخورد
 . دستم را در دست داشت، يكباره فرو ريخت، و مثل برجك ويرانه كج شد

م كرد، و خيلي برنارد نگاه. من سرم را تكيه داده بودم به دست يانوشكا
 .و باهام دست داد» .تواني بروي، عباس مي«: خونسرد بار ديگر به من گفت

شما بمانيد، «: وقتي يانوشكا خواست باهاش خداحافظي كند، برنارد گفت
طرف اتاق مديريت  و تند به» .با من بياييد لطفاً«: و از جاش بلند شد» .لطفاً

 . راه افتاد
من تند به طرف ماشينم رفتم و آنجا منتظر . با رفتنش فضا از هم پاشيد

وقتي يانوشكا . يك ساعتي در ماشين نشستم و سيگار كشيدم. يانوشكا ماندم
يكراست به طرف ماشين من آمد، در را باز . آمد متوجه شدم گريه كرده است

 ».برويم«: كرد و نشست
و » خودت را به دردسر انداختي، يانوشكاي من؟«: به طرفش خم شدم

وقتي حركت كردم برنارد را ديدم كه هنوز پشت پنجرة . پروا بوسيدمش بي
 »!كنم، آقاي من براي تو همه كاري مي«: يانوشكا گفت. اتاقش ايستاده بود

هنوز گيج . خواستم بهش بگويم دوستت دارم، اما جلو خودم را گرفتم
كردم  ميآرزو . خواستم بداند چي بين من و آَن آشپز گذشته است نمي. بودم
كجا بودي؟ از «: گفتم. كشيدم ازش خجالت مي. هام را نشنيده باشد حرف

 »كجا با خبر شدي؟
اند  مرا شنيدهي هاي بخش پذيرش وقتي داد و فريادها گفت كه بچه

او هم پريده توي ماشين و خودش را . اند اند خبر داده سريعاً بهش زنگ زده
ام با آشپز آنجا حرف   پذيرفتهفقط تعجبش در اين است كه چرا اصًال. رسانده
 »آخر او چه حرفي دارد كه با تو بزند؟«. بزنم

حاال «: يانوشكا گفت. هنوز تب داشتم، صورتم سرخ بود، داغ و ملتهب
اي كه مدير شبانة هتل باشي، ديگر چه معني دارد كه فرصت  گيرم پذيرفته

و آرام آرام گفت  مي. گفت ها را يواش مي و اين» .توهين هم بهشان بدهي
 .گرداند مرا از آن حال عوضي برمي

از همان صبح روزم خراب بود، و . آن روز دوشنبه بود و من تعطيل بودم
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حاال . توانستم ذهنم را به يك گوشة زندگي گره بزنم كردم نمي هرچه مي
ها هم اضافه شود، بعد  فقط مانده بود كه نگهداري و نظافت سگ

 . د آقاي كريشن باوئرتوانستند اسمم را بگذارن مي
يعني فضا را طوري . گويند وضعيت موبينگ گفت به اين مي يانوشكا مي

آورند  آنقدر فشار مي. كنند كه از زندگي سير شوي و استعفا كني تنظيم مي
ات  اگر استعفا كني ادارة كار حقوق دوران بيكاري«: كه جانت را خالص كني

 ».شوي پردازد، جريمه هم مي را نمي
توانستم خودم را سر پا  ده بودم به شوربختي عجيبي كه هيچ رقم نميافتا

بودن داشتم  احساس معلق. پيچه گرفتم از وحشت دل. مريض شدم. دارم نگه
پيچه امانم را بريده بود؛ جوري كه  سرگيجه و دل .دانستم چه كنم و نمي
 . توي هال بخوابم، نزديك دستشوييبودم ناچار 

 ».مانم واهي پيشت مياگر بخ«: يانوشكا گفت
اش دلم  هام پف كرد، و همه روز سوم رنگم شد مثل رنگ ميت، زير چشم

كرد؛ چاي و  هاي مامان هم اثر نمي ديگر حتا سفارش. خواست بخوابم مي
 . تصميم گرفتم بروم دكتر. نبات، عرق نعنا، و چيزهاي ديگر

 ».آيم گذارم تنها بروي؟ همراهت مي مگر من مي«: يانوشكا گفت
گفت كه در موقعيت . دكتر براي من دو هفته استراحت مطلق نوشت

 . دهم بدي هستم و اگر مواظب خودم نباشم كار دست خودم مي
بهش . تمام روز منتظر بودم تا يانوشكا از سر كار برگردد. نشين شدم خانه

برد،  وقتي هم خوابم مي. عادت كرده بودم، نياز داشتم كه دور و برم بچرخد
. سابيد ها و در و ديوار را مي كرد و با جان و دل شيشه گوشه شروع مياز يك 

ها  مالفه. آويخت كرد و دوباره مي شست، خشك مي كرد، مي ها را باز مي پرده
آورد  هام را مي لباس. ها كشيد روي رختخواب كرد، و مي شست، اتو مي را مي

هي چيزي گا. آويخت كشيد و در كمد مي كنار تختم با حوصله اتو مي
آورد، و همراه آهنگ  كرد، گاه يك چاي برام مي گفت، گاهي نوازشم مي مي

 .پاييد كرد و زيرچشمي مرا مي راديو زمزمه مي
خودم دل و دماغ كار . كرد خوابيديم بوي تميزي بغلم مي ها وقتي مي شب
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نداشتم، از زندگي گُرخيده بودم ولي حضور آرام و سرگرم به كار او چنان دلم 
. گرم كرده بود كه ديگر حاضر نبودم بدون يانوشكا به زندگي ادامه دهمرا 

 .شايد هم ديگر قادر نبودم
اي رسيد كه بايد ظرف يك هفته خودم را  چند روز بعد از محل كارم نامه

به پزشك قانوني معرفي كنم و براي بيماري و استراحتم از آنجا تأييديه 
 .ندارند بگيرم، چون به پزشك ايراني من اعتماد

 »يعني چي كه پزشك ايراني قابل اعتماد نيست؟«: يانوشكا گفت
يادش رفته كه مدرك ! هاي ايراني را قبول ندارد افتاده پزشك اين عقب«

 »!دكتراش را زير نظر  يك پروفسور ايراني گرفته
 ».اي پس با اين حساب يا احمق است يا عقده«

ام كرد و گفت چرا  معاينهدر پزشكي قانوني برلين يك دكتر پير قديمي 
ام؟  لرزد؟ با كارفرما دعوام شده؟ در موقعيت موبينگ قرار گرفته هام مي دست

كارفرماي فئودالم از من : بچه شده بودم، ضعيف شده بودم، زدم زير گريه
ام، و اينجوري شده  اي هفتاد ساعت كار كنم، من نپذيرفته خواسته كه هفته

 . بينيد كه مي
يباً دو ساعتي طول كشيد، و آن دكتر سفيدمو برام شش معاينة من تقر

خيلي مواظب خودتان «: هفته استراحت مطلق نوشت و با مهرباني گفت
 ».باشيد آقاي ايراني

حاال گواهي پزشكي . اين هم برگة برائت من و آن دكتر ايراني. عالي شد
 .زنم توي صورتشقانوني خودشان را مي

ام را  چند روز بعد با اينكه گواهي را فرستاده بودم، و با اينكه دورة بيماري
حقوقم قطع شد، و من به ادارة كار مراجعه . كردم، از كار اخراج شدم طي مي

 ام را بپردازم؟ با چي زندگي كنم؟  جوري اجارة خانه كردم كه ازشان بپرسم چه
 . همه چيز داريم. گفت غصه اش را نخوريانوشكا مي

 . خانه برق افتاده بود، ولي هيچ چيزي برام اهميت نداشت
 .دلم زنگار بسته بود
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. كرد بست، ذهنم را مختل مي دلم زنگار بسته بود، احساس سرخوردگي در بن

. دانستم چه تصميمي درست است، و ديگر به عقل خودم اعتماد نداشتم نمي
شوند دست به كاري  ها ناچار مي درست در چنين مواقعي است كه آدم

 . هولناك بزنند
ري و راه فراري كنج ديوار با چوب به كتك بگي وقتي يك گربه را در سه

گردد و چنان پنجة زهرآلودي به صورتت  براش نگذاري، در يك فرصت برمي
كشد كه حتا اگر دردش را از ياد ببري، جاي زخم ناسورش تا ابد روي  مي

گري انسان اوليه تبعيت  هاي زورمند از وحشي طبيعت آدم. ماند ات مي چهره
ني را در وضعيتي مشابه كند كه بر سر دوراهي كشتن و كشته شدن، قربا مي

 . دهند؛ اگر نكشي، كشته خواهي شد قرار مي
. همان لحظه تصميم خودم را گرفتم، و همان لحظه صورتم گُر گرفت

ترسيدم  مي. هام داغ شده بود و اضطراب داشتم صورتم تا باالي گوش
 . هاش لخت كند ها و پرسش يانوشكا فكرم را بخواند و مرا زير نگاه

در . كه دستم پيش يانوشكا رو شود، ببرمش بيرون از آن فكر كردم پيش

 بيست و هشت 
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هواي آزاد قدم بزنيم، كمي هم توي شلوغي بچرخيم، چيزي بخوريم، و من 
 »آيي برويم رستوران هاوانا؟ مي«. ذهنم را آزاد كنم

خواهي برويم يك  اش را داري؟ تحمل آن شلوغي را داري؟ مي حوصله«
 »جاي خلوت؟

 ».به سيم آخربرويم هاوانا بزنيم «
هاش را  از جاش بلند شد، دست. و خوشحال بود» .هرجا تو بخواهي«

 »بپوشم؟«: توي موهام فرو برد، و خودش را رها كرد توي بغلم
 ».راه بيفت عزيزمو بپوش . آره«

اراده از دستم خارج . توانستم بايستي خونسرد و آرام جلوه كنم، و نمي مي
گرفت،  ام شدت مي پيچه افتاد، دل سرم مي شده بود، و تا ياد اين تصميم به

 .افتاد كرد به لرزيدن، و قلبم به پرپر مي هام شروع مي دست
 »چي شد؟«
 ».غذات را بخور. چيزي نيست«

تو . فهمم هاي تو را مي من همة حالت«: كرد خيره نگاهم مي. نگرانم بود
 »ر؟ببرمت دكت«: گرفت هاش مي و دستم را  توي دست» .اي هم ريخته به

رفت سر  و زماني كه مي. كردم كه از مخمصه بگريزم همة تالشم را مي
بافتم و توي اتاق شلنگ  كار الزم نبود خودم را پنهان كنم، خياالتم را مي

اما وقتي يانوشكا . شدم، تمام روز در راه بودم يكجا بند نمي. انداختم تخته مي
 . افتادم گشت باز گير مي برمي

عباس اگر چيزي هست به . هم زده ي آرامشت را بهها چيز تازگي«: گفت
كشي، دندان قروچه  زني، داد مي ها توي خواب حرف مي شب. من بگو

 » .را به سالمت بگذرانيخدا كند اين دورة موبينگ ... كني مي
 »   .چيزي نيست عزيز دلم«

غلتيدم به آن دنده، و  برد، از اين دنده مي ها خوابم نمي شب. ولي بود
 ! دانم زدم، چه مي برد البد حرف مي اگر هم خوابم مي. عبث

دوتا فرصت دارم، يا بروم كمين كنم و با  ...موبينگ موبينگ موبينگ
همة ترسم از اين بود كه به ؟ ماشين بچسبانمش به ديوار، و يا راهي بسازم
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 . برنارد كس ديگري را به جاي من ببرد ،خاطر اخراجم و اين وضعيت ناگوار
 .كرد همراه باد پوست صورت را مچاله مي وباريد  هم يكريز مي برف

 . شدي تر مي كردي و هي مچاله هات را تنگ مي بايستي چشم
ما از البالي مردم . كردم تر از آني بود كه فكرش را مي رو شلوغ پياده

 .كشيدمش گذشتيم، و دست يانوشكا توي دستم بود؛ مي مي
حدي كه  شد؛ به تر مي اش هي نزديك اصلهمان كرده بود و ف برنارد دنبال
رو كه  از پياده. نفس افتاده بودم به نفس. شنيدم هاش را مي صداي كفش

باران شالقي و . پيچيديم، يك اسكلة قديمي متروك جلو ما گشوده شد
هاي برنارد را هم  حاال ديگر صداي نفس. شد تندي مانع از دويدن ما مي

 . شنيدم مي
نزديك . دويدم هام را باز كنم، در تاريكي مي ي چشمگذاشت ال باران نمي

 ».بپر توي ماشين! يانوشكا«: ماشين كه رسيديم گفتم
و تا روشن كردم يانوشكا با انگشت برنارد را نشانم داد كه . سوار شديم

در خيابان دراز حاشية  بندر متروكه گاز را . شد داشت سوار پورشة قرمزش مي
 .ديد نداشتم. گذاشت سرعت بگيرم و باراني نميآلود  گرفتم اما هواي مه

بعد ديدم كه روي كاپوت ماشينم دو نفر توي مالفة شرابي رنگي بغل 
شان دادم، و او از ترس صورتش را با  به يانوشكا نشان. اند هم خوابيده

 . هاش پوشاند دست
خواست  سر يك چهارراه با همان سرعت پيچيدم كه شايد بيفتند، دلم مي

مردم در حاشية خيابان . سر بخورند و با سر بروند جهنم، اما تكان نخوردند
كردند، و آن دو نفر روي كاپوت ماشين الي  با حيرت به ماشين من نگاه مي

اشين برنارد از توي آينه، م. كردند يك مالفة كلفت شرابي رنگ عشقبازي مي
پام را گذاشتم روي گاز، و از . كرد را پشت سرم ديدم كه هنوز تعقيبم مي

 . ها ويراژ دادم البالي ماشين
مردم هم . جلوتر يك قطار شهري از سمت راست پيچيد توي خيابان ما

يك جا صداي وحشتناكي آمد، صداي . از دو سوي خيابان كله كشيده بودند
تن، و من متوجه شدم كه چراغ قرمز را رد خرد شدن شيشه و در هم شكس
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 . ام توي حاشية خيابان ام و يك ماشين سفيد را چپانده كرده
يانوشكا به پشت سر برگشت و جيغ . كرد مان مي ماشين برنارد تعقيب

 »...اين يارو! فرار كن عباس«: كشيد
توانستم  ديگر نمي. شد رو جلو آمده بودند و راه تنگ مي مردم از پياده

: يانوشكا به گريه افتاده بود. آمد صداي آمبوالنس يا ماشين پليس مي. رانمب
 »اين چه باليي بود سر ما آمد؟«

مردم دور ماشين ما حلقه زده بودند و به عشقبازي آن دو نفر نگاه 
پيرزني از الي جمعيت بيرون آمده بود و با دو دست به صورت . كردند مي

 .بست هاش را مي و چشم! ماي گاداوه  گفت به گمانم مي. كوبيد خودش مي
از آن . دوربين عكاسي را برداشتم و تند و تند از آن پيرزن عكس گرفتم

ها را بايد به آندرياس نشان  گفتم عكس. زن و مرد الي مالفه عكس گرفتم
 . بدهم

در يك لحظه زن مالفه را پس زد، سرش را از روي سينة مرد باال آورد و 
ة خير تعجببا . هردوشان را ببينم و از آنها عكس بگيرم  من توانستم صورت

كردم مگر داشتم فكر مي. و يانوشكا ، منميبود انشدم؛ خودمآن زن و مرد 
 شود آدم خودش را تماشا كند؟ نمي

ام كه  اشينم را باز كرد و دست انداخت به شانهدر همين لحظه برنارد در م
 . مرا از ماشين بيرون بكشد

 ».ولم كن«: فرياد كشيدم
 »!عباس«: يانوشكا از اين طرف مرا گرفته بود

 . نگاهش كردمفقط 
خواهي  مي. اي تو يك باليي سر خودت آورده! من كه گفتم«: گفت

 .و صورتش خيس اشك بود» ببرمت دكتر؟
 .و خيس عرق بودم» كرديم؟تصادف «: گفتم

فكر كردم همين . يانوشكا دور موهاش را با يك حولة سفيد پوشانده بود
 »هوم؟«: حاال از زير دوش درآمده

 »سرت به جايي خورده؟«: و گفتم
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خواست گريه  كشيدم و دلم مي از يانوشكا خجالت مي. زد قلبم پرپر مي
 »من كجا بودم؟«: گفتم. كنم

 .اش كف دستش را گذاشت روي سينهو » .توي بغلم خودم«
 »دوربينم كو؟«

پنج . به ساعت نگاه كردم. دوربين سرجاش بود. به جارختي اشاره كرد
 چه وقت خواب است حاال؟. بود

داني چند شب است  مي! از بس كه خسته بودي خوابت برد، آقاي من«
توي خواستيم برويم رستوران هاوانا، وقتي آمدم  اي؟ مي كه درست نخوابيده

هام  همين كه چشم. من هم آمدم بغلت دراز كشيدم. اتاق ديدم خوابت برده
 »...بعد هم. گرم شد، دست و پاي تو شروع كرد به پريدن

 »...مان كرده بود، حرامزاده برنارد دنبال«
خواهي برات وكيل بگيرم؟ كاغذها و  مي! كني از بس كه بهش فكر مي«

 » .ديگر نبايد بهش فكر كني. الص كنپرونده را بريز سر وكيل، خودت را خ
 » .آدم نفهم حتا توي خواب هم زور چهل تا خرس را دارد«: گفتم

يانوشكا سرم را به شكمش . از رختخواب بيرون آمدم و لب تخت نشستم
 ».بروم برات چاي بياورم! اش كابوس همه«: چسباند

و . ام گرفتههنوز قلبم آرام نگرفته دوباره يادم افتاد كه يك تصميم جدي 
تنها راهش اين . شد گذشت التهاب و اضطراب من بيشتر مي هرچه زمان مي

بود كه در همين دورة استراحت مطلق يك شب خودم را به واندليتز برسانم، 
 .هاي خلوت جنگلي كمين بكشم، و كار را يكسره كنم جايي در آن جاده

هام داغ شده  گُر گرفته بودم و گوش. يانوشكا با يك ليوان چاي برگشت
 »اي برويم هاوانا؟ آماده«: گفتم. بود

 » بپوشم؟«
 » .آره، برو بپوش«: چاي را گرفتم، دستش را بوسيدم و گفتم

خواستم از  مي. ترسيدم صداي قلبم را بشنود خواستم آنجا نباشد، مي مي
تا پاش را از اتاق بيرون . خودم دورش كنم و فكرهام را به سامان برسانم

منتظر . اي تاريك كمين كردم اره پشت فرمان ماشين گوشة جادهگذاشت، دوب
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 .لهش كنم كردم پياده باشد خداخدا مي. شدم تا سروكلة برنارد پيدا شود
چيزي مثل جريان برق از توي . همان وقت تلفن شروع كرد به زنگ زدن

 .هام گذشت رگ
راسيمه يانوشكا س. و ليوان بلوري هزار تكه شد ليوان چاي از دستم افتاد

 »چي شد آقاي من؟«: خودش را رساند
 ».چيزي نيست«

شيشه خرده پخش شده بود كف اتاق، و من . زد تلفن همچنان زنگ مي
يانوشكا . كوبيد فقط قلبم به شدت مي. دانستم تكليفم را با هيچ چيزي نمي

چه جوري « :گفتبعد حوله را از سرش باز كرد و . هم هاج و واج مانده بود
 » شم؟نگرانت نبا

 ».فقط جلو نيا«: با دست حريم ساختم
 .زدنفس زنگ ميو تلفن يك . سعي كردم بر اوضاع مسلط باشم
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و چنان با » !سر كار نرفتي؟«: استحكمت سبيل  ديدم برداشتمكه گوشي را 

 » !دوباره شروع نكن ها«: تأكيد اين را پرسيد كه گفتم
 »طوري شده؟. سالم حكمت«: بينم حتماً دارم خواب ميفكر كردم 

 ».دسته گل به آب داده بدجوربن  بن احمدجانيت  رفيق جان«
  »چي؟ چي شده؟«
 ».شده دستگير«
 »چه باليي سرش آمده؟يعني چي؟ «
 .و غش غش خنديد» .شكم يك دختري را باال آورده! هيچي«

 .  ها را جمع كند انداز و جارو آورده بود كه شيشه خرده يانوشكا خاك
 »كني؟شوخي مي«: گفتم
 »كند؟چين موضوع مهمي آدم شوخي ميهمسر «: گفت

 »كي بهت خبر داد؟داني؟ از كجا مي«
 ».از آنجا زنگ زدند .اندش اسپانيااند و بردهگرفتهظاهراً «: گفت

 »پس چرا به من خبر ندادند؟«

 بيست و نه
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 »!جايي كه وضو هست تيمم باطل است، عباس جان«
 ».نيستها اين حرف وقت حاال«
 ».سر خط را گرفتم و رسيدم به چشمه .از يكي ديگر شنيدم شاول. آره«
 »...كمكي، كاري ؟بايد برويم ديدنش«

 . تجاوز به عنف. كمك؟ بحث شرف و حيثيت در ميان است«: غريد
 ».ماها بهش نمي رسد ديگر دست. دختره دوازده ساله بوده

  »خب؟«: گفتم. طاقت شدمبي
 »...بوده اسمش نادين. خب به جمالت«: گفت

 ».شناسمشمي... ؟نادين !عجب«
پس تو هم از كم و كيف اين ماجراي عاشقانه خبر . هومشناسيش؟ مي«
 »!ياهداشت

درست صحبت كن «: يك جريان قوي برق از كمرم گذشت دوباره
به اسم نُه ساله  فقط گفته بود يك دختر داشتم؟ خبرمن از كجا ! حكمت
 .پلكد كه دوست دارد اسپانيايي ياد بگيردها ميالي دست سرباز آنجا نادين

 » .آن هم سه چهار سال پيش
گفته كار . اولش زده زيرشاحمد . بگذريم«: بعد از مكثي صداش آرام شد

ببينمت . ستماجراش طوالني  .نيست، البد كار سربازهاي صربي بوده من
 ».برات تعريف مي كنم

 »!حاال بگوهمين . بگو. نه«
بخواهد خالص  مثل اين كهيك نفس عميق كشيد و  حكمت سبيل

 زند كهاين در و آن در ميخيلي ...! آره«: بيرونريخت خودش را ، شود
گفته آدم مي. كردهدخترك را متقاعد كند بچه را بيندازد، دخترك قبول نمي

 اندازد؟ مي !اندازدنميكه بچة عشقش را 
تقريباً  و احمد ايهتو دوازده سال! دخترجانكه  گيرندمي ش رادورآنجا 

پدر خوبي براي و نوه دارد،  هاي بزرگخودش زن دارد، بچه. شصت ساله
زور  هبآخرش . رودكه نمي روديبه خرجش نم. كن رهاش ،شودبچة تو نمي
با پاي گريان  و كندقبول مي. كه بچه را بيندازد كنندراضيش ميو التماس 
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روي رود ميحتا . رود توي يك بيمارستان صحرايي، توي چادرميخودش 
 ».خوابدتخت مي
 »كني؟شوخي مي«: گفتم

  »اي؟شوخي؟ ساده«
 »داني؟تو اينها را از كجا مي! حكمت«

بشوند كه آماده دكترها و پرستارها  تا !حاال گوش كن«: پوزخندي زد
زند كند و از آنطرف چادر ميمي شاندودر كارشان را شروع كنند، دختره

خورده و توي كوه و كمر ويالن بوده، تا اين كه ميملف روز علف  دو. بيرون
 كنند و پيداش ميها توي جنگل منگلاسپانيايي سرباز باالخره يك گروه 

 . آيددرمي ماجرا گند  آنجا توي مادريد. فرستندش مادريد مي
زنند كه كلي باهاش حرف مي. مداربچه را نگه خواهم گويد ميمي هدختر
خواهي بچة يك سرباز صرب را كه دشمن توست نگه داري؟ آنوقت چرا مي

اعتراف كند كه باباي بچه سرباز صرب . شود اعتراف كنددختره مجبور مي
هم به بچه را  گفته. بن خودماننيست، اين خبرنگاره است، همين احمد بن

من  گفته. ، هم عاشق باباي بچهام، هم عاشق بچهمندازاهيچ قيمتي نمي
  .دوست دارمتر از بابام هم بيشرا بن بناحمد 

زير  زند، ميرودكه نمي رودبه خرجش نمي كننداصرار ميبهش هرچي 
  . زاري گريه

گفته همة  اند،اند پيشش وعدة پول زياد بهش دادهپسرهاي احمد رفته
  ...، اين بچة عشقم استدهمام را نميدنيا را بهم بدهيد بچه

را  اين ناكسآيد، اما خواهر دنيا مياين بچه به زودي داني عباس؟ مي
 ».گذارند كف دستشمي

 »؟...؟ اينهمه اطالعاتدانيتو اينها را از كجا مي! تمحك«: گفتم
من بايد ته و توي قضيه . زنماز صبح دارم با زنش و پسرهاش حرف مي«

البته با آنهمه ! كنيم آخربايد بفهميم با چه كساني رفت و آمد مي. را دربياورم
آيد كند ميمالي ميدارد پرونده را ماست اين جاكشدوست و آشنايي كه 

 ».گيردتا بيايد بيرون زبان اسپانيايي را توي زندان ياد مي ولي ،بيرون
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 »؟آره«: مثل خودش گفتم
سرش را توي هر آدم اجازه ندارد ! اينجا اروپاست عباس .آره«: گفت

از جواني هم . شتهميشه عقدة مطرح كردن خودش را دا. لجني فرو كند
به هر . دنكبه عواقبش فكر نمي بخواهدرا چيزي دلش وقتي  .جور بودهمين
 .گريد؛ زن و پول و جلوهوشسير نميهم از سه چيز . خواهدمي قيمتي

به كسي مجال حرف  ة خبرفروشتوي جمعي اين مردك ههيچوقت نشد
محال . دنكهاش تعريف كارياز شيرين كه ندزنفس زر مييك. زدن بدهد
ماند كه حرف منتظر ميجور ، همينبدهدگوش هم حرف كسي  است به

كه حتا اگر شده  بگويدخودش قيچي كند و يك خاطره از  جاييديگران را 
 . چهار نفر گُل كند بين

اش را هم تغيير تنه اسم شناسنامهخواستي يكام تو چه جوري ميمانده
اي، چقدر آشغال پاشغال دور خودت جمع كردهتو ديگر كي هستي؟ ! بدهي
ما  .افتدشود در افتاد، وگرنه باهات درميبا طبيعت نمي !يادت باشداما  !عباس
يا كردي فقط تو بودي كه باور نمي گفتند،گفتيم احمد كرگدن، همه ميمي
. حاال تماشا كن. بستي به خيك پر از گهشرا مي "بن بن"هي اين  ؟!چي

  .يعني كرگدن! احمد يوشاخ! اين هم رفيق جان جانيت
افتد كه با شاخش مياش كرگدن است، هم رفتارش داني؟ هم قيافهمي

... گفته، كاما خوشم آمد از آن دختر !نامرد عياشمردكة . به زندگي ديگران
  »اندازد؟مي...! اندازدآدم بچة عشقش را كه نمي

  .رفتمواگوشي را گذاشتم و  !چقدر آشغال دور و برم جمع شده !پف
به من هم اي هاش گاهي تكهو الي حرف ،بوددلش پر حكمت سبيل 

لباسي به احمد پوشانده بودم كه  .استتقصير خودم دانستم مي .انداختمي
و سخت پشيمان  .امكنف شدهكردم احساس ميفقط . براش خيلي گشاد بود

كنف اش نيست، به كسي احترامي بگذارد كه اندازهرويه بي وقتي آدم. بودم
 . شودمي

خاطر ريش و موي سفيدش بهش احترام شايد به. دانم براي چينمي
وگرنه . كرد، و يادش خوشحالم ميكردمگفت باور مي هرچه مي ،گذاشتم مي
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اليق اينهمه احترام و يك خبرفروش نشريات زرد  سبيل، به قول حكمت
 . پذيرايي نبود

اي اي اصيل در تهران متولد شده و باليده بود، از خانوادهاز خانواده احمد
در اصل ايراني نبود، از  شاما خود. ديپلمات و نجيب كه هفت بچه داشتند

آورده بود و از اين هم مادري ايتاليايي و پدري پشتون، كمي بدشانسي 
از اينكه اسم فاميلش مثل خواهرها و برادرهاش . بدشانسي رضايت نداشت

 . بردنيست رنج مي
خواست ديوار كژ و كول شبي كه اين چيزها را برام تعريف كرد دلم مي

و . كشم كه چيزي جز سفيدي پاك به چشم نيايداش را جوري ماله بگذشته
هاي حكمت سبيل دلم زير حرف .سرشكسته و پشيمان. حاال پشيمان بودم

. جوري خودبخود قطع شود و من ديگر چيزي نشنومخواست تلفن يكمي
 .دربيايد الشخوريشد از احمد چنين باورم نمي

شان كار خانههاي رشيد و خوش قد و باال بوده كه در پدرش از پشتون
و همانجا در اتاقي در انتهاي آن حياط . كرده، فعلگي و بعد باغبانيمي

آنقدر . خاموشخاطرخواه مادر احمد بوده ولي چراغ. شوددرندشت ماندگار مي
گيرد و كند تا اين كه پدر خانواده سرطان ميزير كار ميماند و سربهآنجا مي

گويد اگر اينجا ماندم به در احمد ميرود خيلي صريح به مابعد مي. ميردمي
هر باليي سرم خاطر گل روي شما تأهل اختيار نكردم، بهعشق شما ماندم، 

 . آمد به عشق شما دم نزدم
اما باز هم . اندازد، احمد و فاطي سياهدوتا بچة آخر خانواده را پس مي

خانواده به  شود،بلوا مي. پيدا كندتواند آقاي خانه شود و به خانواده راه نمي
 . ماندريزد، و او همانجا در پسله ميهم مي

كند كه شناسنامة اين دوتا بچه را به نام او فقط مادر احمد بهش لطف مي
مادرم در حقيقت به پدرم «: گفتمي. اندبگيرد؛ احمد و فاطي سياه، كه يوشاخ

توي كنم از فشار خواهرها و برادرهام اين اسم را لطف نكرد، من فكر مي
 ».مان كاشتشناسنامه

 داشته،انداز هرچه هم پول پس. تا آخر عمر هم بهش وفادار مانده است
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من «: گفتمي .به احمد كه در غربت سختي نكشد بخشددار و ندارش را مي
، يادگار پدرم ي نزديك رمهم با آن پول يك خانه مجردي خريدم توي ده

 ».آنجابرم هام را ميبعضي مهمان .دنج. است
حق حكمت سبيل  به توانستيمياش به زندگيبا يك نگاه حتا سرسري 

عجيب  .گريد؛ زن و پول و جلوهوشاز سه چيز سير نمي نامرد آنكه  بدهي
ه همه جنگ حتا يك زخم هم برنداشتنپشت و پسلة آ خبرفروشِنيست كه 
را تواند چشمش خطاها هست كه آدم نميها و جرمبعضي . دانمبود؟ نمي

 .شود بخشيدنامردي را نمي. ببندد و كوتاه بيايد
خميني معروف گذاشتي جملة زمان جنگ به هر شهر و خياباني پا مي

جنگ، جنگ است، و عزت و شرف و حيثيت ما در «: شدبرابرت ديوار مي
او از همان جنگ ايران و عراق حرف زده بود، البته » .گرو همين جنگ است

درست در هاي دنيا جنگهمة  ةپشت جبهبيني، مياگر خوب دقت كني اما 
شرفي  بيگذارند، كساني هم دارند شان مايه ميهايي كه از جانكنار آدم
 انگيز است كهاينش غم شايد اهميتي هم نداشته باشد، فقط. كنندحراج مي

ايستند كه در صف مي شرفين بيهمابراي خريد و فروش ها آدم برخي
 . دست خالي برنگردند

 »!خون«: يانوشكا گفت .كه آبي به سر و صورتم بزنمپاشدم 
نشستم روي . هاي خون دنبالم آمده بود لكه. همانجا وسط هال ماندم

ند هاي بعد از آن را كه با دور كُ آن لحظه و لحظه. صندلي و منتظر شدم
بعدش چه اتفاقي  دانستم و مي. گذشت، من قبالً تجربه كرده بودم مي
زند،  دانستم كه يانوشكا يك بار ديگر تمامي آن فضا را جارو مي مي. افتد مي

آيد جلو پاي من روي زمين  كند، بعد مي با حوله همه جا را خشك مي
بوسد، و سرش  بندد، زانوهام را مي م را با حوصله ميينشيند، زخم كف پا مي

هام را  كنم، دست را بغل ميدانستم سرش  و مي. گذارد روي پاهام را مي
 . ها و كمرش سرانم روي شانه مي

تا اينجا را يك بار ديگر در زندگي يا عمري ديگر تجربه كرده بودم، ولي 
 . افتد دانستم چه اتفاقي مي بعدش ديگر نمي



  عباس معروفي ♦٢٣٩

آمد، تالش  سعي كردم او را بلند كنم كه بنشانمش روي پاهام، نمي
هاش كه دور كمرم قفل شده بود،  دست. كرد مرا از صندلي بكشد پايين مي

روي زمين توي بغلش بودم و او با اخم و لبخند توأمان . كشيد آرام مرا به زير 
 .  هاي سرخ شده، و صورت گُر گرفته با چشم. كرد نگاهم مي
 ».ام يانوشكا بسته شدهدلعجيب بهت «: گفتم

 ».ام عباس كنم عاشقت شده فكر مي... ولي من«
با من «: گفتم. دست بردم توي موهاش كه دور صورتم پخش شده بود

 »كني؟ زندگي مي
اگر مرا نخواستي «: و نجواكنان توي گوشم گفت ».تا هروقت بخواهي«

 »و بهم گفتي برو، من چكار كنم؟
 ».هم با خودت ببربرو، ولي مرا «
 »كجا؟«
 ».توي بغلت«

يكي از . هاش را بست، خودش را رها كرد، و باز توي بغلم آب شد چشم
بيرون  سرمرا از  پيرهنمقرار بيباز كرد، بعد با حالتي دستپاچه هام را دگمه

 .ام كشيد و شروع كرد به بوسيدن سينه
. شها به دسترا سپردم  خودمكردم نگاه مي ظريفش اندام به كه جورهمين

زنان به دودو افتاده بود، نفسهام روي لبهاش روي تنم روي صورتم چشم
 . دانست باهام چه كندكرد و نمينگاه مي

. اش به موهاش، آرام كنارم فرود آمددست كشيدم به تنش به سينه
 . امروي شانهريخت نفسش مي
 ».دوستت دارم«: گفتم

مثل اين كه دارد . كرداسمم را صدا مي شده گاهي فقطبا صدايي گم
مردم و صداش ميها و دستها و الي نفسهالبگم و پيدا كند، التماس مي

 .شدمزنده مي
بعدش سرم را روي . عمرم بود  ترين عشقبازي كنم اين قشنگ فكر مي

 موهامتوي يانوشكا ي ها انگشت مثل. شكمش گذاشتم و به سقف خيره شدم
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ام و كجا دانستم از كجا شروع كردهم كه نميچرخيد ميدر جنگل تاريكي 
نگل تاريكي كه يك دخترك معصوم توش گم شده، ج. ناپديد خواهم شد

 . زنده بماند تاعلف مي خورد، و دنبال راهي مي گردد 
كه پناهگاه  يانوشكاييمن و بودم؟ من يعني اين  .كردمخودم را باور نمي

هاي قشنگ را به خطر بيندازم؟  روحم شده؟ يعني اين زندگي و اين لحظه
هاي خلوت جنگلي؟  من و كمين كردن در جادهمه شوربختي؟  من و اين
 . خواستم از آن وضعيت خالص شوم فقط مي. فهميدم هيچ نمي
 ».بايد راه بيفتيم«: گفتم

 »كجا؟«
 ».و خوش باشيم برويم بنوشيم بخنديم. عزيزم هاوانا«
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يانوشكا بلوز و شلوار مشكي به . نوشيديم و خوش بوديم خنديديم و مي مي

بند عقيق كه خودم به  تن داشت، موهاش را دم اسبي كرده بود، با يك گردن
گردنش انداخته بودم، ماه شده بود؛ ماهي آرام كه در تمام آن شب 

 . چرخيد و دور و بر من مي. درخشيد مي
 دهيباغ معلق را ند. باغ معلق يقسمت فضا هاوانا آن شب ما را برد ريمد
ها و و كاكتوس هالكوسيبهشت كوچولو بود؛ با ف كيآنجا . چوقتيبودم ه
اند، از نياند، مال كدام سرزميكه معلوم نبود مال چه فصل يريانج يچترها

كه لم  يسرد، هنگاه يبرگ و بهشت در هوا ياند، فقط بوآمده ميكدام اقل
 تواندينم يزيچ چيه يكنينگاه م انوشكايبه  يمبل و دار كي يرو ياداده

داشتم، چقدر  يوزنيچقدر احساس بچقدر آزاد بودم، . ردياز تو بگ را يخوشبخت
و چقدر  نم،يبنش گريمبل د يمبل پاشوم بروم رو نياز ا خواستيدلم م

 .خوشبخت بودم
زانوهام  يرو ايمبل  ةآمد كنارم روي دست مي انوشكاينشستم  مي هرجا

دستم . كرد و خوشحال بود ها نگاه ميها و گللبخندزنان به آدم. نشست مي

 سي
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كه  يبرگ ريز دميكشيرا م گرميكردم و دست ديرا دور كمرش حلقه م
 . ما سر خم كرده بود يعاشقانه به زندگ

، همان "افتيض"سفارش داد و من   "آرام ييكايآمر" انوشكايشب  آن
و من  م،يدينوش ديشراب سف. ميكه با هم خوانده بود نيگراهام گر يهارمان
 .دميجامش بوس يرا رو انوشكاي كيمات يجا

راه  يداشت، چند بار تو جانيمن بود، ه يبايز يبانو انوشكايشب  آن
و وسط راه  ختيكرد به من، دلم ر لهيبه هم و خودش را  ديچيپاهاش پ

. دمشيبوس يخواب طوالن كيمثل . قيعم. دمشيبغلش كردم و بوس
عباس، من اين زندگي را «: حدي كه موقع خواب گفت به. خوشحال بود
 ».توانم زندگي كنم تو نمي دونديگر ب. دوست دارم

آوريم كه از  ات را مي آوريم، اثاثيه ات را مي رويم پيانو روزها مي همين«
 ».اين خانه به آن خانه معلق نباشي

 ».فقط باش. خوب باش فقط تو. چيزي برام مهم نيست، عباس هيچ«
هيچ چيزي جز زندگي مختصر ما براش اهميت . گفت راست مي و

خريد كردن، چاي . داد گشت، هنوز ادامه مي از سر كار كه برمي. نداشت
آمد توي آشپزخانه  گذاشتن، داروهاي من، غذا پختن، و آخر شب هم مي 

روز اصالً كه ام ييكجا. زميعز! من يآقا«: زديو نرم نرم حرف م. كمك من
 ».نداشتمت

 ».كه هستم من«
شايد . رفته بود توي لجنكرگدن . بغلم يغم آمد تو ايدن كيبعدش  و

 كي .خواسته آخر عمري اين كار را هم امتحان كند، به فكر عواقبش نبوده
لحظه حالم ازش بهم  همانمالقاتش،  ديبروم مادر خواستيلحظه دلم م

 كيالشخور باشد كه با  نقدريا توانديانسان م كياَه، مگر . خورديم
. رشيو بعد بزند ز اورديها ور برود، عاقبت شكمش را باال بدختربچه سال

  بود؟ يجمله مال ك نيا! آخ !ماليان ةمردك! ماليان ةمردك
. شرفي كاري دشوار استبازي كردن نقش حقارت، بي وجداني، و بيحتا 
. گذارندشان مايه مي، از جانايفا كنندچنين نقشي  ندهايي كه ناچارهنرپيشه
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كنند وجداني است سعي ميحقارت و بي سراسرشان اما كساني كه زندگي
براي وجدان ديگران يك نقطة ضعف پيدا كنند؛ چون در تاريكي خودشان 

 .حتا اگر كرگدن شده باشند ،كشنددرد مي
را به چيزي سرم  .رفتفكر كنم، اما از ذهنم نمي شخواستم بهميديگر ن
دنبال خواستم مي .دادم كه برود گم شودكردم، راديو گوش ميگرم مي
توي اخراج و قطع شدن حقوقم سر در بياورم، ببينم و ام باشم، از ته  پرونده

 . ديگر چه باليي سرم آمده
  پيچيدي مي  هر خياباني  به  كه  كامالً سفيد و نوراني. بود  سفيد شده  برلين

همه جا هواي . بود  بر در و ديوار آويخته  رنگارنگ  هاي چراغاز   اي ريسه
 . وايناختن داشت

جايي در گذرگاه ويلمرسدورف . مدتها بود كه پا به خيابان نگذاشته بودم
كردم هاي برف نگاه دانه  سردرگم  سقوط ايستادم و بهها  در تأللو نور چراغ

و   رفتم  راه  زير برفبعد . كرد ميسفيد همه جا را   دانه  سر دانه  موي  مثلكه 
 .خيره شدم  شده  چراغاني  هاي درخت  به

كمين كشيدم و ماشين . از سر كنجكاوي به واندليتز رفتمهم شب  يك
در جادة جنگلي حاشية درياچه، جلو يك كافة . دكتر برنارد را تعقيب كردم

 . محلي نگه داشت و داخل شد
وقتي خودم را به پشت پنجرة . را گرفته بود فضاو مه  جا سفيد بود همه

 . خورند آقاي بوكوفسكي سوسيس مي دكتر برنارد وكافه رساندم ديدم كه 
كمي آن دور و بر . خودم را آفتابي نكردم. جرئت نكردم جلوتر بروم

يانوشكا از نگراني آمده بود توي . پلكيدم، و آن شب خيلي دير به خانه رسيدم
 . ته بودراهرو نزديك در نشس

: بلند شد و خودش را انداخت توي بغلم. تا وارد شدم تمام صورتش خنديد
 »!من آقاي«

 »چي شده عزيزم؟«
 ».نگرانت شدم«
 »چرا؟«
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» ..كردي هيچوقت دير نمي... خبر گذاشتي آنهم بي هيچوقت تنهام نمي«
داد، و همان بلوز صورتي را پوشيده بود كه روي  بوي خوبي مي. و بوسم كرد

و باز . دانم چرا يكباره دلشوره گرفتم نمي. اش عدد بيست و پنج داشت سينه
دانستم بعدش  ميحتا . ام ها را قبالً تجربه كرده احساس كردم تمام اين لحظه

 . افتد چه اتفاقي مي
 »رفته بودي واندليتز؟«: كتم را از تنم در آورد

 »از كجا فهميدي؟«
 ».آخر جاي ديگري نداشتي بروي«

 »كني سفر به قطب معلق شده؟تو فكر مي«: بي مقدمه پرسيدم
 ».رود اما نه با تودكتر سفرش را مي. نه«
 »رود؟پس با كي مي. بهتر«
 ».امنشنيدههنوز چيزي «

زير گوش و دور گلوي يانوشكا را بوييدم و . هام را بستم، باز كردم چشم
 . همة اين كارها را قبالً كرده بودم. يك نفس عميق تو دادم

خوابانمش  برمش توي هال، مي كنم، و سر دست مي دانستم بغلش مي مي
هاش  دست. كنم به بوسيدنش روي تخت، زير آن پنجرة مورب، و شروع مي

 . گيرد چرخد و يك لحظه آرام نمي دور شانه و كتفم مي
 »!عجب«
 »چي شد؟«
كنم اگر تو را فهمم فقط فكر مياين روزها هيچ حال خودم را نمي«

 ».ام يانوشكا بسته شدهدلبدجوري بهت . آمددانم چي به سرم مينمي نداشتم
 ».ام كنم عاشقت شده من فكر مي«: خنديد

 »كني؟ فكر مي«
 ».كنم حسش هم مي«: نگاهش را به دور سقف چرخاند

 »چه جوري؟«
دارد كند،  چيزي توي دلم حركت مي«: نجواكنان توي گوشم گفت

 ».جنبد مي
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 »چي؟«
 ».بچة تو. بچه«: هام دوخت هاش را با معصوميت به لب چشم

 .ساكت ماندم
 ».شوم دار مي كنم دارم بچه فكر مي«: گفت

 » يعني چي؟«: لبخند زدم
انگار از يك فضاي . برام تازه بود .اين چيزها را ديگر تجربه نكرده بودم

 .آشنا پرتاب شدم به كلماتي تازه
 ».اي كرده يعني كه برام يك بچه درست«: گفت

 »واقعاً؟«: گفتمخنديدم و 
 ».بوسم كن«: هاشهام گرفت تو دستدست و» .آره«: گفت
 »هاي توست؟هاش شبيه چشميه بچه كه چشم«: گفتم

حركت جوري به يك نقطه خيره شد كه  بعد ساكت و بي ».اوهوم«
فهميدم نگران است يا چي؟ ولي من  نمي. توانستم فكرش را بخوانم نمي

 .خودم را خوشحال نشان دادم
از خواب كه بيدار . اين روياي سحرانگيز تا صبح روز بعد هم دوام نياورد

 !بچه: شدم، چيزي توي مغزم منفجر شد
سفر يكي يكي اضافه شد؛ اخراج، بيكاري، بي پولي،  هام بعد بقية بدبختي

اينجا كرگدن شكم نادين را باال آورده، احضارية آقاي بوكوفسكي، معلق، 
ديگر الزم نيست پليس مدام تعقيبت . اروپاست، ديگر گيوتين كاربردي ندارد

ريزد توي دامنت؛ برگة  ات را كه باز كني بدبختي مي كند، در صندوق پستي
 .برند اينجا اروپاست، با پنبه سر ميحكم اخراج، بض بدهكاري، احضار، ق

 ».دانم چكارش كنمنمي«: يانوشكا گفت
 »چي را؟«
 ».بچه«

بچه را هر . موقعيت خودت را بسنجي. تو بايد تصميم بگيري«: گفتم
يك دكتر اتفاقاً . گذارممن به انتخاب تو احترام مي. شود داشتزماني مي

از زمان دانشجويي . خوب سر همين كوچة ما هست، دكتر سهيال آژند



 ٢۴۶ ♦ تماماً مخصوص

 »خواهي بهش زنگ بزنم و برات وقت بگيرم؟ مي. شناسمش مي
 »هاش را ببيني؟خواهي چشمنمي. بچة ما«
 »...ام را ببينم ولي توي اين وضعيتدوست دارم بچه«

  .خيره ماند اشسرش را زير انداخت و به دمپايي موشي. رفت توي فكر
 »...ي هنوزنكميفكر ن«: گفتم

 . ساكت ماند. و ساكت شدم
 »بهش زنگ بزنم؟... ين خانم دكتر آشناست يانوشكاي منا«: گفتم

 » كني؟ اين كار را مي«: ، يا اينجور وانمود كرداند انگار دنيا را بهش داده
گيرم  كه برات وقت ميعزيز دلم، معلوم است معلوم است «: گفتم

مطمئني كه حاال وقت يا  ؟را بيندازيبچه  بايدمطمئني كه يانوشكا، اما تو 
 »بچه دار شدن است؟

 ».هر جور تو بخواهي«: لبخند توي صورتش ماسيد
كنم با وضعيتي كه اآلن داريم، بهتر است پيش از  من فكر مي«: گفتم 

بروي پيش همين دكتر آژند و پيش از وايناختن اينكه جنين رشد كند، 
 ».باهاش حرف بزني

 . نگاه مرطوبش روي ليوان چاي ماند
 ».هرجور تو بخواهي، آقاي من«: هاش لرزيد لب

تا تو از . امروز قرار است وسايلت را بياورند«: گفتم. حرف را عوض كردم
 ».اند سر كار برگردي حتماً پيانو را آورده
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. به طبقة چهارم ندرساند چهار كارگر قلچماق اثاثية يانوشكا را مي. آوردند

متر آوردند، اندازه كردند، گفتند از . آمد پيانو شيمل مشكي رويال از در تو نمي
گفتم . دهند توي هال حياط پشتي با منجنيق و پله برقي آن را از پنجره مي

ا گذاشتند روي پله برقي و پيانو ر .و آنها به من خنديدند! شود كه نمي
خورد يك فشار اساسي هم به كمر پلة  فرستادند باال، هر تكاني كه مي

هرچه . تا برسد به طبقة چهارم نفس همه را بند آورد. آمد آلومينيومي مي
باريد كه به نظر  هم مي برف. شد تر مي رفت لنگرش وحشتناك باالتر مي

باالبر سيد به آستانة پنجره، دستگاه وقتي ر. كند تر مي رسيد آن را سنگين مي
چهارپاي پيانو هوا شده بود، نصفش توي اتاق بود، نصفش روي . از كار افتاد

 .هوا
 ».اند ها پيانو هوا كرده آلماني«: گفتم. تلفن زدم به يانوشكا

 »اآلن كجاست؟چي؟ «: گفت
 ».بين زمين و آسمان«: گفتم

 »!كني شوخي كه نمي«

 سي و يك



 ٢۴٨ ♦ تماماً مخصوص

و لحظه به لحظة ماجرا را براش تعريف » .نهمعلوم است كه «: گفتم
 »حاال بايد چكار كنيم؟«: گفت. زبانش بند آمده بود. كردم
گردانند،  يا برش مي. بايد صبر كنيم تا خودشان تكليفش را روشن كنند«
 ».آورند تو يا مي
 ».ما قرارداد داريم كه بايد بگذارندش گوشة هال«

آمدند باال، زنگ  ها كه دچار وحشت شده بودند، چپ و راست مي همسايه
. دادند زدند و از اتفاق بدي كه هر آن ممكن است بيفتد، به من اخطار مي مي
تا نيمة  برف. ام شده بود يخچال خانه. دانستم چه خاكي به سرم كنم نمي

درهم پيچيده بود؛ و باد، اين باد گاه و بيگاه روزگارم را . گرفته بوداتاق را 
هاي ديوار و كاغذهاي روي ميز، درها را محكم  افتاد به جان قاب عكس مي
آورد كه آدم خيال  كوفت، و بدتر از همه، پيانو را جوري به حركت در مي مي
اي را بفرستد آن دنيا، با  كرد همين حاالست كه سقوط كند و عده مي

 . هاي ديگر خرابي
من مطمئنم كه اين يك خرابي «: گشت گفتيانوشكا وقتي از سر كار بر

. و گوشي را برداشت و به آن شركت حمل و نقل تلفن زد» .گذارد جا مي به
يعني چي كه هر اتفاقي بيفتد مسئولش شما هستيد؟ اگر «: بهشان گفت

ميرد، آنوقت  فهميد؟ يعني آدم مي اتفاقي بيفتد تلفات جاني خواهد داشت، مي
خورد؟ اگر همين حاال تكليفش را  چه درد من ميمسئوليت پذيرفتن شما به 

 ».دهم روشن نكنيد به پليس خبر مي
آن روز تا غروب يكي دو نفر آمدند، عكس گرفتند، با دستگاه سر و كله 

 . جور رها كردند و رفتند نتيجه همان زدند، و بي
روز بعد مدير شركت همراه آن چهار كارگر قلچماق براي بازديد مضحكه 

يك بار از باال، دوبار از پايين به پيانوي هواشده نگاه كرد و . آمدبه آنجا 
موتورش . حال سابقه نداشته دستگاه ما از كار افتاده، چيزي كه تا به«: گفت

اما شما نگران نباشيد آقاي ايراني، اين تصوير هنر است . كند ديگر كار نمي
 »  .كه در آلمان پاهاش رفته هوا
 .ودب بارش برف شديدتر شده
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باريد و من هيچ رقم نتوانستم  دودستيكه  برفي .برف رقصان و پيچان بود

جايي كه دراز كشيده بودم، يانوشكا . ذهنم را به يك گوشة زندگي گره بزنم
ديدم، همان مريمي كه مسيح را روي پاهاش  را شبيه مريم مقدس مي

 . خوابانده
هاي لئوناردو  سرم را كمي حركت دادم، حاال شبيه يكي از طراحي

داوينچي بود، همان دختري كه سرش را زير انداخته با لبخند تلخي بر تمام 
 » .روم قتلگاه كنم دارم مي احساس مي. دلشوره دارم«: گويد صورت مي

 . اش شدم سر بلند كردم و خيره  
 ».فقط احساسم را گفتم. نه اينكه از چيزي بترسم، نه«: گفت

 ».ات را ببازي فقط نبايد روحيه. اين دكتر آژند كارش حرف ندارد«
خواهد هرچي زودتر فردا بشود، و من ديگر به اين ماجرا فكر  دلم مي«
 ».نكنم

شبيه همان طراحي از صورت دختري بود كه داوينچي فرقش را از وسط 
 . رنگ و قوي طراحي تكهمان . باز كرده و گذاشته موهاش چند جعد بخورد

 سي و دو



 ٢۵٠ ♦ تماماً مخصوص

 »كني؟ چرا اينجوري نگاهم مي«: گفت
 ».جور بمان يك دقيقه همان«
 »چي شده؟«

خواهم ازت عكس  يك دقيقه صبر كن، مي«: پا شدم و دوربينم را آوردم
 ».جور بمان همان«: و دوباره به همان حالت دراز كشيدم» .بگيرم

همان حسي كه توي با «: گفتم. يانوشكا دوباره به همان حالت درآمد
 »..زود زود زود. نگاهت بود، توي صورتت بود

خواهي برم گرداني به آن حس؟ اگر هميشه توي آن حس باشم  مي«
 »تر دوستم داري؟ بيش
 »كدام حس؟«
 »شوم؟ كنم به قتلگاه برده مي حسي كه دلشوره دارم؟ و فكر مي«
 ».داني خودت بهتر مي. تو توي آن حس بودي«
خورم؟ حضورم  بينم؟ به درد نمي م را زيادي مييا حسي كه خود«
 »...تواند تو را خوشبخت كند؟ نمي

 . و عكس گرفتم» ...ادامه بده. آهان، خوب شد«
بند عقيق  طرف صورتش، و آن گردن نور پنجرة مورب افتاده بود به يك

 .بخشيد با بند چرمي ساده بهش سادگي و تقدس مي
باور كن دقيقاً «: زده بودم هيجان شدت تند و تند ازش عكس گرفتم و به

اي كه لئوناردو داوينچي با چند خط و حركت  شبيه آن طرح معروف شده
 » .دهم كنم و نشانت مي توي گوگل پيداش مي. كشيده و انداخته آن گوشه

خواستم چيزي  مي! عباس«: يانوشكا دستش را گذاشت به شكمش
 ».اميدوارم ناراحت نشوي. بگويم
 »چي؟«
 »...آدم كه نشانة توست، بچة تو، چه جوري سقطش كنم؟اين «

 »!چي؟«: بي معطلي گفتم
خورده سرش را زير انداخته  مثل يك آدم شكست. و او ساكت نگاهم كرد

 .خورد بود و تكان نمي
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 يك اين آخرين تصويرهايي است كه از يانوشكا برام مانده، آغوشي كه
. دم چگونه از كنارم محو شدبه رويم باز كرد و هرگز نفهمي بهشتي آرامش

اي كنار هم نشسته بوديم، و ناگاه كركسي او  انگار ما دو نفر جايي در جزيره
 .آنكه بفهمم چه باليي سرم آمده است بي. را از كنار من برداشت و برد

گويم آخرين تصويرها، به اين خاطر كه من بعد از آن اصالً نفهميدم  مي
 .شوم خوابم، براي چي بيدار مي روم، كي مي كنم، كجا مي چه مي

ها  كافي بود در آن لحظه لبخند بزنم و بگويم كه خوشحالم، و حتا ساعت
هاي بچگانه را در ذهنم به تن  شوم لباس وقتي از جلو فروشگاهي رد مي

آنكه اصالً  خيره شوم بي ايها به گوشه دختر يا پسري اندازه كنم، يا ساعت
شايد به اين خاطر كه . اما تلخ بودم، غافلگير شده بودم. گذر زمان را بفهمم

آمادگي شنيدن اين خبر را نداشتم، و به همين خاطر ديگر يانوشكا را 
 . ديدم نمي

منگ بودم، . يكي دو ساعتي همان روي مبل دراز كشيدم و خوابيدم
وقتي بيدار شدم، يانوشكا خانه را تميز كرده  .شد هام بي اختيار بسته مي چشم

هاي مرا از ماشين لباسشويي در  داشت لباس. و همه جا را برق انداخته بود
هاش  بعد برام چاي آورد، و تا من چايم را بنوشم، لباس. آويخت آورد و مي مي

آمد لب تخت كنارم . را پوشيده و حاضر بود؛ با كيفي آويخته بر شانة راست
هام غرق بودم كه پدرم نبود و من هميشه و من در ياد بچگي .نشست

هميشه نگاهم به در خانه بود كه شايد باز شود، شايد پدرم . دلتنگش بودم
 »كجايي پسرم؟! عباس«: بيايد تو

صورت . م و نگاهش كردمآمدم در درگاه ايستاد. نوشتمداشتم مشق مي
 »!منآقاي ! عباس من«: هاش چروك خوردالغرش با خنده

 »دهي؟چرا جوابم را نمي! كجايي عشقم«: امدست يانوشكا آمد رو سينه
 »صدام كردي؟مگر «: گفتم

 » .ساعت چهار بايد آنجا باشم. اوهوم«
 ».وقتي تمام شد زنگ بزن بيايم دنبالت«

روم  اگر حالم خوب بود خودم مي«: نگاهم كرد و با مهرباني سر تكان داد



 ٢۵٢ ♦ تماماً مخصوص

 ».گردم بهتر كه شدم برمي ،مانم مامان ميروزي پيش سه دو  ،واندليتز
تا چتر را باالي سرش گرفتم و . و راه افتاديم. من ساكت نگاهش كردم

براي آخرين . آنجا تابلو را نشانش دادم .مطب دكتر آژند همراهيش كردم جلو
هر آن ممكن است از شركت باربري . گردم بار بوسيدمش و گفتم كه برمي

 . بيايند و بخواهند فكري به حال پيانو بكنند
وقتي به خانه رسيدم هنوز تصوير يانوشكا توي ذهنم جلو در مطب 

 .كرد ايستاده بود و براي فشار دادن دگمة زنگ تعلل مي
انگشتش را گذاشت روي زنگ، در باز شد، يانوشكا يكبار ديگر تا 

اي طوالني مكث كرد،  بعد با ترديد  برگشت، نگاهي با لبخند انداخت، لحظه
اين آخرين تصويري است كه از او در . و من ديگر او را نديدم. داخل شد

 . دهد ذهنم مانده، و به شدت عذابم مي
 . از من دريغ كرده بود راي ابدب زني كه پناهگاه من بود، خودش را

اند و  گفت كه تزريق را انجام داده. نيم ساعتي بعد به موبايلش زنگ زدم
 .گفت نگران نباش. شوداو بايد حدود دو ساعتي صبر كند تا كار تمام 

پشت پردة . رفت خورد و من دلم سر مي پيانو بر آستانة پنجره تاب مي
درست مثل . كرد ام سنگيني مي ينهشد، و چيزي روي س هام تاريك مي چشم
 .كردتر ميهاي برف كه لحظه به لحظه پيانو را سنگيندانه

 .ها افتادم به اتاق خواب پناه بردم و به صرافت عكس
مثل . رمق بود صداش بي. ساعت بعد به يانوشكا زنگ زدم يكحدود 

را كش هاش و كلمه كرد زد، ناله مي حرف نمي .زد هاي خوابالود حرف مي آدم
او هم ! يكوقت دگفت كه دكتر بهش گفته وقتي تمام شد تنها نرو. .دادمي

 .آيد دنبالم گفته عباس مي
 .اصالً زنگ نزد .كنمباور نمي. به من زنگ نزد. مغرور بود
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در را باز كردم و منتظر  .شدو باز تكرار مي پيچيدصداي زنگ در سرم مي

حاال . آمد توها باال دويد و آشفته از پلهناريوس سراسيمه آندرياس آوه. ماندم
ست؟ چرا پيانو اين  اين چه اوضاعي«: گفت.  سرگشته وسط هال ايستاده بود

  »روي هوا مانده؟ چرا اينجوري شده؟وسط 
 ».اين دستگاه باالبر موتورش سوخت، اين هم ماند روي هوا«
 ».شود يعني چي سوخت؟ اينجوري كه نمي«

 ».خوري اينجا سرما مي. بيا توي اتاق«: گفتم
حاال «: گفت. پريشان بود. و از پنجره به پايين نگاه كرد آمدآندرياس جلو 

 »اين بايد همينجوري آويزان باشد؟
 ».زنندتعطيالت حرف مي اين روزهاي آخر سال كه همه ازبه  افتاديم«

 »يانوشكا چه خبر؟از «: گفت
 ».رفته بود دكتر، قرار بود به من زنگ بزند بروم دنبالش«
 »پس چرا نرفتي دنبالش؟«
من يك لحظه روي تخت دراز كشيدم، منتظر شركت باربري . زنگ نزد«

 سي و سه



 ٢۵۴ ♦ تماماً مخصوص

 هفتساعت . بكنند، خوابم برد پيانو بودم كه بيايند يك فكري به حال اين
با خودم فكر . رفتم دم مطب دكتر، تعطيل بود تندي .يكباره از خواب پريدم

كردم حتماً وقتي رفته تو، كمي صبر كرده كه من دور شوم، بعد همة ما را 
 ».دودر كرده و زده به چاك

 اندازد؟مي! اندازدآدم كه بچة عشقش را نمي
 »؟يعني از يانوشكا خبري نداري«
حتماً . ، جواب ندادبه موبايلش چند بار زنگ زدم. حتماً رفته خانة مادرش«

 » .خوابيده
 »اي؟ دعواتان كه نشده بود؟ بحثي؟ مرافعه«
 ».اصالً. نه، نه«

كه زوزه كشان آمد به نظرم شبيه آمبوالنسي مي. آمدنش عادي نبود
 . خودش را رسانده كسي را نجات دهد

 »خبر آمدي؟ چي شد بي«: گفتم
 ».خيلي خب، راه بيفت برويم. همينجوري«
 »كجا؟«
 »شود بست؟ اين پنجره را نمي ...دنبال يانوشكامعلوم است «

  »يانوشكا؟ مگر كجاست؟«: نگران شدم
هاي موشي دمپايي. و بعد فكر كردم كه از بيمارستان صحرايي فرار كرده

شده البد اش كه ميگشنه. گشته هرا پوشيده و توي جنگل دنبال يك را
الي تنة درخت، شايد  رفتهميترسيده ميكه شب . خورده يا علففندق مي

ها نه، شب. نه اينكه بترسد. هم يك غار براي خودش پيدا كرده كه نترسد
خواست دستم را بگذارم روي يكرد توي بغلم و دلش مخودش را جمع مي

 .گذاشت روي شكمشدست چپم را مي. شكمش
گرماي دستت را . رود توي تنمگرماي دستت از توي نافم مي«: گفتمي 

اند اند و او را بردهربازهاي اسپانيايي پيداش كردهسالبد  ».دارم دوست
 .حتماً بايد بروم مادريد برش گردانم. مادريد

 »اي؟ كجاست؟ساده... ؟بي خبر... ؟بي من ؟يانوشكا«: گفتم
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 ».فهمي بيا مي. شود تا صبح مي برفات پر از  اينجوري كه خانه«
  جوري تو اين«:  گفت  من  به    آندرياس. و راه افتاديمسوار ماشين شديم 

 ».كنم كه اين تو باشي باور نمي ! نبودي عباس
خبر را . زد راند و حرف مي طرف واندليتز مي شبانه در جادة صد و نه به

 . دكتر برنارد بهش داده بود، و او ساعت ده شب آمده بود سراغ من
 . به من گفت كه يانوشكا تصادف كرده توي راه
 كرده؟ كجا؟  تصادف

تند شده بود، و در آن تاريكي يك افسر پليس كنار  برف باز. ساكت بودم
بعد نور تندي منفجر شد و ما را . شاشيد تير دوربين كنترل سرعت داشت مي

 . روشن كرد
 ».مان را انداخت عكس! شايسه«: آندرياس گفت

دور تا . هاي دوربين را ريختم روي كامپيوتر و همه را چاپ كردم عكس
ها را يكي يكي با گيرة لباس  دور اتاق خواب را طناب كشيدم، و عكس

 . خواستم وقتي يانوشكا آمد ببيند مي. آويختم
 .كند هاي ليوان را جمع مي يانوشكا خرده

 .كف دست يانوشكا هاي بلور خرده
 . چند قطره خون .كا، خيسي زمينجوراب يانوش پاهاي بي

 .دنك مي  نگاه جايي را. گويد يانوشكا دستش را گشوده و چيزي مي
 .كشد چند برگ مي  كاغذي  دستمال  جعبة ، ازكامپيوتركنار ميز  يانوشكا

تند آندرياس . كردداد و اين حالم را بد ميماشين بوي الستيك مي 
هيچوقت اينجوري نديده بودمش؛ آشفته، . زد با عصبانيت حرف مي و راند مي

 .عصبي، پرخاشگر
 »چرا گذاشتي تنهايي برود؟«: گفت

دكتره دوستم . جاي دوري كه نبود، همين دكتر سر كوچة خودمان«
حتا به من . با هم رفتيم، و قرار بود من ببرمش واندليتز خانة مادرش. است

 ».زنگ هم نزد
رك كرده، ساعت هفت دقيقه مطب را تو يك و بيست  ساعت شش «
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 ».ها رفته توي درخت
. هام شروع كرد به چرخيدن و جاده در برابر چشم» حاال كجاست؟«

 »  بيمارستان؟«: دوباره پرسيدم
 »براي چي رفته بود دكتر؟«

بايستي حقيقت را . اي نداشتم كشيدم، ولي چاره از آندرياس خجالت مي
 ».نين كندحامله شده بود، رفته بود سقط ج«: گفتم بهش مي

 »تنهايي؟«
صداي و . چرخيدميروي شيشه ماشين  برف. افتاديم توي اتوبان

. بلندتر بودهم از صداي موتور ماشين  ،خيس بر آسفالت الستيككش  شالق
نظرم آمد جايي دارند قير  به. كرد بد ميخيلي صداي الستيك خيس حالم را 

خواست پدرم را شده دلم مي. كنندپزند يا البد دارند جايي را آسفالت ميمي
 .حتا يك نظر، ببينم

 »...اش كردم تا دم در مطب همراهي«: گفتم
 . نشنيد
تو فكر نكردي آن لحظة درد و ضعف توي مطب دلش «: داد زد

 »خواسته كنارش باشي؟ مي
 ».چرا خيلي هم فكر كردم«: گفتم
 . نشنيد

 »فكر نكردي كه بهت احتياج داشته؟«: دوباره داد زد
حال خودم . اما قدرت تشخيص نداشتم. معلوم است كه بهش فكر كردم«

خورم و خودم من لق لق مي. من اين روزها حالم خوب نيست .هم خراب بود
 »!كشم، آندرياسرا مي

:  فقط در آن تاريكي نگاهم كرد و بعد پاش را گذاشت روي گاز. نشنيد
 »پس چرا تنهاش گذاشتي، عباس؟«

ها از خجالت آب  كردم كه توي مطب زير نگاه آدم ميشايد به اين فكر «
 »...شوم مي

 . نشنيد



  عباس معروفي ♦٢۵٧

اصالً «: با كف دست كوبيد روي داشبورد. حتا صبر نكرد حرفم تمام شود
مگر عاشقت نبود؟ مگر  تان نيامد؟ چرا تصميم گرفتيد بچه را بيندازيد؟ حيف

 »اندازد؟مي! اندازدعاشقش نبودي؟ آدم كه بچة عشقش را نمي
فقط بهش گفتم تو مطمئني كه حاال وقت . اجباري در كار نبود«: فتمگ
لبخند گفت هر يانوشكا با . گفتم با دكتر مشورت كندار شدن است؟  بچه

 ».جور تو بخواهي
 .نشنيد

! اي، عباس تو همه چيزت را از دست داده«: زد نفس داد مي وقفه و يك بي
 » .اي تو سقوط كرده

پس تو كي بالغ «. ام زد كه انگار جنايتي مرتكب شده جوري داد مي
 » خواهي يك تصميم درست براي زندگيت بگيري؟ شوي؟ كي مي مي

آره، آدم وقتي سر جاي خودش نيست، قدرت تشخيصش را از «: گفتم
فقط خدا كند باليي سر . دهد دهد، ابعاد انسانيش را هم از دست مي دست مي

 ».ده باشديانوشكاي من نيام
: ريخت روي سرم اش را مي هاي جهنمي آندرياس مثل آتشفشان گدازه

چه جوري  !انصاف چه جوري دلت آمد اين دختر را تنها رها كني؟ بي«
 »گذاشتي تنها برود بچه بيندازد؟

شدم، و بعد مثل روح سرگشته در البالي  شدم، آب مي ذوب مي  
 . چرخيدم ها مي عكس

 . يدآ يانوشكا به طرفم مي
 .موهاي يانوشكا، گندمزار طاليي

 . كند پري نگاهم مي
 .ماشين توي برف گير كرده

 !اش را باال آورده، يك بشقابخالد انگشت سبابه
  .داردهاي بلور را از زمين برمييانوشكا خرده

  .پري چمدان در دست جلو در ايستاده
 . زير برف پيانو در قاب پنجره
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  .پنج نوشته شدهعدد بيست و  پرية روي سين
 .خندد مي، و هش را باال برددست ،هرا زدي پري ها نور فالش چشم

هاي هال پيش آمده  تا نيمه برفدو لنگه پنجرة هال چهارتاق باز بود، 
را بسته بودم كه باد خواب در اتاق . خورد پيانو در آن باد ديوانه تاب مي ، وبود

 .هم نريزد بهرا ها  عكس
 » .خدا كند باليي سرش نيامده باشد«: گفتم
 ».آيدديگر باليي سرش نمي. مطمئن باش«: گفت
. گشت توي شيشة ماشين شد و برمي هاي سفيد جاده از جا بلند مي خط

هام به  آمد، و همه چيز جلو چشم نفسم سنگين باال مي. سرم را دزديدم
 . حركت درآمده بود

  .يانوشكا شبيه طرح لئوناردو داوينچي
 .شاشد يك افسر پليس در تاريكي كنار تير دوربين كنترل سرعت مي

 .چيزي پيدا نيست. اينجا كجاست؟ تاريكي
تابلوهاي زرد را . نه را ادامه داد و آندرياس از اتوبان خارج شد، و جادة صد

ها همه سياهي بود كه داشت خط. ديدم اما چيزي را نمي توانستم بخوانممي
 »حيفت نيامد؟! دختر به اين مهرباني« :آندرياس گفت. ريختفرو مي

 . هجوم مردم به خيابان
 . اند مردم دور ماشينم حلقه زده

يانوشكا كنارم نشسته؛ شبيه مريم مقدس، شبيه طراحي لئوناردو 
داوينچي، شبيه همان دختري كه فرق سرش از وسط باز شده و موهاش چند 

 . رنگ قوي جعد خورده، همان طراحي تك
 .يانوشكا در نقاشي رنوار كنار بار هتل

 . پيانو آن باال، روي هوا
 . من و يانوشكا روي كاپوت ماشينعشقبازي صحنة 

 !گويد اوه ماي گاد زند و مي پيرزني با دو دست به صورتش مي
 مامان كي آمده بود؟. من و مامان و يانوشكا

 . پيانو در حال باال رفتن از پله برقي و منجنيق
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هاش را تو هم كشيده، بال گشوده، و با صداي لرزاني شعر  اخم يانوشكا
شت، همچون از كنار كشورم خواهم گذ«: خواند معروف ماياكوفسكي را مي

 »...باران اريب تابستان
اش نوشته  كه روي سينهصورتي يانوشكا چمدان در دست، با بلوزي 

 .بيست و پنج
 .اش را بغل كرده يانوشكا گربه

 !گويم چقدر دنيا ناامن شده، عشق من يانوشكا ميدارم به . خودم
 كي از من عكس گرفته؟

 . تاپ نارنجي به تن دارد، و هوا گرم است. نوازد يانوشكا پيانو مي
 .بر درگاه خانه پريمامان و 

 . من و مامان و يانوشكا در حال غذا خوردن
 مامان كي آمده بود؟ عكس را كي گرفته؟

ها زد  آندرياس از يك راهبند و ريل قطار گذشت، كمي جلوتر، بين درخت
 . بغل، و پياده شد

سرم را با دو دست نگه داشته بودم كه . دانستم چه اتفاقي افتاده نمي
 .كردند توي سرم درخت اره مي. نيفتد

 »شوي؟ چرا پياده نمي«: طرف مرا باز كرد هايي بعد آندرياس درِ لحظه
با اينكه ساكت منتظر ايستاده بود، خيال . نگاهش كردمو » چي شده؟«

 .كردم چيزي ازم پرسيد
 »من؟«: گفتم 
 ».آره، تو«
 »چي شده؟«
 ».بيا پايين«

سرش آمد، آندرياس  تري مي كم برفبا اينكه در پناه درخت . پياده شدم
زير بازوم را گرفت و در شعاع نور ماشين، تاج گل . شده بود سفيدكامالً 

 ».يانوشكا«: بزرگي را كه به درخت بسته بودند نشانم داد
كف زمين در تأللو نور ماشين، . هاي گل بود دور تا دور درخت پر از دسته
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 . كرد شيشه خرده و سكه ريخته بود تا چشم كار مي
نيروي بدنم از زانوهام خالي شد، روي زانوهام . بدنم شروع كرد به لرزيدن

 . فرو نشستم
ها آويخته بود، در باد تكان  كاغذي بر شاخه  هايي كه در فانوس شمع

 .كرد پت مي ها پت خورد، و روشنايي كمرنگي اينجا و آنجا بر شاخه مي
 !برف، برفكالغي از راهي دور گفت 

 »حاال كجا دنبالت بگردم؟. نيانوشكاي م«: گفتم
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صبح شنبه . خواهم بخرم دانستم چي مي نمي. گردم دانستم دنبال چي مي نمي

به ياد همكار مرحومم كريشن باوئر كه آخرين بار با او رفته . رفتم باوهاوس
هست كه بودم باوهاوس، و يادم نيست آيا چيزي خريديم يا نه، فقط يادم 

 .بهش نه نگفتم و همراهش رفتم
. كردم المپ يخچالم سوخته بار فقط به ياد او رفتم، شايد هم فكر مياين

ها گشتم، قدري هم به تير و تخته و گچ و  كمي در قسمت پيچ و مهره
ها و لوسترها  گذشتم همة المپ از قسمت برق كه مي. سيمان نگاه كردم

احساس كردم كه . كرد نور تند اذيتم مي. خواست فرار كنم دلم مي. روشن بود
 . كند تا تصور خودش را بتاباند عشق بقية تصويرها را مخدوش مي

 . ها باندها رفتم، و بعد نر قسمت شويندهبه 
 »كني؟ اگر من نباشم چكار مي«: در ذهنم گفت يانوشكا
 ».توانم زندگي كنم با خيالت هم مي. هيچي«: گفتم

را بگيرم و براش تعريف كنم كه پدرم ماه به ماه  شبرگشتم كه بازوي
 . هاپيچيدم به قسمت آينه. نبودفرستاد، براي من يك پاكت سيمان مي

 سي و چهار



 ٢۶٢ ♦ تماماً مخصوص

 .هاآينه هاآينه هاآينه
تابي و  عشق يعني بي. كه آدم خود را در نگاه كسي ببيند عشق يعني اين

 .هاي توعشق يعني دست. عشق يعني ديدن و ديده شدن. انتظار
چه  هاسيماندانستم با ها نميسالخواستم آنجا به يانوشكا بگويم كه مي

بود سيمان  هايپاكتآن كردم تنها فكر ميها بعضي وقتها بعد سال. كنم
از ايوان خانه را اشغال كند و مرا ياد پدرم بيندازد و  ايتوانست گوشهميكه 

ست نه پوشيدني و نه يك پاكت سيمان كه نه خوردني. نه هيچ چيز ديگر
  .ماندجور يك گوشه ميآيد، و همانبه هيچ كاري نمي. هيچ

م نكند پدرم به همين قصد ماه به كردها فكر ميها بعد بعضي وقتسال
كه بروم پستخانه آن پاكت سنگين را به  هفرستادماه يك پاكت سيمان مي

؟ كول بكشم و برسانمش به جاي امن تا يادم برود كه دلم براش تنگ شده
سرم به همان آوردن و چيدن و مراقبت كردن از سيمان خواسته نكند مي

آبنباتي دهنم را شيرين نكند، تلخ و سنگين گرم باشد، و جاي خالي او حتا با 
 ؟مصرف جلو چشمم باشد و روزگار بگذردو بي

 .كردمبه اين چيزها فكر مي
طناب را روي ميز . آخرش هم يك حلقه طناب خريدم و به خانه برگشتم

 .گذاشتم، و يك شيشه آب سر كشيدم
  .ام فهميدم براي چي آن را خريده افتاد نمي تا نگاهم بهش مي

خرد كه وقتي در نهايت ضعف به آن نگاه  آدم گاهي با اقتدار چيزي مي
خواهد يك شيشه آب سر  شود كه دلش مي تفاوت مي كند، جوري بي مي

 .بكشد، روي كاناپه بيفتد، و به خوشبوترين عطر دنيا فكر كند
خيره به شيشة مورب سقف كه برف آن را  .و از خواب پريدم !پف: گفتم

يك سيگار . ام كر كردم چقدر از اين ديوار كج خسته شدهف. پوشانده بود
 .خواست بخوابم و ديگر بيدار نشوم دلم مي. روشن كردم و رفتم توي فكر
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دور و . لرزيدم از خواب پريدم اي كه از تنهايي و وحشت مي درست در لحظه
هنوز  برفكنم؟ ساعت پنج صبح بود و  من اينجا چه مي ،برم را نگاه كردم

شيشة آب را سر كشيدم و باز به همان صورتي كه خوابيده بودم، . باريد مي
دانستم اگر جهت و جاي سرم را  مي. خوابيدم كه شايد ادامة خواب را ببينم

 . شوم عوض نكنم از سرزمين خواب قبلي به اقليم ديگري پرتاب نمي
سرم را در آن فرو . داد؛ بوي موهاش، بوي گردنش وشكا ميمتكا بوي يان

 . بردم و عميق نفس كشيدم
تصميم داشتم اهميتي ندهم و در بوي يانوشكا آرام . آمد صداي زنگ مي

نوك پنجه راه افتادم كه . به زحمت از جا كنده شدم. دوباره زنگ زدند. بگيرم
   .يانوشكا بيدار نشود

رفتم جلو و از پنجره نگاه كردم، آن . خورد تاب ميپيانو در آستانة پنجره 
آمد،  خلوت به چشم من آرامگاه متروكي ميها حياط پايين در نيمسايه

هاي پهن  پوشاند و آن برگ آرامگاهي پر از گياهان قديمي كه زمين را مي
آمد اين تصوير را كجا ديده  يادم نمي. شده بود محوبرف درهم فرو رفته زير 

 سي و پنج
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خلوت پر از دوچرخه بود، و  كردم حياط ه وقتي از باال نگاه ميهميش. بودم
 هاي زباله كنار هم رديف شده بود، و حاال آرامگاهي از يادرفته آنسوتر سطل

 ؟يانوشكا پشت سرم ايستاده بود. برگشتم. كرد ، و همين هراسانم ميبود
 »!آنجا را ديده بودي؟«: گفتم

با پرسشي در و او  .كه توجه كند با دست به آن پايين اشاره كردم
 . هاش اخم كرد و از پنجره خم شد چشم

موجودي كه توي . ريخت كرد؛ همه چيز آرامشم را به هم مي هراسانم مي
اي از من يكي ديگر مثل  تكه. كرد شكمش پنهان كرده بود هراسانم مي

 . كرد خودم از خون من هراسانم مي
مثل يك مالفه سبك . جلو رفتم، دست انداختم و بي اختيار بلندش كردم

خودش را باال . بود، سبك و خيس؛ احساس كردم خودش هم همراهي كرد
ته دلم ريخت، خودم را پس . ها ناپديد شد برگبرف و كشيد و لَخت در انبوه 

 .كشيدم
سوز تندي از  .ام را پوشيدم و در را باز كردم تندي حوله. باز زنگ مي زدند

لرزيدم و خودم را بغل . و از پنجرة باز بيرون رفت ها باال خزيد پايين پله
 . كردم

 .پري پشت در ايستاده بود
 .رفتيم ها پايين  و ما آرام از پله. دستش را دراز كرد و دستم را گرفت

 . دستش گرم بود
اش را  هانگشت سباب. پله به خودم خيره شدم، خالد بود در آينة پاگرد راه

 پرسيد بشقاب داري؟  باال گرفته بود و با لبخند مي
 . فكر كنم براش مهمان آمده بود
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 ».، آقاي ايرانيمهمان داريد«: پرستار گفتخانم 
 »من؟«
 ».بله«
 »ناريوس؟آندرياس آوه«

. ايشان كه صبح پيش شما بودند«: و بعد لبخند زد» !ناين«: محكم گفت
 » نبودند؟

. بيمارستانمدر من  ددانيفكر كردم جز خالد كسي نمسر تكان دادم و 
 »آيد؟پس چرا نمي« .كنمبهش بگويم ديگر گمت نمي نبود كهيانوشكا هم 

 ».كندتان را مرور ميدارد پرونده«
هاج و واج مانده بودم، و . برنارد با يك دسته گل آمد تودر باز شد و دكتر 

. نشستم و خواستم از تخت بيايم پايين. دانستم چه واكنشي نشان بدهمنمي
و لطفاً را با  »!همانجا بمانيد لطفاً .شما اجازه نداريد راه برويد«: پرستار گفت

 .تأكيد محكمي گفت كه تكان نخورم
. كردبود و با لبخندي ثابت نگاهم مي برنارد زل زده. سر جايم ماندم

 سي و شش
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 . سري تكان داد و چيزي زير لب گفت كه نفهميدم. سالم كردم
دسته گل را گذاشت . نشستروي آن صندلي چرمي سياه بعد آمد كنارم 

: هاخيره شد به گلبرگ. روي تخت كه در مالفة سفيد بيشتر جلوه كند
 »!كني، عباس؟داري با خودت چكار مي«

 ».و ديگر چيزي نفهميدم. مپله افتاد توي راه«
زنگ زده بود بيمارستان و آمبوالنس خبر . برادرم تو را ديده بود. آره«

 » .كرده بود
 ».فكر كنم خالد پيدام كرد«
 »ت؟خالد؟ همساية عراقي«

 »!ديروز مجلس ترحيم يانوشكا بود، و تو نبودي«: گفت. سر تكان دادم
آدم وقتي در ! مجلس ترحيم؟! من؟گاه آخرين تكيه! يانوشكاي من؟

هاي دراز منتظر پدرش باشد و اين انتظار به سر نيايد، عادت كودكي زمان
كند به سادگي قبول كند كه هر عادت مي. كند كه منتظر كسي نماندمي

براي خودش پيدا كند كه از  پناهگاهيكند باليي سرش بيايد، عادت مي
دلم براي شنيدن صداي مامان . شده بودام تنگ دلم براي خانه. چيزي نترسد

فضاي سفيد و ساده بيمارستان . چرخيدمورچه شده بود و هي توي تنم مي
 »سفر به قطب خوب بود؟« :پرسيدم .برددلم را سر مي

 ».امهنوز نرفته«
خواهد بگويد؟ حاال چي مي. پرسيدمكاش ازش نمي. دلم هري ريخت

رود قطب؟ حاال چكار كنم كه از آنهمه احضاريه و بوكوفسكي حاال با كي مي
حاال چه وقت پرسيدن بود؟ هاي شوم خالص شوم؟ خيالدادگاه و اخراج و و 

حاال چه جوري يانوشكا را بگذارم كنار پري و ندانم كه سينه بر كدام سنگ 
 قبر بمالم؟
  .كردم وري خوابيدم و نگاهرفت، يكسرم گيج مي. زدهام دودو ميچشم

زياد . زودتر خوب شو عباس. بايد استراحت كني«: از جاش بلند شدبرنارد 
 » .افتيمساعت هفت صبح يكشنبه راه مي. وقت نداريم
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دوبار   آپارتمانم  زنگ  صداي  وقتي  ژانويه  ششم  روز يكشنبه  صبح  هفت  ساعت
  مثل  شمال  قطب  و سفر به  شده  كنده  كلكم  فهميدمپيچيد،   در گوشم  پياپي
 . است  ، قطعي مرگ

  چيز را دقيق  ، همه انداختم  آپارتمانم  جاي  همه  به  بار نگاهي  آخرين  براي
  در سردابة.  رفتم  ها پايين و از پله  را برداشتم  و وسايلم  ، چمدان از نظر گذراندم

فكر   رفتن  پايين  به  ، فقط كردم فكر نمي  چيزي  ، به رفتم فرو مي  پله  پله  مرگ
قرمز   ماشين  دم.  شدم  خارج  از ساختمان  جوري  چه  نيست  و يادم.  كردم مي

به   و سبز ساختمان  در بزرگ.  واگشتم  سرم  پشت  و به  دكتر برنارد ايستادم
،  كنم  خداحافظي  زشا  نبود كه  اطراف  آن  آدمي  بود، و هيچ  شده  بسته  رويم
 .بودند  خواب  همه

  شان بودند، و يكي  نشسته  هاشان در اتاقك  سورتمه  سگ دوو   بيست
  كسي  در گوش  كشيد، انگار داشت مي  خوشحالي  زوزة  آرامي  به  داشت

 .كرد مي  را تعريف  اش خوشحالي
ديگر، و   اتاقك  به  رفت مي  از اتاقكي. چرخيد مي  دكتر برنارد دور ماشين

 سي و هفت
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نكند، اما   كرد اعتنايي  سعي  من  با ديدن. ها بود سگ  به  حواسش  همة
را   آمد و درِ كابين  طرفم  به.  است  مرا ديده  تازه  چرا وانمود كرد كه  دانم نمي

 ». پشت  اينرا بگذار   و وسايلت  چمدان«: باز كرد
  كه  خرما داشتم  جعبه  شيراز و سه  چند بطر شراب  اي پارچه  كيسه  در يك

:  گرفت  را از من  كيسه  با خوشحالي.  بودم  برنارد آورده  براي  هديه  عنوان  به
 »؟ ، عباس چطوري«

  ديگر كابين  كه  كردم  احساس  چمدان  گذاشتن  و موقع  دادم  تكان  سري
 .دهد نمي  سگ  ويب  ماشين

با   خصوص  ، به است  شيراز واقعاً عالي  شراب  اين«:  دكتر برنارد گفت
ها را  اين  من«:  كرد گفت مي  را وارسي  كيسه  توي  طور كه و همين» .خرما
 ». گردم برمي زود،  دفتر برادرم  توي  گذارم مي

  كردم فكر   هر چه. بودم  سفر گرفته  و خرما را براي  شراب.  بور شدم  كمي
.  را بستم  و كمربندم  نشستم. ولش كن  گفتم.  سر درنياوردم  شكار  از اين
  زير برف  جلوتر ماشينم  آن. بود  ، بسته انداختم  اتاقم  پنجرة  به  از پايين  نگاهي

هر چيز چند برابر بود؛   برق حجم  چراغ  تيرهايزير نور . بود  كامالً سفيد شده
  سرعت  ، كندي ديدم مي  بغل  از آينة  ها كه سگ  ، بخار دهن ماشينم  روي  برف
 .آلود بود چيز خواب  همه  گذشت مي  از خيابان  كه  يماشين

. يا اميدت را از دست داده يتن دادن به اين سفر يعن«: گفت يآندرياس م
 ».يا كردن خسته شده يگشايد هم از زند

  آن  را از الي  روشنايي  توانست نمي  قدرتي  هيچ.  انداختم  آسمان  به  نگاهي
  مرا از آن  توانست چيز نمي  بود، و هيچ  جا تاريك  برساند، همه  زمين  ابرها به
  زندگي  ، حتا اگر هرگز روي بروم  كه  بودم  داده  تن. بياورد  بيرون  سنگي  حالت

ريزريز و   زوزة . جنگيدم مي  و با خودم  بودم  كرده  را پنهان  روحم.  را نبينم
 .  كردم كز مي  تر در خودم و بيش  شنيدم ها را مي سگ  شادمانة
،  انسان  خميدگي  ، تا ته فرو بردم  كز كردن  جاي  فنر تا آخرين  را مثل  دلم

و   را بردارم  ، چمدانم ا باز كنمر  ، در ماشين از جا بلند شوم  بعد يكباره  كه
  از اين  من  و بگويم  شوم  سينه  به  با برنارد سينه  جلو درِ خانه  درست.  برگردم
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  تكان  توانستم و نمي  كردم مي  رو سفيد نگاه پياده  به.  آيم نمي.  ترسم سفر مي
از  يا مانده بود، با ته  خوشحال  اش آمد، و چهره مي  برنارد داشت.  بخورم

فكر   چيزي  بود و ديگر به  در جيبم  كليدم  دسته. خوابي و كم  خستگي
 .افتاد  و راه  نشست  فرمان  برنارد پشت.  كردم نمي

،  دكتر جان«:  پيچيد، گفتم  اصلي  خيابان  به  كه  خودمان  از چهار راه
 »؟ شود برگردي مي

 »؟ چي  براي«: زد  ترمزي  نيش
 ». ام را جا گذاشته  نمو خميردندا  مسواك«

صد تا !  كواچ  آخ«: گاز  روي  را گذاشت  حرفم را رد كرد و پاش  با دستش
 ». گرديم ما برنمي.  خرم مي  برات  و خميردندان  مسواك

از . دور كند  ام تر مرا از منطقه سريع  هر چه  داشت  مأموريت  انگار كه
تصوير   و هيچ  بوديم  شده  اتوبانو بعد ما وارد .  و شهرم  ، خيابانم ام خانه

  و ازش  بزنم  تلفن  آندرياس  به  رفت  يادم.  وجود نداشت  برام  آشنايي
  داني مي .شود يحتماً نگران م . بزنم  زنگمامان   به  رفت  يادم.  كنم  خداحافظي

 آيد؟ مي  چرا از سفر بدم
 »چرا؟«:  دكتر برنارد گفت

از   خواهي البد مي«:  گفتم. شود زير و زبر مي  آدمچيز   همه  كه اين  براي
 »! بگيريم  مسواك  بنزين  پمپ

 ».فراموش كن«: را در هوا تكاند  باز دستش
را   خلوتت  و گوشة  آرامش  همين  باز هم  برگردي  وقتي  كني تو فكر مي

  ه، و هم تالطم  بيفتد توي  جورهايي  يك  ات بار ديگر زندگي  ؟ اگر يك داري
  بار ديگر از صفر شروع  كه  را داري  ؟ توانش كني مي  چيز زير و زبر شود، چه

 ؟يده مي  از دست  يا ساخته  كه  را هم  مختصر خلوتي  ؟ يا همين كني
را با او   ات دلهره  تواني و نمي  اي نشسته  ديگري  حاال كنار آدم  كه  همين

؟  نه  بگويي  تواني چرا نمي.  وستت  بختي از تيره  بخشي  ، خودش كني  تقسيم
  آسان  كه يها ياد بگير ياز آلمان  توانستي مي  سال  همه از اين  پس  الاقل
 . نه يبگوي
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  خيابان  توي  ، مردم بودم  ساله  پنج  من  جنگ  زمان«:  دكتر برنارد گفت
  سطل  توي  مادرم  هست  يادم. كردند چيز پيدا نمي  گشتند و هيچ غذا مي  دنبال
سرما، .  مينمير  از گرسنگيو برادرم   من  كه  گشت مي  چيزي  دنبال  آشغال
  توانيد بفهميد كه ؟ شماها هنوز نمي داني ، مي ، امريكا، شوروي ، خرابي وحشت
  راحتي  به  اند كه ياد گرفته  همين  براي. اند گذرانده  روزگاري  جا چه اين  مردم

 ».رند، و گاز را بگي بگويند نه
  ها را دوباره يآلمان  ها و مصائب سختي  جهان  هاي ملت  همة  قرار نيست

انفجار  يصدا  ما هميشه.  را داريم  خودمان  هاي تجربه  ما هم! كنند كه  تجربه
  شايد دليلش.  نياز داريم  محبت  به  ما هم،  ما تجاوز شده  به  ، مدام ايم شنيده
.  بريم كار نمي  هرگز به  و رفيق  دوست  را براي  نه  چيزها باشد كه ما كلمة  اين

  آساني  به  توانيم نمي  هم  رهگذران  به.  بريم كار نمي  به  هم  آشنايان  حتا براي
   زحمت  خيلي  كنم  را حفظ  خودم  خلوت  گوشة  كه  اين  براي  من.  بگوييم  نه

 . رد بدهم  تو جواب  به  نتوانستم  اما ! ، دكتر ام كشيده
مواد مخدر معتادند   به  كه  كساني.  اعتياد است  يك  تنهايي«: برنارد گفت

خو   تنهايي  به  كه  كساني. بدانند  خواهند كه دانند اما نمي مي  خودشان
  اعتياد به. شوند نابود مي  دارند در اعتياد تنهايي  دانند كه كنند، واقعاً نمي مي

  فرو رفته  وحشتناكي  تنهايي در، اما تو  عباس  نيست  مهم  و ترياك  حشيش
  تصميم  ها بود كه مدت.  است  خطرناك  يبيمار  يك  نظر من  به  كه  بودي
 ». بكشم  بيرون  ات تنهايي  تو را از سوراخ  داشتم

را   جلوش  توانستم نمي  بود كه  در آمده  حركت  به  در سرم  از كلمه  يا ريسه
بود،   زده  چمبره  ام سينه  روي  را كه  بدي  و احساس  را بستم  هام چشم.  بگيرم
 .  كردم  تحمل

بدهد تا اعماق وجود و   اجازه  ديگران  به  آدم  كه  انگيز است چقدر غم
  مغلوب  را برگردن  پاشان  فاتح  د با چهرةرا زير و رو كنند، و بع  روحش

،  كردم  نگاه  بيرون  به  از پنجره. كنند  كار را تمام  بفشارند و با دو تكان
 . ببينم  چيزي  كه آن بي

 »؟ كني نمي  كيف.  كن  نگاه  منظره  به«:  گفت
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 ».اصالً. نه«
  ديشب  مه.  كنم  خداحافظي  و ازش  بزنم  زنگ  مامان  به  رفت  يادم

را   زند و حالم مي  زنگ  او گاهگاهي  هرچه .امروز صبح  ، هم توانستم مي
:  گفتم.  ام را فراموش كرده  انسانيتم  و شايد  ام شده  معرفت بي  پرسد، من مي
 ». بزنم  زنگ  مامانم  به  رفت  يادم«

.  ديمش مي  نزديك  شمال  درياي  و به  كرديم مي  طي  سرعت  را به  اتوبان
  رنگ  بودند، به  جا سبز شده جا و آن اين  درخت  مولد برق مثل  هاي پروانه

  كردم  شروع. شد مي  و خاموش  روشن  آن باال مدام  سرخ كه  سفيد، با چراغي
چرخيدند و از باد هوا برق  مي  آرام  برق كه  پرة  سه  مولدهاي  شمردن  به
 . گرفتند مي

  برنارد از دخانيات  دانستم مي  كه ، و با اين سيگار بكشم  خواست مي  دلم
 .  گذاشتم  لب  به  و يكي  درآوردم  را از جيب  سيگارم  دارد، پاكت  نفرت

 ». سيگار بكشي  نداري  اجازه«:  كرد و گفت  من  به  ناگهاني  نگاهي
 ». كنم را باز مي  پنجره«
 »! سيگار بكشي  ماشين  توي  نداري  اجازه«
 »دكتر؟  اي مگر اسير گرفته«

 »؟ كني نمي  چرا ترك«:  گفت  خشني  با لحن
  و پنج  ؟ بيست ديگر نخورم  بگيرم  تصميم  يكباره  كه  است  مگر هويج«
 ». كشم مي  كه  است  سال

  »! نكش  خب«
را چنان با مهارت اين كار . گوش سيگارم يخواباند تو يم ميرزا عبداله

. فهميدم سيگارم پريده يشد تازه م يسيگارم زير پاش له م يكرد كه وقت يم
هم، صداش را  يكشيد تو يهاش را م بهش بگويم اخم يآمدم چيز يو تا م

 »!خب نكش«: كرد يهم كلفت م
 » . كشم باشد، نمي«

  تكيه  پشتي  را به  سرم.  را بستم  هام و چشم  گذاشتم  را در پاكتش  سيگارم
كرد و برق  مي  را خالي  زيرسيگاري  مدام  كه  فكر كردم  مامان  و به  دادم
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، آنوقت دلت گيرد ميمانده سيگار   بوي  آپارتمانت«:  گفت مي.  انداخت مي
 ».يخواهد به خانه برگرد ينم

 »؟ بدهم  را نشانت  برلين  هاي خيابان  يمبرو  خواهي مي«
 »! تماشا ندارد، مامان  كه  خيابان«
 »! دانم مي  ، چه قشنگ  جاهاي  همين«
 ». است  هم  جا مثل  همه. ندارد  ديدن  شهر كه.  تو را ببينم  ام آمده  من«

خريد،   با اصرار بردمش  بار كه  بجز يك.  بود و رفت  من  پيش  دو هفته
كرد،  ها را اتو مي كرد، پرده را اتو مي  هام لباس.  نگذاشت  بيرون  را از خانه  پاش
،  انداخت را برق مي  ، خانه پخت جورواجور مي  كرد، غذاهاي ها را اتو مي مالفه

 .كرد مي  نگاه  تلويزيون  و گاهي
.  شدم  برق منصرف  مولدهاي  از شمردن  راند و من مي  برنارد در سكوت

  . را بستم  هام و چشم  دادم  تكيه
  بعدي  بنزين  پمپ.  است  وحشتناك  خيلي  سيگار در ماشين  ماندگي  بوي«
 »...بعد  اما تا ايستگاه.  تا بكش  ، سه ، دو تا بكش دارم مي  نگه

 ». كشم باشد، نمي«
شد و از   بعد ديگر سكوت. هام را بستم كه او خيال كند خوابم چشم
  بود كه  معلوم. بارد يم  باران  كه  فهميدم  بر آسفالت  الستيك  چسبناك  صداي
  كه در جادة  كاميوني   فرق دارد با صداي  خيس  ها بر آسفالت چرخ  صداي
شود،   تمام  اما تا آن جادة خيس. رود مي  وار پيش و ديوانه  كرده  كله  كويري
 ؟ مردم مي  از تشنگي  آيا من

  پيچ  همه  و آن  رفت مي  پيش  خراب  هاي در جاده  زيل  رنگ  توسي  كاميون
  آهني  دستگيرة  و با دو دست  بودم  ايستاده  پدرم  پاهاي  وسط.  نداشت  تمامي
از   داشتيم.  كردم مي  نگاه  پيچاپيچ  جادة  و به  بودم  داشبورد را گرفته  باالي
 .زد تند مي  من  و قلب  گذشتيم مي  پرتگاه  هاي لبه

  شود با حرف  پرت  حواسش  كه  آن ها بي جاده  مطلق  خداي  كابلي  آقاي 
 .داد مي  گوش  فقط  ساكت  كند، و پدرم  رانندگي  توانست بهتر مي  زدن

  بردم مي  سياه  نان   زيل  و با همين  بودم  ارتش  رانندة  من  شهريور بيست«
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  حضرت  كوچك  عكس  يك  من.  كردم مي  توزيع بهارستان  توي  مردم  براي
كنده   ملي  بانك  قديمي  تقويم  از يك.  آمد داشت  برام  خيلي  كه  موال را داشتم

 » .جا اين  و چسبانده بودم  بودم
در ابرها، با   نشسته  كرد؛ مردي  اشاره  علي  حضرت  عكس  به  با دست

  ، يا از عرش عرش  بهبود   رفته  سرش  از باالي  كه  ذوالفقار دو سر، و نور تندي
 . پرپشت  و سبيلي  ، و ريش درشت  هاي ، با چشم سرش  بود به  تابيده

  شركت  مرا به  بر قضا، وقتي  دست«:  را رد كرد و گفت  بزرگ  چالة  يك
.  من  را دادند به   كاميون  ، همين شركت  رانندة  شدم  و من  كردي  معرفي

  سبز اين  رنگ  به  چشمم  وقتي  روز اول! يايران يزندگيم را زير و رو كرد
  اين  ما را كشيد پشت  تقدير دوباره  يعني  گفتم. نشد  افتاد، باورم  رجب

و سير   فرمان  به  را گذاشتم  سرم.  موال را ديدم  باال و عكس  غربيلك؟ پريدم
  حال  ا بهت  جمعيت  اين.  افتادم  سياه  و نان  بهارستان  ياد ميدان.  كردم  گريه

  »شد؟ سير نمي  ملت  چرا اين. بودند  و باز گشنه  داديم مي  نان  همهآن؟  كجا بود
 »! ، كابلي باش  مواظب«:  گفت  پدرم
 ». هستم«:  ديگر را رد كرد و گفت  دو چالة  كابلي  آقاي
  شده  زوزه  به  موتور تبديل  صداي. بود  كرد و ساكت مي  نگاه  جاده  پدر به

اين   وقتي«:  گفت  كابلي  آقاي. كشيد مي  زوزه  كرد و هم هورهور مي  هم. بود
 .راند مي  و همچنان» . نيست  چيزي. كشد مي  زوزه  كند كمي مي  داغ رجب

 ». ام تشنه  من«:  و گفتم  كردم  نگاه  پدرم  به. بود  ام تشنه  من
بريز  خب! سته كه آنجا آب«: كرد  اشاره  پالستيكي  كوزه  به  كابلي  آقاي

 »؟ كني مي  مضايقه! براش
بود   داغ  آب.  را پر كرد و داد دستم  پالستيكي  ، ليوان را برداشت  پدر كوزه

  خواست مي  و دلم  هام گوش  پيچيد توي موتور مي  زوزة.  بنوشم  توانستم و نمي
حاال تقريباً داد   كابلي  شد، و آقاي تر مي بيش  لحظه  به  صدا لحظه.  كنم  گريه
  اسقاطي  وقتي.  است  ارتش  مال  ، اصلش زيل  هاي كاميون  اين«: زد مي
كند كه،  اوراق نمي  را  يجبرهمچو   يك  دپو هم. دهند دپو شود، مي مي
كند  مي  خرد تعميرش رود مي مي  هم   شركت.  مناقصه  گذارد به مي
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 »... جان  سگ.  جان  سگ. كند خر كار مي  مثل. كار  به  اندازدش مي
موتور باال   قدر زوزة  آن.  فرو بردم  اش را در سينه  و سرم  كردم  پدر نگاه  به

  ام از سينه  داغ  چيزي  فقط.  شنيدم را نمي  ام گريه  صداي  خودم  بود كه
  داد، بوي مامان مي  بوي  كه  اي گريه. زد مي  بيرون  هام جوشيد و از چشم مي

 .كرد مي  و آرامم  آميخت الجورد مي  با بوي  هك  پيرهنش
 »؟يبين يم. تصادف شده«: دكتر برنارد گفت

 » ؟يخواب«: برنارد گفت. هام را باز نكردم ساكت ماندم و همچنان چشم
الستيك بر آسفالت خيس فكر كردم و ته  يبه صدا. تر خوابيدم عميق

 . بود  شده  تمام  ود، پدر همش  تمام  كه تا يا جاده. جاده را در ذهنم شكل دادم
. شد در سراب گم  يكجا بود كه من درست نديدمش؟ مثل يك جاده جاي

و من بپوشم و جلو » .كند يم يكت آدم را جد! عباس«: توانست بگويد يم
آينه خودم را ورنداز كنم، و او را ببينم كه از كنار كمد كله كشيده كه مرا در 

نديم، سرش را زير بيندازد، مثل بچه خجالت من و مامان بهش بخ. آينه ببيند
  صدها بار با هم  توانستيم مي. من بماند تا ابد يبكشد، و اين عذاب وجدان برا

  ، پدر دو تا بستني همديگر بنشينيم  ، رودرروي گواهي  قنادي  كافه  برويم
سير   خسته  هميشه  هاي و چشم  استخواني  چهرة  آن  به  بدهد، و من  سفارش

 .بار  همان يك  كنم، مثل  نگاه
خواهد  مي  كه  دانستم  زد، و من  كرد، چند بار پلك  نگاه  صورتم  پدر به

 . نگفت  اما هيچ. بگويد  چيزي
  مان در دهن  قاشق  را قاشق  آن  حرف و ما بي. بود  ها جلومان بعد بستني

  مان را در دهن  نآتشي  هرم  آن  و همة  تابستان  گرماي  تا تمام  گذاشتيم مي
 . فرو دهيم  سرد و شيرين
 »؟ جاده  بردمت  هست  يادت  پيش  سال  سه«:  پدر گفت

 ». آره«
 »؟ را ديدي  كارم  محل«
 ». آره«

را  "درياها  آب"  آهنگ  قنادي  راديو قديمي. داد و لبخند زد  سر تكان
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درياها را   آب«: خواند مي  قشنگ  را خيلي  روحپرور، آن  كرد، و مريم مي  پخش
 » ...، هاهاها دارم  دوست

 »!نيامد  مامانت  كه  حيف«:  پدر گفت
 »بروم ميرزا عبداله را صدا كنم؟ يخواه يخب م«: گفتم

 »هست اين ميرزا عبداله؟ يك«
 » ...همان كه. رفيقم«
 »پدرش چكاره است؟«
 ».ياكبر مشد. دارد يفروش يبستن«
 ».ولش كن. خوريم يم يغريبه بستن يخورد كه ما جا يحتماً بهش برم«

 ».آنها دور است، اينجا كه نيست يفروش يبستن«: گفتم
. زد لمبر مي  جمعيت. ميزها پر بود. شد مي  پر و خالي  كافه. بود  عصر جمعه

آمد كنار   برآمده  شكم  آن با  گواهي  شد، آقاي  تمام  مان ما بستني  بعد كه
  كنيم  و نگاهش  بگذاريم  مان را در دهن  قاشق  آخرين  منتظر بود كه. ميزمان
 ».زار دوازده«: تا بگويد
خردها را   پول  راست  بود، و با دست  چپش  دست  كف  مسي  جام  يك
انگار   كه  رفت ها ور مي با آن  چنان. كرد مي  شان پهن  كرد، و دوباره مي  مشت

كشند و فرار  خردها پر مي  رود، و پول مي  جام  كار را نكند بركت  اگر اين
 .كنند مي

  آقاي  ورقلمبيدة  هاي چشم  به  را بپردازد، نگاهي  پدر پول  كه از آن  پيش 
 »؟ خواهي مي  باز هم«:  برگشت  من  طرف  و به  انداخت  گواهي

  به  هر چه  و من. بود  داده  ديگر سفارش  ، دو تا بستني بدهم  جواب  تا آمدم
در دنيا   آدمي  چرا هيچ.  شدم سير نمي  كردم مي  نگاه  استخواني  چهرة   آن

با   ، مهربان حرف و بي  او را پر كند؟ ساده  جاي  ، و هرگز نتوانست توانست نمي
  ها گم دهرا در جا  اش و كار زياد جواني  ها بر اثر آفتاب سال  كه  هايي چروك
 .بود  كرده

زد، و   ميز گذاشتند، پدر لبخندي  روي  جلومان  را كه  بعدي  هاي بستني
 . بخور، عزيزم  كه  جلو آورد، يعني  ام بستني  طرف  را به  سرش
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  خطر خوابيدن  دربارة  داشت  بود و گوينده  شده  تمام "درياها  آب"  آهنگ
 .زد مي  حرف  در شب  زير درختان

 »؟ ، عباس چندمي  كالس«:  گفتپدر 
و » . هفتم«:  گفتم. برنجد  خواستم ، اما نمي كشيدم  را عقب  سرم  از تعجب
 »؟ نيست  يادت«: لبخند زدم

  پرسيده  ازت  جوري  همين  خواستم مي  فقط.  هست  يادم. چرا. چرا«
 ». باشم

  اما چيزي. شود  تنگ  براش  تر دلم كم  كه  كنم  را عوض  فكر كردم حرف
در  يخوش بستن  و بوي  چرخاندم مي  شير و شكر را در دهنم  مزة. نيامد  يادم
 . انداخت مي  مرا ياد مامانم  ذهنم

خانه فرق  اينجا با قهوه«: انداخت و گفت يپدر به محيط آنجا نظر
 يول. هاست يكارها و مغن ها و سفت خانه پاتوق بناها و نقاش قهوه. كند يم

 ».هاست كش خانة ماله وهاين دنيا قه
 » . ببريم  مامانت  براي  بگيريم  هم  يكي«:  پدر گفت  رفتن  موقع

زد و دستش را  داد مي  پيشخان  پشت  جمعيت  آن  از ته  كه  بعد ديدمش
 .شنيد را نمي  صداش  دراز كرده بود، و كسي

:  گفت.  افتاديم  و ما راه  را گرفت  بستني  عاقبت  قدر تقال كرد كه  آن
 »!بود امروز يعجب روز. با ما نيامد  مامانت  كه  حيف«

  بعد از ظهر جمعه.  دويدم تقريباً مي  نشود و من  آب  بستني  كه  رفت تند مي
  آخر تابستانتند گذشت، و باد  مي  دراز اميريه  از خيابان  ماشيني  بود، گاهي

 . ها درخت  به  وبدشانبك  ها كه كاغذپاره  جان  بود به  افتاده
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.   بندر روستوك  مولد برق، و ما رسيده بوديم به يها پيچيد در پره يباد م
و   يك  تا ساعت  يبايست مي. بود  رفته  قبل  دقيقه  ده  بود و كشتي  يازده  ساعت

 .  صبر كنيم  پنج  يا تا ساعت
بودند مرا ياد پليس راه جادة  يبعد يكه منتظر كشت يهاي صف ماشين

و كاميون و اتوبوس گرفتار  يهمه سوار انداخت كه نصف روز آن يكرمان م
. كردم يدست شده بودند و من به سرنوشتم  فكر م به چهار پنج تفنگ
اتوبوس به جلو كله  يتو. كشاند يكه مرا به كراچ يانگيز سرنوشت  غم

  .زد بيرون يشت از سينه مكشيدم و قلبم دا يم
 ». ها برسيم سگ  بايد به  اول  ، ولي ناهار  برويم«:  دكتر برنارد گفت 

  اي برنارد در جاده.  افتاديم  و راه  سوار شديم. انگار دنيا را به من داده بود
 .  داشت  پيدا كرد و نگه  پاركينگ  ، يك فرعي

  پارس  نه. پيچيد ها در فضا مي ريزريز سگ  بود، و صداي  جا مه  همه
شادمانة    هاي جيغپياپي زدند و  مي  له له. كشيدند مي  زوزه  كردند و نه مي

  صداها گوش  ، به چرخيدم  ، در مه كردم  روشن  سيگاري .كشيدند كوچولو مي

  

 سي و هشت
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  و سيم» ! عباس«:  اه كرددكتر برنارد به سيگارم نگ.  چرخيدم ، و باز  دادم 
  پنجاه  بگسل  سيم  يك.  بودم  كرده  درست  براش  خودم .داد  دستم  را به  بگسل
  و يك فرعي  بيست  به  تا صبح  شب  ديگر، يك  ها و وسايل را با قالب  متري

 . شد مي  بسته  سگ  يك  فرعي  هر سيم  كه به  كردم  تقسيم  دو متري
  زدم مي  اش قالده  به  چنگ  آورد و من مي  بيرون  يسگ  ينبرنارد از هر كاب 
 ». آخري  را ببند به  موگلي«:  گفت مي. كردم مي  قالب  ها از سيم  يكي  و به
 »چرا؟« 
 ». فهمي بعداً مي« 
 »؟ داني را مي  شان همه  اسم  جوري  چه« 
  به  و حواسش  هوش  همة.  بودم  نديده  جور جدي برنارد را اين  وقت هيچ 
را   هام بچه  اسم  جور كه همان«:  نداشت  اهميتي  چيز براش  ها بود و هيچ سگ
 ». دانم مي

 ».اند هم  به  شبيه  ها كه اين  ولي« 
  به  كه  آن زانو زد و بي  كشيد، جلوش  باال بيرون  ديگر از كابين  سگ  يك 
.  واندر نيست  شبيه  سگي  هيچ«:  گفت  سگ  هاي در چشم  كند، خيره  نگاه  من

 »واندر؟  گويم نمي  درست
  تا سگ  دويدم مي  بايستي  انداختم مي  قالب  به  را كه  هر سگي  قالدة 
  پا بر زمين   بيست و يك سگ  زدني  هم  به  در چشم . را بگيرم  بعدي
دور . بگذارند  بيابان  خواستند سر به مي  شان شاشيدند، و همه كوبيدند، مي مي
  به  شان  يشادكشيدند، و  سو مي سو و آن اين  چرخيدند، خود را به مي  سيم

 .  رفت مي  آسمان
وارد   نامأنوسي  فضاي  هدر چ  كه  كردم فكر مي  خودم  گيجي  به  داشتم

يك چك  ميرزا عبداله. زدم  آتش  سيگاري و سفر؟  و سگ  من.  ام شده
و . رو پياده يخيس يشد تو يخواباند بيخ گوش سيگارم، سيگارم پرت م يم

 .   بعدها ديگر عادت كرده بودم
 بود و  آورده  بيرون  ماشين  عقب  را از اتاقك  استيل  هاي دكتر برنارد كاسه 
  رنگ  به  پر؛ چيزهايي  دو پيمانة  هر سگ  براي. كرد مي  پر  با پيمانه   يكي  يكي
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  ها پيش انگار سال. داد مي  و تندي  چرب  بوي  كه  پنبه چوب  به  ، شبيه اي قهوه
  دكتر برنارد نياز به  هاي بودند تا سگ  ها شاشيده پنبه چوب  آن  روي  اي عده

  آن  را فرو كنند توي  هاشان باشند؛ پوزه  نداشتهكثافت يكديگر   بوكشيدن
. تميز شود  هاشان قدر بخورند تا كاسه  ، و آن و معوج  كج  استيل  هاي كاسه
 .ليسيدند را هم مي  تهش
 »؟ كني مي  نگاه  چي  به«
 ».ها سگ  به«
 »! ها كه تماشا ندارد، عباس غذاحوردن سگ«
 »تماشا دارد؟ يپس چ«
:  گفت  بسيار آرام  زد و با لحني يو بعد لبخند» .خواهم يمعذرت م«

 ». كن  گرم  ها را پر از آب كاسه  لطفاً اين«
، زهر  گذاشتم مي  احترام  تر بهش بيش  هر چه. بود  برخورده  بِهِم  عجيب 

،  كارمندش  به  نسبت  ناراضي  كارفرماي  يك  زهر زبان. شد تر مي غليظ  زبانش
  سگ  به  زدن  از دست  كه  كسي  به  نسبت  اي باز حرفه سگ  يك  زهر زبان
 . شود مي  چِنْدشش

: گفتم .داد  نخواهم  سفر ادامه  كند، به  بار ديگر پرخاش  اگر يك  فكر كردم
 ».چشم بده، آب بخور«

 »؟يچ ييعن«
 ».افسانه است. يهيچ«
 »؟ مدار  قشنگي  هاي سگ  چه  بيني مي«: داد  ادامه  لبخندش  به
.  كشيدم  بيرون  ماشين  را از پشت  ليتري  شصت  آب  و كلمن» . آره«

  ، اما از دست و پر كنم  بگيرم  جلو شير كلمن  يكي  ها را يكي كاسه  خواستم
را كاسه به كاسه كشيدم و   ناچار كلمن  شد؛ به مي  ها چندشم كاسه  آن  به  زدن
  .افتادم  نفس  نفس  به

ستمگرش از  يبابا كردم كه داشت با زن يفكر م يربه افسانة آن پس
آب، : گفت. اش بود تشنه. گشت يخشك و سوزان به خانة پدر برم يها راه
. شد اش  تر تشنه آب شور بود، پسر بيش. آب بهش داد يا بابا جرعه زن. آب
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 .داد و باز آن زن به او آب شور . گفت آب، آب تاب  يب
چشم بده آب : بابا گفت زن. آب: گفت. شد يم تمامداشت  يپسر از تشنگ

باز رفتند و  .آب شور به او داد يا يك چشم پسرك را درآورد و جرعه. بخور
چشم بده آب : بابا گفت زن. آب: گفت. هالك بود يپسرك از تشنگ. رفتند
 . آب شور به او داد يا و آن چشم پسر را هم درآورد و جرعه. بخور

. هر آبي را نخورپسرك آنقدر تشنه بود كه يادش رفت مادرش گفته بود 
و خواهرش از آب آن چشمه ! شوياگر آب اين چشمه را بخوري آهو مي

 .خورده و آهو شده بود
كردم كه سرم در آن فرو كنم، بنوشم بنوشم اي پيدا ميكاش آنجا چشمه

يك يك آهوي نر، كه باشم، شده بلند كردم آهو  بنوشم و يكباره وقتي سر
هام پيدا كنم كه ديگر طرف كوه را بگيرم و بروم باال يك غار براي تنهايي

 .كسي پيدام نكند
بلند   را با صداي  ، نامش گذاشت را مي  اش كاسه  برنارد جلو هر سگي  وقتي

دو پا   اولين سگ اسمش واندر بود كه روي. كرد مي  اي گله  و ازش  گفت مي
را در   اش پوزه  كه  اين  جاي  بود، به  زده  برنارد را بغل  هاش ا دستو ب  بلند شده

  دل  را توي  خودش  بخورد، داشت  لف  لف  بقيه  فرو ببرد و مثل  اش كاسه
  اين!  عباس«:  فشرد گفت مي  را در آغوش  سگ  برنارد كه .كرد مي  برنارد جا
 ». است  واندر ماده

 »دارد؟ يچه فرق«
 »؟هدرپا ك  به  قشقرقي  چه  بيني مين مگر«

و   زدم  لبخندي. از رفتار تندش چشم بپوشم  كردم  و سعي  جلوتر رفتم
 »؟ است  چند سالش«:  گفتم
خنديد و » . است  احساساتي  اما بدجوري.  و نيم  ، دو سال آره... و  دو سال«

و » .كنند مي  رستد  گرفتاري  آدم  براي  هميشه! ها اين زن«: تر شد باز مهربان
 .زد  قهقهه

:  گفتم. لرزاند مي  برد و از درون ها مي زير لباس  دريا، سرما را به  باد حاشية
 ». بودم  نلرزيده  جوري  اين  حال  ، تا به است  عجيبي  سرماي«
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 »!زير صفر  درجه  ؟ سي يكن مي  چه  در قطب«
  را خورده  ها غذاشان سگ.  چرخيدم  و در مه  سيگار زدم  به  اي جانانه  پك

 .كردند همديگر را بو مي  بودند و داشتند شاش
،  كابين  توي  گذارم ها را مي سگ  تا من!  خب عباس  خيلي«:  برنارد گفت

 »...را  بگسل  بعد سيم!  كن  ها را جمع تو ظرف
. نداشت جز رفتن و رفتن يا چاره. پسرك كور شده بود، و هنوز تشنه بود

 . گفت آب
ها  كاسه. كرد مي  جا را خيس  همه  مه. بود  ابري  دست و يك  سربي  آسمان

شود  نمي  كه  ، و بعد ديدم گذاشتم  هم  توي  هام انگشت  با نوك  را اول
  آلوده  چيز آدم  كرد و همسفر شد؛ همه  باز رفاقت سگ  با يك  سرانگشتي

اند يك تصوير  فر ديدههايي كه ما را در اين س كنم همة آدم فكر مي .شود مي
شان مانده كه ما سيم بگسل را سرتاسر پاركينگ به كنار جاده  به ذهن

سگ دارند روي برف، روي آن سفيدي تميز،  يكايم و بيست و  بسته
 .گذارند هاي ناجور به جا مي لكه

دويد  مي  دماغم  توي  سگ  شاش  ، بوي كردم مي  را جمع  بگسل  سيم  وقتي
و   بگسل  بودند، سيم  هاشان ها در اتاقك سگ  .در كار بود  اميتم  به  و دستم
بود و   در آورده  از جيبش  بود، و حاال دكتر برنارد دستمال  شده  ها جمع ظرف
  ، مانده در هوا مانده  هاي با انگشت  اما من. كرد مي  را پاك  هاش دست  داشت
 .  بودم

 ». بشورم را  هام بايد دست  من.  دكتر جان«:  گفتم
 ». هست  گرم  ، آب هست  ، صابون رستوران  رويم مي«
 »... من  ولي«
 »...بشور، بعد  كلمن  آب  فعالً بيا با همين!  اوكي«

. شستم يكرد، و من باز م يصابون كف نم. شد يشستم پاك نم يهرچه م
  نظرم  قدر به برنارد انداختم؛ آن يها به چشم يسرم را بلند كردم، نگاه

 . داد  سفر ادامه  به  آدم  شود با اين مي  كنم  احساس  آمد كه  مهربان
از «:  گفت. نمود مي  و سرحال  راند هنوز خوشحال يم  بعد كه در جاده
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 »؟ اي آورده  چيزي  ات موسيقي  نوارهاي
 ».درو كارايين  از الني  هم  يكي.  دارم  نوار  چندتايي.  آره«
 »؟ كني ها را از كجا پيدا مي موسيقي  تو اين«
 ».آورد مي  برام  ژاله«

نه خودت از پسش  . ياهكرد  حرامش .است  قشنگي  زن«: زد  يلبخند
هاش در تصميم. دهي ديگران فكري به حالش بكنندآيي نه اجازه ميبرمي

 »...كنيدخالت مي
 يوارد مسائل شخص  كه  و صدا را بلند كردم  ضبط  توي  نوار را گذاشتم

 ».سگ رفته به خورد لباسم يبو«: گفتم. نشود
 » .يكن يعادت م«:  گفت

 .با انگشت تابلو مرز آلمان را با دريا نشانم دادبعد و 
گشتم كه سفر ناتمام بماند، مثل پدرم،  يم يا هنوز دنبال بهانه يا حادثه

كه ناتمام ماند و من  يهاي مثل خوابمثل يانوشكا، ، يپرمثل خودم، مثل 
آيند و حرف  يكه در خواب م يهاي آدم. شد ياش كجا ط هرگز نفهميدم بقيه

اند و  شان كجاست؟ آيا آنها زنده يزندگ ةروند؟ بقي يزنند و هستند كجا م يم
حضور داريم؟  يآنها گاه يايم و در رويا آنها هستيم؟ يا ما زنده يما رويا
اند، ديوار ندارند، زمان ندارند، تابلو ندارند، مرز ندارند، و  مرز و راحت يچقدر ب

آيا جهان آنها تكامل يافتة . ديگر يگذريم به جاي يشان م زمان يما از هرجا
كه بخواهيم با يك اراده  به آنها پيوستيم هرجا يجهان ماست؟ آيا ما هم وقت

 ي؟ چقدر دلم براي؟ كنار هر آدمي؟ به هر خانه و شهريرويم؟ در هر زمان يم
 از آرزوها راهش به گور است؟ يچرا خيل! تنگ شده يانوشكا

 ».يانوشكا را هم حرام كردي«: برنارد گفت
تواند خوابش را آدم وقتي كسي را عميقاً دوست دارد هرشب مي«: گفتم

 ».ببيند
 ».زندگي خودت را هم حرام كردي«
 » .شدكرد زندگي من حرام نمياگر يانوشكا تصادف نمي«

حرام گذاشتي و تنهاش نميرفتي اگر همراهش مي. آره«: با پرخاش گفت
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 »!شدنمي
رساند كه مرا به تاريك روشن يك شب مي "ابديت و يك روز"موسيقي 

 شمعآن ام گذاشته بود و در نور توي بغلم سرش را به شانهبرهنه نيميانوشكا 
 .  چرخيديممي. چرخيديممي. چرخيديمبلند وسط هال مي

اش طرف شانهموهاش را ريخته بود يك. لبش را بوسيدم و نگاهش كردم
چرخاند و معصومانه لبخند گاهي هم سر مي. كه گاهي گردنش را ببوسم

  .يك جور عجيبي زيبا شده بود، بلندباال و زيبا. ميزد
  را به  و خودمان  بخوريم  ساندويچي  كه  داريم يكم  وقت«: برنارد گفت

 ». برسانيم  يك  ساعت  كشتي
  گوشخراشي  هاي ها زوزه از سگ  يكي.  نرسيديم  هم  يك  ساعت  كشتي  به
بود   گوشخراش  سگ  هاي قدر ناله آن. دارد  برنارد مجبور شد نگه  كشيد كه مي
دو   . است  برداشته  التماس  ، و فرياد به زير آوار مانده  آدميآمد  نظر مي  به  كه

  زخمي  چنان  شان يكي. بودند  همديگر را جويده  گلوي  قفس  در يك  تا سگ
 . چكيد مي  خون  از گردنش  بود كه  شده

.  را بست  كرد و زخمش  پهن  زمين  را روي  اوليه  هاي كمك  برنارد جعبة
  گرگي  از چنگ  انگار كه. زد مي  دل  بود و دل  رد خوابيدهبرنا  جلو پاي  سگ

 . است  گرفته  و آرام  يافته  خونخوار نجات
  ساعتش  به  هي. بروز ندهد  سگ  را به  كرد عصبانيتش مي  برنارد سعي 
  ماده  هم  يكي  ؟ اين عباس  داني مي«:  گفت. داد مي  كرد و فحش مي  نگاه
خورند  مي  كتك  اندازند و بعد كه مي  دعوا راه.  طور است  همين  هميشه.  است

 ».افتند مي  التماس  كنند، و بعد به مي  كشند، گريه مي  شوند، زوزه مي  و زخمي
 »ها؟ كي«
 ».ها زن«
 »؟ هاست دنيا هست كار زن  در اين  آشوب  هر چه  كه  تو معتقدي  يعني«
برو تاريخ تروا . طر يك زن بودهترين جنگ تاريخ به خابزرگ .، دقيقاً آره«

 ».را بخوان تا بفهمي
 »!گرفت  فاصله  بايد ازشان  پس«
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را در   اش سبابه  و انگشت» .بود  بايد مواظب  فقط.  البته  نه«: برنارد گفت
 » .بكشد  و زوزه  خونريزي  كار به  فقط نبايد بگذاري«: داد  هوا تكان

به گويد  مي  من  به  نيچه !عباس  ام آلمانييك   من«: بعد بلند شد ايستاد
  »!را بردار  شالقتزنها كه رسيدي 
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از دور تا . كرد يم ي، آدم را عصباننشست يريزريز م كه يباد و بارانالق ش

  از كارشان  كه  عظيم  هاي و جرثقيل  بود و كشتي  كرد اسكله كار مي  چشم
  ، كش ماليم  و نسيم  باران  در نرمه  دريايي  هاي ، و مرغ آوردم نمي سر در  هيچ

 .آمدند مي  و قوس
  ، كمي بنوشيم  اي قهوه  كه  گشتيم مي  اي كافه  دريا دنبال  حاشية  در خيابان

  بروم  خواستم مي  من.  برسانيم  كشتي  را به  ، و بعد خودمان كنيم  تلف  وقت
و   بزنم  يانوشكا تلفن  بهبعد .  بكشم  ، و سيگار  شوم  گرم  كمي ، دستشويي

 ...اما .شوماش دارم كالفه مياز دلتنگيبهش بگويم كه 
و   تيره  آبي  با لباس  اي عده  كه  پيدا كرديم  قديمي  چوبي  خانة قهوه  يك
برنارد . زدند يكشيدند و حرف م بلند، زير طاقي سيگار مي  سياه  هاي چكمه
 ». و نقل  حمل. اند كارگر اسكله«:  گفت  شدن  پياده  و موقع  داشت  نگه

كردند، و  مي  برنارد نگاه  غريب  عجيب  ماشين  بودند و به  كارگرها برگشته
  حركت  به  ، و دور ماشين شكفت  شان از گل  ها شدند، گل سگ  متوجه  بعد كه
ها  ، و سگ قفس  آن  كشيد به ميسر   قفس  از اين  برنارد هم. درآمدند

 سي و نه
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  را نوازش  سگي  پوزة  يكي از كارگرها. ها نرده  بودند به  را چسبانده  شان صورت
 .آمد مي  كش  مه  چيز مثل  كرد، و همه مي

،  گفت مي  شان و سال  از سن. زد مي  حرف  هاش سگ  به  راجع  برنارد داشت
و   كافه  توي  رفتم. بود  سردم  و من .شان يشان، از وفادار از خلق و خوي

 .  شدم  از سر و صدا و دود سيگار اشباع  يكباره
ميز،   آن  به  رفت ميز مي  سبز از اين  با جليقة  ميزها پر بود، و زني  تمام
:  و گفتم  افتادم  راه  طرفش  به.  گرفت مي  كرد، و سفارش مي  ها را جمع ظرف

 »جا در يد قدرت شماست؟ اين«
 »!ه آقابل«

 »؟ من هست   براي  جايي«: كردم شبا تحسين ورانداز
  و دو سه» .جا آن«: داد  نشانم  سالن  را ته  ميز دو نفره  زد و يك  لبخندي

 ». ام تا بنشينيد، آمده«: آمد  طرفم  به  قدمي
و   بودم  مانده  و واج  هاج. زد لبخند مي  وقتي  خصوص زيبا بود، به

:  و گفتم  كردم  سر نگاه  باالي  دود سنگين  به.  بگويم  هشب  چي  دانستم نمي
 » ! دودي  چه«

 ».كشند ميهم ها پيپ  ي، اينجا خيل خب«: خنديد  دوباره
 »پيپ؟«: گفتم
كشيد، و دريا را   سر همه  باالي  چرخان  حالت  را به  هاش از دست  يكي
 ».جاست دانمارك آن! بله آقا«: نشانم داد

كس تعريف رچيز و هرخيال باشم، از ه يخواستم ب يم سرخوش بودم و
 . هم هيجان داشتم يكم. كنم، به همه لبخند بزنم

 ».ببينم اينجا يهمه قشنگ كردم اين يخيال نم«: گفتم
 »تنهاييد؟«: گفت

 ».مثل خدا«
 يخدا«: اش را پس زد ريخته بر چهره يخرماي يهاش موها  با سرانگشت

ام  كاپشنم را از سرشانه. صورتش يو باز موهاش برگشت تو» !اخالق خوش
 . بنشينم  دريا  آويخت و با دست اشاره كرد كه رو به يواكند، به صندل
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باال را باز   هاي از پنجره  يكي  زحمتي  با چه  دارد  كه  تا به خودم بيايم ديدم
 يكمو فضا   رفت  بيرون  از پنجره  كش دود سينه  كه  و بعد ديدم.  كند مي

 .روشن شد
جا را   همه  هواي  تنه ؛ يك شدم  خيره  و بهش  كردم  روشن  سيگاري

 .كشيد پر مي  كشيد، بعد ناگاه مي  يعميق  كشيد، نفس ميزها سر مي  ، به داشت
چقدر   نبود كه  مهم.  جا بمانيم ما ناچار آن  بيفتد كه  آمد اتفاقي نمي  بدم
  بال  بال  و خيرة  جا بنشينم روز را آن  تمام  خواست مي  دلم  كشد، فقط مي  طول
 .  سبز شوم  آن پروانة  زدن

را در   ام زندگي  سفر باشد آيا حاضرم  جا پايان آن  اگر  كردم فكر مي  داشتم
 ؟ و ديگر تنها نباشم  جا بمانم ؟ حاضرم همان كنم  فراموش  ينبرل

آمد،  مي  خوشم  از كسي  گاه  فقط. ه بودنلرزيد  ها دلم سالپيش از يانوشكا، 
 . كردم مي  ، و بعد يخ شدم زدم، خاكستر مي مي  ، شعله افروختم مي  زغال  مثل
 .يخ

كهنة  يسرما.  رفت مين  بود و بيرون  خانه كرده  هام سرما در استخوان
نداشت كه دلم بلرزد،  ياهميت. نم كشيده بود ،در انتظار هيچ يتنهاي يها سال
هم نداشت كه به هركس نگاه كنم  ياهميت. ور شوم، و ديگر يخ نكنم شعله
يابم كه او هم به جمعيت خيابان  در زودين است، اما همدلم بگويم  يتو

 . پيوسته است
اسمش مرگ  يگرد يكه تو دنبالش م يآن«: گفت يهميشه م آندرياس

 ».يبايد لب مرگ را ببوس. است
شود كه  يبر من ظاهر م يكردم آيا مرگ با چهرة زن يهميشه فكر م

آمد و رفت و در دلم ماندگار شد؟  يپرجور كه  همانشوم؟  يعاشقش م
ام تابيد و مثل اشك توي مثل خورشيد بر زندگييانوشكا كه جور  همان
  چكيد؟م ها دست

دهد اگر به خاكش نسپارد  يآدم عزيزش را دست م يشنيده بودم كه وقت
خاك . شود يشود دلش از او كنده نم يو به چشم نبيند كه به خاك سپرده م

بخت بودم كه هردو را از كف چه سياه. دبرَ يسرد فقط بند ناف عشق را م
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وسط زمين،  سرگردان بودم يآدم. توانستم از آنها دل بكنمميم و نه بودداد
پري در مشرق ايستاده و زند؛ كه نگاهش در شرق و غرب آسمان پرپر مي

. شان دنبال من استچشمو  زنندهردو به من لبخند مي. يانوشكا در مغرب
 . توانستم باور كنم كه نيستندنيستند، اما نمي

 مال من هم همين دو سه. تر نيست زندگي براي هركس چندتا خط بيش
  .تا خط بود؛ فرار و تنهايي و مرگ

مهم اين بود كه رفته رفته به . شده بود، و اين مهم نبود  يموهام جوگندم
عادت كرده بودم و به اعتقاد رسيده بودم كه تقدير هرگز جز اين  يتنهاي

 يپار. فرجام يب يها از كار كردن يا هم در برنامة تعيين شده آن. نبوده است
كه جز كار  هكردم سرنوشت من شبيه سرنوشت يك اسب بود يها فكر م وقت

 . ه استاش وجود نداشت يدر زندگ يانداز هيچ چشم
  ماشيني  باريد، و گاه هنوز مي  باران. مورمورم شد و به پنجره نگاه كردم

 .شد دور مي  كشتي  دريا يك  و در دوردست.  گذشت مي  در جاده
بود   كرده  صورتش  را قاب  هاش ستافتاد كه د يا يكباره چشمم به چهره

خيال كردم خواب .  ريخت  هري  دلم. كرد مي  كافه را نگاه يتو  و داشت
. هنوز بود. هام، و دوباره نگاه كردم چشم يكف دستم را گذاشتم رو. بينم يم

ام؟  بينم من؟ چرا بين واقعيت و رويا معلق شده يمن، چقدر خواب م يخدا
 كدامش را باور كنم؟

سرم را تكان دادم . كند يبهش دقيق شدم ديدم دارد به من نگاه م يوقت
و » . آه«: لبخند، انگار دردش آمده باشد گفت ياخم نيم يكه من؟ نيم ييعن

. اش را محو كرد چهره كهشيشه پخش شد  يرو جوريبخار دهنش 
 .اش جان گرفت بعد دوباره چهره يا لحظه

  دنياي  شبيه دو آتش گداخته مرا به يهاي كه با چشم يهمان چهرة گندم
كه  يكند؛ همان نگاه رنگ  يكشاند تا همه چيز را در اطرافم ب ام مي يتنهاي
شد در غار  يبر من ظاهر م يام را زهرآلود كرده بود؛ همان كه وقت يزندگ

زالل  يا در چشمه  آب  اي قطره  فرو چكيدن  پژواك  و به  شدم يگم م  تاريكي
ربود و تنهاترم  ياز اختيارم م  كه زمان و مكان ي؛ همان كس دادم مي  گوش
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 . كرد يم
. زش آن فهميدم كه هستمسواز آتش سيگار را گذاشتم پشت دستم و 

هام را بستم، و باز نگاه كردم؛ صورتش را به پنجره چسبانده بود و نگاه  چشم
 يبيدارآيا همين نگاه بود كه مثل سايه در خواب و . داشت ياز من برنم
دلخوش   و ساده يعاد يگذاشت مثل ديگران به زندگ يكرد و نم يتعقيبم م
ريزد؟ اين اسمش  گيرد و با ديده نشدن فرو مي بار مي  با نگاه  عشق  آيا باشم؟

عشق است كه قلب آدم پرپر بزند و همه چيز در اطراف آدم فرو بريزد؟ 
ين بود كه ديده شوم، و چرا سهم من فقط ا ؟ شدن  و ديده  ديدن  يعني  عشق

خواست  يكرد و من دلم م يپريدم شير آب چك چك م يبعد كه از خواب م
 آب سر بكشم كه الاقل بودن خودم را باور كنم؟   يا بيهوده شيشه ياز تنهاي

جستجوگر و   هاييچشمبا و بعد . هنوز بود. هام را بستم و باز كردم چشم
 . زد و رفت يچرخاند و لبخندديگر   ميزهاي  را روي  نگاهششاد، 

كشند  سر مي  هر پنجره  به  بود كه  هايي گشت؟ آيا از آن يآيا دنبال من م
شيشه آه كشيده بود  يكرد؟ رو يم ي؟ چه فرقبيابندرا   شان گمشده  تا عاقبت

 .آلود كرده بود مرا مه يو دنيا
 .كنم يديگر گمت نم گفتم

  در جاسيگاري  را كمرشكن  سيگارم ، را پوشيدم  ، كاپشنم از جا بلند شدم
  سبزپوش  چطور آن پروانة  دانم و نمي  .رها كردم كه خودم را برسانم بيرون

  نظرم آمد يك  به. از آن ته خيز برداشته بود به طرفم. روم يمتوجه شد دارم م
  آمد پايين مي  چپش  ، شانة رفتن  راه  موقع.  است  ديگرش  تر از پاي كوتاه  پاش

  . گشت برمي  دوباره و
 يجلو در، و ايستادم كه ازش خداحافظ   را رساندم  ميزها خودم  از البالي

  ، لنگ خب. آمد يزد و م مي  بال  در فضا بال  پروانه  مثل  سبز و لغزان. كنم 
  چال  خنديد، با آن مي  وقتي  خصوص به  اش چقدر چهره! دارد  اهميتي  بزند، چه

  سينة  به  خودش را رساند و سينه. نشست يدلم م  به  صورتش  راست  طرف
 »شد؟  چي«: ايستاد  من

 ». بايد بروم«
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 »كجا؟«:  را گرفت  صورتش  تمام  غم
از شما   دير شد؟ من«:  هاش لرزيد لب.  رفتم مي  از زندگيش  انگار داشتم

 . را گرفت  و دستم» . خواهم مي  عذر
  .از دستش كشيدم يبه نرمو دستم را » . گردم برمي«:  گفتم
  را به  چپش  پاي  ؛ كف كردم  و نگاه  برگشتم  ، دوباره رفتم  پايين  ها كه از پله

و اصالً   واداده  در عجز تمام  كه  ديدم مي  وضوح  به  و من ،بود  گذاشته  زمين
ياد .  است  كوتاه  حسابي  چپش  پاي  كه  ديدم مي.  نيست  رفتارش  مراقب
كرد  مي  خيال  آدم  بود و هر آن  شده  كج  در مرز پاكستان  كه  افتادم  برجكي

 »؟ شما گفته  به  را كسي  اين. زيباييد  شما خيلي«:  گفتم  .ريزد دارد فرو مي  كه
كوتاهش خود را باال كشيد،  يپا يها خود آمد، تند بر سر انگشت  به 
 »! خواهم مي  ، معذرت تمگف  كه  من«:  كرد  را صاف  و بدنش  گرفت  قامت
 ».آمده  پيش  برام  باور كنيد كاري« 
 »گرديد؟ بر مي«: شد  خم  پله  سومين  جلوتر آمد و لب  كمي 
 ».هم بزنيد تا چشم به« 
 »دارم؟  نگه  را خالي  ميزتان« 

را   آزار بندر خودم ريزريز و بي  در باران . را پيدا كنم  ام شده  گم خواستممي
   .كردم  مثل فنر جمع
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را  ياسـكله كسـ   يشدم در آن فضا، و هرچه نگاه كـردم جـز كارگرهـا    رها

شبيه دو آتش گداخته كجا رفت؟ آيا باز  يها و چشم يچهرة گندم  آن. نديدم
 بودم؟ديدم؟ آيا از خواب پريده  يخواب م

و   ، مكان شدم  گم. دادم   گوش  آب يو به صدا  افتادم  باز در غار تاريكي
زير نظر دارد كه  يمرا از جاي ياز كفم رفت، و باز احساس كردم كس  زمان
لبخند، انگار دردش آمده باشد  ياخم نيم يكه نيم يهمان كس. بينمش ينم
آلود  ، شيشه را مهشود عالمت سؤال مي  هاش شكل آه، لب  گويد مي يوقت
 . شوم يكند، و باز من گم م يم

 »كنيد؟ مي  زندگي  شما اينجا«
 ». كنم مي  ديگر زندگي يجا  من  من؟«
 »كنيد؟ مي  جا چه اين  پس«
.  كردم  برنارد اشاره  ماشين  به  و با دست» . شمال  قطب  روم مي  دارم«
و . پاييدند جا را مي  همه  هاشان بودند و با چشم  آرام  هاشان ها در قفس سگ

  با اين«:  گفتم .بود  شده  دوخته  سقف  به  با طناب  ماشين  باالي  ها سورتمه

 چهل 
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 » ...ها و آن سگ
 »واقعاً؟«
 ».روم يدارم م يدانم خريت محض است ول يم«

زمين؟ چرا  يچرا نبود؟ كجا رفته بود؟ چرا آب شده بود و رفته بود تو
ها  سگ  به  نگاهي  جا بند نشود، سرسري كند، يك  وورجه  نبود كه ورجه

 . بپرسم اسم شما، بگويد آه يكند، و وقت  بيندازد، مرا ورانداز
 چرا نبود؟

  كه  را نداشتم  چرا كسي!  من  خداي. لرزيدم يهمه لباس م با آن.  لرزيدم مي
  دليل بي  هاي تپش  ؟ يعني چي  يعني  عشق! آندره  آندره ؟ بزنم  حرف  باهاش

چرخد و بعد ديگر نيست؟  يم  صورتت  اجزاي  كه روي ينگاه يقلب؟ يعن
درد كشيدن و  يماند؟ شايد هم يعن يكه م يدير جنبيدن و حسرت ييعن 

 . هاش اش بيايد پشت چشم يفشرده شدن دل كه آدم هست
دود را   باد چنان.  افتادم  دريا راه  و در حاشية  زدم  آتش  سيگاري

در   و دست  كردم  داد، پرتش نمي  مزه  سيگار بِهِم  كه  دماغم  گرداند توي برمي
 . دريا ايستادم  تماشاي  به  جيب

  كرد، چند قايق يكرد و نم مي  باريد، دريا كف باريد و نمي ريزريز مي  باران
  خانه قهوه  به  واستخ نمي  ديگر دلم  بود و نبود، و من  آب  روي  كوچك

  هم  به.  دانم مي  ، چه شوم  دقيق  كسي  چهرة  به  خواستم برگردم، ديگر حتا نمي
 . بودم  ريخته

  از آن  خيس باشد، و من  خيس  خواست مي  و دلم  كشيدم   موهام  به  دست
  تا به  جور بروم همين  و باران  و شن  در مه  خواستم مي.  نخورم  تكان  لحظه

 .خودم بچرخم يخواستم در تنهاي يم. نرسم يهيچ جاي
آمد، و نزديك من  مي  داشت  شدند، يكي يدر ابهت دريا دور م  چند كشتي

نظر   به. خورد مي  تاب  آب  كشيد و با امواج مي  پيپ  در قايقش  پيرمردي
ا ب. بخورد  تاب  با موج  كه  نشسته  و در قايق  است  بسيار مهمي  آمد آدم مي

 .داد  تكان  برام  سري  آرام. كردم  باي باي  دست باهاش
رنگي سرتاسر حاشية دريا وحشت را از دل دريا   هاي قايق. چرخيدم
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 .كردند كه رام وآرام بنمايد يخاموش م
غمبار و   اش پياپي  هاي سرفه  كه  گذشت  از كنارم  اي مرد سالخورده

  اي كرد؛ سرفه  ، و باز سرفه آب يتو  را انداخت  سيگارش  ته. بود  هشداردهنده
 . و كوبنده  خشك

.  سرطان  سوي  رود به دارد مي.  كن  نگاهش«:  ام شانه  دكتر برنارد زد به
 »! باش عباس  خودت  مواظب. دارد  و خبر ندارد، شايد هم  رفته  شايد هم

 »؟يك«
 ».پيرمرده«

: د كنار من؟ گفتمخودش را رسانده بو يك. چرا متوجه برنارد نشده بودم
 ». كشم نمي  ماشين  توي  ، ولي كنم  خواهم ترك ، فعالً نمي دكتر جان«

 »؟ كني  ترك  خواهي نمي  دارد كه  ؟ چي دارد اين  اي مزه  چهآخر «
 »!، برنارد كن  امتحان«:  گرفتم  و جلوش  را درآوردم  سيگارم  پاكت

 .را برگرداند  صورتش
 ».بكش  يكي«:  كردم  باز تعارفش

 »چرا؟«: رو ترش كرد
 ». با دومي  ، نه شوند يمعتاد م  سيگار اول  ها با همان چون سيگاري«
از كنار   آن زن  ديدم  بودم  گرفته  سيگار را جلوش  پاكت  طور كههمان 
  دريا پيش  طرف  و به  انداخت  زيرطاقي  هاي آدم  به ظاهر شد، نگاهي   كافه
 . دست و پام را گم كردمدوباره . آمد

  نوازش  براي  و سراسيمه  تاب رفت؛ بي مي  جاده  طرف  آن  به  برنارد داشت
  نگاه  زن  آن  به  زد و من  سوت  طاقي زير  از كارگرهاي  يكي . هاش سگ
آمد،  مي  و پيش  داشت ها خيز برمي و ماشين  جاده  به  توجه بي  كه  كردم مي

 .قرمز بر سرش  ليبا شا  الغر و كشيده
  به  وقت زن شد، و همان  منحرف  از خط وسط  زنان بوق  اتوبوسي  ناگاه
  هاي زير چرخ  بود كه  تأخير كافي  دو ثانيه يشايد يك.  پا گذاشت  شني  ساحل
  به  اين همان نبود، بود؟ دوباره.  لرزيدن  كرد به  شروع  پاهام .شود  له  اتوبوس
 آتشاز   بر سطحي  انگار كه. نمود مي  و ناآرام  زده شتاب ؛ كردم  نگاه  پاهاش
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  چشم  رفتنش  راه  به  دوباره. لغزيد ، مي رفت نمي  كه  راه. رود مي  راه  گداخته
باشد، يا   من  براي  پيامي  حامل  انگار كه. آمد مي  من  طرف  به  داشت.  دوختم

دستم   توي  يكاغذ  برسد و تكه  تا از راه  بمانم  جا منتظرش آن  قرار بوده
 »؟ كجاست  اين! من يببخشيد آقا«: هاش از من بپرسد بگذارد و با چشم
را   سرش  تا نيمة  قرمز كه  و شالي  مدل تيفوسي  با موهاي  الغر و كشيده

 .بود، برابرم ايستاد  پوشانده
  برد؛ به مي  گذشته  هاي سال  مرا به  بود كه  هاش غمي در چشم  رنگ

ديگر،   جايي  ، به ام جواني  بودم، به  فكر نكرده  بهش  درازي  زمان  كه  هايي سال
بود،   نمانده  در خاطرم  از آن  چيزي  كه  شيرين  شبي  مستي  ، به گمشده  زماني

 يول  است  مربوط  ام زندگي  همة  به  ديدم  فكر كردم  بعد كه.  پيش  لحظاتي  به
دانم  يهنوز نم يام ول همه كار كرده .ام جربه نكردهرا ت يمن هرگز آن زندگ

ام، به  كرده يديگر فكر م يهميشه به چيز يدر اوج خوش. چيست يخوشبخت
 .  ام ديگر، و مدام نگران بوده يكس

  چه  به.  شناختم را نمي  ، اما كلمات را بخوانم  كاغذش  تكه  كردم  سعي
  پرتاب  اي ناشناخته  فضاي  باز به و  كردم  نگاه  بهش  بود؟ زيرچشمي  زباني
  هاي چشم. چقدر آشنا بود.  يافتم نمي  از آن  ام در خاطره  ردپايي  كه  شدم

  ، ابروهاي و سوزنده مثل دو تكه آتش  عميق  ، نگاهي و ملتمس  ميشي
. كه انگار خدا براش ماتيك زده و خط دورش را كشيده يهاي ، و لب كشيده

: خواستم ازش بپرسم ، يانوشكا، يا تركيبي از هردو؟يپر. چقدر آشنا بود
 »...شما«:  گفتم  فارسي  اختيار به بي» توانيد مرا خوشبخت كنيد؟ يشما م«

 »!آه«:  كشيد و گفت  را درهم  ابروهاش
 ». مسافرم.  جا نيستم اين  اهل  من«:  گفتم  آلماني  به

  بود، و يك  شده  طراحي  چيني  انگار با قلم  كه  شدم  هاش لب  و محو آن
  كه  آن ، بي گرفت  شكل  هاش لب  روي  آه  گفت  كه  موقعي  آلبالو درست

 . كرد مرا اغوا مي  لبش  پوست  تيرة  رنگ. باشد  داشته  آرايشي
  من.  متأسفم«:  گفتم يبه انگليس.  كردم  وراندازش  و دوباره  زدم  پلك

 ». جاها را اصالً بلد نيستم اين
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 ». آه«:  گفت
طرف  طرف و آن مبهوت به اين. چه كند  دانست بود و نمي  سرگشته
 .كشيد مي  پيپ  در قايق  آن پيرمرد كه  ، چشمم افتاد به سرچرخاندم
 »جاها هستيد؟ اين  شما اهل«:  گفتم
 »!چطور«: زد  پيپش  به  پكي

:  فتمگ. باشد  برداشته  خش  هم  كمي  بود كه  دريايي  مرغ  شبيه  صداش
 »كنيد؟  يشود راهنمايش مي. گردد مي  نشاني  اين  بانو دنبال  كنم اين يفكر م«

جلو   زن چند قدمي  آن  دوش  به  نيز دوش  من. جلوتر آمد  پارو زد و كمي
  ايستادم كه پاهام خيس نشود، بعد خم شدم و تكه يسنگ بزرگ يرو.  رفتم

  . دست پيرمرد دادم  كاغذ را به
  من  پاهاش تا ساق در آب بود، و نگاهش بين. سنگ ينيامد باال  آن زن

 . بود  شده  و پيرمرد آونگ
زد و   پيپش  به  ديگري  پك» شده؟  نوشته  خطي  چه  به  اين«: پيرمرد گفت

 .چپش را داد باال  ابروي
 .كردم  نگاه  زن  و به» نوشته شده؟ يبه چه خط. نتوانستم بخوانم«:  گفتم

كنم  يفكر م!  آهان«: جابجا كرد و لبخند زد  را در قايق  دشپيرمرد خو
 ». مسشنا مي

  جا خوش  در ننوي مطمئني  افتاد اما پيرمرد  تالطم  به  قايق .آمد  موج  يك
آلود در  مه  فضايي  به  با دست. از ما دور شد و باز برگشت يبود، كم  كرده

  ، دست سوم  برويد، خيابان  مستقيم  طور كه همين«: كرد  اشاره  ابهت دريا
 ». راست

خورد  دريا مي  حاشية  بزرگ  هاي سنگ  به  ، قايق برگشت  تندي  موج  دوباره
  در صداي  ناهماهنگ  ريتمي؛  آميخت مي  دريايي  هاي مرغ  با صداي  و صداش

 .تومبا  كوبش  تر در صداي ها، و ناهماهنگ پرنده
  موهاي  به. تا زانو در آب بود.  ايستاد  و كنار قايق  جلو رفت  زن با موج

بود، و   زده  بيرون  قرمزش  از زير شال  كه  كردم  نگاه  اش و تيفوسي  مشكي
آشنا شد؛ و   با شانه  كه  زني  اولين  وةشي  بود، به  باز كرده  فرق سر را از وسط
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  موها صاف  ها باز شود و آشفتگي پيچك  كشيد كه مي  شانه  موهاش  به  هر چه
باز شد   هاش كشيد، پيچك  شانه  موهاش  افتاد و به  راه  در باران. شد شود، نمي

  شانه  موهاش  به، رفت مي  راه زير باران.  نبود  پريشان  و ديگر موهاش
 .بود  فراوان  شدند، و محصولمي  مردها عاشقشكشيد  مي

بوده، از يك طرف  يبلسا يك همچو جاياجابلقا و ج«: پدر گفت
 ».ندا هند، از بس كه در نعمت بودا هكرد يطرف درو م ند از آنا هكاشت يم

و حاال ديگر .  رفت مي  نامعلوم  جايي  ها به جاده  از كنارة  هميشه  زن  آنو 
 يها گوشه .بود  كرده  شان كوتاه  بود و حسابي  شده  موها خسته  آن  دستاز 

حاال «: گفت. كرد، پيرتر از پدر من يپيرش م يهاش چند خط خستگ چشم
وسط  يكه تخم مرغ را بگذار ياين آفتاب يتو. بيابان يكن يبه هرجا نگاه م
 »!شود ينم اين جاده هم كه تمام. ي، نه حاصلينه نعمت. كند يجاده كباب م

 .نزد  باز شد، اما حرفي  از هم  هاش لب و  برگشت  من  طرف  به  زن 
 ». زياد دور نيست«:  پيرمرد گفت 
. تا زانو در آب بود  زن .آمد  موج  باز هم.  كاغذ را گرفت  شد و تكه  خم  زن 

 ». بينيد؟ زياد دور نيست مي«: كرد   دريا اشاره  به  پيپش  پيرمرد با دستة
 »؟ خواهيد شخصاً شما را برسانم مي«: آمد جلوتر  ارو زد و كميپ
 .به من نگاه كرد  زن 
 ». هست  بزرگ  فروشي  گل  يك  باشد سر خيابانش  يادتان«:  پيرمرد گفت 
نگاه . نگاه كردم  من. نزد  بگويد، اما حرفي  لرزيد تا چيزي  زن  هاي لب 
  نشان  من  را به  اش زنانه  زالل  هاي جلوه  داشت  يكس. نگاه كردم. كردم
.  بودم  كرده  فراموش  كه  چيزي. نداشتم  كه  انداخت مي  داد و مرا ياد چيزي مي

و در   بست  شود دل شد، مي  شود عاشق مي  كه  بودم  كرده  فراموش
 . مرد  نگاه  شود، با يك مي  شود مرد، آري ، مي سوخت  اش قراري بي

. افتاد  بگويد، راه  چيزي  كه  آن و بي  انداخت  من  را به  نگاهش  آخرين  نز 
از   ديگر اثري  كه  قدر رفت آن. در امواج پيش رفت  بعد تا سينهو تا كمر،   اول

  .بلند ناپديد شد يرفت و در موج. او نماند
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طـرف جـاده    شك نداشتم كه تا آن .آمد مي از صدارس دريا پيشبلند   وجيم

لـب جـاده   . رسـانم بدكتـر برنـارد     را بـه  مخود راه افتادم كه. دارد يكش برم
آرنجـش گرفتـه بـود و     ييـك پرنـده رو  سفيد و تابـدار   يبا موها يپيرمرد
جلـوتر رفـتم و نگـاه كـردم؛     . زد يحرف م هاشرفت با يجور كه راه م همين
 . و قرقاول خروسبين  يبود شبيه اردك، چيز يا پرنده

  »اين پرنده است؟«: از آن مرد پرسيدم
 ».بله«
 »كند؟ يم يچه كارهاي«

 ».كند يتخم هم م. زند يفقط حرف م... كار كه«: مرد خيره نگاهم كرد
 »اينترنت و اين چيزها كه ندارد؟«
و من راهم . دو سه تا درشت بارم كردگمانم  يو به زبان دانمارك» بله؟«

  حرف  هاش با سگ  كنار ماشين  تنهايي  كهرا كشيدم و رفتم پيش دكتر برنارد 
 . زد مي

 »؟ ديدي«:  گفتم

 چهل و يك
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 »را؟ يچ«
 ».زيبا را  بانوي  آن«
 ».زيبا  بانوي  جز يك  چيز ديدم  همه  من«

  آدرس  يك  دنبال  كه  زني  همان«:  و گفتم  كردم  روشن يسيگار
  ». گشت مي

 »؟! ، عباس كشي ، چقدر مي حاال كشيدي  تو كه همين«:  گفت
 »؟ تو واقعاً نديدي«

مأيوس شده و  ينگاهم كرد مثل اين كه از معالجه يك بيمار روان يطور
 »؟ زير اتوبوس  رفتم مي  داشتم  من  كه  تو نديدي«: داد زد. ندارد يديگر اميد

  كردم خيال. آيد مي  خوشت  عجيب  و كارهاي  تو از ماجراجويي  چرا، ولي«
 ».يآور يدرم يباز رتيستآ  داري

 »!  را نديدم  اتوبوساصالً   من  ؟يباز آرتيست«: داد زد
  يا حتا آن ؟يديده باشرا ن  بزرگي  آن  به  اتوبوس   است  چطور ممكن«
 »زيبا را؟  بانوي
 »؟ بانو، عباس  كدام«
 ».گشت يكه دنبال يك آدرس م يهمان زن«
 »اينجا؟ آدرس؟«

البته، . حيف كه دوربين همراهم نبود ازش عكس بگيرم«: به طعنه گفتم
 »!يوجود ندارد كه تو ببين يها چيز جز آن سگ

 يول. يكن يسير م يكه در چه عوالم بينم يخوب هم م! بينم يتو را م«
 ».نديدم  بانو

او را برساند، پارو زد و آمد   خواست مي  . بپرس  قايقرانپيرمرد   برو از آن«
قدر  دريا و آن  توي  رفت سراسيمه   ؟ زن خواهيد شما را برسانم مي:  جلو، گفت

 ».ناپديد شد  كه  رفت
 و حتماً ! بوده  دريايي  البد پري«: زد  قهقههبا عصبانيت دكتر برنارد 

 »!يايران
چرا . آمد مي  تند داشت  موج  يك.  كردم  دريا نگاه  ، و باز به جا خوردم
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واقعاً   زن  يك. نه برنارد«:  گفتمدوربين همراهم نبود كه ازش عكس بگيرم؟ 
 ».زيبا

 »؟ زيباتر از ژاله«
 ». اي ديده  حال  تا به  كه  هايي آن  زيباتر از همة« 
،  ام نديده  ژاله  زيبايي  به  زن«: دش  سرگرم  هاش از سگ  يكي  برنارد به 

 ». چرخي ميخودت   تخيالت  و تو توي.  باور كن
را به باد   تايمان  زن  آن  زيبايياگر ديده بوديش، ! يحيف نديد«:  گفتم

 ».داد يم
؟ زن مثل يا ها هست كه كشف نكرده در زن يچيز يكن يخيال م«

 ».ديگر بردار ياستفاده كن بينداز دور، يك! مسواك است عباس
 ».خدا  به  ايمان  مثل«: گفتم
اصالً وجود   زن  همان  مثل  كه  ؟ خدايي مرده  من  براي  كه  خدايي«:  گفت
 »ندارد؟

 »!مسواك؟«: گفتم. جا خوردم
  ؟ آيا خدا مرده ؛ بودم  شده  منگ
 كه يزن  آن  پسام؟  من ديوانه شده ييعن؟   اصالً وجود نداشته  زن  آيا آن

عجيب ؟  بود يك زد  حرف  مو باها  ايستاد  مو كنار  به دستم دادرا   كاغذش  تكه
باور  يهم كس ياگر بگوي. گفت يشود به كس ياين چيزها را نم نيست؟

 .گويد اين هم فيوز پرانده ي، و مكند ينم
 .است  دنيايي  چه  فهميدم روز نمي  تا آن  كه  در فضايي  شدم  گمدوباره 

  معنا شده بي  بود، سفر برام  معنا شده بي  بود، دريا برام  معنا شده بي  برام  جاده
 .  نداشت  اهميتي  هيچ  برام  خانه قهوه  بود، و آن
  ته  زد و نگاهش دودو مي  كه  كردم فكر مي  زن  آن  هاي چشم  به  داشتم

بيفتد و خود را   دريا راهدر   زن  شود يك نمي  كه  فهميدم نمي .لرزاند را مي  دلم
تواند خودش را به  يم ييك زن به سادگ  كه  فهميدم نمي .محو كند  در امواج

 .شود يكردم نم يامواج بسپارد و در ابهت دريا ناپديد شود، خيال م
 ».من حاال به خدا ايمان دارم«: گفتم . بودم  گيج
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  خواهند سوار كشتي مي  كه  هايي آن  همة«:  داد و گفت  تكان  برنارد سري
 »!مثل تو.  تر از پاپ شوند، كاتوليك مي  شوند كاتوليك
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كه يك قطار درسته با  يبزرگ يكشت. بود "پرنس يواخيم"ما  ينام كشت

و كاميون كه  يها اتوبوس و ماشين سوار شد، با ده يمسافرهاش در آن جا م
رفتند و در سالن بزرگش  يباال م يكشت يها مسافرهاشان دسته دسته از پله

 .شدند يكه پر از رستوران و فروشگاه و كافه بود پخش م
كردم نشان  يم يزده سع ها باال رفتم، و هيجان من همراه برنارد از پله

نشان  كرد همه چيز را به من يم يدهم كه با فضا غريبه نيستم، و او سع
خواهم بروم  يم«: گفتم. داد يم يتوضيحات يدهد، و درباره هر قسمت كشت

 ».عرشه يرو
 ».يزن ييخ م«
 ».خواهم بروم يم يول. پوشانم يخودم را م«
 ».برو باالخب،  يخيل«: پلة عرشه را نشانم داد راه

زيپ كاپشنم . بند بود يلوليد و هركس سرش به چيز يجمعيت در هم م
به  يرا دادم باال و از ميان جمعيت خودم را بيرون كشيدم تا بر عرشه كشت

خواست با همة  يام بود و دلم م ياولين سفر درياي. دريا بايستم يتماشا

 چهل و دو
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 .آن آپارتمان كوچولو دلم تنگ نشود اينقدر يوجودم تماشا كنم و ديگر برا
خواست در عرشة  يدلم م. نگ بودمزده بودم، دلت  پريشان بودم، هيجان

باداباد، . ها را به باد بسپارم و به سرنوشت تن دهم همة اين حالت يكشت
 .هرچه شد شد

به پشت سر . ها ايستادم راست عرشه كنار نرده يقدم زدم و در پهلو يكم
سرما و باد چنان از زير لباس . چسبيد يبرگشتم؛ و ديدم كه آلمان به افق م

 . آورد يكردكه اشك آدم را در م يع نفوذ مموذيانه و سري
 ياز بندر روستوك آمده بودند باالسر كشت يكه با كشت يچند مرغ درياي

به نوك  يچيز يعرشه خرده نان يآمدند رو يم يزدند، و گاه يبال بال م
ها چنگ  به نرده. آمدند يبه چرخش در م  گرفتند و باز دور و بر دكل يم

 .  خم شدم يخروشيده از دل كشت يها كف انداختم و بر
 يگوي. كشيد يشعله مله آتش از دل دريا برآمده بود و يك گُ يجلوتر، جاي

 يكشت يوقت. گويند يهم افسانه م يبراو  اند نشستهآتش دور  يا عده
باال خود را وسط دريا  يصورتسرخ و گل  يا تر شد، ديدم دسته نزديك
برگشتم . دانستم چه كنم يزده بودم، و در آن باد سرد نم هيجان. است كشيده

هام را پاك كنم، و دوباره  ام را بگيرم، اشك يپيدا كنم، آب بين يا تا گوشه
 .بروم كنار عرشه
هاش را  دست. كرد يجلو در ايستاده بود كه داشت نگاهم م يمرد ريشوي
  . داشت عاقالنه يا كشيد و چهره ياش م به شكم و سينه

 ».ميريد يكپنهاك سينه پهلو كنيد، مباد اگر در «: گفت
 »لطفاً؟ يچ«: گفتم

 .و با دست به گردنش اشاره كرد» .شود يتان قطع م گردن«
جلوتر  يكم. گويد يگذاشت بفهمم چه م ينم يدريا و موتور كشت يصدا

 »لطفاً؟ يچ«: رفتم و پرسيدم
 ».خطرناك است. نشويدخودتان را خوب بپوشانيد، زياد هم خم «
فرو  ،كرد يكف م يها از كنار كشت موج. و سر تكان دادم» .متشكرم«

آلمان ديگر يك جزيره كوچك . پيوست ي، و بعد به ابهت دريا منشست يم
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 .رفتيم يبود، و ما در پهنه اقيانوس پيش م شده 
 يخواه ينم«: رساند و گفت عرشهدر همين لحظه برنارد خودش را به 

 دو طرف هاش را كه دست در حالي ،در باد و آن باران ريزو » ؟يبرگرد
 »!عباس يزن ييخ م. بيا پايين«: گفت فرو برده بود،اش  يقه

 » .بيا نگاه كن! نه! نه«: داد زدم
وسط دريا  يفروش بيا اين گل«: گفتم .ا نهيشنيد  يمرا م يدانم صدا ينم

 ».را نگاه كن
 »؟يفروش ؟ كدام گليفروش كدام گل«
 ».كه پيرمرده گفت يفروش همان گل«

 »!عباس يا تو ديوانه«: داد زد
 ».را ببين يفروش گل يول. آره«

با . كرد يم يگل از وسط دريا شكفته بود و مثل آتش خودنماي يا دسته
ماندة رنگ سرخ خورشيد هم بر دريا تأللو  ته. دست اشاره كردم كه ببيند

 . شد يداشت، و غروب آغاز م يعجيب
خود را در باد حفظ  يعرشه به سخت يها نرده يباال يدرياي يها مرغ

 ي، كمكردند يها پرواز م شان ساعت بزرگ زير بال يبه اعتماد كشت. كردند يم
بال باز و  ،نشستند يم يا بر لبه نرده يجاي گشتند و يشدند، برم يدور م

 .زدند يم
در سمت  ياز مس گداختة سرخ جاي يو غمگين بود؛ و رنگ يآسمان سرب

 .شد يچپ محو م
، به خصوص در يبين يها در اين دريا زياد م از اين درختچه«: برنارد گفت

گويند  يبه اينها م. هست يكوچولو در هر درياي يها جزيره. بندرها ينزديك
 ».ايستگاه پرندگان

مهربان . اش را كشيد دور صورتش و با سر اشاره كرد كه برويم پايين يقه
سطل به  دست  يمثل كريشن باوئر كه گاه. دنبالش راه افتادم به. نمود يم

 . ها رفتند به طرف قفس سگ يافتاد و هر دو م يدنبالش راه م
چه اهميت . ديگر بودم يآخ چقدر خوب بود كه من در هتل نبودم، و جاي
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يگر داشت كه در كدام جهنم باشم، فقط همين كه از آن غمكده دور بودم و د
مثل كريشن باوئر كه . كه خرسند باشم بودم يكردم، راض يبه ساعت نگاه نم
 .هميشه خرسند بود

 يخال يدر سالن بزرگ چرخيديم و باالخره در سمت چپ دو صندل يكم
رفت، برنارد خسته  يكنان پيش م آب كف يرو يكشت. پيدا كرديم و نشستيم

هم ريخته بود و سرم گيج  تعادلم به. خوردم يم يپيل ينمود، و من پيل يم
پريشانم و خشك هم به سراغم آمده بود كه  يعصب يها سرفه تك. رفت يم
  .دكر يم

روند كه  يهمه آدم هر روزه به سفر م ؟ اينزد يمدلم را چنگ چرا سفر 
و  يپذير كنند، چرا تعادل روان شان را تحمل يتازه بگيرند و زندگ ينيرو
 هم ريخته بود؟  من به يجسم

 يخواهد چيز ياحساس كردم م. ام شد خيره يبرنارد لحظات طوالن
هام دوخته بود؛  اش را به چشم يآب يها بگويد، اما وقت زياد داشتيم و او چشم

 . شايد هم منتظر بود من سر حرف را باز كنم. يك فرصت مناسب ترصدم
 .خشك يها بريد؛ تك سرفه يها امانم را م سرفه تك

 »؟يديد يم يفروش ًا وسط دريا گلتو واقع«: عاقبت گفت
 »وجود داشته باشد؟ يفروش شود وسط دريا گل يمگر نم. آره«
 »؟ييا ادبيات غناي يا دانشگاه برلين فيزيك خوانده يتو«
 يوسط دريا باشد و پريان درياي يفروش دارد كه يك گل يچه اشكال«
هاشان گلبرگ  از آنجا گل بخرند، يا به ناخن يخواهند بروند مهمان يم يوقت

 »بچسبانند؟
 »؟يشنيد يپريان زياد م يها قصه يبچه بود يوقت«
 »كپنهاك از ايران آمده؟ يدرياي ياين پر يدانست يم«
 .و خنديد »!غير از اين باشد عجيب است«
 »...يهست، ول هم ازش يمختلف يها روايت«
 ».يراه برام تعريف كن ييادت باشد تو«

از شيشـة  . هام را بـدزدم  ساكت نگاهم كرد و من مجبور شدم چشم و بعد
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هـا   يفروشـ  ها در برلين به گـل  در تمام اين سال. به بيرون نگاه كردم يكشت
در  يبيمـار  خواسـتم بـه مالقـات    يكـه مـ   يمگـر زمـان    توجه نكرده بودم،

در  يا گـور مـرده   يكـه رو  سـر بـزنم، يـا ايـن     يبيمارستان بروم يا به دوست
 . گورستان چند شاخه گل بگذارم

خريـدم و   يچند شاخه گل مـ ، يفروش گل يدويدم تو يهميشه با عجله م
 .وارنگ و دلپذير همه گل زيبا آنجا بود، رنگ كه آن رفت ييادم مديگر 

 .هميشه همينطور بود
چقدر بهت گفتم تو و يانوشكا «: گفت. شده بود برنارد به من خيره
 »...چقدر اصرار كردم. مناسب همديگر نيستيد

 »تو بايد تشخيص بدهي كه من مناسب كي هستم يا نيستم؟«
 ».انجامدتوانم بفهمم كه عاقبت يك رابطه به كجا ميولي من مي. نه«
كرد تو نمي اگر يانوشكا تصادف. كرديم، برناردمان را ميداشتيم زندگي«

 »كردم؟كني من آن زندگي را با دنيا عوض ميخيال مي
 ».مثل گردباد افتادي به زندگي اين دختر زيبا«
زير آوار بودم؛ خودكشي كريشن باوئر، . در بدترين وضعيت روحي بودم«

 »!...ها، خودتاخراج، آقاي بوكوفسكي، احضاريه
 »...همين حاال هم! من هميشه كمكت كردم عباس«
 وردآزندگي مي از ته مراو داشت پله پله ه بود يانوشكا دستم را گرفت«
شايد به من  ؟ديدينخودت مگر حتا پيانوش توي درگاه گير كرد، . باال

نمونة بارز . بختگويند سياهدر ايران به آدمي مثل من ميولي  .بخندي، بخند
 ».، منمندگوي ميبخت كه سياه

 ».هاي خودتابتكارها و تصميميعني . بخت يعني ارادة خودت«
كنم اگر يانوشكا تصميم اش فكر ميهمه. از كلمة تصميم متنفرم برنارد«

 ».خاطر غرورش تنهايي رانندگي كند، من اآلن اينجا نبودمنگرفته بود كه به
 بندو پشت. دارد ناگهان ياد نادين افتادم كه تصميم گرفته بود بچه را نگه

گردد دوباره رود زندان و برميفوقش مي«: گفتم. كرگدن جلو چشمم آمد آن،
نيست هم كسي . بل كردنكند به بلها و راديوها شروع ميتوي تلويزيون
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 ».آدم نيستيجلوش بايستد و بگويد تو كه 
 »؟آدم نيستكي «: برنارد گفت

 ».كرگدن«
 »خب؟«
     »اندازد؟مي! اندازدآدم كه بچة عشقش را نمي«

 »!عباس«: با تحكم گفتبرنارد 
 .كردم و سر تكان دادم يا تك سرفه

 »؟يا و امروز حشيش كشيدهت«
 »من؟«
پارسال . تعادل هم داشت يكشيد، ول يبا اين كه كريشن باوئر زياد م«

هاي تو سر حرف. بود يطبيع. آرام بود. و برگشتم رفتم هاشهمين مسير را با
 »...فكر كنم تو. و ته ندارد

 »؟يا زياد كشيده تو... تو« !گفت توو هي مي هام زل زده بود چشم يتو
 »؟يچ«
 »!به من اعتماد كن، عباس«

 ام نشستهآن پليس  يهام به لرزه افتاد و احساس كردم دوباره روبرو لب
 يدكتر برنارد البته عادت ديگر. كرد يم ياش عشقباز كه با ليوان قهوه

و من دوباره  كشيداش  هاش را به ريش چند روز نتراشيده باز انگشت. داشت
 . فرو ريختم

اختيار  يام ب يو غربت دوباره آمد سراغم، و پوست پيشان ياحساس تنهاي
خواهم  يخواست زنگ بزنم به آندره و بگويم همين حاال م يدلم م .كش آمد
آمد ازش  يبمانم كه وقت و بعد بروم جلو ساختمان روزنامه منتظرش. ببينمت

شود قانوناً دهنش را  يم ياتهام بزند چه جور يبپرسم اگر يك آدم به كس
 گاييد؟ 

كرد، يا  يم يداشت مرا تخلية اطالعات يرتبة جناي آيا يك افسر عالي
خواست  يهاش را درآورد؟ چرا م يكنجكاو يخواست ته و تو يبرنارد م

كريشن باوئر را به من بچسباند و با پنبه سرم را ببرد؟  يخودكش يجور يك
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من اگر ! من يخدامرگ يانوشكا را به حساب من بگذارد؟ خواست  چرا مي
دارم كه سخت به من فكر  مامان رادر اين دنيا نداشته باشم  يهيچ چيز

كرد كه جان بگيرم، چشمم  يو همين حس داشتن مامان كمكم م. كند يم
، يا با يكن يها اينجور رفتار م يبا همه خارج«: بگويم يپوزخندبرق بزند، و با 

 »من؟
به او . پارسال با كريشن باوئر همين مسير را رفتم«: ميز يكوبيد رو
 »؟يا مگر چقدر كشيدهتو . بود خودش مسلط

 .سرم را زير انداختم
چقدر مصرف ! بينيتوي دريا گلفروشي مي! بينيمدام پري دريايي مي«
  »!عباساي؟ كرده

داد نزن «: گفتم. به دور و بر نگاه كردم، و راستش كمي خجالت كشيدم
 ».كنند همه دارند ما را نگاه مي. برنارد

حتا اگر تمام آن چيزها . بود يعصبان ي، وليدانم از چ ينم. بود يعصبان
من  يها ياينها سرخوش. شد يم يبايست عصبان يمن بود، نم يتخيل يا رويا

سرش دلم خنك  يتوانستم ميز را برگردانم رو ياگر م. هام بود يخوش بود، دل
 . شد يم

 ».اندازد بندي كنيم ببينيم كي بهتر تف مي بيا شرط«: گفتم
 ».تمامش كن«: داد زد

؟ به اين يبين يم«: اشاره كردم و گفتم يدرياي  از پنجره ِبه يك مرغ
 يوقت آميزغرور و پر پرواز يآزاد آنبا  .گرد عرشه يگويند مرغ درياي يم
كونش خاموش  يها ته سيگارشان را تو ملوان ،ية كشتنرد لبنشيند  يم
  ».كنند يم

 » .خواهم يمعذرت م«: آرام گفت يخيل
من با . برنارد، ديگر سر من داد نزن يول ياخراجم كن يتوان يم«: گفتم

 ».گردم آلمان يبرم يهمين كشت
 ».گردد يبرنم ياين كشت«: يصندل يخونسرد تكيه داد به پشت

 .ياز جا بلند شدم كه بروم دستشوي
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 »!عباس«: داد زد
شان  كوچولو كه شالق بر تن يسيرك، بچه شيرهاي ييعن يزندگ

پز آبدار، يك شالق،  گوشت نيم يا چسبد تا به حلقة آتش نگاه كنند، تكه يم
، شالق، اشك، و بعد ارادة ي، گوشت، شالق، نگاه، مربيحلقة آتش، مرب

رسد  يم يگيرند كه از حلقة آتش بگذرند، روز يياد م زودشيرها  بچه .پريدن
حركت شالق در هوا و  يآيد، ول يشان فرود نم كه شالق بر تن يزودبه 

گرداند تا شير خسته از حلقه  يرا باز م يتركيدنش بر زمين همة درد كودك
 .اش را مرور كند يبگذرد كه شب بتواند تنهاي

پا به ميدان  يجور مردها اين د، وشون يمادر م يجور ها اين زن شايد
 ياست كه هركس با پيشداور يبعد اشارة يك شالق كاف .گذارند يمبارزه م
 .را تعريف كند يخود زندگ
دست از سرم  يشالق از حلقة آتش بگذرم تا مرب يخواست ب يدلم م

 .نداشت يسوت و شور تماشاچيان برام اهميت. بردارد، و همه چيز تمام شود
 .بودم  پشيمان  سگ  و مثل
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ها را  پشيمان و آويخته پشت پنجرة كلبه به بيرون چشم دوخته بودم و سگ

بعد از دو روز راه در كابين تنگ ماشين، حاال آرام كنار آن كه  كردم يتماشا م
 ينرفته بودند تو شان كدام هيچ .برف خوابيده بودند يرو  يآهن يها النه

خودشان  يبرا يبرف و جاي يا كپه يزنجيرشان را كشيده بودند روصندوق، 
 .سرشان ايستاده بود يشان مثل يك هاله باال بخار دهن .چال كنده بودند

ها  آن كوهاطراف هم  يآنجا كجا بود؟ آيا آدميزادكردم؟  يمن آنجا چه م
همه جـا سـفيد،   بود؟  يقطب يها و خرس ها سرزمين گرگآنجا زيست يا  يم

 .همه جا برف، و ديگر هيچ
نروژ و سوئد را كشيده بوديم و رسـيده بـوديم بـه     دانمارك و تمام طول

اطـراق كـرده    آخر دنيـا  يها حاشية كوهآخرين شهر سوئد، استرونسونب، در 
 كنيم؟  يسوار بوديم كه سورتمه

 همين؟
 يرانندگ ياو از خستگ .آمد يخوابم نمدر اتاقش خوابيده بود، و من برنارد 

و شبح به برف چشم دوخته بودم  يتاريك يبيهوش بود، و من از بس تو

 چهل و سه
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 .يدهبيك منگي سا ؛حاشية جاده شده بودم از يديده بودم دچار يك منگ
تر از  يخ ياسلو، آن آثار باستانشهر  يورود يها و صخره يسنگ يديوارها
در شد  يتركيب ممدام  ،يابد يتر از سنگ، و سردتر از سرما يخ، سنگ
به گذشته  شتاببا زدم،  يپلك كه مو  ،مدرن و كالسيك يتصويرها

كه در برف  ييا زنكشيد،  يم ماغكه  يگاو گشود، يچهره ماول  ؛گشت يبرم
كه  يكشاورزبرد، يا  ياش را پيش م كالسكة بچهخواند و  يروزنامه م
داد و  ينشان م يخود سر، يب يدرياي يپريخ زده بود، و يا تو هوا بذرهاش 

 . كرد يجا خوش م بسته قنديل يها كشيد و در ديواره يپرم جلو چشمماز  تند
به يك ، و ما پيوست يم گذشتة جادهبه  همه چيز يهم زدن در چشم به

 يسو سرعت بهكرديم و با  يها را كشف م ها و نقش برجسته آن ديواره نظر
 .رفتيم يدنيا پيش م يها آخرين سلسله كوه

باريد، و هورهور سنگين موتور در جمجمه  يآلود بود يا برف م تمام راه مه
 يافتاد در خواب و بيدار يم يها كه نور ماشين به جنگل سر پيچ. چرخيد يم
ها زير برف  از شاخه يپارها خميده،  از درخت يديدم كه كمر بسيار يم

 . ها خوابيده است از درخت يشكسته، و قامت برخ
هام را به زور باز نگه  چشم. شد يديدم كه از روبرو نزديك م يبعد كاميون

 ياش فرمان را ول كرده بود، و داشت ن داشته بودم كه با دقت ببينم؛ راننده
 . رقصيد يم ناتيام هاراتابكنارش  يصندل يزد، و يك مار كبرا رو يم

 »؟يديد«: گفتم
 »؟يچ«: گفت

 ».يهيچ«
دو طرف جاده نگاه  يها ديواره يها كاميون گذشت و من باز به صخره

. شد يرنگ م به يخ بود و در نور ماشين رنگ يها كردم كه پر از قنديل
چوب كبريت  يشد، بايست يهام باز نم آمد، چشم يخوابم م يبدجور

. كرد يام م موتور هم كالفه يصدا. بودگذاشتم، و سرم مثل سرب سنگين  يم
 »؟ينوش يقهوه م«: گفتم

داشت از شيشة جلو  يچهارچشم. داشت يبرنارد چشم از جاده بر نم
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 يهاست، فرمان را دودست مالك مطلق آن جاده يگوي. رفت بيرون يم
پمپ بنزين . آره، با ميل«: گفت. داد يرا از كف نم يا چسبيده بود و ثانيه

 ».دارم ينگه م يبعد
ديدم كه از برنارد خواستم نگه دارد تا چند  يا يك جا  كنار جاده سقاخانه

تزئينش كرده  يبود كه با گل پالستيك ييك سقاخانة سنگ. تا عكس بگيرم
 آن يدر انتهاكه از مسيح  يسوخت، با تصوير يبودند، و چند شمع در آن م

 ياما هيچ چيز ديگر. هم كنار سقاخانه يخ زده بود يظرف آب. رنگ باخته بود
 .، هيچيا ، نه حتا خانهي، نه روستايينه شهر. آن اطراف نبود

 »كند؟ يروشن م يها را ك شمع. نيست ياينجا كه كس«: گفتم
افتد  يراه م يچ يبرا يكن يفكر م! زيبا يهمان بانو«: برنارد گفت

 »زند؟ يخودش را به آب و آتش م
گفت و  يخودش م. خواستم جوابش را بدهم ينم. يد به لودگافتاده بو

، آمده برات يشو يورها رد م شنيده كه تو از اين«: خنديد يخودش قاه قاه م
 » ...شمع روشن كرده

، بايد حواست را يا ، خودت را باخته يشو  تدافعي  بازي  ناچار به يوقت
 يآنجا بود كه رفتم تواز . ينخور  ، گل تهاجمي  بازي  در حين  كه يجمع كن

همان . كردم جز در موارد اجبار ديگر باهاش حرف نزنم يالك خودم، و سع
انگار وجود . گذاشت يكرد، و محل سگش هم نم يكه آندره باهاش م يكار

 .ندارد
از  ينوع ديگرم گرفتم يصمتخودم پنهان شدم، و  يتواز آنجا بود كه 

از  يا سلندرگونه و صوفيانه، كه تو از ترس نيش يتنهاي. منرا تجربه ك يتنهاي
و  يبينب، يلبخند خنثا شو ي، تلخ و بيزنبيخ ، يترس شالق سكوت كن

جز فاجعه به بار  يا اين سكوت نتيجه حتا اگر. يريگبكام  به اما زبان ينوبش
 . وردنيا

شدم  يناچار م ياز او بپرسم، فقط وقت يخواست چيز يديگر دلم نم
را  شبخش ديگرآن در همين سفر بود كه توانستم و  .دادم يجوابش را م

 به همين خاطر ،همه چيز را  با پول بخرد ستخوا يكه مبود  يآدم .بشناسم
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نداشت كه باهاش سفر كند، هربار  يحتا رفيق .تنهاتر از من، بود تنها سخت
را  يكرد، و اگر كس ياز كاركنانش را به ضرب و زور با خودش همراه م ييك
. شتها  را دا سگبا اينهمه او . رفت ييافت تمام اين مسير را تنها م ينم

هاش حرف بزند، آنها را زير كتك بگيرد تا به  با سگ ستتوان يهمين كه م
كشند سرشان  يكه م يا شان كند، و با هر زوزه فرمان خود در بياورد، نوازش

رسيد تسليم  يو هرجا كه زورش نم .درك يم يداد بزند، احساس قدرت و خداي
  .كرد يزد بغل، و راديو را روشن م يشد، م يم

. دانستمآخر خطش را از پيش مي اما من چي؟ به سفري تن داده بودم كه
 .ميري، و برويروي كه مياحمقانه نيست؟ تو بداني جايي مي

. شد يكن حريف نم پاك بود كه برفتند و درشت  چنانبرف بارش  آنجا
به آمد، و او  يمن خوابم م. پناه گرفت تا بارش بند بيايد يبرنارد كنار درخت

پيدا  يآنقدر پيچ راديو را چرخاند تا باالخره يك موج آلمان. رفت يراديو ور م
 . هاش را به ريشش كشيد اش تكيه داد و انگشت يبه صندل. كرد و آرام گرفت

در م بهترين دوستان آدزد كه  يحرف م يياب آيين دوستگويندة راديو از 
از «: سيدپر شنوندگاناز  هاش صحبتدر آخر  و .شوند يها پيدا م يسخت
 .از گروه آبا گذاشت يو آهنگ »مانده؟ انتيبرا يدورة مدرسه كس يها رفيق

 » .نه«: تند و محكم گفت يبرنارد خيل
رفته بوديم  يپركه با مامان و  يروزمن با آن آهنگ برگشته بودم به 

ن اي ينوار گروه آبا را گذاشته بود، و وقت يتاكس رانندة. حلقه انتخاب كنيم
كه مامان نبيند زير لب  يجور ،آخر هر بند در يپر ،دش يآهنگ پخش م

  .خنديد يو م ،خواند اس اُ اس يم
هاش، و او  صورتش جلو لب يتمام راه يك طره از موهاش آمده بود رو

 .گشت يزد كنار، و باز طره برم يبا فوت طره را م
و انگشت » .شان احمق بودند مدرسه همه يها يهمكالس«: برنارد گفت

 »!يك مشت احمق«: اش را گذاشت به گيجگاهش سبابه
 »برات مانده؟ يمدرسه كس يها و تو؟ از رفيق« :با ماليمت پرسيدبعد 

 به مپر كشيد. ذهنم شروع كردم به چرخيدن يو تو. جوابش را ندادم
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كه كت و شلوار  يپسر ؛ميرزا عبدالهروز اول دبستان،  دور، يها سال
خاطر همين  شايد به .داشتم يا من هم كت و شلوار سرمه .تنش بود يا سرمه

 .كالس هم پيش هم نشستيم يشباهت در صف كنار همديگر ايستاديم و تو
همان روز هم بود كه در زنگ تفريح از جيبم يك مشت بادام و كشمش 

 قبر؟ يتو يگذار يكردم به خوردن، گفت چندتا چندتا مدرآوردم و تا شروع 
و از همان روز با هم . ازش خوشم آمد و بهش تعارف كردمگفتم چي؟ 

هان شبيه همديگر بود، هردو  سرنوشت ييك جورهاي. دوست شديم
 يهميشه با يادش دو تصوير مواز. داشتيم، و هردو ناتمام مانديم يهاي آرمان

كه  يروز، و كه آمد كنارم ايستاد وز اول دبستانگرفت، ر يدر ذهنم جان م
 .وجود ندارداندامش ديگر از  ينيمكردم  يكنار ميزش ايستاده بودم و باور نم

  »...داشتم كه اسمش ييك همكالس«: برنارد گفت
در محوطة كنار يك پمپ  يحتا وقت. شنيدم يهاش را نم حرفمن اما 

. كردم يفكر نم يديگر به چيز ،ها غذا بدهيم به سگ تابنزين نگه داشت 
 . نداشت يكه معناي يا بيهوده يپوچ گم شده بود، در تاريك يذهنم در خألي

نيم متر برف تازه بر جاده  بيشتر ازآنجا . برف تُنك شد و ما راه افتاديم
برنارد فرمان ماشين را . شد يهم ديده نم ينشسته بود و خط هيچ ماشين

 .كرد ي، و راديو خرخر مچسبيده بود و به جلو خم شده بود يدودست
تاريك و عميق،  يها درهتمام راه از شيشة ماشين به بيرون نگاه كردم؛ 

سفيد  يها ، جنگلخميده يها ، درختافتاده تك يها خانه، ييخ يها صخره
داشتند جاده شبانه جا در مرز فنالند و سوئد  و يكزده،  يخ يها رودخانه، شده

در  يم ولچشم دراند. تند قير در سرم پيچيد و ماند يبو. كردند يرا آسفالت م
غلتك  يزير پا ينتوانستم خوب ببينم چه جور ية فرعپيچ و تاب جاد

. نديدم يا هيچ پسربچه. خودم را نديدم. آنجا پدرم را نديدم. ريزند يآسفالت م
 »!يعباس، تشنه كه نيست«: پدر گفت .بود يو هوا ابر
 يام بود ول تشنه. هام دست كشيدم اش با چشم ياندام استخوانبه 

 يبرا يا ترسيدم اگر آب كوزه را يكجا سربكشم تمام شود و ديگر قطره يم
 . فقط نگاه كردم و طاقت آوردم. پدر نمانَد
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سنگين نفس  ،كوير در تن خاك يده بود، و عطشناش هام خشك لب
و تاول  جوشيد ي، قير سياه موشيدج يها م اجاق يقير رو يها بشكه. كشيد يم
 .شنيدم يها را م تركيدن تاول يصدا. تركيد يزد و م يم

  را چندال گوني  دور بشكه كارگرها. بود  سرپناه  گوشةهم   آب  بشكةيك 
  پدر از صبح .نشود داغ  كردند كه مي  را خيس  گوني  بودند و مدام  پيچيده

  و حواسش  هوش  روز بعد همة  كرد، و تا صبح را پر مي  حلبي  بشكة  سحر آن
نشود،   خشك  دورش  گونيباز نماند،   شيرشباشد،   بسته  درش  بود كه  آن  به

آمد پيش  يبعد م .كرد مي  بشكه  به  هم  افتاد نگاهي مي  من  به  و تا  چشمش
 ».و از كوزه آب بخورت! يك وقت ياز اين نخور«: من

مسير را   يك  آسفالت  هاي ، و گوشه پا داشت  به  چوبي  هاي دمپايي 
  گرداند توي را برمي  آسفالت  هاي خرده  بلندش  دسته  جاروي  مو با د  رفت مي
 . جاده

از   سبز زيل  هاي كاميون تا اش منتظر بودم ، و من همهآمد يكش م  زمان
  تاب  شعله  مثل  آفتاب  در هرم  گاهي .شود  پيداشان  سراب  له دور، از له

شنيده بودم كه  .شدند يهزارجور كج و معوج م ما برسند  و تا به، داشتند برمي
اش  راننده و  كرده  تصادف  نفتكش  ، با يك كويري  جادة  يك  توي  كاميوني

  »! لعنت  پدرشبر  .اند صاف  ها همه الستيك«:  گفت  يمپدر . مرده است
 .كردم يهاج و واج نگاهش م 
  ما  هاي كاميون  الستيك جاش به  ولي ،باشد  بايد صاف  جاده«:  گفت  
  حاال كجا؟ معلوم. رود مي  هرز  پولش  راه  ادارة!  لعنت  بر پدرش.  است  صاف
 »!ها كش خانة ماله دنيا شده قهوه .خورند مي.  نيست

، و ريختند مي  بيرون  كارگرها از زير سرپناه رسيد، يتا يك كاميون م
د و يزرب  جاده  وسط  كپه  را كپه  داغ  آسفالت  شدند تا كمپرسي منتظر مي

  سياهيآن و   داغ  هاي كپه  جان  بهافتادند  مي  كارگرها با بيل  وقت آن .بگذرد
  طرف اين ،و پدر. ها بگذرد آن  بيايد و از روي  تا غلتك كردند مي  پخش  را 

كنار  دويد مي ،رگرددب  و تا غلتك  طرف، آن رفت زد، مي جارو مي  را كه  جاده
بريزد   اش از چانه  آب  نوشيد كه مي  كرد، و جوري مي  پر از آب ه را، كاسبشكه
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 . پيرهنش ةيق  توي
بكشند كرد تا كارگرها  مي  ، قير آب تر از سرپناه طرف آن  هم  پيرمردي 
  مصنوعي  هاي و الغر، با دندان  چرده سياه. بود  مرادعلي  اسمش . جاده  كف

  براي«: گفت يپدر م. كرد مي  سك سك  غذاخوردن  موقع  هميشه  كه  سفيدي
 ». است  بزرگ  دهنش

  اندازة  بخوابد، صورتش  تا راحت  داشت را برمي  هاش دندان  ها كه شب 
و   ابهت  انگار همة.  ريخت و ميفر  يكباره  شد، و ابهتش مي  من  دست  كف

قير بود، و كارگرها مثل سگ ازش  يفرمانروا  كه  آدم  آن  عظمت
 .بود  دندان  دست يك  در همان ترسيدند، يم

و با داد و فرياد اجاق زير   ريخت مي  قيرپزي  قير را در بشكة  هاي تكه 
  آمدند و سطل ميشد، كارگرها  مي  پخته  قير كه .كرد مي  را روشن  بشكه
 .كشيدند مي  سياه  هاي خط  جاده  بر خاك  بردند و با كمچه مي  سطل

 »!شد  ، قير حرام باز نكن  شير را زيادي! آقا«: زد يمداد  يمرادعل
فهميدم  يمن نمشد، و  يآسفالت م سبز  يكوماتسو  زير آن ماشينجاده 

اي !  حرامزاده  كوماتسوي . ستا  بازي ها اسباب اين«:  گفت ميمدام  پدر چرا
  شده  حاال تمام  اين جاده  كاترپيالر داشتيم  اگر يك!  حرامزاده  كوماتسوي

 ».بود
آنقدر در  .داشت يكوتاه برم يها پاش بود، و قدم يچوب يپدرم دمپاي

بخوريم،  يرفتيم بستن يبا هم م يكوتاه برداشته بود كه وقت يها ها قدم جاده
 .فرق داشتراه رفتنش با ديگران 

را  يحاشيه راه رفتنش را نگاه كردم، همان كفش  ماشين بر برف ةاز شيش
پدر كه  يتعطيل يروزها يبود برا گذاشتهبقچه  يپوشيده بود كه مامان تو

 يمن بدجور«: گفت پدر . نپوشد يچين  يكتان ديگررويم  يم يجاي يوقت
 ».يعادت دارم به همين كتان

 »؟يبپوش يخواه يم يرا كپس اين كفش نو «: مامان گفت
 ».به وقتش«

بعد از مرگش يك روز مامان آن كفش را   وقتش سر نيامد و چند سال
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 »ببين اندازة پاهات شده؟«: جلو پاهام جفت كرد
 . و با اصرار مامان پوشيدمش. هاج و واج نگاه كردم

 ».باهاش برو دانشگاه«: گفت
. نيست يآن فرع يهيچ جا سازند يم يا يك جاده يوقت«: پدر گفت

آسفالت را به جاده  يها م جارو خردهبا دو  ».رسد يوگرنه آدم به مقصد نم
 . و مرتب ؛ آنكادر شدهگرداند تا لبة جاده صاف برود زير غلتك يبرم

ايران آسفالت  يها تا همة جاده يدلم گفتم چند سال بايد عمر كن يتو
دكتر برنارد؟ تو حتا تخيل  يآقا يفهم يم. شود؟ و حساب كردم هفتاد سال

كه مواد  يزن يام به من تهمت م يپرداز خاطر خيال ، تو بهيتاب يمرا برنم
شود چهار،  يدو ضرب در دو م يبگوي يام، تو فقط بلد مخدر مصرف كرده

نيست،  يضرب دو با خودش هميشه عدد ثابت  كه حاصل يا هنوز نفهميده
متفاوت است،  يآن كم يانحنا ييده است، گاهبعدد دو سا يها گوشه يگاه

گاه يك عدد هر چه قد كشيده به دو نرسيده، و گاه از آن بر گذشته، 
 يها خواست پدرم هفتاد سال ديگر عمر كند تا جاده ي؟ هميشه دلم ميدان يم

آنقدر ساكت . ايران آسفالت شود، اما آخر تابستان همان سال ديگر برنگشت
جواب  يبا يك دنيا پرسش ب. ش بودتر از نبودن برنگشت كه حضورش ساكت

فيلتر  يآورد، يك نيمه سيگار ب يدر سرش، چوب سيگارش را از جيب درم
 . كشيد يگذاشت، و كبريت م يسرش م
 »؟يكش يسيگار متو پدر، «: گفتم

 »؟يدوست ندار«
 ،دلم واهمه داشت. اش كند ترسيدم دود تيره يآنقدر دوستش داشتم كه م

 ».نه«: گفتم. ترسيدم يبراش م
 ».كشم يخب، ديگر نم«: گفت

را به لب  يكه سرخوش بود چوب سيگار خال يفقط گاه. و ديگر نكشيد
 .  جاده يبه انتهاكرد  نگاه ميگذاشت و  يم
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ها بتوانند سورتمه را بكشند و  كه سگ همان راه كوبيده در دل برف بود جاده
يـك  هركـدام   كردند كه بـاالي  يمنتوجه  يچوب يها تيركاما آنها به . بروند

از كـه  نداشـت   يهم برايشـان اهميتـ  راه  .نصب شده بود يضربدر قرمز چوب
، و در تپـه  خـورد  يدر دامنـة كـوه پـيچ و تـاب مـ     گذشـت،   يجنگل سرو مـ 

كشـيدند و راه را سـينه    يبـو مـ   آنها فقط. شد يسفيد گم و پيدا م يماهورها
 .كردند يم

رفت و سورتمة من با شش سگ  يبرنارد با شانزده سگ جلو مسورتمة 
 تابيدهة كوهستان يحاشبه  ينرمه آفتاب. بهتر بود يآن روز هوا كم. به دنبالش
 .تابيد يرمق م يبداشته باشد،  يآنكه جان و گرماي يبود، و ب
و در هم  كردند يجيغ و ويغ م يه. شنگول بودندهم برنارد  يها سگ

من هم پشت سرش مجبور . كند توقف ياو ناچار بود هپيچيدند، و  يم
كرده بود؛  يمرا عصبان يها و همين سگ. ترمز يشدم پاهام را بگذارم رو يم

داشتند،  يسو خيز برم سو و آن لمباندند، به اين يكوفتند، برف م يپا بر زمين م
 .بريدند يو داشتند امانم را م

از . كرد يهاش را تنبيه م گاز س يكشيد و يك يآن جلو، برنارد عربده م
  . آمد، اما نفهميدم چرا يديدم كه از بناگوش سگ خون م يدور م

 چهل و چهار
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از جا جستند و رو به  اهناگشان طاق شده بود،  من كه طاقت يها سگ
از برف سمت راست  يرو مايل آن آفتاب و. ركشيدندپدامنة سفيد كوه 

انداختند،  يم هبه ساي ينظر. ساخت يدر حال حركت م ييهاشان هيوال سايه
 . دويدند يو شادمان در نرمه برف م زنان له لمباندند، و له يبرف م يلف

بيراه افتاده بودم و  .شد حادثة شوم در مغزم اخطار  آن يصدا بار ديگر
تيغة ترمز  يترمز بود، ول يرو با تمام قدرتپاهام . آمد ياز دستم بر نم يكار

ها  كوه يسورتمه رو به سوخراشيد، و  يرا مبرف نرم كرد،  يبه جايي گير نم
كه تمام اين سفر،  يا شناختم، رو به نقطه يكه نم يجاي يداشت، رو به سو

به  يو نگاه سر چرخاندمنوميد . كشاندن من به آنجا بود يبرا يا مقدمه
اند، حاال  با اشارة دست پرسيدم كه اينها از مسير منحرف شده. برنارد انداختم

را از  تها من چكار كنم؟ و او با اشارة دست باز هم تأكيد كرد كه دست
 . سورتمه جدا نكن

، ياگر تكه تكه هم شد. راند ياينجا طبيعت خشن حكم م«: گفته بود
 ».يبين يرا نم يزندگ يقت ديگر روهيچو وگرنه. دستت را از سورتمه بر ندار

خواستيم  ياين چيزها را روز قبل كه م .گفت يزد و م ياين چيزها را داد م
كرد  يجور كه كار م همين .گفت  يمها و سورتمه بزنيم  با سگ يگشت كوتاه

وگرنه . سورتمه را رها نكن يزمين كشيده شد يحتا اگر رو«: زد يحرف م
چپ سمت  يها كوه يچرخاند رونگاهش را  و» .يرس يوقت به خانه نم چيه

 .شانه كشيده بودند  حاشبمثل اكه در تاريك روشن صبح 
تو  يها يادت باشد دست«: را با مشت زير كتك گرفت و گفت يبعد سگ

جدا نكن، حتا فرمان سورتمه از هات را  دست يبه هيچ قيمت. توست يزندگ
 يبا دست چند بار زد روآنوقت بلند شد آمد كنار سورتمة من، » .اگر شكست

  .نگاهم كرد يو با مهربان ».همة زندگيت. توست ياين زندگ«: دستة سورتمه
، دستش به كار يقو يها نورافكن يگرگ و ميش، در روشنا يدر هوا

  .زد يبود و حرف م
كنم كه برنارد  اش باز ها را از زنجير النه از سگ يآه كشيدم و رفتم يك

 كه به طرفم خيز برداشت يكنان جور پارسببندد به كاروان، اما سگ 
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 ».گيرد يكه پارس كند، نم يسگ«: برنارد گفت. ترسيدم و عقب كشيدم
 ».كار من نيست يول«
ترسد او را بگذاريم  يم. كاروان يتر بيايد توزودخواهد  يدلش م. نترس«

 .خنديد يو از خوشحال» .مرا يادت رفت گويد يم. ترسد جا بماند يم. و برويم
 »گويد؟ يم يپس چرا اينجور«

 »!بلد نيست يفارسآخر «: گفت
 »!ندارد يآلمانيش هم تعريف«: گفتم
يراق  كه به يتمام مدتبهم انداخت، و  ينگاه. پوزش يخورد تو يبدجور

آنها را دو به دو كنار هم با طناب . زد ينم مشغول بود حرفها  كردن سگ
دادند  يساخت كه بهش فرصت نم يناآرام م يها بست و يك قطار از سگ يم

آن سورتمه را از  يها و در انتها را وصل كند، داشتند كل طناب يبعد يدو تا
سورتمه با دو ضامن بسيار محكم به درخت كاج  و با اينكهكندند،  يجا م

تكان  يجوررا  يآنها درخت به آن كلفت ي، ولدوخته شده بود يتنومند
  .بياورندش اش هراس داشتم نكند از ريشه در دادند كه همه يم

بزند و سرش داد بكشد، و را  يدر حين كار ناچار بود سگ يبرنارد گاه
زد،  يشان م كه كتك يكشيد يا زمان يسرشان داد م يعجيب اينكه وقت

كه بلند  ياما به محض .صدا يب خوابيدند، يم تسليمبستند و  يشان را م چشم
شان هم شورش  يبعض. يقرار يكردند به حركت و زوزه و ب يشد شروع م يم

كه خود را خالص  جويدند يرا م يبا تمام قدرت طناب جلوي ؛آوردند يمرا در
 .شود يآزاد م ي، سگ جلوييفهميدند كه با جويدن طناب جلوي يكنند، اما نم

شان  دندان كه دادند يو آنقدر اين طناب جويدن را با حرص انجام م
 يسفيد يسرخ رو يها ديدن لكه .آمد يشان خون م شكست و از دهن يم

كوچك هم  يديدن آن ابرها. شده بود يدو بار ديگر عاد ييك يبرف، روز
 يتو ،خاست يها باال م كه از تن و دهن سگ يبخار ماليمشده بود؛   يعاد
 .شد ي، ابر مشد يمساكن  و ماند يمهوا 

 يجلودار اين كاروان بايد دو سگ باتجربه باشند، مثالً سام«: برنارد گفت
 ».فهمند يو واندر، چپ و راست را م
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شان را بگيرند، ايست را هم  اگر بتوانند جلو هيجانو در طول راه فهميدم 
 يستباي يمهرجا الزم شد . كنند يبهش عمل نم هرگز يفهمند، ول يتقريباً م

  .كردم يمسورتمه را مهار و فرياد و التماس  يو ترمز دست يبا ترمز پاي
به  يبا سورتمه برگرد يكه قبل از تاريك يبران يبايد جور«: برنارد گفت

 ».، حتماًكلبه
آنجا را به ديگران اجاره بود كه  يباز آلمان متعلق به يك سگكلبة ما 

 . سوئد يانتها يها ، در كوهپايهيشنيد يآدميزاد نم يكه بو يدر جاي. داد يم
هاش را  ها از شب پيش تمام برف شد كه سگ يگشوده م يا به محوطهكلبه 

كه تا  يشايد خورده بودند، و اين برفآب كرده بودند، و يا كوبيده بودند، يا 
ها هروقت  ، حاال تقريباً همسطح زمين شده بود كه سگرسيد يمآدم  كمر
وسط جنگل و تمام آن محوطة سفيد  .شان النه يشان خواست بروند تو دل

شانه به شانه، دو كاروان  يها دو رديف از سگ و. حاال پر از كثافت شده بود
درخت پشت  وما پرواز كنند، يا نه، كه  ندسپيده آماده بود يپرهياهو در روشنا

  .از جا بكنندرا سرمان 
 .شنيدم يرا نم برنارد صدايزوزه و هياهو بلند بود كه ديگر  يآنقدر صدا
و بعد چه  ،دريگ يماش قرار  پشت سورتمه يكردم كه چه جور يفقط نگاه م

 . كند يم
دست  .داشتدست  بهو ضامن را  ه بودرا دور درخت حلقه كرد بازوش

 ».ات برو پشت سورتمه! عباس«: فرياد زد .ديگرش هم به فرمان بود
به  ينگاه، و ها كه خيز برداشته بودند به سگ يبا نگاه در همان لحظه
همة آن  يهاش در آن اش را كشيد، و من ديدم كه سگ من، ضامن سورتمه

من  يها كه برابرمان بود باال بردند و از برابر چشم يمجموعه را از تپة كوچك
 .ناپديد شدندها  درخت يال

كشيدند كه  يرفته، سورتمه را چنان م يها من به تبع سگ يها سگ
و كشيدم  يمبه عقب طناب را  يبايست .رسيد ضامن را آزاد كنم يزورم نم

كردم زورم به آن شش  يضامن آزاد شود، و هرچه م رفتم تا يكلنجار م يكل
بعد ضامن را آزاد كردم و از جا  يسرانجام من هم دقايق .رسيد يتا سگ نم
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 آماده بودندسواركار ماهر كه  يا عده يمثل شليك تپانچه بود برا .كنده شدم
ند، نك  يرا ط يجنگل يا جاده يها ند، شيب و فرازوش رد  يمتعدد يها از مانع

عالمت ضربدر قرمز باالش  آنو  يچوب يها كه با تيرك يا به جاده بيفتندو 
عدد صد و  ،فقط يكجا در كنار عالمت ضربدر .و مرگ من بود يزندگمسير 

سورتمه و  يرو يو سوار ،هموار بودديگر راه  ةبقي .هشت به چشمم خورد
كوه در سمت . توان ديد يهيچ جا نمرا كه نظيرش  يطبيعت ؛طبيعت يتماشا

كرد،  يم جداسو  جهان را از آن يسو بود كه اين يآرامظاهراً  يسفيدچپ ما 
، حد فاصل زمين و الهوتو  ناسوتمابين و عدم،  يزندگميان بود  يمرز

  ملكوت بود، همان يخأل بود، بيكرانگ ،من هيچ بود يطرف برا آن. پرتگاه
ديدم، و گاه از آخرين ديوار جهان  يهام م بود كه در خواب يانتهاي يپرتگاه ب
 .پريدم يشدم، و بعد در ميانة راه از خواب م يپرتاب م ينيستبه قعر 

 . رفتم يرا پيش مانگيز  وهمهمان جاده . دانم يجادة صدوهشت؟ چه م
فكر . رام ةشش سگ سورتمدند و يكش يرا م برنارد ةسگ سورتمشانزده 

واقعاً تر، و در آن وقت روز همه چيز  بيش يكنم حدود ظهر بود يا كم يم
 وما  ياز سرخوش، يا زد به سرشيكباره  خفتهطبيعت آرام بود، كه خوب و 

كوه شروع كرد به غرمبيدن، و هوا . ها حسوديش شد شادمانة سگ يها زوزه
وار با برف و باد  رهيخورد و دا چ يپ طوفان بعد. گذاشت يگتيررو به دم به دم 

باز گرگ و ميش شد، و . يمروز كم آوردغالب شد، و ما  يتاريك. ختير فرو 
 يناگهان يانتظار اين بارش و تاريك. دانستم چه بايد بكنم ينم. من دلم لرزيد

 .دو ساعت هم طول نكشيد روزآن  ياصالً روشن .نداشتمدر ميانة روز را 
 ييكراند خودش را به  يبرنارد كه جلوتر م .جلوتر يك ميدانگاه بود يكم

وسط ميدانگاه نزديك كرد، ضامن سورتمه را به تيرك  يآهن يها يركتاز 
نرمش كرد، و بعد  يكم. پايين آمداش  سورتمهاز چفت كرد و با خيال آسوده 

 »ات آمد؟ خوش«: زده گفت خوشحال و هيجان. آمد پيش من
در اين كار تجربه . يتا اينجا را خوب آمد«: و او گفت .مسر تكان داد

و كمك كرد كه  ».راند يفردا بهتر خواه. تجربه و دقت. است  مهم يخيل
امروز  يبرا«: گفت .بدوزم يترين تيرك آهن ام را به نزديك ضامن سورتمه



 ٣٢٢ ♦ تماماً مخصوص

 ».گرديم يبرم. ديگر بس است
يادم و . زند يدور م يجور چه و پياده شدم ببينم يك نفس راحت كشيدم

به سيگار  ياما عجيب بود كه اصالً ميل. ام افتاد كه از صبح سيگار نكشيده
نبود،  ماسر. كشيد يهام از سرما تير م كردم دندان يدهنم را كه باز م. نداشتم
ورجه  ي، مدام بايستيحركت بمان ييك لحظه ب يتوانست ينم. بود يخما

 .يكه منجمد نشو يكرد يوورجه م
شان را گرفت و  مابينجلودار، طناب  يها يكراست رفت سراغ سگبرنارد 

و  دو سگ جلودار را تقريباً از زمين بلند كرده بود. شروع كرد به كشيدن
شد و  يدايره گرفته بود، اما حريف نم كاروانش شكل يك نيم. كشيد يم
 خواستند ينمميانة كاروانش  يها سگ. توانست كاروان را برگرداند ينم

برانند، و اين  يهمان راه قبل بهكردند سورتمه را  يتالش مبرگردند، 
زد،  يكشيد و فرياد م ياو م. را به هم ريخته بود برناردكشمكش همه چيز 

زوزه و فريادشان به آسمان  يكردند، صدا يكشيدند و فرياد م يآنها م
 .شد يتر م كيباريد و هوا لحظه به لحظه تار يامان م يرفت، و برف ب يم

بعد همه چيز مثل يك فيلم با دور و . قوة سربندش را روشن كرد برنارد چراغ
هرگز شد كه  يو تبديل به كابوس من به حركت درآمد يها آهسته جلو چشم

خواهد همة توان و  يكه دلت مكش  آدم يمايخدر آن  .نتوانم فراموش كنم
و منتظر  قوة سربندم را روشن كردم من هم چراغ ،يقدرتت را به كار انداز

 .اتفاق افتاد يو همة آن مصيبت در آن. شود يماندم ببينم چه م
جلودار را رها كرد كه  ميانة كاروانش را  يها سگ يا برنارد لحظه

 ياز تو وخيز برداشتند انگيز  اعجاب يبا سرعت  آن دو سگاما . دهد يگوشمال
 . ما شروع شد ي، و بدبختوانش گره خوردكار. گذشتند ة كاروانحلق

 وها  طناب كرد كه فرياد برنارد به آسمان برود، ينم يبعد ديگر فرق
، يراه قبل يقرار من رو به سو يب يها در هم گره خورده باشند، سگها  سگ

. هم نباشد يآهن يها حتا آن ميلهو ، از پا نشناسندبه دنبال كاروان برنارد سر 
  .كرد ينم يديگر هيچ فرق

ها  اگر به اين ميله«: گفت. ها بود خورده شبيه شكست. برنارد آمد كنار من



  عباس معروفي ♦٣٢٣

اگر به توفان و . خسته شوند روند تا ي، آنقدر مروند يروند و م يگير نباشند م
 ».خوابند يگيرند م يم بعدند، وش يمخسته تر زود، ندبيفت يتاريك

كند، به اين اميد كه عشق  يم تعريف مراخوشحال بود كه اين چيزها را ب
شان  دست. خوابند يم يام چه جور ديده من«: را در من جا بيندازد يباز سگ

شان را  شان و چشم دست يگذارند رو يكنند و سرشان را م يم  را حلقه
كه خودشان  يتا زمان .شوند يبلند نم ياگر توپ هم در كن. بندند يم

 ».بخواهند
نگاهم به كاروان  مخواست ينم. نرمش كردم يكم. مورم شدرموو  »بعد؟«
گذاشتند، در آن  ياش م كه اگر به عهدة من يا صحنه. خوردة برنارد بيفتد گره
ها تمام آن  مغز سگ يبا شليك تپانچه تو يناگهان يتاريك و كش آدم يسرما

 .گشتم يبرمپياده كردم و تمام راه آمده را  يصداها را خفه م
خودت دست و پا  يمناسب برا يشان يك جا بين يبايد برو آنوقت«

گوش . دور دستت ياين سر طناب را بايد ببند يول. ي، مثل آنها بخوابيكن
پشت سورتمه و  يشان بپر به محض بيدار شدن ، كهبه زنگ و آماده

 ».ياش را بگير هدست
اما آنقدر نگاهم كرد تا مجبور شدم . خواست باهاش حرف بزنم يدلم نم
 »حاال بايد چكار كنيم؟«: منانگيز اشاره ك ة غمبه آن صحن

 ».شان كرد شود رام يشان سبك شود، بعد م يبگذار انرژ«
ها  سگ. نكرديم يگذشت، و ما جز نرمش و تماشا كار ديگر يساعت يك

بعد برنارد رفت . ازشان برنيامد يهم جز جست و خيز و الييدن كار ديگر
از من . شان و آنها را بلند كرد بينسراغ جلودارها، دست انداخت به طناب 

آنوقت . بكشم گاهميدانآن را به گوشة  ميانة كاروانش يها خواست كه سگ
ها را  طناب يبا مهارت و ها رفته بودند برگشت، كه سگ يبا دقت از همان راه

 . كلبه داشت ياش رو به سو سورتمه يهم زدن در چشم به .از هم گذراند
ديدم  يناباورو بعد در بهت . كردم و خوشحال بودم يدر دلم تحسينش م

  . خانه دارند ياند و رو به سو من هم به تبع كاروان او برگشته يها كه سگ
. ها فرصت يافتم خودم را از دور تماشا كنم در سفر بود كه پس از سال



 ٣٢۴ ♦ تماماً مخصوص

 . شناسد يواقعاً تا آدم سفر نكند، هرگز خودش را نم
اولين بار است  يبرا ياينكه تو با ديدن يك درخت احساس كن يسفر يعن

 يوگرنه اينهمه خلبان و راننده شب و روز از جاي. يبين يآن درخت را م
  .اين كه سفر نيست. ندارد يبراشان تازگ يدرختهيچ . ديگر يروند به جا يم

وسعت ديد نسبت مستقيم دارد به بعد . يدور شدن از يكنواخت يسفر يعن
و من اين را پيش از سفر  .تر هرچه دورتر، وسعت ديد بيش ؛مسافت

، و يتعجب كن يصبح از خواب بيدار شد ياينكه وقت يسفر يعن .دانستم ينم
 كنم؟ يمن اينجا چه م ياز خودت بپرس
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با سورتمة برنارد ؟ يكن يپرسيدم تو اينجا چه م يپشت سورتمه از خودم م

آن روز هوا . رفت و سورتمة من با شش سگ به دنبالش يشانزده سگ جلو م
آنكه جان و  يبه حاشية كوهستان تابيده بود، و ب ينرمه آفتاب. بهتر بود يكم

 .تابيد كه تابيده باشد يداشته باشد، فقط م يگرماي
رمق نديده بودم كه آدم بتواند چشم در چشمش  يآفتاب را هرگز اينقدر ب

اند و  ساخته يبه نظرم آمد يك خورشيد بدل. زد و خيره نگاهش كندبيندا
يك خورشيد  .نشوند يا ها كه كم نياورند و عقده آن كوه ياند باال فرستاده
 .خاصيت يجان، ب يگرما، ب يكمرنگ، ب يپالستيك

جيغ و  يه. برنارد شنگول بودند يها بود و سگ يآفتاب هوا با اين حال
من هم . ترمز كند يپيچيدند، و او ناچار بود ه يم كردند و در هم يويغ م

 يها و همين سگ. ترمز يشدم پاهام را بگذارم رو يپشت سرش مجبور م
سو و  لمباندند، به اين يكوفتند، برف م يكرده بود؛ پا بر زمين م ديوانهمرا 
 .بريدند يداشتند، و داشتند امانم را م يسو خيز برم آن

از . كرد يهاش را تنبيه م از سگ يكشيد و يك يآن جلو، برنارد عربده م

 چهل و پنج
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 .  آمد، اما نفهميدم چرا يديدم كه از بناگوش سگ خون م يدور م
و درجا  يبه انتقام تاريكشان طاق شده بود،  من كه طاقت يها سگ

ناگهان از جا جستند و رو به دامنة سفيد كوه بيهودة ديروز،  يها زدن
برف سمت راست  يشان رو از سايهكه آن آفتاب مايل،  يطور. پركشيدند

به ساية خودشان  ينگاه نيم. ساخت يدر حال حركت م ييهاهيوال
زنان و شادمان در نرمه برف  له مباندند، و لهلُ يبرف م يفانداختند، لُ يم
دانند اگر وا بدهند تا سينه در  يدويدند كه انگار م يچنان سريع م. دويدند يم

 .ديگر قابل حركت نيستروند و سورتمه  يبرف فرو م
افتاده بودم  هبيراهبه . شد آن حادثة شوم در مغزم اخطار  يبار ديگر صدا

در آن برف  يترمز بود، ول يپاهام تمام مدت رو. آمد ياز دستم بر نم يو كار
كرد، و سورتمه به دنبال آن شش سگ رو  ينرم، تيغة ترمز به جايي گير نم

 يتماماً سفيد، رو به سو يها كوهو آن داشت تپه ماهورها  يبه سو
كشاندن من به  يبرا يا كه تمام اين سفر، مقدمه يا ، رو به نقطهها ناشناخته
 . ي، و برويمير يم يرو يكه م يبه جاي ياحمقانه است، تو بدان. آنجا بود

خيرة  ميخكوب و نگران. به برنارد انداختم ينوميد برگشتم و نگاه
حاال من  ام؟ افتاده يببين به چه روزبا اشارة دست پرسيدم . وضعيت من بود

را از سورتمه  مها با اشارة دست باز هم تأكيد كرد كه دستو او  چكار كنم؟
 .مجدا نكن

نيم متر در  يرا تا ته فشار داده بودم اما نوك تيز آن كمانة فلز يترمز پاي
آن ترمز  يخود يب .رفت يسورتمه به راه خودش م رفته بود وبرف نرم فرو 

كردم و همة حواسم را دادم به دستة  يشرها. دادم يمصرف را فشار م يب
، ياگر سورتمه را رها كن«: شد يبرنارد در گوشم فرياد م يصدا. سورتمه
 ».يبرگرد يتوان يهرگز نم

 »؟يچ ييعن«
، يا راه گم كرده يدور شده باش هااگر كيلومتر. همين كه گفتم ييعن«
تو بايد بايد بايد . گردند به كلبه يكشند و با سورتمه برم يبو مها  ، سگيباش
 ».يسورتمه باش يرو
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و تقدير از يك . سورتمه چسبيدم و خودم را سپردم به تقديربه  يدو دست
در . در آن وجود نداشت يشد كه هيچ راه و عالمت يكش سفيد آغاز م سينه
نفس تازه ف برف لمباندن با يك لُ. نده بودها به له له افتاد كوه، سگ فراز
 .رفتند يمن راه خودشان را م يتوجه به فريادها يو بكردند،  يم

 جانپري مهربان نگاه  بايك ورق كاغذ رهاشده در آسمان بود كه تقدير 
 .شدناپديد ميباد با يانوشكا برابر درِ مطب دكتر هراسان و در نگاه گرفت، مي

شد كوبيده تقدير شناسنامة من بود كه زير واژة ناپيداي بخت، مهر باطل
 .هاي من بودتقدير حاال دست. بودند

در توبرة . زد به سرم، تصميم گرفتم چندتا عكس بيندازم همان لحظه
و يك دوربين  ،دو تكه لباس ييك، مقداري طناب، سورتمه يك تكه نان

 ةها و ساي دوربين را درآوردم و چندتا عكس از سگ يدست يك. داشتم
 يگفتم بماند برا. توبره يدرازشان گرفتم، و دوربين را دوباره انداختم تو

 .مبادا
 يخام از سرما  هم داشتم، اما جمجمه يبند خوب با اينكه كاله و گوش

در فضا  يمهيب يو صداداشت، كوه ريزش  يدر دوردست جاي. درك يم
ديگر . نگاه كردم هاش و سگ آخرين بار برگشتم و به برنارد يبرا. غرمبيد يم

 . ندشد يها ديده م در حد چند كلمة ناخوانا بر لوح گذشته
  .هام؛ به دستخودم را به تقدير سپردم

ها چنان  سگ. سويش فرود آمديم باال رفتيم و در دامنة آن يا از تپه
 ؛شان شود توانست مانع از رفتن ينم يشاداب و سرحال بودند كه هيچ نيروي

 يپاها .يتاريخ يها يخوشبخت ياند، به سو انگار سر به جهنم گذاشته
گاه تا سينه در برف فرو . برد يكشيد و پيش م يشان سورتمه را م نازك

هايشان پيدا بود، گاه چهار  شده فقط گوش رفتند، گاه مثل قايق غرق يم
بار  يك. رفتند يرفتند و م يم. رفتند يهوا بودند، و باز م يدست و پا رو

نفس  به نفس كه كشيده شدمو غلتيدم در برف سورتمه چپ شد، و من آنقدر 
 .رفتند يسورتمه، و آنها م يافتادم تا خودم را سر پا كنم و برگردم رو

 يوقت. رفتند يو باز آنها به له له افتادند، اما م يباز افتاديم به سرباالي
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يافتم برف  يو فرصت م آوردم، يدست م تعادلم را بهشد  يشان كم م سرعت
ام  شيب ارادهاما در . ام را بيندازم يبين جلوام را پاك كنم، يا يخ  يگوشة پيشان
 .كنار بيايمديوانه توانستم با آن سرعت  يدادم و نم يرا از دست م
افتاد، و باز من در برف  يها جلو م سورتمه از سگ يگاه ،در شيب

 ياز فرصت يبايست .به فراز بيفتيم تاشدم  يدم و آنقدر كشيده مغلتي يم
تنم قرار  يگاه سورتمه رو. خودم يجا برگردم سر كه بتوانم كردم يماستفاده 

كردم حاالست كه  يو هر لحظه فكر م شدم، يبرف كشيده م يرو. گرفت يم
دستة سورتمه  يشود، ول ياصابت كند و مغزم متالش يا صخره يسرم به تيز
كردم با پاهام آن را  يگرفتم، و تالش م يم يكشت هاشبا. كردم يرا رها نم
 .رفتند يو آنها م .بايستمخودم  يجا درو  برگردانم

دانستم  ينم .صورتم يخ بسته بود يشد، اشك رو يام داشت پاره م حنجره
ها مرا به بيراهه كشيده  چرا طبيعت با من سرسخت بود؟ چرا سگ. چه كنم

 .آيد يدارد سرم م يچه بالي بداندبودند؟ كاش مامان 
ديگر آنقدر از كلبه و راه صدوهشت دور شده بوديم كه امكان برگشتن 

بيفتد  يكردم اتفاق يحاال فقط آرزو م. محال شده بود يمن يك آرزو يبرا
، يدرخت، ي، شهريبرسم، به روستاي يا ببينم، به كلبه آنجاها يآدمكه من 

 گرفت؟ ينم يها سست سگ ينداشت؟ چرا نيرو يها تمام خدايا، چرا اين كوه
كشيدم  يمن فرياد م. باز افتاديم به يك فراز تند، از دامنة كوه باال رفتيم

آن بدوزم پيدا كنم كه خود را به  يكردم چيز يتالش م. ها بايستند كه سگ
تا بتوانيم برگرديم، اما هيچ چيز به فرمان من نبود،  و همه چيز را آرام كنم

خواستند از من  يم. ندانبكش قتلگاهها معطوف بود كه مرا به  به ارادة سگ
اشتباه گرفته بودند؟ مگر  يآيا مرا با كس. دانم چرا ي، و نمانتقام بكشند

 شود سگ صاحبش را نشناسد؟  يم
ديدم كه با  ام را ه يكودك اشكزدة  ، و از پشت كريستال يخفرياد زدم
 يكرديم و به محض يآهن، كنار نردة پل كمين مرفتيم پل راه يميرزا عبداله م

سقف آن و تا ايستگاه  يپريدم رو يرسيد، م يكه لوكوموتيو سبز لكنته م
د بع. شد ديد يقطار م يكرديم كه فقط از باال يرا تماشا م يجاهاي يمركز
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 . گشتيم ياميريه  و برم  يانداختيم تو يپياده از ميدان راه آهن م
سوار شديم و سر از شاه عبدالعظيم درآورديم،  يفقط يكبار قطار را عوض

 .و تمام راه در آن جاليزها خيار خورديم و خنديديم
سرعت زياد بود . توانستيم خودمان را نگه داريم يپشت بام قطار نم يرو

مان را حلقه كرديم به  درازكش، دست. شديم يبر م خنده رودهو داشتيم از 
آنجا فكر كرديم كه رانندة قطار ما را . يك ميله و از هيجان سرعت خنديديم

كشد به يك بيابان تا دمار از روزگارمان  يما را م يكن شناخته و دارد روكم
 . دربياورد
يرزا، دارم شلوارم م«: داد زدم. شدم يبند م داشتم شاشهيجان اين فرار از 

 »چكار كنم؟. كنم يرا خيس م
 ».من هم«: گفت

. جور كه خوابيده بوديم رو به هوا شروع كرديم به شاشيدن و بعد همان
 . آمد يفرود م يواگن بعد يزد و رو يشاش فواره م يها قطره

دار  چرخ يصندل يزده ميرزاعبداله را رو فرياد زدم و از پشت اشك يخ
 ».رسيدم زود پنج دقيقه من«: گفت. ديدم

 »...يپررسيدم  يوقت. دير رسيدم پنج دقيقهمن «: گفتم
من تند كردند و با فرياد ها  و احساس كردم سگفرياد زدم، فرياد زدم، 

خيال . دويدندشادمانه  طرف آن گستردةرا به اميد ديدن دشت  يآن سرباالي
توانست  يكه م يبهتر، جاي يديگر است، جاي يكردند پشت اين كوه، جاي يم

 .جا گذارند از خود به يشيب باشد و آفتاب و برف و دامنه، تا بتازند و خط نشان
 يكردم فقط برا يشد، احساس م يحالم دگرگون ممن و  ،خنديدند يم

 .تازند ياليند و م يخندند و م يانتقام كشيدن از من است كه م
وجود  يبآن كوه رسيديم، ديگر شي يبه آخرين نقطه در بلندا يوقت
ها هيچ از سرعت  سگ و. شد يآنطرفش ديده نمبود كه  يدماغة كور. نداشت

كور بودند و نديدند كه ديگر راه نيست، و يك پرتگاه عميق در . خود نكاستند
 .هيچ .وحشت نكردند. كند نكردند. نكردندترديد هيچ . ان قرار داردمبرابر

 .كشان پرواز كردند زوزه يجمع دسته
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دانم كجا  ينم. شد تا به پايين دره سقوط كنيم يط يمسافتدانم چه  ينم
از برف فرو  يتلدر  يدانم وقت يمن از سورتمه جدا شد، فقط م يها دست

چنان با سر فرو رفته . آن برگردم ياز كجا بروم تا به باال دانستم يرفتم نم
گور  به زنده. دانستم باال كجاست ينم. بودم كه جهت را از دست داده بودم

 .شده بودم
دانم از كجا اين كلمات به  ينم. زدم يخواندم و زار م يسورة والذاريات را م

در ذهنم  يمدرسه بود كه جاي يها هرچه بود مال سال. ريخت يذهنم م
 والذاريات .بود تا زير خروارها برف به يادم بيايد و بخوانم و زار بزنم مانده

 ... ذَروا، فالحملَت وِقرا
دانست چه  يماليد و نم يهم م هاش را به مامان دست. شدم يمداشتم خفه 

يك آدم . پول كه نيست قايم كنم حاشا كنم. بياييد بگرديد«: گفت. كند
 » .است

برزنت روكش كولر مچاله شده بودم،  يسيمان تو يها پاكت پشت
دانم از سرما  ينم. شد يكردم كه نلرزم نم يو هرچه تقال مكوچك شده بودم، 

 .زدم يدلم زار م يلرزيدم و تو ياز ترس، م بود يا
گلنگدن كشيد، و آن از مأمورها  ييك... والذاريات ذَروا، فالحملَت وِقرا

اين «: كشيد سيمان، دست يها آمد كنار كيسهكه خانه را گشته بود،  يديگر
 »، خواهر؟يا ها را چرا احتكار كرده سيمان

 »احتكار؟«: مامان گفت
 »؟يا از كجا آوردهاگر احتكار نيست پس چيست؟ «
 ».اينها را شوهرم خدابيامرز فرستاده«
 »؟يهست يشما مادر عباس ايران يگفت«
 ».بله من مادرشم«
 »از كجا فرستاده؟ چكاره بوده كه اينهمه سيمان؟«
 ».دانشجو«
 »دانشجو و اينهمه سيمان؟«
 ».به شما عمرش را داد. شوهرم كارگر راه بود. بله؟ نخير«
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 »خواند؟ يم يا چه رشته يعباس ايران«
 »مگر چكار كرده پسر من؟ .فيزيك«
 ».يفهم ياعدام شد م يوقت. چكار كرده يفهم يبعداً م«
 » .نيست يا مگر چكار كرده؟ او كه كاره ...خدا مرگم بدهد«
ما از كمبود سيمان ناتمام مانده،  يمسجدها! زمان جنگ است خانم«

دانشجو  شوهرم فرستاده؟ يگوي ي، ميا شما اينجا اينهمه سيمان احتكار كرده
 »كارگر بوده؟ ؟...نيست يا كاره ؟...بوده

جاده كار  ياينها سهمية شوهرم بوده، تو«: گفت با صداي لرزانمامان 
بياييد ببريد مسجدتان را تمام  يول. فرستاد يما م يكرد و اينها را برا يم

 ».كنيد
 ».بيرون منتظر باش«: گفت يبعد آن مأمور به ديگر

 پشتآن برزنت چيه «: مأمور اول گفت. مأمور دوم بيرون رفت
 »ها؟ سيمان

به . شمردم يدلم م يتو. رعشه به تنم افتاد و شروع كردم به شمردن
شده بود دوختمش پاره . برزنت كولرمان است«: مامان گفتهفت نرسيده 

 »...كه
 يدصبح منزل باش ، اماروم يگذارم و م يبرزنت كولر؟ من چشمم را هم م«

  ».يمبر يمرا ها  سيمان يميآ يم
دستي آمد زير برزنت، يك لنگه كفشم را از پام درآورد و انداخت  آنوقت
 ».بريدرا مياينها  آيدميالطلوع وانت  فردا صبح علي«:  جلو مامان

 ».دانستيم با اينها چه كنيم ينم. خيرتان بدهد آقاخدا «
و بعد صداش را آنقدر باال برد كه » .، خواهرسازند يم ساختمانبا اينها «

تحويلش  اگر از پسرتان خبردار شديد« : مردم كوچه بشنوند؛ نظامي و خشك
 ».ديافت يوگرنه به جرم پناه دادن به يك ضد انقالب گير م. دهيدب

 ».چشم«
آييم اينجا و  ياين بار دوم است كه ما م«: ترتر و نخراشيدهخشكو باز 

 »!شود كه ينم. چشم يگوي يم يهشما 
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 ».چشم«
يادم نيست چه و  ،دانم چقدر طول كشيد تا آن مأمور از خانة ما رفت ينم
مان رفت از آن پس خانه. شدم در دربه .جاده چاكبه  زدمهمان شبانه  يجور

 .شروع شد من گيآواربين، و زير ذره
اگر  و. رفتم يتر فرو م كردم بيش يهرچه تقال م .زدم يگور زار م زنده به

برف  ياز الچشم دراندم و . را ببينم يزندگ يشب بود محال بود ديگر رو
 .بيرون كشيدم يروشناي يسوبه خودم را 

دو بين گوشة  دنجيخچال در . آمد يازم در نم يزدم، اما صداي ينعره م
من اينجا خدايا، اينجا كجاست؟ گرفت،  يكه آفتاب نم يجاي .مانده بودم كوه
به اينطرف و بلند  ةصخرة بريدبرگردم؟ زير آن  يحاال چه جوركنم؟  يچه م
كشيدند و  يرا در شيب دره م يها سورتمة خال طرف نگاه كردم، سگ آن

 .رفتند يوار م ديوانه
آخ، اگر فحش نبود . لعنت فرستادم يهست يفرياد كشيدم و عبث به پوچ

ها، به برنارد، به  فحش به سگ. كردم يبزنم دق م شكه بلند بلند فرياد
وجود  يفكر كردم بدون فحش تعادل. به خودمبه كرگدن، روزگار، به سفر، 

شود با  ي، آنچه را كه مكشو زير لب بگو، داد ب زل بزنجا  به يك. ندارد
رود و آن  يكه در خاك فرو م يمثل بيل. كن كرد، زير و زبر روفحش زير و 

ها را از خاك بيرون بكش كنار خواهر و مادر و هرچه  مرده .دهد يرا باد م
 .  نترس فحش بده. ات هوا كن ينابدتر مسبب بدبخت

اين . ندوها در شيب دره محو ش سگ تا نفرين كردمآنقدر ايستادم و 
هام جا دادم و  حدود مسير را در چشم. افتاد يآخرين پردة اميدم بود كه فرو م

چشمم دنبال . پشت سرم يها صخره يشروع كردم به جستجوبا ترس و لرز 
در كنار آن ديوارة بلند، يك ناگاه . گشت يم ييا جانور گرگ يا  غار خرس

 . مبهوت شدم و به طرف آن صخرة شكافته رفتم .روشن ديدمشكاف 
 يفسفر سبزمحو  ؟بودم ايستادهمشرف به الهوت ناسوت بالكن  يروآيا 
سبز بود، نبود، سياه نبود،  يآسمانش آب. در عمرم نديده بودمكه  يدرخشان

هات  چشم يتر از يك ثانيه، وقت هم در كم آن. يبين يكه موقع خواب م يسبز
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  .يا و بعد فيروزه ،خورد يورق م ات يرنگ آب يور آيد يم ،يبند يرا م
 بنفش يك دسته گل آبيمن  يها چشمبرابر ، بيارة صخربر ديوارة آن 

كردم در آن يخ  يباور نم. لوستر خودش را رها كرده بود كه بدرخشد مثل هم
كه  يبنفش ينور آب .بريزدازش نور ها برويد كه  در صخره يو برف زمستان گل

 .ديكش يداد، و مرا به طرف خودش م يم يزندگ يكرد، بو يآرامم م
 يها ها و دره صخره يال البه يشكاف هولناك ،بنفش من يدر كنار گل آب

يخ بسته در تأللو  يا رودخانهها هم  درهپايين . شد يبه جهنم ختم مق يعم
، ابديتبه پيوسته بود كه  يا رودخانه. درخشيد ينور خورشيد مثل كريستال م

 .شد يم يو فسفرآلود منجمد  كه زير آسمان سبز وهم يبه اقيانوس
. برسد، نتوانستم د دستم به آن گليجلو بكشم تا شاتالش كردم خودم را 
كه من و  يبهار يهمان روزهاگرداند به  يمرا برم. از همان فاصله نگاه كردم

. خواست بيايد يمامان نم .دعوت شديم يخواهر بزرگ پر يعروسبه مامان 
 . آورد كه لباس مناسب ندارد يبهانه م

 »بگويند؟ يپس ديگران چ! يتو كه خانم خياط«: گفتم
آستين  يخودش يك پيرهن شراب يها نشست و برا هفته شبآن تمام 

 ؟ي، چه آمدنشناسد يرا نم يكس يوقتحرف زد كه  يمراسمبلند دوخت و از 
 يبه خودش نگاه كردم، كم يكم. آيد يو پيرهن را پوشيد كه ببينم بهش م

را  اگر بدانند كه خودت اين«: دانم چرا بهش گفتم ينم. يدر آينة قد
 ».و پول پارو كن كنند، راه به راه لباس بدوز يديگر رهات نم يا دوخته
برات يك   خورد كه بتوانم يپولش به دردم م يخواهم چكار؟ زمان يم«

و باز برابر آينه چرخيد، كف دو دستش را گذاشت به دو » .تلويزيون بخرم
و بعد . كرد و نگاهش را از من دزديد يمكث» !اگر بابات بود«: طرف كمرش
» .رفتيم يبا هم م«: دبيايبه حرف  اودار آنقدر در فضا ماند تا  سكوت دامنه

 »يادت هست؟«: بعد كمربند پيرهنش را پاپيون كرد
 ؟يچ

وارد شديم  يكه وقت در خاطرم نيست جز اين يديگر چيز ياز آن عروس
كه آمد استقبال، مامان را بغل كرد و بوسيد، با من دست داد و همينجور  يپر
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به قول خودش  يدست مامان بود ما را برد يك جا يدستش تويك 
 .درخشيد يها م مامان بين مهمان و. عروس و داماد يها نزديك. مناسب

يك افسانة  ي، خوشبختمردم جابلقا و جابلسامثل افسانة ! يچه روزهاي
  .كردند يكاشتند، و با دست ديگر درو م يكه با يك دست م يمردمان. دور بود
ند، ا هپاشيد يبذر م يا ند، عدها هزد يجلوتر شخم م يا عده؟ البد يجور چه

 ي، كسهبود يشان پر از نعمت و فراوان يزندگ. ندا هكرد يدرو م يو عدة ديگر
 يها از ساقه يجور خوشبخت ، و همينهماند يگرسنه نم ي، كسهشد يبيمار نم

  .ه استخزيد يگندم باال م
رسيد  ياگر آهن به جابلقا و جابلسا م. بودفقط آهن ممنوع «: گفت يمپدر 
 » !شهر سوخته .شد يسوخت و دود م يشهر م
تر  دهيكه اندامش را كش تنش بود يبنفش يرهن مخمل آبيپآن شب  يپر

» ميل داريد؟ يچ«: گفت. اش خته بود دور شانهيداد، و موهاش را ر ينشان م
هاش  گونه. آورد يما م يبرا يچيز يگشت و هر به دقايق يها م مهمان يتو

از سر لباسش، ماه  يبنفش يآببند  يو شرم گل انداخته بود، با پيشان ياز شاد
 . تماماً مخصوص يشده بود، ماه

هوا بوسم  يكه توبودم داشتم، منتظر يك فرصت  يو من نگاه از او بر نم
و » .ز فرست يليد« :گفتمرفتيم،  يم يموقع شام كه به سالن غذاخور .كند

فقط احساس كردم دستم  ؛به احترام يا ،ارياخت يباش نشست  شانه يدستم رو
اش را به  يسنگينو او » .دييبفرما«: گفتم. مانده است يپر نةمخمل شا يرو

هام را بستم و  چشم. بود با شدهيچقدر ز. كرد يو نگاهم م داد يكف دستم م
 .كمرش يد به گوديز خورد و رسيناگاه احساس كردم دستم ل

 .كمرش يباز هم سر خورد در گود. اش گذاشتم دستم را بر شانهدوباره 
هام را كه باز  چشم. دهنم خشك شده بود. تب كرده بودم. داغ شده بودم

ك دسته ي به جاشپر كشيده بود، و  يپر يكوهستان يفضا يديسف دركردم 
 .ديدرخش يم ها رو به برف يا بنفش مثل لوستر از صخره يگل آب

. بشنوم را ها سگ يادكتر برنارد  يصدا و بازخواست برگردم  يدلم نم
 .خته بمانميآو يا ن حال و گذشته به صخرهيدر آن سكوت ب مخواست يم
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را  پرتگاه خودمبر صخرة . يك بار ديگر تالش كردم بلكه گل را بچينم
. دلم لرزيد. عميق يها رهدستم نرسيد، و باز نگاهم افتاد به آن دجلو كشيدم، 

 آيا جزو همين دنيا بود؟ آنجا كجا بود؟ 
و  يشيرزرد و روشن  يها رگه كه آنجا آلود انتها و مه يانداز ب در چشم

كمانه كرد و در سرخ و گداخته  يا ستارهناگاه ديدم آمد،  يكش و قوس مسبز 
 يو بعد يك. افول كردآمد و  ديگر بعد يك شهاب. شد ها محو  دل آن رنگ

آنجا آمد و  يم يپس از ديگر يهاست، يك انگار سطل آشغال ستاره. ديگر
 . شوند يها آنجا خاموش م دانستم شهاب ينم. شد يخاموش م

و در » .رديم يمشود يك نفر  يهر ستاره كه خاموش م«: پدرم گفت
يك دعا  .لرزيدمامان  يبرادلم . آسمان كوير رد يك ستاره را نشانم داد

 يپس از ديگر ييك اينهمه ستارة سوختهو اينجا  .فوت كردمخواندم براش 
 يمثل دوران كودك. بخوانم يه دعايدانستم چ يفقط نم، ستپيو يهم م  به
ستارة ها  از آن شهاب ييك نكنداش هراس داشتم  همه. شده بودم نازك دل

كه امشب بساط  بود قسم خورده يكسانگار ؟ باشد من يا ستارة مامان
 . را جمع كند مان ييك

تا آدم خودش . ام خودم به دام مرگ افتاده يكردم كه با پا خودم را لعنت 
اين را با تمام وجود فهميدم و احساس . افتد ينم يشريك جرم نباشد اتفاق
 يرا از پا درآورد، مگر با همدست يقادر نيست كس يكردم كه مرگ به تنهاي

به ما كه رسيد ا؟ ه معجزه پس كجا رفت آنشد؟  يگفتم چرا اينجور .خودش
افتاد كوه دهن باز  يگير م يكس يكجا رفت آن روزها كه وقتآسمان تپيد؟ 

و دروغ همة اينها ؟ داد يو پناهش م كشيد يكرد و او را به درون م يم
آنقدر  ما روزگارمامان؟  يبين يم ؟ يا عصرش سرآمده؟است يپرداز قصه
 يرو اينجا يپس از ديگر ييكها  مرده يچرخبهر طرف از شده كه  ينكبت

 . شوند يهم تلمبار م
ام كرد كه گريختم، و  چنان احاطه يوهم فسفر. آمد و مرد يستارة ديگر

 ها رفته بودند كه سگ يرو به سوي .كشيدم  كه زوزه به جانم افتاد يلرز
 .شروع كردم به حركت
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فرو در برف تا زانو داشتم  يهر قدم كه برمخواست بدوم، اما  يدلم م
 .رفت يمفرو  يم، آن يكدورآ يمبرف بيرون چال تا يك پا را از  .مرفت يم

برام اصالً . باشد يكردم از روز هنوز باق يآفتاب هنوز بود، و من خدا خدا م
 يدخمه خودم را به جايآن از كشد تا  يچند سال طول م مهم نبود كه

  .، مهم اين بود كه فرار كنممانبرس
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كرد، از از چيزي ناشناس، از صدايي كه پشت سرم هن هن مي. گريختممي

 رسيدم آفتاب غروب كرده بود دامنة كوهبه  يوقت. گريختمخودم به خودم مي
ابرها هم آمدند و . فهميدم ساعت حدود چهار است. و روز تمام شده بود

تمام آن  يغرش كوه رو يبعد صدا. آسمان را هم مثل زمين سفيد كردند
. هام جا دادم تمام راه آمده را در چشم سر چرخاندم و. سكوت سفيد تكرار شد

كجا  ،را بلد نبودم يجايكه ؟ من آمده بودم يهمه راه را چه جور اين
تنها اين اميد كه شايد برنارد دنبالم بگردد و پيدام كند به من نيرو رفتم؟  يم
يا گرگ   چشمم دنبال خرس. را از نظر گذراندمبا ترس و لرز اطرافم . داد يم

دانستم ديگر كارم تمام  يم. كه بيايد كار را تمام كند گشت يم ييا جانور
 .يدانستم چه جور ياست، اما نم

له شدن  ير پاهام همه صدايز يكوه برف بود، آسمان برف بود، صدا
 . خورد يبه چشم نم يو هيچ چيز اميدبخش .برف بود

آنجا همه  .پوشاندباد همه جا را  يهمراه با هوهوبرف  پيچان بعد كوالك
 . بود يچيز ناگهان

 چهل و شش
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ايستاد و كوه  يبعد كوالك م. شد يرفت و كوالك م يناگهان خورشيد م
 .غرمبيد يم

راه زمين به  ،كند يزير پايم دارد حركت م ييكباره احساس كردم هست
دور  ،خواهد ينم م كه دلموش يبرده م يبرف به سوي يو من رو افتاده

 .شوم يشوم، دور م يشوم، دور م يم
وهم . مرفت يدر برف فرو مشد،  ينماما ، بگذارم و بدومفرار  پا بهخواستم 

شروع كردم به راه رفتن، با آخرين از ته دل زوزه كشيدم، و  .دنبالم كرده بود
 . زاييد يداشت م مثل اينكهغرمبيد،  يكوه م. كشيدم يتوانم خودم را م

باالتر از مرگ  ؟يشو يمكجا دور از  ؟يكن يمكجا فرار از خودم پرسيدم 
 . سر جام ايستادم و به كوه نگاه كردم؟ يترس يم ينيست، از چ يكه چيز

از مرگ  بودم كه يا ناشناخته سرگردان وهمترسيدم،  ياز مرگ نم
گرفتار يك  يا كرد، لحظه يام م شد و پاره پاره يگرگ م يزمان .تر بود كشنده

به برد، ناگاه  يمناشناخته  يبه جايربود و  يشدم كه مرا م يم يموجود فسفر
 .كه پشت سرم ايستاده بود آمد يدرم يخرس سفيدشكل 

فكر كردم ديوانه  .آمد يازم درنم يصداي يكشيدم ول ياز درون جيغ م
 يكابوسبينم، و همة اين تصاوير  يام، خواب م پوچ شدهمغزم يخ زده،  ،ام شده

به سر  ي، آبياز خواب بيدار شوم بروم دستشوي خواست يمدلم . بيش نيست
همة  يوقت كهو صورتم بزنم، برگردم به رختخواب، شيشة آب را سربكشم 

 يچك شير دستشوي چك ي، و در صدااين خواب از سرم پريد دوباره بخوابم
 .بغلتم يبه خواب ديگر

هام از شدت سرما ترك خورده  پلك. تبخال زده بود اميبين و ها لبدور 
به تن داشتم،  يبا اينكه لباس مناسب . كرد يمم تر حس يبدم به دم سرما  بود،

ام از شدت سرما داشت  بند و دستكش و شال و كاله، اما جمجمه با ساق
 .آمد يخوابم مكشيدم و  يسخت نفس م. خورد يترك م

را از  يزندگ ي، يعنيدادات را از دست  دكتر برنارد گفته بود اگر سورتمه
داشتم آخرين دقايق . را از دست داده بودم يو من حاال زندگ. يا دست داده

خواست بخوابم، يا اقالً يكجا بنشينم، اما  يدلم م. كردم يم يعمرم را سپر
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. حسم خواهد كرد يدانستم كه به محض ساكن شدن، سرما كرخت و ب يم
. رسم يم يكردم به يك آباد يم كه خيال يهمين راه افتادم به سوي يبرا

در شيب دامنة كوه راه افتادم و هنوز . برد يكشيد و به جلو م يمرا م ينيروي
مثل به فرمان من نيست،  يبر نداشته بودم كه ديدم هيچ چيز يچند قدم

 يدرياآيا  .برد يديگر م يچرخد و مرا به سوي يزمين زير پايم مدام مزلزله 
 بلعد؟بمرا  كهدهن باز كرده بود زده  يخ

. را بگيرد يآدماوج گرفتن رفتن يا فرو تواند جلو  ينم يهيچ چيز يگاه
 . يرو يفرو م يدار يبين يو م يا تو يك جا ايستاده

كردم  بودم، به دنيايي از برف نگاه مي  آمد، يا از خواب بيدار شده خوابم مي
برف نبود، مه بود، بخار آب  .ريخت به درونم ميگنگ از خواب و سرماي 

فرو  ولرمخنديد و باز در آب  آمد و مي گرم بود، و پري از دل آب بيرون مي
هاي آلپ،  انگار در قطب شمال نبودم، در سوئيس بودم، در كوه .رفت مي

پيداي من در آن چشمة گمگشتة و پري، اين . جايي كه به عمرم نرفته بودم
تو اينجا  گفتم. شنيدم وضوح مي ش را بهها صداي خنده .خنديد بخارآلود مي

خواست حرف  دلم مي. رفت زير آب و آمد باال !كني توي اين برف؟ چه مي
برد  و صداي آب پري را مي !بزند، بخندد، بگويد بيا، اگر بداني چه آب گرمي

 .آورد و مي
؟ ...آيي با من زندگي كني؟ گم و پيدا، هستي و نيستي، چرا گفتم چرا نمي

 . پشت سرم را نگاه كردم گفتم نكند برنارد سرك كشيده باشدبرگشتم 
 . پري گفت من خداي زير آبم

براي من  پلشتاي كه در آن سوي اين دنياي  فرشته. پري، پري، پري
آرامش  وتعادل به حتا در خواب و خيال با او كه و اعتماد بود، راستي ميزان 

سفري ناشناخته  ةخاطردر هم من  ،شد مي محو شتصويرو وقتي رسيدم،  مي
 . شدم ميگم 

زني كه تعادلم بود در زماني ديگر و زندگي ديگر، در سوئيس بودم، 
بخار آب گرم . بودمن، و من در قاب پنجره خورد غوطه ميدر آب سرخوشانه 
 .ماسيدو مي زد يخ مي .ماسيد شد و برابرم مي شد و برف مي سفيد مي
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پيچ برف از خواب بيرون آمدم،  كيدانم  و نمي. دانم كي خوابم برد نمي
جور كه راه  يكجا همين. نشست ياليه اليه بر برف كهنه م خورد و يم
. رود يپيش م يام و صف به كند صف ايستاده يرفتم خواب ديدم تو يم

آيا در صف مرگ بودم؟ آيا . كردم يگرفتار در صف را حس م يها آدم يگرما
 گرفت؟ يبا اين تصوير شكل م يسرنوشت من در مرگ

آمدن عزراييل . بود يدانستم چيز ديگر ياش م مرگ، آنچه تا كنون درباره
در ميان رفت و آمد، در بحبوحة كار روزانه، يا در عمق . بود و ستاندن جان

. كردم ينم باوراش را  يينجورا. و ناگهان يوقت قبل يهم ب ، آنآرام يخواب
پس چه معنايي ؛ مرگ نبودكه بداني عنقريب بايد زندگي را وابگذاري اين

 داشت؟
كه شش تا سگ تو را بربايند و ببرند كيلومترها دور از  كردم يدرك نم
چه ! من يرهايت كنند، خدا يناشناخته، وسط كوه و تاريك يكلبه به جاي

 .دهند كه من در قطب شمال ناپديد شدم يبه مامان خبر م يجور
هرم آفتاب به مرگ من در ، در گرما و يكوير يا آيا مرگ پدرم در جاده

 ...داشت؟ هردو مفقوداالثر، هردو يارتباط يسرما و تاريك
 !يگفتم عجب مصيبت

صورتم را در . نفسم سنگين شده بود، و گيجگاهم ديگر حس نداشت
 .نبيندرا  يزندگ ياين رو هلحظيك  يبراهام  چشمكه هام فرو بردم  دست
 »!ها كش خانة ماله قهوهشده دنيا «: شنيدم يپدرم را به وضوح م يصدا

  ...والذاريات
: و تكرار شد ام پيچيد در جمجمه يفرياد جمعيت يآنجا بار ديگر صدا

 »!تراش مرگ بر ريش... تراش مرگ بر ريش«
، يفروش ديوار ريخته شرق برلين شده پر از مبل ياز وقت«: يانوشكا گفت

 »؟يبين يم
 يها يخواندم كه شصت درصد شرق يفقط جاي. دقت نكرده بودم. آره«

 ».كنند يشان را صرف مبل و دكوراسيون م آلمان پول
. صاحب كافه هم بود يفروش دو مبل نشسته بوديم و صاحب مبل يما رو
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ميزها پر از  يو رو رو، وسط پياده شدهمبل پخش  يها مهدگبعد ديدم 
 .است يرنگ يها مهدگ

هاش از سر پارچة خودش  كه دگمهفرو رفتم سفيد  يمبل تكآن  يمن تو
شان  مشت يدرآمدند كه تو يا در همين لحظه يك زن و مرد از كوچه. بود

اين «: به صاحب مغازه گفتند. وارنگ بود شده و رنگ روكش يها مهپر از دگ
 »ها بايد مال شما باشد، نيست؟ مهدگ

 »كجا بود؟«
 ».زياد، زياد. اين كوچه ريخته يتو«
اما اين چيزها . ها كنده شده بود همة مبل يها مهدگمن نگاه كردم، و 

. خنديد يم شها چشمبه يانوشكا خيره شده بودم كه . نداشت يبرام اهميت
 »شما ريخته؟ يها مهدگ« :گفت

 »؟يا حال ازدواج نكرده چرا تا بهتو «: گفتم
روند  يكنند بعد م يم يمردها هفت هشت سال با يك زن زندگ«: گفت
و با  ».دهد يآدم جرئتش را از دست م. خب، ارزش ندارد. ديگر يدنبال يك

 .اش نوشيد از نوشابه ين
 »هفت هشت سال؟ يكن يچرا فكر م«
 ».افتد يهاش بريزد، از ريخت م مهآدم دگ يخب، وقت«
 . هاش نگاه كردم مهو به دگ» .يزيبايهميشه . يافت يتو كه از ريخت نم«

موهاش را تيره . نمود يزيبا م يآور شگفتبه طرز . هاش برق زد چشم
 . بود دور و بر صورتش ريختهو حلقه حلقه . يكرده بود، خرماي

 ».يافت يهيچوقت از قيافه نم«: گفتم
و لبخند صورتش محو . هاش گفت چرا نوشيد با چشم يجور كه م همين

چنگال را در غذا زد و  ينرمهاش با چرخش  دست. حركاتش آرام گرفت. شد
 .تر شد سنگينهاش  پلك

بيرون از كادر  يآور كيف يو ما در كُند ،دبودن را يواش كردههمه چيز 
 ».ام تشنه«: گفتم. يمردك يهمديگر را تماشا م يگ روزمره

 ياش برا همه. بنوشيد«: اش را گذاشت جلو من يانوشكا ليوان نوشابه
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 ».شما
گير كرده،  يخيال كردم كمر ن. آمد يزدم نوشابه نم يپك م يبه ن يهرچ

 .مبود هاما تشن .ام و نشان دادم كه نوشيده ،اش را نگرفتم يپ
 »؟يچ يعشق يعن يدان يم«: گفتم

 ».ام كه اآلن دچارش شده يهمين«
 »؟يراست«
 . دخترانه گل انداخت يدر لبخند و شرمخجالت كشيد و صورتش  يكم

 ».؟ تعريفش كنيچ يعشق يعن«: گفتم
 »انشا بنويسم؟«
 .و خنديدم ».آره«
 ».عشق يك چيز عتيقه است«
 »واقعاً؟«
 ».اوهوم«
 »خب؟«

. فرق دارد يفروش با عتيقه كه عشق يك چيز عتيقه است« :يانوشكا گفت
 يش را با آن معنااست كه آدم زندگ قيمت گران ةعتيقيك جواهر يا عشق 

 يخال ياست كه حاال از زندگگران پر از وسايل  يفروش اما عتيقه ،كند يم
 ».شده

كه ذهنش را راه  ، مثل اينراه رفتن يك زن و مردچشم دوخته بود به 
 يكه تو يچيزهاي«: ، گفتپيچيدند يا آنها به كوچه يوقت .برد يم

. اعتباري ندارداگر هم داشته باشد هست تاريخ كشف ندارد،  يفروش عتيقه
تمام حتا اگر آن عشق . فراموشش كردشود  ينم. داردلحظة كشف عشق  يول

تا يادش . آيد يخون ملحظة كشفش مثل زخم تازه  ياز يادآورباشد،  شده
  » .تخود قلب يوت يا با كارد زدهخودت همان موقع  مثل اينكه يفتا يم

 »، يانوشكا؟يدان يمتو اين چيزها را از كجا «
 ».كنم يشايد زياد فكر م«

زياد  يتو به چ«: گفتم. هاش را ببوسم خواست بغلش كنم و لب يدلم م
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 »؟يكن يفكر م
 » .لحظة كشفبه «: باز سرخ شد، و نگاهش را دزديد

هاش پر از  چشمو ، سرش را زير انداخت معصومانهبا همان لبخند  بعد
  .اشك شد
 »؟آن لحظه بود يك«: گفتم

 ».نخواهم گفت توقت به هيچ«
 »چرا؟«
دوست ندارم به خاطر من خودت را . يكن يدوست ندارم نقش باز«

  ».خواهمت يم يهست كه خودت يجور همان. يكن يبه كارموظف 
 هاش پر از و چشمصورتش پر از لبخند باشد  ينديده بودم كه دختر

 .كرد يبارد؛ شكفته بود و گريه م يم يآفتاب يهوا كه در يبارانمثل . اشك
 »؟يخواهد كوه دماوند را ببين يدلت ميانوشكا، «: گفتم

 »كجا؟«
: و با دست به كوه اشاره كردم» .جاست هميندماوند دور نيست، «

 »!ايناهاش«
نگاهم كرد و . لرزيد يدستش به وضوح م. ليوانش را برداشت و ايستاد

 » .ين هفت هشت سال را با شما سر كنماخواهد  يدلم م«: گفت
 »!اينهمه دگمه«: نگاهش به زمين چرخيد

آمدند هم در همين لحظه دو زن و يك بچه . ها زياد شده بود دگمه
همه را . شده بود روكش يرنگ يها شان پر از دگمه كف دست. نزديك ما

  .كردند يميز ما خال يرو
 »نيست؟ ،بايد مال شما باشد«: گفتها  از زن ييك

 »من؟«: گفتم
 ».خواهيد جمع كنيد ينم. اين كوچه پر از دگمه است«: گفت يآن يك

پا شدم راه افتادم به طرف آن . ها مال من است همة آن دگمه فهميدم كه
من پر از دگمه  يزندگ! اينهمه دگمه! من يخدا. جاي راه رفتن نبود. كوچه
 ! شده
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زمين و  ينشستم رو. همه دگمه بود ،پيچ و تابة پر از سرتاسر آن كوچ
 . شروع كردم به جمع كردن ساعدبا دست و 
خندان  يا با چهرهگوشة ديوار ايستاده بود، . يپرچشمم افتاد به  ناگهان

كه  يا هر يك دگمه. انداخت وسط كوچه يكند و م يلباسش را م يها دگمه
 . شد يم  دگمه انداخت، هزار يم

 مال توست؟ ااينه يپرگفتم 
  ؟پيش خودم يآي يمگفت  

 .دهم به تو يهمة اينها را م يگفت اگر بياي و ديگر انداخت ييك
اما زبانم سنگين شده . بگويم نكن، نريز، اينها را حرام نكنخواستم  يم

 ترها زياد ديدم دگمه يفقط م يناباور و در بهت. گشت يدر دهنم نم د،بو
 . شود يم

از  يزير تل داشتم. ها فرو رفته بود دگمه يهام تو زانو زده بودم، و دست
ازم در  يرا صدا كردم، اما صداي يپر ماندة نيرويم با ته. مدش يدفن م دگمه
 ، وباالسرم ايستادهيانوشكا  ديدمناگاه . نفسم به شماره افتاده بود. نيامد

هام روي لبنگاهش و  نفس افتاده بودبه نفس. ردلباسش هيچ دگمه ندا
 . زددودو مي

برهنه با و حاال نيم. بسته بود، با دقت و مرتب ي لباسشهادگمه يادم آمد
بوي تنش مستم . هاشكرد، با لرزشي در لبهراسان نگاهم ميمعصوميتي 

 . زيبا و مست. مست بود !هاش خداي من، و چشمكردمي
 گرفتدستم را  كجايي؟تو خاكيِ آسماني مني، ولي ! گفتم يانوشكاي من
 . راه برو وبرخيز   :آورد ها بيرون  و مرا از زير آوار دگمه
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با  يديگر ياز دنيا من وام باال آمد،  گمشده از ته سينهيك نفس . برخاستم
مرده بودم؟  يخوابيده بودم؟ ك يكجا بودم؟ ك. برف يروپهن شدم صورت 

 مرا نشان يآفتاب يزندگ يمرا برد رو يكس يچقدر گذشت؟ به همين سادگ
تماشا كند؟ اين برهوت برف كه دست و پا زدنم را داد، و باز پرتم كرد به 

 بود؟  يتعبير خواب من چ
، دنبال آفتاب گرم و آنهمه دنبال يانوشكا گشتم يپاشدم و در آن تاريك

طرف . شد يديده نم يبود، اما جز برف چيز يچشمم دنبال دگمة رنگ .رنگ
اول خيال . شنيدم يم يا ناله يا گريه ياز دور صدا سوخت، و يچپ صورتم م

دور  يدر جاي كسيگوش خواباندم گفتم شايد . زوزة گرگ است يكردم صدا
 .كند يگريه م
را با خودشان ببرند، ديگر راه  يها در خواب كس مرده يدانستم وقت يم
زد و زمان ديگر مفهومش را از دست داده  يقلبم تند م. وجود ندارد يبرگشت
 .     بودم افتاده يچند روز يا چند سال به شوربختچند ساعت دانستم  ينم. بود

و خودم را زدم، آنقدر زدم كه اين . هام افتادم به جان تنم با مشت

 چهل و هفت
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 .سرم آمده ي، خونم به جريان بيفتد، ببينم چه باليتنم بروداز  يحس يب
خواست مثل هر محكوم به  يدلم م. به شدت هوس سيگار كرده بودم

جيب  ييك نخ سيگار تو. يك سيگار بكشم يدر آخرين لحظة زندگ ياعدام
توانستم در آن كوالك  يم يكبريت هم داشتم، اما چه جور. كاپشنم بود

 سيگار بكشم؟
هام را دربياورم، دست به جيبم بردم و تا آن  آنكه دستكش يزانو زدم و ب

پاشدم . پاكتش دربياورم، برف تماماً سفيدم كرده بود ييك نخ سيگار را از تو
رسيد كه اين  يبه نظرم م. هام را تكاندم و اين بار دنبال كبريتم گشتم برف

 . كار غير ممكن است
آن را  زودتصميم گرفتم يك لحظه دستكشم را دربياورم، كبريت بزنم و 

را گرفت؛  سرما مچم ،كه يقة دستكش را بلند كردم ياما به محض. بپوشم
كردم با همان  يسع. پشيمان شدم زودساعدم چسبيد كه  يرو يچنان سرماي

 . دستكش سيگارم را آتش بزنم
پاهام خيمه زدم،  يرا روشن كردم، دو زانو نشستم و رو مقوة سربند چراغ

. افتادم به جان آنها ييك يپاهام و يك يكردم رو يها را خال چوب كبريت
كشيدم و شكست، كشيدم و نگرفت، كشيدم و گرفت و در باد خاموش شد، 

ايستادم و با . كشيدم، و آنقدر كشيدم كه سرانجام سيگارم را روشن كردم
ها جز برف كه  لحظه آن در. پايان آن سيگار را تا آخر كشيدم يب يلذت
 يكه بو يهيچ چيزدور گرگ  زوزةو نشست،  يپيچيد و بر صورتم م يم

 يديگر شك نداشتم كه پايان من جور عجيب .بدهد وجود نداشت يزندگ
 !يها، و چه سرنوشت و حلقة گرگ يخواهد بود، در طبيعت وحش

تمام خاطراتم مثل يك فيلم از برابر ذهنم م و اميدم را كامالً از دست داد 
ريز به ريز . كردند و رفتند يهام زندگ ها آمدند و در گريه گذشت، آدم

 .هام زنده شد و جان گرفت خاطره
 تر  يقطعتمام شدن و واگذاشتن و دل كندن لحظه به لحظه حس 

يعني طعمة گرگ شدن،  يطرف تسليم به يخ زدن، و از طرف از يك. شد يم
مردن  يبر سر دوراهبرسد كه  يبه جاي آدم كار! تمام و كمال يشوربخت اين
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 بميرم بهتر است؟ يچه جور ؛دقرار بگير
هام  دست يسرم را اليك گوشه ها  كردم كه مثل سگ يداشتم فكر م

ها به سراغم  ها و گرگ پيش از آنكه خرس. بگذارم و آرام بخوابم تا تمام شود
 بيايند اين بهترين شكل مردن نيست؟ 

فهمد  يمو  ،دهد يشود، وا م يبه سرنوشت محتوم خود واقف م يآدم وقت
آخر را شمارش  يها يك محكوم به اعدام كه لحظه. ت نيستكه سخ

دهد، فقط فكر كردن  يتن م ياندازد و به آسان يهاش را باال م كند، شانه يم
كه به  يوگرنه زمان. شود يبه اين موضوعات است كه سخت و كشنده م

 . يگذار ي، آسان وا ميمحكوم شو يسرنوشت محتوم
زخم . ام به شدت درد گرفته بود معدهكشيد، و  يبرف به صورتم شالق م

دست به جيب كاپشنم . كرد يام م بيدار شده بود، و داشت مچاله يمعدة قديم
يك . ام را تسكين دهم آب را درآوردم كه سربكشم و درد معده يبردم و بطر
 .پرتش كردم، و چند مشت برف لمباندم. تكه يخ بود

كه از  يمن. كردم هوس سوپام آرام گرفت، به شدت  كه معده يكم
داشتم،  يم يخواست يك سوپ داغ آبك يسوپ متنفر بودم حاال دلم م

زدم و قاشق قاشق همة سوپ را به درون  يبرف زانو م يهمانجا رو
 .بين هر قاشق، و يك قاشق ديگر يهاي با ناله. كشيدم يم

، دو راه  وجود دارد، يكردم هميشه در جدال مرگ و زندگ يداشتم فكر م
را انتخاب كند، به فكر راه  ييك يآدم مجبور باشد بين مرگ و زندگ ياما وقت
كه من  .فكر كند ياست به يك كاسه سوپ داغ آبك يافتد، فقط كاف يسوم م
تمام  ينفهمم ك يحس يدر خواب و ببخوابم و  يا گوشهه بودم شد  تسليم
 هم بعد. شده بود يانگيزة مهمزنده ماندن برام مقابله با درد، به محض ، شد

خصوص  به. خواستم زنده بمانم كه سوپ داغ بخورم يم ؛ام عوض شد انگيزه
 . شنيدم يزوزة گرگ هم م يباد و كوالك، صدا يهوهو يكه حاال در البال
، و استدور در درون من مرده  يكردم يك نفر در زمان يهميشه فكر م

 يآيا خودم هم آدم .كردن يبه زندگ بود حاال يك نيرو در وجودم شروع كرده
تيره و  يبخش زنده؟ يمرده و بخش يبودم؟ با بخش حكمت سبيلمثل 
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 روشن؟ يبخش
طول كشيد تا به آن ساختمان بلند تمام شيشة ته خيابان ما در  يخيل

عكس يك پرندة در حال پرواز چسباندند،  يبرلين توجه كردند و به هر جام
ها را بچسبانند،  كه عكس آن اوايل پيش از آن. طول كشيد يشايد پنج سال

 يشيشه با سر، و تلپ يرفتند تو يزدند و با ضرب م يها آن باال بال م پرنده
  .آور بود حزن. ساختمان يافتادند پا يم

دانستم كه هيچ  يبگيرد، اما م يتواند مرا از زندگ يم يدانستم چ ينم
ها دوباره زنده شده  زوزة گرگ يبا صدا .تواند مرا از من بگيرد ينم يچيز

 .برد يبودم، انگيزه داشتم كه بجنگم و همين مرا پيش م
باد، در محاصرة برف پيچان كه عاجزم  يغرش كوه و هوهو يالبال

جور  همين. شنيدم يها را به وضوح م گرگ يجمع زوزة دسته يكرده بود، صدا
 . دم و حاال آماده بودمنرمش كردم، دور خودم چرخي يرفتم، كم يكه راه م

خشونت طبيعت هميشه خودش . كشد يطبيعت سخت، آدم را به جنون م
 . بينند ازش تبعيت كنند يكند تا آنچه م يها تحميل م به آدم يبا سرسخترا 

تبعيت از پستان طبيعت شير . طبيعت و تبعيت، مادر و فرزند يكديگرند
در طبيعت دورافتاده  يهر آدم. كند يخورد، تبعيت در دامان طبيعت رشد م يم

. جز جنگيدن ندارد ييابد كه راه يجهان م يهمتا ي، خود را مالك بيو وحش
  .تواند زنده بماند ياگر نكشد، نم

مرا به  ينيروي. ها عوض شده بود گرگ يصدا يناخوداگاه مسيرم به سو
 يكردم آنجا تنها جاي يشايد حس م. دانم چرا يكشاند، و نم يآنها م يسو

تماماً  يحماقت يماندن يعن .دهد ينجات م ياست كه مرا از اين مرگ قطع
در سرما  ي، يعنيتدريج يخودكش يبه خواب فرو رفتن، يعن يمخصوص، يعن
ها بجنگم، نه به اين خاطر كه يك  رفتم كه با گرگ يداشتم م. منجمد شدن

 . موجود از گوشت تن من سير شود، نه
بخشيد كه از مرگ  يگر به من مها يك فرصت دي جنگيدن با گرگ

هام  بود كه احساس كنم خون در رگ يفاصله داشت، و همين كاف يتدريج
 .ام دود، و تسليم نشده يم
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همه جا برف بود و من . شايد يسنگ. گشت يم يچشمم دنبال چيز
 . پيدا نكردم يسنگ

 يبده بستانبيش نيست،  يا دارالتجاره يتصور كنند زندگ يشايد برخ
 ينگاه كنند خواهند فهميد زندگ وار عقابكه اگر  يدر حالبكنند و بگذرند، 

به دست تو  يكه هميشه فرصت باز يا قمارخانه. يك قمارخانه است
را بلد  يآن هم اگر قاعدة باز .يكن يامكانش را پيدا م يفقط گاه ،افتد ينم
 . بزني به سيم آخرو آن هم اگر دست آخر را ببازي،  .يباش

كنند كه سيمِ آخر همه خيال مي دلم، مي داني سيم آخر چيست؟ عزيز
: حتا يك نوازنده بي سواد روي صحنه زد به سيم آخر تارش گفت. ساز است

رفتند قمار، سكه زرشان را كه اما سيم آخر يعني وقتي مي !اين هم سيم آخر
. زدندسيم را هم به قمار مي ةگشتند، آخرين سكشان را ميباختند، جيبمي
 ةهستي، يا به باد دادن آخرين سك ةزدند به سيم آخر، به اميد بردن هممي

 .نيستي
خواست به  يدلم م. خواست در اين قمار بزنم به سيم آخرمن هم دلم مي

باران خالص شدم، هر جا تلفن ديدم زنگ بزنم  كه از اين قلعة برف يمحض
مو براش  ات خوابم را موبهو جزئي. ام به يانوشكا و بگويم كه خوابش را ديده

 .تعريف كنم
 »افتيد آنجا؟ يمگر ياد من هم م«

آب  يا ، مثل چكيدن قطرهكنده شدن زبانش از سق يو صدا. دلم ريخت
كردم  يفكر نم«: ويمگفقط توانستم ببركة صاف ذهنم موج انداخت؛  يرو

 ».اينجور دلتنگت بشوم، يانوشكا
 ».من چه خوشبختم«
 ».فهميدم كه دوستت دارم يو زندگاينجا در قمار مرگ «
 ».ها پيش شما را دوست داشتم من از مدت يول«
 »آمدم؟ ياگر به اين سفر نم«
  .دلم ريختباز و من » .تان آمدم به خواب يم«
. يجانت بايد قمار كن يتوان معامله كرد، اما برا يكوچك م يچيزها يبرا
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تمام عمر يك قمارباز  يفهم يم جانتدلت يا  سر تنها در لحظة برد يا باخت 
    .يا بوده

ها مثل وحشت دم  رفتم و زوزة گرگ يدامنة كوه را به سمت دره پيش م
تبخال  امبيني و ها دور لب. كردم يرفتم و گريه م يم. شد يتر م به دم نزديك
برام اهميت نداشت، جز  يهام ترك خورده بود، ديگر هيچ چيز زده بود، پلك
 . ها گرگحلقة  يرفتن به سو
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 يا مرده. در تنم نمانده بود يديگر جان، نزديك شدمها  به حلقة گرگ يوقت

تر  كرد كه پيش ينم يپاهام يار. رددا يبرمبه ناچار آخر را  يها بودم كه قدم
برف بارش . ديد يهام تار م چشم. كشيد يگيجگاهم از شدت سرما تير م. بروم

برف . بسازد يخبلور  يچيزاز هر  تادر گرفته بود  ينرمه باد شده بود، وتُنك 
تنم سيخ  يگذاشتم از صداش موها يپا كه م .پاره زير پاهام چغر شده بود، يخ

 .لرزيدم يمتر  شد، و بيش يم
انداختم كه آنهمه درد را  يها م تسليم مرگ داشتم خودم را به حلقة گرگ 

 يدر آن تاريك ناگهان همين بود؟ . همين بود .خالص شومزمين بگذارم و 
چند . گرداندرفتة مرا به من بر تمام رمق از دستكه  افتاد يا چشمم به معجزه
 يصدابعد با  .نگاه كردم يتر دقت بيشبا و  ، چشم دراندمقدم جلوتر رفتم

 .بلند زدم زير گريه
و  آيد يبه سراغ آدم م يراست است كه عزراييل به شكل جوان زيباي

 !كند؟ فرياد كشيدم مامان يطلبش را وصول م
شد آدم عامل مرگ را به شكل آرزوهاش  يحكم مرگ قطع يآيا وقت

 چهل و هشت
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كشيدند، و بعد  يها رو به آسمان زوزه م گرگ. قهقهه زدم بيند؟ يم
. ها آن دره يصدام پيچيد تودم، و زفرياد . كردند يگشتند به من نگاه م يبرم

شك نداشتم كه . ، داد زدمخنديدم. باز گريه كردم .ام ديوانه شدهفهميدم كه 
 .ام ديوانه شده

 يرنگ يگويند باالتر از سياه يم ؟شد يمنمن بود ديوانه  يجا يهركسآيا 
 يا گويند عصر معجزه سرآمده و ديگر معجزه يم. گويم هست ينيست، من م

ام فيزيك  يرشتة تحصيل. دهم ينم يشان اهميت دهد، من به حرف يرخ نم
هميشه . نداشتم اعتقاد يفيزيكغير به هيچ چيز هم و تا آن شب  .بود
رخ  يا معجزه و حاال. كنم يدستم نباشد باورش نم يتو يگفتم تا چيز يم

 .ه بودعوض كرد يكه نظرم را به هست ه بودداد
 ياهميت. دلش خواست دربارة من فكر كند يا بگويد يبگذار هركس هرچ

  . يهرچيا اتفاق، د تصادف، نبگوي بگذار. دهم ينم
درخت و با چند  يا رگرفتهزده، جنگل گَ آنجا نزديك يك رودخانة يخ

يك  يال  با سورتمه و آنهمه طناب. من بود يها چالة سگ ، دامدرختچه
 . كشيدند يم ة گرگدسته درختچه گير افتاده بودند و رو به آسمان زوز

 ؟يكن يباور م
سگ و آنهمه  شش با ام سورتمهقوة سربند را روشن كردم و ديدم  چراغ

كلفت  يا تنة درختچه دوراست كه ة من دوبار يزندگ ،پيچيدهدرهم طناب 
نفس، انگار  جان گرفتم، گرم شدم، سرحال و تازه. ها انتظارم را كشيده ساعت

آخر  يها داشتم و نفس يآخر را برم يها پيش قدم ياين من نبودم كه دقايق
 .كشيدم يرا م

گشودم ديدم چند جاش جويده شده،  يها را از دور درخت وام طناب يوقت
 .ام، اما هنوز هستم مرگ و حتا چند قدم در مرگ رفته ياما نگسسته، تا پا

ديوانه شده . كردم ينجوا مزدم، با خودم  يكردم، فرياد م يخنديدم، گريه م يم
 .بودم
 .مهار كنم يزندگ دست آوردن خودم را از هيجان به يجور دانستم چه ينم

برگردم برلين، از كجا شروع كنم به نو كردن  يكردم وقت يداشتم فكر م
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ها را بريزم دور، دور  ، خرت و پرتيزندگ بيفتم به جاناز كجا  ها، كهنه
من دورش  يمامان بزنم كه بيايد كم بهها را خط بكشم، يك تلفن  يخيل

 يبوشور عوض كند،  هام را شور به هد، مالفهد مساماناو  يبگردم، كم
ندارد  يفرق ،يهرچ ،ي؟ هرچيا هوس كرده يغذاش خانه را بردارد؛ عباس چ

بنوشم  يشط زندگ يسرم را فرو كنم تو. هوس كن ييك چيز .مامان
  .ته كشيدنش نباشمبنوشم و نگران 

جوشيد، از  يام م گرم از سينه يدست خودم نبود، چيزآمد،  يام بند نم گريه
 .بست يصورتم يخ م يزد، و رو يهام بيرون م چشم

روزگارم قول پدر  به، يگزار كنم يا بيفتم به گله يترسيدم اگر بداخالق
يدم، باهاشان حرف بغل كردم، بوس ييك يها را يك سگ. شود عاقبت يزيد

  .و دستم به كار بود. كردم، خنديدم، خنديدم، خنديدم يبازشان باهازدم، 
ها  هم به تن سگ يكردم، دست يها را مرتب م جور كه طناب همين

 ي؛ يكخيز و منتظر و آنها حاال ديگر آرام و رام كنار من بودند، نيم كشيدم، يم
هام را گازگاز  انگشت يبغلم، يك يكرد تو يخودش را جا م يزد، يك يليسم م

 .كرد يم
اگر  ،شان منم دانستند كه راه نجات يخوب مرفتند، و  ياز سروكولم باال م 

 .شان را سير كنند بايد برگردند به كلبه شكمخواهند  يم
ها از دور تنة  طناب يجور كردند كه ببينند چه يمن نگاه م يها به دست 

 !كنيد و ياد بگيريد ها، نگاه پدرسوخته يگفتم ا .شود يدرخت باز م
كردند كه در  يها و حركت دست مرا دنبال م چنان با دقت رد طناب

خصوص  هاست، به خاص سگ. را ديد يتيزهوشتوان اين  ينم يحيوان ديگر
تر زير  هرچه بيش. كنند يمعجزه مطبيعت زير صفر  درسورتمه كه  يها سگ

نكند اينها آدم  يكن يآنقدر كه شك م. تر است يشان ديدن صفر باشند، معجزه
 !اند؟ اند و به شكل سگ سورتمه آفريده شده بوده

بازوهام قالب كردم و محكم از توبره بيرون كشيدم الي كتف و  را طناب
ها دوخته حاال ديگر هرجا باشم به سورتمه و سگ. بستمش به دستة سورتمه

 .برندمرا به خانه مي حتماً. روندديگر مهم نيست كجا مي. امشده
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 يباشكوه يتنيدم و در مهمان يم يها تار زندگ ها و سگ طناب يالبال
 .قرار گرفتم و هي كردم بعد پشت سورتمه .كردم يام را پروار م ذائقه

از . خيز برداشتندها راه شيبدار را گرفتند و سورتمه از جا كنده شد، و سگ
خوردند و ناچار بودند بيشتر تالش ها ليز ميهايي گذشتيم كه سگصخره

اي هموار كه بعد افتاديم به جاده. كشيدندكردند و مرا ميكنند، ناله مي
هام هيچ چيزي آزارم زدگي پلكجز يخ .رفتيمدغدغه پيش ميساعتي بي

 .دادنمي
 به جز .ومشمي غرقمثل اين بود كه در تونل تاريكي به مقصدي نامعلوم 

. آمد لوليدند، چيزي به چشم نمي آوردند و مي ريزريز درمي كه صداهاي ها سگ
پيچيد كردند، و گاه از صداي غرشي كه در دل كوه مي اي مي گاهي سرفه
 . مي رميدند

. ندهام را قفل ك و دندان پهلوهام چنگ بزندسرما به آوردم كه طاقت مي
گويي بخشي . هيچ معنايي در آن تاريكي نداشتها  سگ گاه صداي گاه و بي

 . از زندگي است؛ مثل نفس كشيدن، الييدن، گريستن
ها از سي درجه زير صفر قد كشيده بودند به اميد اينكه آفتاب  درخت

طلوع كند، به اميد بهار كه شايد بيايد، به اميد پرندگان كه شايد بخوانند، و 
و صدايي  .مقاومت كن :زد نيرويي از درونم فرياد مي. من هيچ اميدي نداشتم

 .دست بشور :گفت از ته دلم مي
اي آويخته بودم كه  خودم را به شب غريبهام از باالي دستة سورتمه
با سر و صورتم سر دور از انتظار  يسرما. ام كند معلوم نبود تا كجا بدرقه

و  ،سر جنگ داشت شده در شبگمتاريكي عميق با سفيدي  داشت، جنگ
 . من با خودم سر جنگ داشتم

رفتار كردم از  هرچه فكر مي. شدت عصباني بودم، صورتم گر گرفته بود به
شود همسفرت اينجور به مرگ و  مگر مي. آوردم برنارد چيزي سر درنمي

تفاوت باشد و هي بگويد تو بهترين رفيق مني؟ من شاشيدم به  زندگي تو بي
 !اين رفاقت

؟ حاال كجاسترفيقي كه مرا كشيده و آورده به اين گوشة پرت دنيا 
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 چي؟  به جايي خبر داده، يانگرانم نيست؟ گردد؟ دنبالم نمي
 هنوز من و ؟ چند ساعت از نيمه شب گذشتهحاال چه وقتي از شب است

 ام؟گشتهناز راه مرگ بر
جلو به روبرو به انتهاي تاريكي به يك هيچ سياه التماس به ويرانم  نگاه

تنها تصويري كه چراغ زندگي را برايم . كرد شايد زندگي به من برگرددمي
آنجا منتظر من آيا برنارد خواستم ببينم ميپنجرة كلبه بود كه كرد روشن مي
 ايستاده؟ 

. اند اند و خردوخميرم كرده اي مرا با چوب زده انگار عدهكرد، تنم درد مي
در همين راه ولي  . شدآمد و باز خشك ميخون مي بود، جر خوردهگوشة لبم 

  .ي من بودهازندگي توي دست ،تاريك در همين بيم و اميد
 شدتاريكي نميآن در  كههاي پاكوتاه بود بوته پر ازجايي گذشتيم كه  از

اندازهايي هولناك با در دستكردم ، فقط احساس مياست چه گياهييد مفه
. هيچ چيزي به فرمان من نبود. آيمشوم و دوباره فرود ميسورتمه بلند مي

انداز دست گذشتند ولي زندگي من بهپريدند و ميها ميها از روي بوتهسگ
و چشم دوختم  اختيار والذاريات خواندم،حاال چكار كنم؟ بي! خدايا. افتاده بود

 افتيم به جادة صد و هشت؟پس كي مي. بلعيدبه سياهي غليظي كه مرا مي
بخت بودم كه مثل سگ  جادة صد و هشت، جادة صد و نه، چقدر نگون

روم،  هميدم به كجا ميف كردم و نمي ها را گز مي دست و پا سوخته اين جاده
روم؟ چرا هميشه دلهره دارم به موقع سر كارم باشم؟ مثل ماشين چرا مي

 .نقاله، نه مثل يك آدم
تر باال رفت و روي هاي خوابيدة چند بوتة بزرگيكباره سورتمه از شاخه

ام، به سر و شدم و سورتمه روي سينهروي زمين كشيده مي. تنم واژگون شد
هام را حائل صورتم توانستم دستهام بند بود، نميدست. خوردصورتم مي

 . رفتمها ميشدم و همراه سگكشيده مي. كنم
بعد به راهي سرازيري . همة توانم را به كار گرفتم كه سرم را باال بگيرم

شد و من هرچه پاهام كشيده مي. اش سنگ و صخره بودافتاديم كه همه
 .مسلط شوم توانستم بر اوضاعكردم نميتالش مي
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م درآمده و جايي هاهام از پاشها كفبعد احساس كردم جايي بين صخره
دستم  .از آن لحظه سرما به جانم افتاد و لرز در تنم خانه كرد. است گم شده

سورتمه حاال به مرگ . شدمرا از سورتمه رها كردم، ولي همچنان كشيده مي
 .ام پيوسته بودو زندگي

يك بار صداي يانوشكا را . بيهوش بودم. معلق بودمبين خواب و بيداري 
شوم، و كاري از من سراسيمه سر بلند كردم ديدم دارم كشيده مي. شنيدم

، چون ديگر وجودشان را كنم پاهام يخ زده بودفكر مي. ساخته نيست
توانستم داشتم كه ميخواست نيرويي ميدلم مي فقط. كردماحساس نمي

 . ام باز كنمشانهطناب را از دور كتف و 
راستم بين زماني از مرگ بيدار شدم كه پاي . بعد ديگر چيزي نفهميدم

شد و من توان فرياد كشيدن و ناله كردن هم از زانو جدا مي دو سنگ
 .آدمي بودم نيمه تمام .درد هم نداشتم .نداشتم
از چشم از خودم پوشيدم كه داشتم  دانم كي ، نميدانم كي خوابم برد نمي
شب خدا آن تمام  ديدم؛ به وضوح كردمها را تماشا ميجاي پاي گرگپنجره 

  .در مرغزار گريان .استدر برف رقصيده و جاي پاهاش بر برف مانده 
كشاند كه البالي خاطره و خيال ها مرا به ضيافتي ميصداي زوزة گرگ

  .بگردمو دنبال يك لحظه آرامش  بزنمو رويا دست و پا 
جاي باشكوه  دلم يككه كجاي مرغزار گريان؟ كجاي زمين بودم 

 . ستخوا مي
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 ياز جنس آن در ذهن ندارم، با تمام كسان يچ تصوريكه ه يز بزرگيدور م
بلند  هيپا يها دان ها در شمع ز شمعيدر طول م. نشسته بودم  شناختم يكه م

 .كرد يبدهد همه جا را روشن م يزيبه چ يا هيآنكه سا يب و سوخت، يم
كه بنا به  ييها همه چهرة آشنا به ياد دارم، چهره خاطر آن ز را بهيم يبزرگ

اند و من  كه نمرده ييها اند، آن كه مرده ييها اند، آن در خاطرم مانده يليدال
. كه در ذهنم حضور دارند ييها شدگان و همة آن اند، كشته كنم مرده يال ميخ

  .دانم يم  ستند، چهيروند، هستند، ن يند، ميآ يكه م يها، كسان و زنده
 يول. فرق داشت يهركس كالهش با ديگر ، وميكاله به سر داشت  همه

 يكيم يتوانست يكاله نم يب. ميت نداشتيكاله هو  يب. كاله ممكن نبود يب
م يآنقدر بخند بعدم و ييمان را بگو م، اسميمان بلند شوياز جا يگريپس از د

 . س اشك شوديمان خ كه صورت
چ يم و هيگر را دوست داشته باشين كه همديبود، هم يقاعده بر دوست

 . ميم و خوشحال باشينيم كنار هم بنشيبود بتوان ينباشد كاف يا گله
وار يدو  و يانوشكا نشسته بود، يبين پرمن  يدرست روبروميرزاعبداله 

 چهل و نه
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 . تا آسمان ارتفاع داشت آنها پشت سر
و . داد يتر نشان م افراشته را گردن شان هر سهوار و ستون، يآن د يبلند

چرخيدم يانوشكا برابرم  يكه م يكمزد؛  يو يانوشكا پرپر م يپرنگاه من بين 
 ؛يپرباشم،  يپر يتوانستم درست روبرو يم يبود، و با حركت نامحسوس

و كرد  شهام پرپر روز جلو چشم كه توفان هرقشنگ من كوچولوي شقايق 
 .من هرگز دليلش را نفهميدم

پناه در  شايد تاگريخته بودم به اين سوي دنيا از آن ميدان هميشه جنگ 
دستش  كهخواست كنار من بنشيند  يدلم مو حاال  .آرام بگيرميانوشكا آغوش 

 .من نشسته بود ي؛ روبروشد ياما نم دستم باشد، يتو
بزرگ ز يم با آن، بود ميقد يها يه جشن روميشب باشكوه يمهمانو آن 
پيچيد، و  ينان در فضا م يبو ، وبلند هيپا يها وه و غذا و جاميپر از م
دانستم انگور قرمز  يز كرده بود، و من نميوه سرريانگور از ظرف م يها خوشه

  !يرانيا يد آقايقرمز بمان يباوئر گفت شما رو شنيكر .ديا سفيبردارم 
 گذاشتم ميرزا يجور كه دانه دانه به دهن م نيبرداشتم و هم يا خوشه

 قبر؟  يتو يگذار يچندتا چندتا م: عبداله با خنده پرسيد
نور فالش چشمم را زد و . از ما عكس گرفت يكس. همه زديم زير خنده

 . شد يم يدور كند ط يهمه چيز رو. بود ينتوانستم بفهمم ك
دند و سعي بيركس رنج بيهوده بميرزا عبداله گفت به قول سعدي دو 
 .فايده كردند، يكيش من بودم، يكيش تو

در بعد . به من بگويد اما حرفش را خورد يسرش را جلو آورد تا چيز يپر
م يك آدم تصميكه  ييبه آنجا ؛شب فكر كرد يو به انتها ،دلش لبخند زد

ك يخانه را باز كند، رن، در انبار موتويين برود پايرزميز يها رد از پلهيگ يم
  .ها اچه كنار آن درختيحلقه طناب بردارد و برود در حاشية در

درختان بلند حاشية  يها شاخه يپيچيد ال يگرچه بهار بود، اما باد م
  .خاموش. هتل همه خاموش بود يها درياچه، و چراغ اتاق

برابر به روال عادت جامش را . شن باوئر انداختميبه كر ينگاه يرچشميز
گفت . دانم يها از كجا آمده؟ گفتم خودم هم نم گفت اين جام. چرخاند يمنور 
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زند يزند و بربسا ييها ن جاميا بتوانند چنيدناين  يگرها ممكن نيست شيشه
 . ديگر آمده ياينها از جاي. دست و بال مردم يتو

 هم وجود دارد؟ و بعد يديگر يجايكباره اين واهمه در دلم افتاد كه آيا 
ها بسته است؟ اگر  جام اينها  به جان  جان آدمبه فكرم خطور كرد كه آيا 

 مرد؟  يم يا كسيشكست آ يها م از آن يكي
ها آنجا خاموش  فهميدم تمام شهاب .بود يمن سبز فسفر يآسمان روبرو

 . شكند يجام ميك كند  يافول م يشهاب يدانستم وقت ينماما شوند،  يم
كف زدن  يمن گرفت، و وقت يسو جامش را بهپدرم از جاش بلند شد، 

خاموش  يا ستاره يوقت: گفتو  داد مرا نشان يا رد ستاره ،فروكش كردحضار 
 .ميرد ينفر م كيشود  

دلش  ، وبگويد كه منصرف شد يخواست چيزاغواگرانه  ينگاهبا  يپر
موهاش  يرا ال هام پنجهز محو شوند تا من يها از دور م خواست همة آن آدم

كس نباشد، حتا آن چهار  دلش خواست هيچ. ، عزيزمزميم عزيببرم و بگو
اند  كشيده يخواب يآمد ب يكه در نور شمع به نظر منباشند هم نوازندة ته سالن 

 . اند شده ييا مومياي
روزي كه دانشكده را تعطيل  .ن را ورانداز كردميك لحظه برگشتم و فرزي

همين كاله هم . كرد مي به چماقدارها نگاهكردند، به ديوار تكيه داده بود و 
 . كت و شلوار توسي به تن داشت، با پيرهن مشكي. آن روز سرش بود، كج

جامم تا آمدم سرم را كج گرفتم و . ها تنش بود هنوز همان لباسحاال هم 
آن را با كارد جدا  يمة باالين ،وه برداشتياز ظرف م يك گالبي ،منرا بلند ك

 ؟...شورانگيز ياكرد و به طرف من گرفت؛ 
زدند، نوازندة  ياف را ميك آن ته داشتند آخرين آهنگ اديت پيدستة موز

خواننده به  يرا به جا ياصل يآكارئون از خجالت همه درآمده بود و ملود
 يها استان و جشنروم ب يها ن جشنيكرد كه ما ب يم يعهده داشت؛ كار

فكر كردم . رفت يهمه چيز با دور كند پيش مو  .ميمعلق بمان يباشكوه امروز
ند دور آهسته گذاشته باشند پس چرا آهنگ اديت پياف كُ ياگر فيلم را رو

 . ند استها كُ نشده؟ و فهميدم كه فقط حركت
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گلدان جدا كرد و گذاشت  يها بنفش از ميان گل ييانوشكا يك گل آب
 . ها را خورد شود اين نان يگفت ديگر نم. گوشش يباال يموها يال

 يختند توير دارها  كه چماق ين با تحسين نگاهش كرد و گفت روزيفرز
د تا يسه روز طول كش. كوچة بهاررفتم . كجا فرار كنم دانستم ينم، دانشگاه

به  يدادند و كار ياجاره م يبه هركس آنجا را يها خانه. دميبه كوچة بهار رس
گرفتند، آن هم گران، اما خوبيش  ياجاره بها را پيش پيش م. كار آدم نداشتند
 . شد ييهم در كوچة بهار شناسا يپر. پرسيدند ينم ياين بود كه چيز

ها  يانوشكا گفت اين نان. منتظرت بودمزير پيشخان نانوايي گفت  يپر
 .پنج دقيقه دير رسيدممن گفتم . قابل خوردن نيست

بدون كاله ممكن خلقت  يها متوجه شدم كه ما، همة آدم ك لحظهيدر 
د يبه د يزيش از هر چيكه ب يكالهآن هم . مينيز بنشيم دور آن مينبود بتوان

م، ياز جا بلند شو يگريپس از د يكيم يتوانست يبدون كاله نم. آمد يم
 .س شوديمان از اشك خ م كه صورتيم و آنقدر بخندييمان را بگو اسم

جا اعدام  كيپري و ده يد تا با فريدانم چقدر طول كش يمفرزين گفت ن
 .من كه ساعت نداشتم. ميشو

رهن يپبا  .كرد يم يبال بازياط دانشكده واليمعموالً در حفريده يادم آمد 
 .كوتاه يموهاو  ،يياخرا يشلوار كتان  و قرمز، يچهارخانة آب
در  ؟يكن يچرا پاكش نم! گفت چقدر اين قاب عكس غبار گرفتهمامان 
 يو آن موها يبه تن دارد، با كاله مشك يكت و دامن مشك يپرآن عكس 

 . زند ي، لبخند مه داده به كتابخانهير كاله پنهان شده، تكيش زيانبوه كه بخش
 . زميگفت عز و لبخند زد

عدد بيست و پنج  بلوزش يناگاه متوجه شدم رو. كردم يداشتم نگاهش م
ك نگاه به ي. ده هم، من هميپنج، فرست و ين هم بيفرز. نوشته شده

 يگفت ول يپر ،ش بلند كنميانوشكا انداختم و تا آمدم جامم را به سالمتي
 .ك زنميمن 
نان در  يبو. بود كه خيال آدم بتواند بسازدش يتر از آن ار بزرگيز بسيم
م، و پس از هر يگذاشت يگر غذا ميهمه به دهن همد ماو پيچيد،  يفضا م
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هر كس كه چشمش  يمان را به سالمت بعد جام .ميديبوس يم گر رايلقمه همد
 .كرد نوازندة آكاردئون هم بيداد مي .ميكرد يبلند م افتاد ميبه ما 

، انوشكا هستميمن بلند كرد، گفت  يشد جامش را به سالمتپايانوشكا 
 يتو رها كردخودش را د يبه من كه رس. ديو همه را بوس. بيست و پنج ساله

مه از يك  ينان و بو يآنجا فهميدم كه بو. داد يم نان تازهمه و  يبو. بغلم
انگار داشتند از تنم بيرونش . مدل بكن شكه از چقدر سخت بود .ستا  جنس

 . آمد يزمان كش مو . رفتمكندم در مه فرو مياز نان دل مي. كشيدند يم
گفتم  .سيمان هم داريم .برات بسازم يا خواهم خانة تازه يمامان گفت م

ذهن  يخوانم ول يد؟ چرا ذهن همه را منك يخانة تازه؟ چرا ذهنم كار نم
 . ن روز بيفتديا چه مضحك است آدم به ايخودم را نه؟ خدا

ميرزا عبداله از جاش بلند شد، جامش را برداشت؛ من ميرزا عبداله هستم، 
از  يتابلوي؛ بر ديوار اشاره كرد ييو به تابلو ؟جاستك ام بقيهپنج ساله،  و بيست

و من . بعد خنديد و جامش را به طرف من گرفت. يك درخت پرشاخ و برگ
از . بند نيست يهوا ايستاده و به هيچ جاي يرواو  كهديدم ها  گرفته مثل برق

 پاهات كو؟ ميرزا، گفتم . آوردم يتعجب داشتم شاخ در م
ام و از نگاه بقيه متوجه شدم خودم مثل ميرزا عبداله روي هوا ايستاده و

عيبي ندارد، همه مثل كه كنار من بود گفت  يبعد زن .به جايي بند نيستم
ست و پنج ساله، يده هستم، بيمن فر !انوشكاي يه. نيمههميم؛ ناتمام و نصفه

ن يبا فرز. ميكرد يم يبال بازيشه واليهم. روز جمعه. ك فرزند، اعدامي يدارا
 . ميرزا عبداهللاو عباس و  يپرو 

 .من شاهدم. گويد يگفتم راست م
 !من ي، آقايتو بگوي ييانوشكا گفت هر چ

توانست هيچ چيز نمي. كرد يها را پر نم آن لحظه يخوش يجا يزيچ چيه
، و اين رندكاله از سر بردا قرار شد همه ناگاهاما . خوشبختي را از ما بگيرد

 .كردميش مشومرا 
زبانم  يشراب را كه رو يتلخ. نوشيدم يا جرعه ،بلند كردمجامم را 

ز ياد زدم همه چيفر. دادپاهام بوي خون مي. خون گرفت يدواندم، دهنم بو
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  !همه چيز ناتمام است !دوستان ،ناتمام است
 . تيكس نس چيو ه اند همه محو شدهدم يداز سر برداشتيم   كاله يوقت

 يچهار كاله هم ته سالن رو. كس نبود چيز بود و هيم يروصدها كاله 
 .پر از كاله يزيمن مانده بودم و م .ها نبودند ها بود اما نوازنده يصندل

. بوددانستم كجا نشسته  يگشتم، م يم يانوشكادنبال كاله  يبا دستپاچگ
 . سر جاش نبود اود بلند سرجاش بود، اما يوار سفيآن د

ان يدر م. دست و پا شروع كردم دنبال كاله گشتن ز و چهاريم يرفتم رو
 .در آن نبود يزيچ. را بلند كردم يانوشكاهمه غذا و شراب و كاله، كاله  آن

 ؟ييكجا
دم يپرس يدم كه از خودم ميشن يخودم را در آن تاالر روم ين صدايطن
صدا گفت . گردم ينجا، دارم دنبال تو مي؟ گفتم اي؟ صدا گفت كجايييكجا

 گفتم دنبال من؟ .گردم يدارم دنبال تو منجا، يا
نكه ياست، و با ا يدم خاليبلند كردم و د يكي يكيها را  كاله ةهم

باز هم بلندشان  يست، ولين يانوشكاگر كاله يد يها دانستم كاله  يم
 .دميد يرشان را با دقت ميكردم و ز يم

 ؟ييكجا .كس نبود چينبود، اصالً ه اونكه ينه ا
 ؟يكجاي
ها در  شمع. دميشن يروم بزرگ خودم را در آن تاالر يصدان يطن

دور به گوش  يام از جاي زنگ خانه ي، و صداسوخت يبلند م هيپا يها شمعدان
هام  كاله يانوشكا را برداشتم، آن را بو كردم و چشم. ندادم ياهميت. رسيد يم

 .داد ينان داغ م يرا بستم؛ بو
 !من يگفتم يانوشكا

 
 
 

 پايان
 ٢٠١٢بازنويس تابستان      ٢٠٠٩تا ٢٠٠٢
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 )ناياب/ انتشارات جهاد دانشگاهي ( ورگ                          
 )ناياب/ نشر گردون، تهران ( باي و آهو دلي                          
 )نشر ققنوس، تهران( هاي ما آونگ خاطره                          

------------------------------------------------ 
 )نشر ققنوس( سمفوني مردگان               :    ها رمان

 )نشر ققنوس( سال بلوا                         
 )نشر ققنوس( پيكر فرهاد                         
 )نشر گردون، برلين( فريدون سه پسر داشت                         
 )و نشر ققنوس/ نشر گردون، برلين ( شده ذوب                         

 )نشر گردون، برلين( تماماً مخصوص                         
------------------------------------------------ 

  رمانهاي ها و تجربهدرس )نشر گردون(سوي متن  سو و آن اين
 شعرها )نشر گردون، برلين( هاي عاشقانه نامه

 ها   ها و سرمقاله مقاله )نشر باران، سوئد( حضور خلوت انس
                 كارگروهيمجموعه داستان،  )نشر گردون، برلين(  ١داستان برلين 

 ) با وحيد مقدم(:  ترجمه )ققنوس( هاي قرآن مسيو ابراهيم و گل
 )  حميد حائريانبا (:  ترجمه )گردون(   ادون فون هوروات/  جوانان بي خدا

 آثار نويسنده به زبان فارسي



 ٣۶۴ ♦ تماماً مخصوص

 
 )رمان( نام تمام مردگان يحياست

 )رمان( باي و آهو دلي
 )رمان( خواهر پاپ
 )مجموعه داستان( بانو و چشم اسفنديار
 ) خاطرات( سازروشنفكران تابوت

 )گفت و شنود با هفتاد چهرة ايران و جهان( ايران يعني چي؟
)مجموعه داستان دو زبانه فارسي و آلماني، نشر گردون(  3Raum 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شود از اين نويسنده منتشر مي

هاي نشر گردون كتاب
 بيش از صد اثر ادبي؛ رمان، داستان، شعر، نمايشنامه، 

 خاطرات زندان، و ادبيات تبعيد را از طريق اينترنت تهيه كنيد
مجموعه آثار نشر گردون در سايت گردون   

www.abbasmaroufi.de 
هاي فارسي چاپ ايران و چاپ خارج كتاب  

ها و آثارشاعران و نويسندگان  ايراني به زبان آلماني كتابهمچنين   

در خانه هنر و ادبيات هدايت   
 

Kant Str. 76 /     10627 Berlin  Germany 
Tel 0049-30-45 08 66 74 

ترين كتابفروشي ايراني در اروپا خانه هدايت؛ بزرگ  


