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 : چند نکته در مورد تایپ و ویرایش این کتاب

 

روه به مدت سه ماه همت کردند و در این مدت کتاب بارها و بارها ویرایش و با گو ویرایش کتاب آیات شیطانی  پبراي تای.  1 

  شد . البته این تطبیق تنها از لحاظ صوري بود که شرح آن را خواهم داد و تطبیق ترجمه اي نشدداده  متن اصلى تطبیق

لیسی گراف بندي متن تایب شده با متن انگار اپاورقی ها و نحوه ي پلیسی گدیکته هاي کلمات و عبارات ان، باورقی ها، . متن 2 

راف و بخش بندى کتاب اصلی یکسان گار اپبخش هاي یک فصل با  راف بندي و تقسیمگاراپکتاب تطبیق داده شد . براي نمونه 

  کردید .

 پاچ) بنا به دالیلی ( احتماالً عجله براي یوشایرانی / روشنک دار کام این امر متوجه شدیم که مترجم ( خانم روشنگه هنچرگا 

  !!!!اند، حذف نمودهزیبا و احساسی بود ا و بسیارچمچدر صلدین پ گرا که مربوط به مر 9راف هاي فصل گاراپ) تعدادي از کتاب

  ان خسته نشود. گشم خوانندچذاشته شد تا گمیان بندها نیز یک فاصله ي کامل  

 "متن را یکدست کردیم که این اغالط متاسفانه کم نبودند . براي این که با مفهوم ، ی را زدودهپاچ. تمام غلط هاي امالیی و  3

  ید مثال هایی می آورم متن بیشتر آشنا شو "ست سازي دیک

O  آمده بود یکسان شد . "مثلمه  "اه گو  "مسلمه  "اه به صورت گکه در کتاب  "جان مسلمه  "نام  

 O  یکدست شد : "ماهوند  "نام زنان 

  مریم قبطى = مریم کیطی

  میمنه = میمونه / میمنت 

  رامله = رمله 

  ی خیلی بد تصحیح شد : یانالبته در این بین غلطهاي مع 4 

  !که حتا مترجم در جایی نوشته بود شاخ هاي خر  ! "کاو عثمان  "به جاي  "خر عثمان  "
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براي آن که سبک کار مترجم به ، با وجود آن که می دانستیم اشتباه فاحشی است، اما بعضی غلط ها که مربوط به ترجمه می شد 

ردان کند به آن ها توجه گرى بخواهد کتاب را بر گر در آینده مترجم دیگاشد که اهم نخورد آن ها را به همان صورت نوشتیم . ب

  کند.

  مانند : 

م چبه  frogmenبرداري غلطی از گرته ه ي مردان قورباغه اي ژ. ( می دانید که وا "غواصان  "! به جاى  "مردان قورباغه اي  " 

  است . )  "غواص  "یا  "آب باز  "

لک . مُلک و مَلِک و مُ، درویَوید و بِرَ بِ، ردرد و خُخواندن آنها سخت بوده اند سجاوندي شده اند . مانند : خِانى که ژگ. تمام وا 5

ر کتاب را قبال خوانده باشند . باشد که این گان در حین مطالعه متوجه آن ها می شوند . بخصوص اگ رى که خوانندهگو موارد دی

  باشد .امی براي کارهاي مشابه گی گکار فرهن

  نشر آواي بوف 
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 مشـــــنوید و مگویید عشق رمز گویند

 کنند می تقریر که است حکایتی مشکل

 )حافظ( 

 

   

  

  

 مترجم پیشگفتار

  

 عزیز ي خواننده

سمت ي ترجمه سرانجام سید، پایان به شیطانی هاي آیه کتاب اول ق شکالت کوه ولی ر  فراوان تالش که بود کرده عَلَم قد چنان م

 جلد انتشــارِ با همراه و بعدي چاپ در حاضــر کمبودهاي که امید این به. ماند حاصــل بی آن ي عَرضــه و چاپ کیفیت بهبود براي

 .شود جبران دوم

 مقدمه نگارش به نیازي ابتدا گرفته، قرار بررســـی و نقد مورد المللی بین گوناگون نشـــریات در کافی قدر به کتاب این که آنجا از

 بیان هاي کاري ریزه و نگارش سَبک حفظ در کوشش با که فارسی برگردان ي درباره را نکاتی ذکر کار پایان در ولی دیدم، نمی

سنده سنده از شناختی اندك همچنین و محتوا از گفتگو بدون فُرم، و َسبک از صحبت اما. دیدم الزم گرفته انجام نوی  دیگر و نوی

 .رسانم می نظر به یادآوري منباب را زیر یادداشت رو این از. بَرَد نمی جایی به راه آثارش

شدي سلمان ستان در سالگی 14 سن از آمده، دنیا به بمبئی در 1947 سال در ر  شب، نیمه هاي بچه هاي رُمان گزیده، اقامت انگل

 تلویزیونی فیلم دو سناریوي نیکاراگوآ، به سفري: جگوار لبخند ،.)شده برنده را خارجی رُمان بهترین ي جایزه فرانسه در که( شرم

تان مجموعه و ـــ ته به را گریموس داس ـــ یت پرایز، بوکر ادبی جوایز آورده، در تحریر ي رش لک جمیزن  ادبی انجمن و مِمُوریال ب
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 شرم و شب نیمه هاي بچه هاي رُمان جمله از. (است گشته منتشر و ترجمه زبان 20 به تاکنون آثارش و شده برنده را زبانان انگلیسی

سی به را شدي.) اند برگردانیده نیز فار شجوي که هنگامی ،1968 سال در ر شگاه دان ست چپ جنبشِ به بود کمبریج دان  در و پیو

 لندن،) آوانگارد( پیشرو هاي تماشاخانه در تئاتر تماشاي ها، سال همان در. جست شرکت ویتنام جنگ علیه دانشجویان تظاهرات

 نگارش و شــد ســردبیر تبلیغاتی کوچک آژانس یک در تحصــیالتش پایان در حال این با. کرد زنده او در را هنرپیشــگی به عشــق

 داستان مجموعه اثرش، دومین و نیافت انتشار توفیق بود، مسلمان قدیسین از یکی ي درباره که رُمان این. کرد آغاز را رُمانش اولین

 را شــب نیمه هاي بچه رُمان ،1981 ســال در ســال پنج از پس و نشــد مأیوس او اما. نگرفت قرار منتقدین پســند مورد نیز گریموس

شر شار، از پس که اي دهنده تکان رُمان. کرد منت ستان مطبوعات صفحات انت صاص خود به را انگل صه و داد اخت ستقالل ي ق  هند ا

 داده لقب بیوه را گاندي خانم آن در که خاطر این به نیز رشدي رُمان این قضا از. شود می حکایت جوانی مسلمان زبان از که است

 نیز 1983 سـال در که نیسـت آور حیرت. شـد هندوسـتان در فراوانی جنجال باعث اسـت، کرده انتقاد هند کنونی دولت فسـاد از و

 تاریخ و واقعیت افسانه، که َسبکی با شرم رُمان در کند، می ارزیابی طلبی عدالت از ناشی معیارهاي با را جهان همچنان که نویسنده

 کرده یاد آهنی تنکه ي باکره لقب با بوتو بینظیر از و گرفت انتقاد به را پاکستان مُعاصر سیاسی هاي شخصیت آمیزد، می هم در را

ست شار. ا ستان در نیز رُمان این انت شدي نگارش بناي سنگ آخرین را شیطانی هاي آیه رُمان منتقدین. شد ممنوع پاک  تکمیل و ر

ــه هاي رُمان ي کننده ــلمان. دانند می اش گانه س ــدي س ــب، نیمه هاي بچه رُمان انتشــار از پس منتقدین که رش  و همطَراز را او ش

 با همراه که نســلی هند کودکیَم، هند. ام کرده توصــیف را هند شــب نیمه هاي بچه در": گوید می یافتند، جویس جیمز به نزدیک

 از بسیاري چون نیز ها آن. گرفتند پناه آن در مادرم و پدر که کشوري است، پاکستان ي درباره شرم رُمان. آمد دنیا به هند استقالل

سلمانان شته زمان آن تا آنچه نَقل از پس اما. گریختند هندوها آزار از م ستم بود گذ ستان از دیگري بخش خوا  بازگو را زندگیم دا

 و تحقیر سـرما، اینجا در. بودم واکنده خود سـرزمین از و غریب. آمدم کشـور این به که بودم سـاله 14. انگلسـتان به مهاجرتم: کنم

 از شیطانی هاي آیه کتاب طرح و متفاوت، هاي ارزش با تازه دنیایی. یافتم دیگري دنیاي بعدها اما کشید، می را انتظارم پرستی نژاد

 تحمل و رنج و واکندگی و شکستگی همه آن سو یک از. کنم توصیف را مهاجرت رَوَندِ خواستم می. است گرفته مایه تجربه این

 ".کنم بیان را نو هاي ارزش دریافت و کشف دیگر سوي از و

 شودمی منفجر مانش دریاي برفراز بُستان ي شده ربوده جامبوجت. شود می آغاز آسمان از مرد دو سقوط با شیطانی هاي آیه رُمان

 و دارند نام چمچا صلدین و فرشته جبرئیل دو این. کنند می سقوط زمین بر سالم و زنده آسایی معجزه طرز به مسافران از تن دو و

 زنی یا یخ، ي ملکه کُن، الی جستجوي در که است هند مذهبی هاي فیلم ي پُرآوازه ي ستاره جبرئیل. است هنرپیشگی شان حرفه

 اســتاد و کودکان تلویزیونی هاي فیلم و رادیویی هاي نقش بازیگر صــلدین، و. کند می ســفر لندن به نهاده پا اِوِرِســت ي قله بر که

 .گردد می باز ،"اعتدال و رَوي میانه کشور" عزیزش، انگلستان به بمبئی در پدرش دیدار از صدا، تغییر و لهجه تغییر

 به دیگري و شــیطانی موجود به یکی و یابند می نمادین ماهیّتی مرموز اي اســتحاله با همراه آســمان از ســقوط حین پرســناژ دو این

 .شوند می تبدیل درخشد، می سرش گرد نورانی اي هاله تاریکی در که آسا فرشته مردي

ستحاله شه در را خواننده صلدین، و جبرئیل سمبولیک ي ا  دیگر دیدگاهی از ولی کند، می درگیر آن چگونگی و چرایی ي اندی

 یکدیگر به اســرارآمیز نحوي به که هایی قصــه قالب در پُرتحرك ماجراهاي میانشــان که رُمانند اصــلی هاي شــخصــیت دو آن

 .دارد جریان پیوندندمی
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ــت فراوان تز آنتی و تز کتاب این در ــکل تغییر چیز همه. اس ــیطانی به دیگر دیدي از یابیم می افکار بهترین را آنچه و یابد می ش  ش

 ارائه پیغمبر علیه مدارکی سال 23 کتاب مانند و باشد دین ضد رُمانی که آن از پیش شیطانی هاي آیه. شود می تبدیل پندارها ترین

ــت کتابی دهد، ــتحاله چگونگی ي درباره اس ــتحاله. تغییر و اس ــریع تغییرات با هماهنگی براي تالش یا غربت اثر در که اي اس  و س

سان در دیوانه دنیاي این ي پیچیده ضاد از پُر" الی پدرِ ي گفته به که ما دنیاي. پیوندد می وقوع به ها ان ست ت  در. نبر یاد از را این. ا

 در جهنم رسی، می اوج به خوشبختی از اي گوشه در که حالی در و کنند می زندگی همزمان همه قدیسین و ها نازي اشباح، اینجا

 چنین این را دنیا این تضــادهاي کنون تا اي نویســنده هیچ و ".ندارد وجود تر وحشــی این از دنیایی. کِشــد می را انتظارت راه پایان

 آن در که مانوي دنیایی. اســت شــر و خیر کارزار و بد و نیک برخورد ي تماشــاخانه شــیطانی هاي آیه رُمان. اســت نکرده تصــویر

 .سیاه سیاه ها، سیاه و سپیدند سپید سپیدها،

 درآمده، تحریر ي رشـــته به غرانیق ي افســـانه از الهام با دارد نام ماهوند و گذرد می جاهلیه نام به شـــهري در که کتاب دوم بخش

 .بود نامیده ماهوند بودند، شرور مردمانی معتقدانش که را عتیق عهد هاي بت از یکی نیز اِسپِنسِر

ـــوداگر ماهوندِ بخش، این در ـــود می پیامبر که س  هاي آیه ماجراي از پس گذارد، می بنیان را جهان ادیان بزرگترین از یکی و ش

 .برد می پناه شد، نامیده مدینه بعدها که یثرب به شیطانی

شتگان، خدایان، کتاب این در. دارد عمومیت گذرد می ماهوند بر که ماجرایی اما صلت داراي پیامبران و شیاطین فر سیار هاي خ  ب

 .مانند می عاجر بد و نیک میان تشخیص در اوقات بیشتر در و انسانیَند

 مِصر در دهی نام رشدي آیا. دارد نام ابوسمیل جاهلیه شهر شیخ مثالً. است برانگیز سؤال نیز رُمان هاي شخصیت دیگر نام انتخاب

سوان سد ساختمان هنگام 1960 سال در که سازي تر مرتفع هاي زمین در بعداً آن معابد و رفت آب زیر به ا  گرفته وام را شد باز

 .است آن دشمن آب و شده ساخته ماسه از که شهري است، جاهلیه شهر بودن اي ماسه کند می تداعی را دِه نام آنچه است؟

 او زبان از شیطان گویا. گشاید می سخن به را زبانش نیرو کدام داند نمی که کند می اقرار مقرّب مَلِک جبرئیل، بخش این آخر در

 همان خدا که اندازد می خیال این به را خواننده بگوید، سخن فرشته قالب در تواند می شیطان که این اما. است کرده بیان را ابیاتی

 .است فرشته دیگر نیمی و شیطان او از نیمی که است موجودي خدا که این یا و خداست شیطان و است شیطان

ــدي ــتار ،)هند( بوپال در کارباید یونیون ي فاجعه اخیر، ي دهه مهم وقایع رُمان، دیگر بخش در رش ــام، در کودکان کش  جنگ آس

نام، در امریکا نظامی ي مداخله علیه گراونر میدان تظاهرات فلکند،  و قلوها پنج افزایش نوظهور ي پدیده مخدر، مواد خطر ویت

 کنار در همه این و کند می تصــویر آمیز کنایه طنزي با همراه را... و لندن در موقت هاي خانه و نشــینی زاغه جنجال قلوها، شــش

سانی غیر و پُرتبعیض رفتار ستان پلیس ان صور که صلدین، با مهاجرت ي اداره مأمورین و انگل  شده، وارد قاچاق طور به کنند می ت

سطوره شیطانی هاي آیه رُمان از صر ي ا صري. سازد می را ما انگیز شگفت ع شر ي آینده آن در که ع  میزان و رفته سؤال زیر به ب

 .است تردید مورد باشند داشته دست در را موقعیت کوشند می که کسانی شعور و صمیمیت

ـــد می) ماهوند( کتاب دوم بخش از تر دهنده تکان متدین خوانندگان براي آنچه احتماالً ـــت بخش باش  اواخر در جاهلیه به بازگش

 نام کار، رونق و مشــتري جلب خاطر به ها روســپی اینجا در. کند می ترســیم را خانه روســپی یک از هایی صــحنه که اســت کتاب



 AVAYeBUF                                                                                                                                                   سلمان رشدي

12 
 

ـــران ـــپی درآمد پُرآوازه ترفند این و نهند می برخود را پیغمبر همس ـــاند می برابر چند به را خانه روس  که ندارد گفتن به نیازي. رس

 روح و زنان و مردان ناخودآگاه ضمیر نمایاندن به روانشناسانه موشکافی و دقت با و است بیگانه کلی به مذهبی تمایالت با رشدي

 .است زده دست زمانه

سی متن از که کتاب این در سه، هاي واژه و شده ترجمه انگلی سپانیولی فران  در بوده الزم مفهوم درك براي که آنجا تا را هندي و ا

 .ام کرده مراعات ممکن حد تا را است عامیانه گاه و ادبی گاه که نگارش فُرم و سبک تغییرات امور و برگردانده فارسی به ها پانویس

 و اند خوانده مُدرن دنیاي ي حماسه را آن دیگر بعضی اند، کرده مقایسه شب یک و هزار با را رُمان این منتقدین از بعضی تاکنون،

 را رُمان این حیات که جنجالی و هیاهو از نظر صرف اما دانند، می مارکز گارسیا همطراز را رشدي جادویی رئالیسم سبک برخی،

 .است بیستم قرن ماندگار ادبی آثار از یکی شیطانی هاي آیه که داد خواهد نشان آینده پیچیده، هم در

 

 ایرانی روشنک
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 اول فصل

 فرشته جبرئیل

1 

 

ــته جبرئیل ــمان کران بی ي پهنه در] Gibreel Farishta[ فرش  اي": خواند می چنین بلند آواز به و غلطید می فرو زنان چرخ آس

 پرواز رمز ابتدا زمینی، ي سینه بر فرود خواستار که اي. هو هوچی، هوچی،. باش پذیرا را مرگ نخست دیگري، تولدي خواهان که

 بی توان می چطور ببینم، بگو اصالً... باشی گریسته پیشتر که شود می باز دوباره لبخندي به گاه آن لبانت. اتاکاتون تا، تا،. بیاموز را

 روز اولین شــاید زمســتان، روزهاي از یکی در "...دیگري تولدي خواهان که تو بابا، هان؟ آورد، دســت به را معشــوقه دل ناله و آه

 آسمان از انگیزي شگفت نحو به زنده، و بالغ واقعی، مرد دو مرد، دو که بود نزده سپیده هنوز آن، به نزدیک زمانی در یا و نو سال

ستفاده بدون دو آن. کردند سقوط زمین به سمان و صاف هواي در بال حتی یا نجات چتر از ا  ارتفاع از َسحَر هاي دمدمه ابر بی آ

 .شدند پرتاب زمین به مانش دریاي ي کناره پایی هزار نه و بیست

 که خواند می آواز همچنان و گفت می چنین گون عاج ماه نور زیر در جبرئیل "...هستم تو با. باش پذیرا را مرگ گویم می تو به"

!ببَرند را شورَت مُرده. خواندت آواز این با هم تو": شکافت را شب تاریکی اي عربده ناگهان ستال بلور چون ها واژه و "  در کری

 می پخش هایت لب از صدا خوش هاي خواننده نوار و زدي می لب فقط تو هم سینما در تازه": ماندند معلق یخزده ي سپیده شب

 ".کن خالص جهنمیَت صداي شنیدن از را من گوش و کن بس دیگر حاال پس. شد

 کرال، یا پروانه شناي رفت، می شنا زد، می وارو و پشتک و سرود می غزل البداهه فی خواند، می خارج که سولیستی جبرئیل، اما

ضا توپی چون و کرد می جمع سینه روي را پاها لختی ست دیگر زمانی و چرخید می درف  بی ي زمینه پس در و گشود می پارا و د

شتگان تصاویر ي شیوه به را بدنش آورد، برمی سر آرام آرام که اي سپیده کران ستاد می کج داد، می تاب و پیچ فر  به سپس و ای

سخر صداي آن سوي به سبکبار و شاد دَم آن در طلبید، می آوردي هم به را جاذبه نیروي خود پرواز با و شد می دراز پهلو  پُرتم

شم به" :گفت و زد غلتی ستانی زمان در چمچا] Chumch ".عزیز چامچ داري لطف خیلی ،]Salad baba[ بابا صلد چ  به هندو

ست لیس چکمه مفهوم  و کت او. کرد می سقوط دریا ي کناره سوي به سر با که بود گیر سخت ظاهراً که مردي مخاطب،[. م. ا



 AVAYeBUF                                                                                                                                                   سلمان رشدي

14 
 

ستري شلواري شت تن به خاک ست انداخته، را کتش هاي دکمه ترتیب و نظم با و دا  ماندن باز که حالی در بدن، کنار صاف ها د

 کوتاه در که اي شــیوه و جبرئیل اخیر ي جمله شــنیدن از شــمرد، نمی غریب چندان ســرش بر را انگلیســی مدل گرد و ســیاه کاله

ـــی اي قیافه بود، برده کار به نامش کردن  را آن و دارند نفرت ها نام کردن کوتاه از که هایی آدم ي قیافه گرفت، خود به ناراض

ست نوعی شید هم در چهره باز مخاطبش و "]Spoono. [سپونو هی": زد فریاد جبرئیل. دانند می ادا و ژ ست لندن خود". ک  ها، ا

. شده نازل برسرشان بالیی چه که برد نخواهند پی هرگز اند ایستاده زمین روي پایین که ها حرامزاده آن! آمدیم که باش جان لندن

 "!بوم بار، وُرودي چه نه؟! داراام هوا وسط از باره یک. خداوند انتقام یا برق و رعد یا بوده شهاب باألخره

ضاي در سی ي منظومه انفجاري پیدایش بیکران، ف  جزیی گویی که کیهانی آغاز ستارگان، ریختن فرو با همراه] big bang[ شم

 ناگهانی بســـیار و قبلی اخطار بی ،420 -اي -آ ي شـــماره پرواز ،]Bostan[ بُســـتان جامبوجتِ... بود زمان بســـتن نطفه پژواك از

 نام قبالً جبرئیل که بگویم باید اما. شد منفجر آلفاویل، یا بابل ماهاگونی، فاسد، و سفیدبرفی و زیبا و بزرگ شهر آن باالي درست

 پریده انوار که هنگامی. نکنم دخالت من است بهتر بنابراین. است نامیده والیت پایتخت لندن، خود را آن و کرده مشخص را شهر

 ناپدید رادار هاي صــفحه از ویژه عالمت گرفت، می فرا را هیمالیا هاي بلندي گردآلود فضــاي ژانویه ماه زودرس خورشــید رنگ

 سقوط دریا رنگ شیري پریدگی سوي به و شدند می پرتاب فضا به فاجعه وار اِوِرِست هاي بلندي از که جسدهایی از آسمان و شد

 .گشت تیره کردند، می

 هستم؟ که من

 کیست؟ من جز به اینجا

صل که گیاهی تخمک از پُر نیام چون. شد نیمه دو هواپیما شه، دو مرد، دو و. دهد می باد بر را خود حا شتک جبرئیل هنرپی  و زن پ

 در ریختند، فرو شکسته و کهنه سیگاري توتون خُرده چون تُرشروي، و رَق و شق] Saladin Chamcha[ چمچاي صلدین آقاي

شت و پایین و باال، که حالی شان، پ شی واژگون، هاي صندلی سر ستریوفونیک، هاي گو  و قابلمه مخزن، بار، دار چرخ میزهاي ا

ــوص تخفیف با که ویدیوئی هاي بازي خروجی، هاي کارت ــگاه از مخص ــده خریداري فرودگاه فروش  نواردار، هاي کاله بود، ش

 دیده مسافرین میان در هم مهاجر چندین که آنجا از نیز و بودند آویخته فضا در انگار را اکسیژن ماسک و پتو کاغذي، هاي فنجان

 اداره ظاهرالصالح و شناس وظیفه مأمورین و -کردند می سفر کودکانشان همراه که مهاجرین همسران گفتم می بود بهتر -شد می

شکافی با مهاجرت ي صه عالیم حتی پیاز، تا سیر از خاص سؤاالت طرح و مو شخ سلی آالت ي م شان تنا  و شده جویا را شوهران

 نباشند، یا باشند حاللزاده که این در و کشیده بین ذره زیر به را کودکان وضع تازه وقت آن و بودند آورده در روزگارشان از دمار

 از آنچه با همراه نیز آنان شـــد، می دیده مســـافران میان در هم مهاجر چندین که آنجا از بله، -بودند افتاده منطقی ظاهراً تردیدي به

 و بُریده هاي خاطره معنویت، هاي بازمانده. بودند پرواز در انگیز شگفت و بیهوده گونه همان به پاره، و تکه بود، مانده باقی هواپیما

صیت منقطع، ست چون هایی شخ سخ مادري هاي زبان افتاده، کنار به خزندگان ي کهنه پو صی هاي حریم شده، ف صو  تجاوز خ

ـــق و خاموش هاي جرقه چون هایی آمیزه ناپذیر، ترجمه هاي لطیفه دیده، ـــده، هاي عش  هاي واژه تهی، ي رفته یاد از مفهوم گمش

ـــلدین و جبرئیل هنگامه این در. ریخت می فرو خانه، مایملک، میهن، ي غرنده ـــته چون انفجار، از گیج ص  باز نوك از هایی بس

 به مادران غربی کشورهاي اکثر در. شد می گفته کودکان به والدت چگونگی ي درباره که اي افسانه به اشاره] مباالت بی پلیکانی
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.[ م. آوردند می نوزاد آســمان از خواهند می فرزند که والدینی براي ها پلیکان که دادند می توضــیح گونه این را نوزادن آمدن دنیا

 عادي وضع این به جبرئیل که این از آمد، می فرود سر با نوزادان طبیعی آمدن دنیا به ي شیوه به که صلدین و شدند پرتاب پایین به

شم به داد، نمی تن شته، که حالی در رفت، می شیرجه دماغ با صلدین. بود آمده خ شه آن فر  مُدام اختیار، بی ي هیجانزده ي هنرپی

 ي ترجمه] انگلیســی آســتین پایین، آن. پیچید می آن دُور به را پایش و دســت و کشــید می آغوش در را خالی فضــاي و جنبید می

سوي ي واژه اللفظی تحت ستین که Manche فران شید می انتظار یخزده و آرام.[ م. مانش دریاي از کنایه. دهد می معنا نیز آ  و ک

 .شدند می آبی گاه تناسخ آن دیدار مانع ابرها

 حرمت میزبانشان کشور به ناخودآگاه و بود کرده انگلیسی زبان به هندي، قدیمی آوازهاي از یکی خواندن به شروع دوباره جبرئیل

 قلبم همه این با ولی روســی، ســرخ کاله ســرم روي اســت، انگلیســی هم شــلوارم اند، ژاپنی من هاي کفش... آي": گذاشــت می

 نام] کومولونیمبوس و کومولوس ابرهاي تکه راز و رمز شاید. جهیدند می سویشان به وار حباب ابرها ".است مانده هندي همچنان

ــته ــکال به که عمودي و متراکم ابرهاي از اي دس ــولت ابرهاي آن ،.[م. آیند می در تپه یا بُرج، گنبد، گوناگون، اَش  که بود رعدص

 در دیگري و بود خواندن مشـــغول ســـخت یکی( خواندند می آواز که خاطر این به یا بودند، ایســـتاده ســـپیده میان در وار چکش

 علت اما. نیندیشند بود انتظارشان در آنچه به که بود شده سبب هواپیما انفجار از ناشی منگی هم شاید و.) مخالفت و شِکوِه تکاپوي

 شیطان ي فرشته پایان به رو حال عین در و پایان بی سقوط این به که چمچا فرشته و صلدین جبرئیل یعنی مرد، دو آن بود، چه هر

 .نگشتند آگاه بود شده آغاز دگردیسیشان که اي لحظه از بود، محکوم وار

 دگردیسی؟

 به و بود ما قرن مدیون را خود موجودیت که نادیدنی و نرم دشت آن در فضا، میان در باال، آن. بختکی اهللا و اتفاقی نه اما. جانم بله

 آن در شد، می سرنگون خالء سراشیب به قدرت و گرایید می خُردي به سیاره که آنجا ساخت، می ممکن را قرن این خود ي نوبه

ـــخ و آلود وهم ي منطقه گذراترین و ترین ناامن ـــیا وقتی که چرا -کننده مس  می ممکن چیزها خیلی کنی، می پرتاب هوا به را اش

 اندازه بی فشار این: کرد می روسفید را المارك آقاي که شدند دگرگون آنچنان هذیانی ي هنرپیشه دو باال، آن حال، هر در -شود

 .بیابند اي تازه خصوصیات و کیفیات شد سبب که بود محیط ي

 نیز آفرینش اسرار افشاي است؟ سادگی همین به آفرینش کار اید کرده گمان. باشید داشته صبر چیست؟ منظور خصوصیاتی؟ چه

 سقوط سرعت به که پوست تیره مرد دو تنها بینی؟ می اي تازه چیز کن، نگاهشان خوب. دارد نیاز مناسب فرصت به و نیست آسان

شان حد از بیش بودند، رفته باال زیادي حتماً بگویی خود با شاید. ندارد تازگی که این اما. کنند می ست این جز مگر. خود  تا که ا

 بودند؟ رفته پیش خورشید نزدیکی

  :کنید گوش. نیست اینطور. نه

 به شــروع بلند صــداي با تالفی قصــد به بود، رفته درهم ســخت فرشــته جبرئیل ناهنجار صــداي شــنیدن از که چمچا صــلدین آقاي

 James[ تامسون جیمز نام به شاعري که بود قدیمی اي ترانه نیز شنید می شگرف شب آن آسمان در فرشته آنچه. کرد خواندن

Thomson [سرایی نغمه بود شده آبی و سفید و سرخ سرما از چینگو لبان چون که هایی لب با چمچا. بود سروده 1748 سال در 
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 و روسـی کاله ژاپنی، کفش ي ترانه همان وحشـتزده فرشـته هرچه ".پاااخاسـت به نیلگون دریاي میان از الهی، فرمان به": کرد می

 ".خواندند آاااواز فرشتگان و". شد نمی صلدین حریف خواند، می بلندتر و بلندتر را اي قاره شبه ي نخورده دست قلب

 ي مســـابقه ي ادامه یا و گفتگو گونه هیچ بنابراین شـــنیدند، نمی را یکدیگر صـــداي وجه هیچ به دیگر دو آن که بود این واقعیت

شان، در هوا غرش که کردند می سقوط زمین سوي به سرعتی چنان با. نبود ممکن آوازخوانی  این با. کرد می کر را گوش اطراف

 .دادند ادامه مسابقه به دو آن که گفت باید شگفتی کمال در حال

. کرد می تهدید انجماد به را هایشان قلب زمستان سرد هواي و افتادند می فرو زنان چرخ تر تمام هرچه سرعت با صلدین و جبرئیل

شان که همچنان سیقی و شعر ي معجزه و آیند در به هذیانی تخیالت از که بود نمانده چیزي و زد می یخ مژگان  از و دریابند را مو

 وحشت و شوند آگاه بودند، آن از جزیی و مخلوط آن با نیز خود که کودکان ي شده قطعه قطعه هاي بدن و پاها و ها دست باران،

 فرو عظیمی ابر قطعه میان به ناگهان که درنوردد، را ذهنشان و روح آورد می هجوم سویشان به پا زیر از که سهمناکی سرنوشت از

 .کرد نفوذ استخوانشان مغز تا سرما و رفتند

 را فرشته جبرئیل ته، و سر همچنان و رَق و شق و رسمی موقر، چمچا،. بودند افتاده مانند کانال و دراز ابري قطعه میان ظاهراً دو آن

 طرف به": بزند فریاد خواست می. کند می شنا طرفش به تونل آلود مِه دیوارهاي سوي آن از اي بته و گل بنفش پیراهن با که دید

 رو این از. کشید زبانه درونش در هیجان چون چیزي آغاز. شود می مانع چیزي کرد احساس ولی ".بمان هستی که همانجا. نیا من

ــود را بازوانش براند، خود از را او که کالمی آوردن زبان بر جاي به ــته و گش ــویش به همچنان فرش ــنا س ــرانجام تا کرد ش  هم به س

سیدند شیدند آغوش در ته و سر را یکدیگر و ر صادم نیروي. ک سم ت شان ج  اعماق تا خوران تاب و پیچ توأمان چون را دو آن های

 ابرهاي تکه کردند، می تالش ها ســـپیدي از رهایی براي که همچنان. کشـــانید می یافت می راه عجایب ســـرزمین به که اي حفره

 آنان ساخت، می مبدل گرگ به را مردان و عنکبوت به را زنان گاو، به را خدایان و کرد می مسخ را چیز همه دَم به دَم که جدیدي

 با عظیم هاي گل. آمدند می فرود رویشــان و ســر بر بودند خورده پیوند یکدیگر به که نامتجانســی ابري موجودات. گرفت فرا را

ــتان ــاقه از که زنان چون هایی پس ــت هاي س ــم مردان بالدار، هاي گربه بود، آویخته آلود گوش ــب دار س  حالی در چمچا و نما، اس

 سرش اکنون که دیگري انسان آن با و شود می مسخ یافته، ابري کیفیتی نیز او جسم که گشت توهّم این دچار بیهوشی به نزدیک

 .خورد می پیوند کرد، می لمس خود باریک و دراز گردن با را پایش دو و گرفته دوپا میان را

صتی دیگري آن اما شت ها خیالبافی قبیل این براي فر  به چشمش ناگهان که چرا نبود، تخیل به قادر وجه هیچ به لحظه آن در و ندا

 قطعه که طالیی و سبز دوزي برودري ساري به ملبس زنی. گشت می پدیدار ابرها گرداب وراي از که بود افتاده زنی شکوه با پیکر

صب بینی بر الماس اي شتن نگه منظم براي و کرده ن شت که موهایش دا سته سرش پ ساتور بود ب  بی و نرم زن. بود برده کار به فیک

ــته اي پرنده ي قالیچه روي بر حرکت ــس ــخت باد و بود نش ــالمی جبرئیل. وزید می اش چهره بر س  مرچنت رکا": گفت و کرد س

]Rekha Merchant [شاید اما. شود بیان مُرده زنی به خطاب بایست نمی که اي جمله ".اید کرده گم را بهشت راه که این مثل 

 .بخشید هوایش در پا وضع و شدگی پرتاب از ناشی ي ضربه خاطر به را جبرئیل بتوان

 "زنی؟ می حرف هوا با" :پرسید تعجب با بود چسبیده را پاهایش که چمچا

 "بینی؟ نمی را بخارایش ي قالیچه بینی؟ نمی را او مگر": زد فریاد جبرئیل
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 داري هم شــاید. دارم وجود تو دیدگان براي تنها من. باش نداشــته انتظار او از جبیو، نه نه،": کرد زمزمه گوشــش در زن صــداي و

ست از را عقلت شق سگ، گه گویی می چه خوب دهی، می د ست مرگ همزاد صداقت. من ع  توانم می اکنون بنابراین. عزیزم ا

 ".بخوانم است ات برازنده که هایی نام به را تو

 "نه؟ یا بینی می را او سپونو،": زد فریاد دوباره جبرئیل ولی داد ادامه خود قهرآلود ي زمزمه به ابري رکاي

 نمی تو": کرد نصــیحت به شــروع. بود روبرو او با تنها جبرئیل. داد می پاســخی نه و شــنید می نه دید، می چیزي نه چمچا صــلدین

 ".نبود درستی عمل. است گناه این. کردي می را کار این بایست

ـــت هم باز. کنی موعظه من براي توانی می حاال بله. خندید رکا  تو این. زنی می جا اخالقی آدم را خودت و اي گرفته پیش دس

ـــداي. کردي ترك مرا که بودي  را هایش گوش ي پرده گویی که کرد می یادآوري و پیچید می هایش گوش در طوري رکا ص

 .دیدم سیاه را دنیا کوران چون عشق ي رانده من و شدي پنهان ابر پشت که من هاي لذت مهتاب اي بودي تو این. جود می

 ".برو فقط. بگویی من به نیست الزم نه خواهی؟ می چه": ترسید جبرئیل

ـــتم جرأت آبروریزي ترس از بودي بیمار که هنگامی ـــر به تو از دور که بود تو خاطر به. بیایم دیدارت به نداش  تو اما. بردم می س

شتش که بود ابري همان مثل هایت بهانه. کنی ترك مرا تا دادي قرار بهانه را آن و کردي تالفی بعدها  با آن جز به و شدي پنهان پ

ـــش ام مُرده که حاال. حرامزاده کردي مالقات یخ زن  زندگیت امیدوارم من، جبرئیل کنم می نفرین ترا. ام کرده فراموش را بخش

ستادي، آنجا به مرا تو زیرا. جهنم. باشد جهنمی ست جایی جهنم. باد تو بر ابدي نفرین فر  و مجسم، ابلیس اي اي، آمده آن از که ا

ست نمی او که زبانی به ابیاتی آن از پس و رکا نفرین. بگذرد خوش دوزخیَت شیرجه. هالو گردي می باز همانجا به هم اکنون . دان

 .الت آل: نداشت اعتمادي نیز آن به تازه و دهد تشخیص میان آن از را واژه یک توانست فقط او. صفیري و خشن زبانی

 .شدند خارج ابرها ته از دو هر و چسبید سخت را چمچا

ساس. شتاب وقت آن و  تر نزدیک پُرآب کف و جهید باال به ابر سقف. کرد می زمزمه را سهمیگین اي ترانه گویی که شتاب اح

شان و شد شمان شود را چ ضا، در جبرئیل شناي هنگام که اي نعره همان نعره،. گ  بیرون لبانش از زد، می پَر پَر وجودش اعماق در ف

 :زد فریاد جبرئیل به خطاب بلند صداي با تابید، چمچا بر خورشید پرتو و جهید

 ".بخوان هم آواز": کرد صادر را دوم فرمان بداند، را علتش خود که آن بی بعد و ".کن شروع را پروازت حاال همین. کن پرواز"

 شوند؟ می متولد چگونه آیند؟ می جهان به چگونه نو چیزهاي

 آید؟ می وجود به پیوند یا ترکیب، کدام از نو یا تازه

ـــتی در که خطري و اِفراط ي همه با و  یا مرگ ي الهه خطرهاي دفع و بقا براي و دهد؟ می ادامه زندگی به چگونه دارد خود هس

 دهد؟ اسارت به را خود رازآلود هستی از بخش کدام و دردهد تن معامله و سازش کدام به است ناچار گیوتین

 است؟ همراه سقوط با همیشه تولد آیا
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 است؟ پرواز تواناي انسان آیا دارند؟ بال فرشتگان آیا

سیخته لجام چنان نیرویی را قلبش کرد، می سقوط مانش دریاي ماوراي ابرهاي میان از چمچا صلدین آقاي وقتی شدنی رام و گ  ن

ـــرد می پنجه در ـــاس که فش ـــختی دیگر بار پاهایش که هنگامی ولی. گریزد می او از مرگ الجرم کرد می احس  لمس را زمین س

ــبت کردند، ــاس این به نس ــفتگی به را آورش حیرت گذار بودن ناموجه و کرد تردید احس  هواپیما انفجار از که ادارك نیروي آش

 حال آن در اگرچه. دانســت خودش و جبرئیل ماندن زنده علت را اقبالی خوش و محض تصــادف، و داد نســبت شــد می ناشــی

 که اي اراده. تقلبی و ســاختگی نه خالص، اي اراده بوده، زندگی ي اراده گردانده موفق را او گذار این در آنچه نداشــت، تردیدي

 بود شده ساخته دیگران صداي تقلید در موفق نیمه تالشی با که وي انگیز رقت شخصیت با نیست مایل بود کرده اعالم ابتدا همان

 و ذهن از جُدا ناظري که انگار شد، تسلیم ناخودآگاه او و. برسد مقصود به آن کنار از عبور با بود مصصم بلکه باشد، داشته کاري

 بدنش مرکز در احســاس آن که چرا. بده ادامه اســت، درســت بله، گفت می اش اراده به خطاب خودي بی آن در. بود خود جســم

شت و آهن به را خونش و افکنده پرتو اطراف به شده، آغاز ستش و گو شتی چون اراده آن اگرچه. بود کرده بدل پوالد به را پو  م

 سرانجام و. نمود می نرم آوري حیرت طرز به حال عین در ناپذیرش تحمل فشار و سختی که طوري. بود گرفته میان در را او بسته

صرف به را وجودش تمامی شتان دهان، بر که طوري به آورد، در ت ست می که هرکجا و انگ ستولی خوا  ي سلطه بر وقتی و شد م

 .گردید ساطع بدنش از امواج چون آن نیروي نمود، یقین خویش

 .بخوان آواز. کن پرواز داد فرمان که بود همان و زد چنگ فرشته جبرئیل بر و

شته چمچا سبیده محکم را فر ست که او و بود چ سته نخ  تکان بال چون را خود بازوان تمامتر هرچه نیروي و سرعت با سپس و آه

 نمی هیچ او که بود آهنگی و زبان به مرچنت رکا شبح ي ترانه چون خواند می که آوازي و کرد خواندن به شروع ناگهان داد، می

 نکرده انکار هرگز جبرئیل کند، رد منطقی دالیل با را معجزه وقوع کوشید می پیاپی چمچا که مادام اما. بود نشنیده هرگز و دانست

 هر حتماً بود، نزده بال او اگر و گردانیده ممکن را معجزه این خواندن ترانه با توأم زدن بال و بوده آسمانی غزل آن گفت می مکرر

 بود کشـیده و سـفت طبل شـکم پوسـت چون که دریا سـطح با تماس ي لحظه در یا و شـدند می سـنگ امواج با تصـادم هنگام دو

 بلندتر و زد می بال بیشتر جبرئیل چه هر و شد کاسته رفته رفته سرعتشان کرد، آغاز را پریدن او که هنگامی اما. گشتند می متالشی

 .شدند شناور آب در کاغذ هاي تکه چون دو هر سرانجام که این تا شد، می آرامتر سقوط خواند می

ـــقوط از پس که نفري دو تنها بودند، هواپیما انفجار بازماندگان تنها دو آن  که را چمچا و جبرئیل بعد اندکی و بودند مانده زنده س

 وارش دیوانه هاي گویی پریشان در داشت، تن به بنفش پیراهن و بود تر حراف که آن. یافتند همانجا بود، کشانده دریا کنار به آب

ــوگند ــاحل به را ها آن آرام آرام امواج و بودند رفته راه آب روي بر ها آن که کرد می یاد س ــانده س  کاله که دیگري اما. بود رس

 ما": گفت می و کرد می انکار را دوستش هاي گفته شده، جادو انگار که بود چسبیده سرش به چنان انگلیسی، مدل سیاه و خیس

 "!شانسی عجب! پروردگارا. آوردیم شانس فقط

ــت بهتر حاال اگرچه. دانم می را واقعیت ام، بوده ناظر چیز همه بر که من اما  آنِ  در قادرم که این و خودم هاي توانایی ي درباره اس

 اراده این به فرشـته و بماند زنده کرد اراده چمچا که کنم اکتفا نکته این ذکر به تنها و نکنم ادعایی باشـم، حاضـر جا همه در واحد

 .شد تسلیم
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 بود؟ کی کار معجزه

 شیاطین؟ یا بود فرشتگان ي ساخته فرشته آوازِ

 هستم؟ کِه من

 .دارد آماده را ها آهنگ بهترین که کسی همان بگویم، اینطور بگذارید

شته جبرئیل که هنگامی شیده که مانش دریاي ساحل روي به فر سان را دیدگانش بود، برف از پو شود، دریایی ستارگان ب  اولین گ

 ".مبارك هم تو تولد فرشته، آقا. مبارك تولدت سپونو، ایم، شده متولد دوباره تو و من": بود این کالمش

ــلدین اما و ــنیدن با چمچا ص ــرفه کلمات این ش ــمانش کرد، تف را اخالطش کرد، اي س ــود را چش  ي برازنده که همانطور و گش

  .کرد آغاز را گریستن بیهوده است، نوزادان
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 عالقه. یافت می جذاب بس موضوعی را تناسخ قدیم از بود، هند سینماي تاریخ ي ستاره بزرگترین سال پانزده مدت به که جبرئیل

 می باز بود افکنده مرگ بســـتر به را وي که خطرناکی بیماري از پیش ي دوره به که بود دار ریشـــه چنان مبحث این به او تمایل و

شت سایی معجزه نحو به سرانجام اگرچه. گ شتند می که بود مرموز و شدید چنان بیماریش. یافت نجات آ  میکروب آن آخر پندا

 بایســت می افراد همان هم شــاید البته. کرد خواهند فســخ خود به خود را قراردادهایش تمام و شــد خواهد مرگش ســبب وار شــبح

شت، بهبود به رو وقتی که کردند می بینی پیش  به هفته یک تنها که حالی در و شد خواهد پیروز خودش ها میکروب جاي به گذا

 معجزه طرز به یکباره چیز همه انگار که گفت خواهد وداع چنان پیشین عادات و گذشته زندگی با مانده، باقی سالگیش چهل تولد

 .بود نکرده بینی پیش را این کس هیچ که است این موضوع اما. است شده ناپدید آسایی

 بیماري از پیش ها مدت. بودند فیلمبرداري استودیوي دار چرخ صندلی تیم اعضاي تن چهار بردند، پی غیبتش به که افرادي اولین

ـــتودیوي در بود داده عادت را خودش ـــحنه یک از دابلیورما -د عظیم اس ـــحنه به ص ـــیله به برداري فیلم دیگر ي ص  چهار ي وس

 فیلم یازده در واحد آن در که کســی زیرا شــود، حمل مخصــوصــی صــندلی روي بر اعتمادش مورد زرنگ و زبر و فرز ورزشــکار

 از که رمز ي پیچیده ســیســتم نوعی از پیروي با صــندلی تیم مردان. ندهد هدر بیهوده را انرژیش اســت ناچار کند می بازي مختلف

شکیل نقطه و دایره مایل، خطوط  وقت و دقت با چنان و بردند می دیگر ي صحنه به اي صحنه از بازي براي را جبرئیل بود، شده ت

ــناســی ــتم این. کرد می تداعی بمبئی در را پدرش دادن تحویل ناهار که کردند می عمل ش ــیس  میان در که کودکیش از را رمز س

شهور دوندگان شته بمبئی شهر در ناهار حامل م شتر بعداً آن ي درباره و -بود گذ شت یاد به -گفت خواهیم بی  هر پایان از پس. دا

 تعویض از پس آنجا در و شد می رانده بعدي ي صحنه سوي به تمام سرعت با و پرید می صندلیش روي فوراً جبرئیل برداري فیلم

: گفت تیمش وفادار اعضاي به بار یک جبرئیل. دادند می دستش به سناریو در را خودش به مربوط قسمت آرایش، تجدید و لباس

سابقه نوعی در شرکت مثل بمبئی ناطق هاي فیلم در شدن ستاره" ست پرنده صندلی ي م سط که ا شته توقف تا دو یکی راه و  دا

 "!باشد

ـــباح انگار که مرموزي بیماري آن از بهبودي از پس ـــده باعثش ها میکروب اش ـــر از آرامتر ریتمی با دوباره را کارش بودند، ش  س

 صـــحنه میان در دار چرخ صـــندلی و زد غیبش روز یک که این تا. کرد می بازي فیلم هفت در فقط همزمان که طوري به گرفت،

 براي صـــندلی تیم مردان. ســـاخت می برمال پیش از بیش را ها صـــحنه ســـاختگی برق و زرق که غیبتی. ماند خالی ســـاکت هاي

سخگویی شته غیبت از که سینمایی هاي برنامه مجریان به پا شم به فر شی بهانه بودند، آمده خ ستند بیمار حتماً: کردند می ترا  آقا. ه

شته شه فر سی وقت به همی شتند شهرت شنا ضی بزرگ هنرمندان. انتقادي چه قربان، نه. دا  این. شوند می مزاج دمدمی ها وقت بع

 اِکدوم و شوند اخراج یکی یکی و باشند فرشته شدن غیب شگرد قربانیان اولین شد باعث آخر ها اعتراض همین و. است حقشان
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ستودیو درِ از] ekdumjaldi[ جالدي شان ا صنوعی پالژ روي دار چرخ صندلی که بود چنین و بیندازد بیرون  نخل درختان آن با م

 .نشست آن بر طرد خاك و ماند باقی اش خورده رنگ

 بقیه تاي نُه از و نمانده باقی گلف زمین روي بیشــتر ســوراخ نه روزها این هرچند -اســت ولینکتون گلف کلوپ بود؟ کجا جبرئیل

 تکه بر قبر هاي سنگ ي مثابه به را ها آن بگوییم باشد بهتر شاید یا اند روییده آسایی غول و هرزه هاي علف چون ها آسمانخراش

 خطا مُدام اند داده قرار گیري تصــمیم مراتب باالترین در که هایی آدم مهمترین آنجا در بله، -اند نهاده قدیمی شــهر بدن هاي پاره

 می فرو باد وزش با و شـــود می کنده بزرگان این هاي کله از اضـــطراب فرط از که بینید می را موهایی طرفتر آن کمی و زنند می

 مبتذل هاي سریال دُوران در شد، می کمتر روز به روز بیننده که زمان آن در. بود درك قابل فیلم کنندگان تهیه نگرانی البته. ریزد

 فیلمی عنوان باالي نامش وقتی که بود هنرپیشه یک هنوز دانستند، می خود جهاد را ها آن از دفاع که دار خانه هاي خانم و تاریخی

شته شتري صد در صد و بود حتمی آن موفقیت شد می نو سی قابل نام آن صاحب بدبختانه اما. کرد می جلب م ستر  فرقی. نبود د

شد شده جیم بغل آن از یا و پایین به رو یا رفته باال به رو که کرد نمی سأله. با  غیبش اي ُشبهه و شک هیچ بی طرف که بود این م

 .بود زده

 در و آمده گِرد الجثه عظیم هاي ماهی شــکار متخصــصــین و اي قورباغه مردان پلیس، ســواران، موتورســیکلت شــهر، جاي همه از

 ي ستاره قبر سنگ براي متنی تهیه صحبت سرانجام که این تا. یافتند کمتر جستند هرچه اما کردند، جستجو را جبرئیل جسد ساحل

شنهادي هرکس و شد شروع خاموش ستودیو سترون ي صحنه هفت از یکی در. داد می پی  آخرین موریا، بیلی پیمپل خانم راما، ا

ـــت، ما مرگ مکش هاي مادموازل آن از این -ادویه با همراه پخته لوبیا تبلیغاتی بمب ـــت دینامیت تکه یک نیس  از دمار که اس

 را همه و بود پوشــانده را خود روي و بود کرده تن به را معبد هاي رقاصــه لباس که حالی در -خیالش بی آورد، می در روزگارت

یال این به خت می خ ندا نه زودي به که ا هد بره کت زیر شــــد، خوا هاي مقوایی ما یک پنیر ندال دُوران] Tantric[ تانتر  چا

]Chandela [ضبط کارکنان برابر در شد، نخواهد تهیه فیلم اصلی ي صحنه فهمید وقتی و بود ایستاده بودند، مشغول جماع به که 

ــدا ــیگارهاي که برق و ص ــیگار نوعی( بیدي بدریخت س ــود می پیچیده توتون برگ در کاغذ جاي به که هندي س  می دود ).م. ش

 صحنه منشی که حالی در پیمپل،. کرد خالی را اش کینه و بغض تودیع، از پیش دادند، می تشکیل را صحنه بینندگان تنها و کردند

 عجب خدایا،": اسـت داشـته عار بازي از کند وانمود کوشـید بود، شـخصـیش کارهاي به رسـیدگی مترصـد اي احمقانه نگرانی با

 فکر این در مُدام. مردم می ناراحتی از داشتم. واه واه. کنیم بازي را عاشقانه ي صحنه یک بود بنا امروز یعنی. من ام آورده شانسی

ــادش دهان آن با. بروم یارو آن نزدیک توانم می چطور که بودم ــش. گش ــک انگار که دهد می تعفن بوي آنقدر نفس ــوس  توي س

ـــدا به بود آویخته پایش مُچ زنجیرهاي به که کوچکی هاي زنگ و کوفت زمین به محکم را پایش حال این در "!ریده دهانش  ص

 هنگام این در ".دادند نمی او به هم را جذامی یک نقش اال و شـــنوند، نمی هامون بیننده که آورد شـــانس خیلی یارو این": درآمد

ـــیل و گرفت باال آنقدر پیمپل گویی تک کار ـــیده آب هاي فحش س ـــد جاري دهانش از چنان بیراه بدو هاي حرف و نکش  که ش

 دوي فوالن کالم با را پیمپل هاي واژه بســیار حرارت با خود میان و نشــســته ســرجایشــان راســت بار اولین براي ســیگاري بینندگان

]Phoolan Devi [ـــواي ي ملکه ـــوگند با که دزدان رس  یک در را نگاران روزنامه مداد و کند می آب را تفنگ ي لوله خود س

 .کردند می مقایسه نماید، می مبدل الستیک به زدن هم به چشم
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صله و شد خارج صحنه از گریان پیمپل که بود چنین و شغال اي تکه به بالفا شت بدل مونتاژ اتاق در آ  بود قرار که فیلمی تکه -گ

 باشد هرچه اما. شد هایش اشک ي آینه و افتاد بیرون نافش از بدلی الماس قطعه شد، می خارج صحنه از وقتی و -شود افکنده دور

ـــته دهان بد بوي از  بینی با همراه. دمید می اطراف به گوگرد و اخرا از ابري چون جبرئیل بد نفس. بود نگفته گزاف به چیزي فرش

 شد، ناپدید وقتی که چنان. بهشتی تا بخشید می دوزخی بیشتر ظاهري وي به آسمانیش، نام رغم علی پَرکالغی، سیاه موي و عقابی

ــت کافی فقط. ندارد کاري یافتنش گفتند می ــدنش از پس هفته یک و. کنیم پیدایش تا بیاندازیم کار به را تیزي دماغ اس  ناپدیدش

ـــیطانی بوي آن که این براي جبرئیل بود، موریا پیلی پیمپل خروج از دردناکتر که  از دهد، پیوند بود معطر ها قرن که نامی با را ش

 چون نه زندگی، در متأسفانه و گذاشته جهان این به پا سینما ي صحنه از پنداري که بود چنان وضع. نکرد فروگذار کوششی هیچ

 .دهند می تشخیص زود خیلی را بد بوي مردم سینما،

ستی ما" سمانی هاي ه شه که آ شته این ".یابیم می دیگر تولدي پرواز در آویخته، رؤیا و ابرها در هایمان ری  پلیس را معمایی ي نو

شته جبرئیل آپارتمان در شت قرار ساختمان ي طبقه باالترین در که فر سمانخراش در طبقه آخرین. بود یافته دا ست هاي آ  که اِوِرِ

 از: دارند دید طرف دو از که هایی آپارتمان آن از یکی. شــده ســاخته شــهر ي نقطه بلندترین در ،]Malabar[ ماالبار ي تپه روي

شب که ،]Marine Drive[ درایو مارین سو یک سکاندال دیگر سوي از و ماند می ریز سینه به هنگام هر  Scandal[ پوینت ا

Point [و سر ایجاد و درشت تیترهاي چاپ و صفحات پُرکردن به درازتر زمانی ها روزنامه تا بود اي بهانه نوشته شدن پیدا. دریا و 

شته" عنوان با خوفناك اي شیوه به] Blitz[ بلیتز مثالً. دهند ادامه صدا  حالی در بود، کرده چاپ مقاله "برد می پناه زمین زیر به فر

ــنده پُرکار، زنبور که  هاي عکس همگی و بود داده ترجیح را زندان از فراري جبرئیل تیتر ،]the Daily[ دیلی ي روزنامه ي نویس

سانه اقامتگاه این از فراوانی سوي دکوراتورهاي گویا. بودند کرده چاپ اي اف سیون که فران  به بودند، داده انجام را آپارتمان دکورا

 دکوراتورها خواست می که فرشته حال، هر در. بودند گرفته تقدیرنامه پَهلَوي رضا از جمشید، تخت دکوراسیون در موفقیت خاطر

ـــاي  فریب هم آپارتمان برق و زرق. بود کرده خرج دالر میلیون یک کنند، ایجاد بلندش آپارتمان درون در را بدوي چادري فض

ــته غیبت با که بود دیگري ــد برمال فرش ــت تیتر با ها روزنامه دیگر بار. ش  اما ،"کند می جمع را چادرش جبرئیل": زدند فریاد درش

 آن در. دانســت نمی کس هیچ. اســت شــده جیم کناري و گوشــه کدام از یا و پایین به رو یا رفته باال به رو که نبود روشــن باألخره

 ریزترین از که مرچنت رکا بانو اما. بود نشــنیده اعتمادي قابل خبر هم ها گوش تیزترین حتی ها زمزمه و ها درازي زبان کالنشــهر

ـــت، نمی خبرها ـــریه هرچه گذش ـــان تلویزیون هاي برنامه مُدام و داد می گوش را رادیو اخبار تمام خواند، می بود نش  دوردارش

]Doordarshan [نمی در دیگران که دید می پیامی نوشته این در او. کرد تعبیر خود ظن از را فرشته ي نوشته کرد، می تماشا را 

 ویالهاي ساختمان در که منزلش بام پشت سوي به هواخوري براي همگی و گرفت را پسرش و دختر دو دست رو همین از و یافتند

 .رفتند داشت قرار اِوِرِست

ــایه مرچنت بانو ــکونت او پایین ي طبقه آپارتمان در و بود جبرئیل ي همس ــت س ــایه هم بانو این واقع در. داش  هم و بود او ي همس

 ستون شهر اندیش کج جنجالی هاي مجله که است پُرواضح البته. بیفزایم دیگري کالم باشد داشته لزومی کنم نمی تصور. دوستش

شاره با را خود هاي صالً. کنیم نزول ها آن سطح به نباید که ما ولی کردند می پُر شایعه و کنایه و ا  این اعتبار و شهرت حاال چرا ا

 کنیم؟ مخدوش را بانو
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 کرال ي محله معمارســـاز هاي خانه آن از که اِوِرِســـت ویالهاي ســـاختمان آخر ولی. اســـت پُرواضـــح ثروتمند؟ بود؟ که او اما و

]Kurla [کاروبار و داشت را خودش استقالل او اما. بود بولیرینگ کار در شوهرش و شد می سالی سیزده. جانم بله -مزدوج. نبود 

ــگاه ــگاه و فروش ــیاي و فرش نمایش ــکه خیلی] Colaba[ کُالبا ممتاز ي محله در اش عتیقه اش  و "گلیم" را هایش فرش او. بود س

 به زیبا. بود هم زیبا دیگر، بله. کند تلفظ فرانســوي ي لهجه با را ها واژه این کوشــید می و خواند می "آنتیک" را اش عتیقه اشــیاي

 قبل ها مدت که بود آن نشــانگر بدنش پوســت چگونگی. آســمانی هاي خانه ســاکنان نادر زده، روغن و رنگ و ســخت ي شــیوه

 اللیک کریســتال هاي لیوان از مُدام. دارد نیرومندي شــخصــیت که داشــت شــهرت و گفته ترك را دِه ي فقیرانه و ســخت زندگی

Lalique crystal [ــتال نوعی ــیار کریس ــوي گرانبهاي بس ــهرت زیبایی و ظرافت به که فرانس ــروب.[ م. دارد ش ــید می مش  و نوش

 تواند می چگونه و خواهد می چه دانست می که بود زنی. آویخت می] Chola Natraj[ کوالناتراج روي شرمانه بی را کالهش

 و نرم توپ با بازي نوعی]squash اسـکواش ضـمناً که فراوان ثروت با بود موشـی همسـرش. آورد دسـت به را آن تمام شـتاب با

 نوشت، اي نامه خود سپس خوانده ها روزنامه در را فرشته جبرئیل ي نوشته رکامرچنت. کرد می بازي خوب.[ م. مخصوص راکت

 خود که سرنوشتی به تا) نبود راه بیشتر طبقه یک( شد، روانه بهشت سوي به و داد فشار را آسانسور ي دکمه آورد، گِرد را ها بچه

 .بپیوندد بود برگزیده

ــته نامه در ــال چندین": بود نوش ــت آن وقت اکنون ولی. کرد ازدواج به وادار مرا آینده از نگرانی و ترس پیش س ــت که اس  به دس

 با را زیرش کرده قرمز را پیام دُور و داشــت قرار تختش روي بود کرده چاپ را فرشــته پیام که اي روزنامه ".بزنم جســورانه کاري

شیده خط غیظی چنان ضح خوب،. بود شده پاره روزنامه که بود ک ست پُروا سپی هاي روزنامه که ا  نمی خبري چنین از صفت رو

 ."دلشکسته زیباي پرش آخرین" و "پرید پایین عاشق زیباروي": نگذشتند و گذرند

 

ستعاره خوفناك نیروي که جبرئیل و بود دچار "دیگر تولدي" بیماري به هم او شاید شنهاد را پرش شناخت، نمی را ا . بود کرده پی

ست دیگري، تولدي خواهان که اي" ستی او و "...نخ سمانی اي ه شید، می اللیک شامپانی که بود آ ست در نو ست می اِوِرِ  و زی

ستان از یکی شاره Olympian]  المپیاییَش دو سطوره کوه به ا ستان یونان اي ا شیده پَر .[م. با  نیرویی چنان را جبرئیل اگر و. بود ک

 .گیرد رؤیا در ریشه و برویاند پَر و بال توانست می نیز رکا بود،

شد پیروز او همه این با ست، مجتمع دربان. ن : داد شهادت چنین جهانیان به خطاب بندد کار به ظرافتی خود کالم در که آن بی اِوِرِ

 شــده خُرد کامالً اش جمجمه. بود بزرگه دختر جســد برگشــتم،. آمد صــدا دامبی یکباره که رفتم می راه حیاط توي اینجا داشــتم"

سرش. پایین افتد می دارد دیگر یکی دیدم کردم، نگاه باال به. بود  که آنجا کرد؟ شد می چه. شد کوچکه دختر نوبت بعد و بود پ

ستاده ست با. بخورد من به بود نزدیک بودم ای شان به و گرفتم را دهانم د  به دوباره بعد. کرد می ناله آرام کوچکه دختر. آمدم سمت

 بستم را هایم چشم من. بود شده باز موهایش و خورد می تاب هوا در بادبادك مثل ساریش. شده پرت بیگم دیدم و کردم نگاه باال

 ".شد می پرت داشت آخر. نبینم را بدنش که

 بهتر اکنون ولی. شمردند مقصر را جبرئیل سازان شایعه و نماندند زنده یک هیچ و شدند پرت پایین به اِوِرِست از فرزندانش و رکا

 .دهیم خاتمه همینجا به را مطلب است
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ـــتی ـــید طول ها مدت. بود دیده بار چندین بلکه بار، یک تنها نه مرگ، از پس را رکا جبرئیل که نکنید فراموش راس  مردم تا کش

 خواب از و بود داده شــکســت را ناشــناخته و مرموز بیماري که جبرئیل ســتاره، جبرئیل. بوده بیمار حد چه تا بزرگمرد آن دریافتند

 .داشت واهمه رفتن

ـــاویر غیبت، از بعد ـــم به جا همه که اش چهره تص  غول و خوفناك و پریده رنگ نقوش بر. باختند رنگ رفته رفته خورد، می چش

 پوسته حالت بی و تنبل هاي پلک اندك اندك نگریستند، می مردمان به که هایی تمثال و بود شده احتکار آنجا و اینجا که آسایی

شمان و ورآمدند و شدند پوسته  آن مژگانش ي برگشته و تیز خنجرهاي که نمودند می ماه دو چون ها مردمک. شدند گشادتر چ

ــرانجام. دادند می قاچ را ــمان و ورآمدند ها پلک س ــینمایی هاي کاخ از خارج. زدند ذوق توي ورقلنبیده اش خورده رنگ چش  س

ست، و شدند معوج و کج و ضایع رو و رنگ بی جبرئیل مقوایی عظیم هاي پیکره بمبئی،  بی حایل، هاي چهارچوب از آویخته ُس

. باخت رنگ مرگ چون سـینمایی هاي مجله جلد روي تصـویرش. بودند ایسـتاده همچنان شـکسـته گردن با خورده چروك بازو،

 شدند ناپدید و محو چاپی صفحات از تصاویر سرانجام. شد حالت بی و پوك نگاهش و بربست رخت دیدگانش از زندگی فروغ

صاویر و جامعه شهرت، برق و پُرزرق مجالت براق جلد روي و شی روزنامه در تهی و پاك هفتگی ت  طوري به. ماندند باقی ها فرو

 هم سینما اي نقره ي پرده روي حتی. انداختند جوهر گردن به را چیز همه آخر دست و کردند جواب را چاپ مسؤولین ناشران که

 کشید جایی به کار. باخت رنگ و زد تاول و گرایید پوسیدگی به پرستندگانش سر باالي باشد، ابدي رفت می تصور که اي چهره

ــویر بار هر که ــت، می پروژکتور برابر از تص ــتگاه گذش ــرانجام و افتاد می کار از مرموزي نحو به دس  المپ مقابل در آنقدر فیلم س

 ستاره در] سوپرانو که اي ستاره. گشت نابود بود خاطره هرچه با همراه و سوخت آن سلولوئید که ماند باقی کارافتاده از پروژکتور

سی  نور به سرانجام و یابد می افزایش اي مالحظه قابل نحو به آن ارتفاع و نور روز چند ظرف که شود می گفته اي ستاره به شنا

 هرگز پدیده این پایان در و دهد می دست از را خویش پیکر اعظم قسمت حال آن در ستاره که رود می تصور. شود می بدل مطلق

 .گشت ساطع لبانش میان از و کشید نابودي به را جسمش که شد نوري و شد .[م. گردد نمی باز اول حالت به

سیار چیزي یک یا و بود خدا یک مرگ گذشت، آنچه سا غول ي چهره آن که این نه مگر. آن به شبیه ب  ساختگی هاي شب در آ

 بود؟ خدا و انســان مابین هســتیش که موجودي درخشــید، می آســمانی موجودي چون خویش فداییان و ارادتمندان فراز بر ســینما

 را خود هنرپیشگی نظیر بی دُوران بیشتر جبرئیل زیرا انسان، به تا است نزدیک آسمان به بیشتر موجود آن بودند معتقد خیلی اگرچه

بک به که هایی فیلم در ناپذیر خلل اعتقادي با و گذرانیده هند ي قاره شـبه قدیسـان و شـمار بی هاي الهه به بخشـیدن تجسـم به  سـَ

 و حرمتی بی که آن بی که بود چنان سینماییش شخصیت جادوي. بود جُسته شرکت شد می ساخته "الهی" به معروف پسند مردم

شته توهین شت می مختلف معتقدات و ادیان میان مرزهاي از شود، انگا شنا نقش در آبی رنگ به اي چهره با وي. گذ  میان در کری

ساطیر در] gopis گُپی  داشتند، سنگین هاي پستان که گاوهایی همراه به زیباروي هاي.[ م. شود می گفته کریشنا دوستان به هند ا

 را دستش هاي کف که حالی در بودایی، فکسنی و ساختگی درخت زیر به نشسته کامل آرامش در یا و رقصید می دست به فلوت

 به اگر جبرئیل. کرد می غور بشر هاي رنج در رفته، فرو تفکر بحر در .[بودا نام] Gautama گوتاما نقش بود، گرفته آسمان به رو

ــمان از ندرت ــتان در مثالً و رفت نمی دوري جاي نیز آمد می فرود آس ــیک داس ــاره] ییربال و اکبر کالس ــاه اکبر به اش  -1605( ش

 و بزرگ مغول نقش در ،.[م. داد گسـترش گجرات تا شـرقی جنوب از و بنگال خلیج تا افغانسـتان از را مغول امپراتوري که) 1556

شوري در هم آن مؤمن، میلیون صدها برابر در او که بود سال پانزده از بیش. شد ظاهر محیّلش وزیر سبت امروز تا که ک  جمعیت ن
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ست، یک به سه از کمتر یانش به آن شناترین و دلپذیرترین ا ضه را باریتعالی ي چهره آ سیاري براي که بود چنین و. بود کرده عَر  ب

 .بود رفته میان از کرد می ایفا که هایی نقش و بازیگر میان مرز هوادارانش از

 بود؟ چگونه خود جبرئیل اما بودند چنین هوادارانش خوب،

 اعجاب نحو به زیســـت، می مردم میان در طبیعی ي اندازه به که هنگامی روزمره زندگی و واقعیت عالم در که داشـــت اذعان باید

 اش چهره به رفته حال از و خسته بسیار حالتی گاه اش آویخته هاي پلک. آمد می نظر به اي ستاره غیر و شکوه و جالل بی انگیزي

 ي رسیده تازه هاي میوه چون گوشش هاي نرمه و ُسستی نشان آلودش گوشت و برجسته لبان و درشت اندکی بینیش. بخشید می

 هند نقاط برخی در و اســـت بزرگ بســـیار آن ي میوه که آن از بزرگتر و نان درخت به شـــبیه درختی ]jack tree جک درخت

 که شـــهوانی کامالً اي چهره کفرآمیز، و روحانی غیر بســـیار بود اي چهره مجموعاً. بود قواره بی و دراز.[ م. دارد غذایی مصـــرف

ســـت و شـــهوانی ظاهر رغم به اما. خورد می چشـــم به مهلکش بیماري آثار آن در اخیراً  جدایی نحو به چهره همین عنصـــرش ســـُ

 در. ندارد کتاب و حساب که مردم ي سلیقه. بود آمیخته خدایی الطایالت ي همه خالصه و وقار و فیض کمال، تقدس، با ناپذیري

 ،)او براي دیگران از بیش ولی چمچا، براي حتی اي، هنرپیشه هر براي هم شاید( اي هنرپیشه چنین براي که هستید موافق حال، هر

 دین خدایان مهمترین از یکی] Vishnu ویشنو چون خدایی ویژه به زمین، روي بر خدایان تجلی و ظهور ي درباره اندیشیدن مُدام

 فیلسوف( کریشنا و) رامایا ي حماسه قهرمان( راما چون قهرمانانی وجود در ویشنو. آید می شمار به آن نظم و جهان حافظ که هندو

ست کرده تجلی) اکیتا و ها باگ  یکی هم این: دیگر تولدي. نبود آور شگفت چندان متفاوت، هاي هیأت و ها تجلی همه آن با.[ ا

 .است خدایی الطایالت از دیگر

شه نه باز، اما که، این یا و ست ممکن آخر. همی سخ ا شته جبرئیل. بگیرد صورت نیز دنیا این در نوین هاي حیات و تنا  از پس را فر

] Pune of Rajneesh[ ینش راج پیون قدیم که انگلستان ي مستعمره] Poona[ پونا در او. نهادند نام الدین نجم اسماعیل تولد

 روزها این]. Pune, Vadodara, Mumbai[ مومباي وادادرا، پیون،( داشـــت قرار امپراتوري ي مانده ته در و شـــد می نامیده

 داشت، شرکت ابراهیم قربانی مراسم در که کودکی چون را او.) نهند می تئاتري هاي نام ها آن بر و گذرند نمی هم شهرها از حتی

 .نداشت برگزید بعدها که آسمانی نام آن از کمی دست که بودند نهاده نام دین، ي ستاره الدین، نجم اسماعیل

 شد می ناشی آینده وحشت از که قهقهرایی سیر در آن سرنشینان و افتاد هواپیماربایان چنگ به بُستان هواپیماي وقتی بعد، ها مدت

شته در  آن انتخاب که بود گفته جمله از و کرده دل درد چمچا صلدین براي جبرئیل خوردند، می غوطه آن خاطرات دریاي و گذ

سی خاطر به مستعار نام شتن نگه زنده و مادر از قدرشنا ست بوده او یاد دا  سپونو، مین چی مامی". بود مُرده پیش ها سال مادرش. ا

شته جریانات این اول کنی می فکر. خودم خود ماموي شته من کرد؟ شروع را بازي فر صی ي فر صا شته مرا او. بودم او اخت  می فر

 ".بودم شنو حرف و آزار بی بچگی در من ولی نشود، باورت شاید. بودم خوشخو و شیرین خیلی که چون خواند

ـــهر آن بمبئی، به کودکی در و نماند پونا در او اما  تیم میان در پدرش. بود مهاجرتش اولین این. کرد مهاجرت مادر، و پدر بی ش

 شــدند، می نامیده] dabbawalla[ واال دَبِه آنجا در که بمبئی ناهار حاملین یعنی بخشــیدند، الهام دار چرخ تیم به بعدها که پایانی

 .کرد آغاز شاگردي همانجا سالگی سیزده در نیز فرشته اسماعیل و شد کار به مشغول
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سافر گروگان، جبرئیل سودي هاي نغمه در ،420 -آي -آ م شته راپ شمانی با را چمچا که حالی در و فروغلطید گذ شان چ  می درخ

 راه زرد، ي نقطه و مایل خط سرخ، ي دایره سیاه، ي شکسته صلیب. بازگفت برایش را دوندگان رمز سیستم هاي حقه نگریست،

شت ذهنش از سرعت به همه و همه ادارات، و ها خانه بین ستم آن. گذ  روز هر ساخت می قادر را واال دبه هزار دو که عجیبی سی

 .بود ما سري زبان ها عالمت آن ولی. بدهند تحویل را ناهار ظرف هزار صد از بیشتر

ستان   ماتیو والتر از فیلمی قبالً که سینما چراغ و دادند می پاس راهروها میان دست به تفنگ هواپیماربایان زد، چرخی لندن برفراز بُ

]Walter Matthau[هاون گلدي و غمگین ي ]Goldie Hawn[، نمایش به بود، چشـــمگیر و آســـمانی حضـــورش که زنی 

ستالژي از هایی سایه اکنون بود، درآمده صویر ها گروگان نو شت می ت صویر ترین پُررنگ و گ سماعیل آن از ت  این الدین، نجم ا

 به جوان واالي دبه. دوید می شـــهر ســـوي آن به دســـت به ناهار که بود گاندیش مدل کاله با مامان ي فرشـــته الغراندام، نوجوان

 کوچک ظرف چهل سی، کن، مجسم سپونو، بکن را فکرش. بود گرفته خو شرایط این به او. گذشت می جمعیت میان از چاالکی

ستگاه به محلی قطار وقتی و باشد سرت روي چوبی دراز سینی روي ناهار سد، می ای صت دقیقه یک فقط ر  پیاده یا سوار داري فر

 از دیگر چیزهاي و ها دوچرخه و موتورها ها، اتوبوس ها، کامیون با یار، بگیرد نفست که آنجا تا ها، خیابان در دویدن بعد و بشوي

 دویدن افتاده، کار از قطار که هنگامی بارندگی، موسم در و برسند موقع به باید ها دبه. ناهار ناهار، دو، یک، دو، یک، طرف، همه

 از که بود شده تشکیل دستجاتی گذشته آن از و. گرفته سیل هاي خیابان از یکی در آب در کمر تا فرورفتن یا آهن، خط کنار در

سته ،]Salad baba[ ساالدبابا بله. کردند می دزدي ها دبه سنه شهر بمبئی آخر. بودند هم اي یافته سازمان و منظم هاي د  اي گر

 و چشم برابر از که نبود دزدي و بودیم خبر با چیز همه از و حاضر جا همه ما. آمدیم برمی پسشان از ما ولی. عزیز بگویم چه. است

 .کردیم می محافظت خود از خودمان و نگرفتیم کمک پلیس از هرگز ما. برود در قِسِر ما گوش

سر و پدر شب هنگام شان ي کلبه به کوفته و خسته پ  وقتی مادر و گشتند بازمی] Santacruz[ سانتاکروز فرودگاه کنار در محقر

سماعیل شن حرکت حال در جت هواپیماهاي زرد و سرخ و سبز انوار از پیکرش که دید می را ا  که همین گفت می شود، می رو

 جبرئیل وجود در غیرعادي چیزي ي نشـانه اولین این و. اسـت شـده تعبیر خوبی به رؤیاهایش ي همه انگار افتد، می او به چشـمش

. کند برآورده باشد، برده بویی آن چگونگی از که آن بی را، مردم هاي خواست ترین محرمانه بود قادر موقع همان از او ظاهراً. بود

شان تنها به زن ي عالقه این براي ظاهر به بزرگ، الدین نجم پدرش، سر شب او مثالً. نبود قایل اهمیتی چندان پ سرش پاهاي هر  را پ

 از که کسی ي وظیفه و است برکت پسر وجود آخر. گرفت نمی نوازش از نصیبی کمترین پدر پاهاي که حالی در داد، می مالش

 .باشد شکرگزار که است این مانده نصیب بی برکت این

 کند اجابت را دعایش که نبود آنجا در هم جبرئیل. شد تمام یکباره چیز همه و گرفت زیرش اتوبوس. درگذشت الدین نجم نعیمه

سر نه و پدر نه ولی. دارد نگاهش زنده و  سکوت در را غصه و غم باشد، کار در قراري یا رسم که چنان بلکه. نگفتند غم از هیچ پ

ضافی کار زیر  می سرحمل روي را ناهار ي دبه بیشترین یک کدام که این: شدند درگیر ناگفته اي مسابقه در دو آن. کردند دفن ا

 ها شب. است بزرگتر عشقی نشانگر بیشتر کار گویی دود، می سریعتر یا و بندد می را قراردادها ترین تازه ماه هر یک کدام و کند

ــماعیل که هنگامی ــت زیر از که دید می را ها رگ گره الدین نجم اس ــقیقه و گردن پوس ــم زده، بیرون پدر هاي ش  رنجش و خش

سبت را وي دیرین سر بر شده قیمت هر به باید اکنون که بود چنین و یافت درمی خود به ن صب مکان و شد می پیروز پ  ي شده غ

 ولی کشـــید، دســـت رقابت از پدر درونی ي انگیزه به بردن پی از پس جوان پســـر. یافت می باز بود مُرده که زنی قلب در را خود
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سؤول مقام به ساده ي دونده یک از و کرد ترقی زودي به بود، ور شعله همچنان پدر آتش شکیالتی م ] muqaddam[ مُقدّم یا ت

سید سید، سالگی نوزده به که جبرئیل. ر ضویت به الدین نجم آقا ر  و درآمد بمبئی ناهار حامالن انجمن یا ناهار دوندگان صنف ع

 Babasaheb[ مهاتر صاحب بابا. بود آورده در پا از رفتن راه حال در را او قلبی ي حمله. داد دست از را پدر که بود ساله بیست

Mhatre[، ـــنف کل دبیر  فقط اما ".دوید مرگ تا زندگی از. حرامزاده الدین نجم این بیچاره. مرد تا دوید آنقدر" بود گفته ص

سماعیل ست می را واقعیت یتیم ا  عبور جهان دو میان مرزهاي از تا بود دویده سرعت به گونه آن را دراز راه آن پدر سرانجام. دان

 را خویش عشق عظمت همیشه براي و یابد راه همسرش بازوان میان به شده کنده خود گوشت و پوست از تا بود دویده چنان. کند

 .دهند می ترجیح را دیار این ترك مهاجرین بله،. کند اثبات وي به

 مردي وي. داشــت قرار بازار توي هزار باالي ي طبقه در ســبز رنگ به دري پشــت رنگش، آبی دیوارهاي با مهاتر باباصــاحب دفتر

سان فربه، و انگیز دهشت بود  وي به که بود ِسحرآمیز نیرویی داراي و آمد می حساب به شهر قدرتمندان از که بودا هاي مجسمه ب

ست، می اتاقش در کامل سکون و آرامش در که حالی در دهد، مکان تغییر که آن بی داد می امکان ش ضر بود الزم که هرجا ن  حا

ــد ــی و باش ــرش که را هرکس ــماعیل پدر که روزي فرداي. کند مالقات ارزید می تنش به س ــوي آن به نعیمه دیدار براي اس  مرز س

 متشکرم: آمد دوخته زمین به نگاهی با پاسخ "ها؟ خوري، می غصه خیلی": کرد احضار حضور به را یتیم جوان باباصاحب دوید،

 ".کرد خواهی زندگی من منزل در امروز از. است بس دیگر خوب": گفت مهاتر باباصاحب. است خوب حالم ،]Babaji[ باباجی

 ".تمام که، گفتم" چرا؟ چطور، آخر ولی باباجی، ببخشید ".تمام. ام داده خبر خانم به قبالً. ندارد اما"... باباجی آخر اما

سی شته جبرئیل به هرگز ک صاحب چرا نگفت فر  آینده بدون دویدن از را وي تا بود شده برآن و کرده رحم او حال به ناگهان بابا

ـــید ذهنش به فکري چندي از پس ولی. دهد نجات ها خیابان در  بدن کنار در که طوري به. بود اندام الغر زنی مهاتر خانم. رس

 فرط از بایست می که داشت غلیان وي در چنان مادري عشق عوض در ولی. رسید می نظر به مدادي چون باباصاحب آلود گوشت

 ها شب و گذاشت می دهانش در آبنبات خودش دست با زن رسید، می منزل به که بابا. باشد گنده و چاق زمینی سیب چون عشق

 ســر. بیاورم در را لباســم خودم بگذار زن، کن ولم که شــنید می را. ا. اس. تی. بی بزرگ دبیرکل اعتراض صــداي نورســیده جوان

 نجم و نداشتند فرزند دو آن. کشید می برس برایش را موهایش رفتن، از قبل و ریخت می مهاتر دهان به مالت قاشق قاشق، صبحانه

 چون جوان مرد با بیگم که بود این شگفت ولی. کند شرکت بار این کشیدن در هم او بود مایل باباصاحب که دریافت جوان الدین

: بود گفته جواب در بده، پسـر این به را مُرده صـاحب مالت این آخر که بود افتاده التماس به صـاحب وقتی و نکرده رفتار کودکان

 پس": بود رفته در جا از باباصاحب وقت آن ".بیاید بار مردانه تا کنیم لوس بچه مثل را او نباید ما. است گنده مرد بینی؟ نمی مگر"

 و من معشــوق و پدر تو منی، چیز همه تو ولی": گریه زیر بود زده مهاتر خانم و "زن؟ آوري می در من ســر را بالها این چرا آخر

  ".خواهم نمی را زندگی دیگر برنجانم خودم از را تو اگر. منی شیرخوار طفل و سَروَر تو. منی فرزند

  .بود داده فرو را مالت و پذیرفته را شکست مهاتر صاحب بابا و 

ــیت این که بود مهربان مردي وي ــوص ــی میان را خص  دفتر در یتیم جوان دلداري براي و کرد، می پنهان فراوانش هیاهوي و فحاش

 و پدر اســت قرار که کند متقاعد را اســماعیل خواســت می باباصــاحب. کرد می گفتگو تناســخ ي فلســفه از وي با خود رنگ آبی

ـــته پرهیزکارانه چنان که این مگر. بازگردند جهان این از جایی به باردیگر مادرش ـــند زبس  از و آمده نایل نهایی فیض به که باش



 AVAYeBUF                                                                                                                                                   سلمان رشدي

28 
 

شت شند یافته رهایی مجدد بازگ ضایاي این که بود مهاتر این بله،. با شت ق شته ذهن در را مجدد تولدهاي و بازگ شته فر  و بود، کا

ضوع صاحب نبود، این تنها مو ضار ي شیفته بابا  می میز ي پایه به که کرد می ظاهر را ارواح آماتور مقام در زمانی و بود ارواح اح

 ولی": گفت می اسـماعیل به خطاب مناسـب تئاتري اداهاي و اخم و ها ژسـت چاشـنی با اکنون ولی چرخاندند می لیوان یا و زدند

 ".کردم ولش که بود این برود، در ماتحتم از جان ترس از بود نزدیک بار یک

ـــیله به لیوان بار یک که کردن تعریف بود کرده بنا بعدها و  حرکت به کرد می همکاري جهت هر از نیکی ارواح از یکی ي وس

ـــؤالی زد ســـرم به باره یک که بود مهربان چنان مزبور روح بود، درآمده ـــیدم. نمایم مطرح او با را بزرگ س  وجود خدا آیا": پرس

 تکانی کوچکترین دیگر. ایستاد میز وسط باره یک دوید، می میز سوي آن به سو این از موش چون وقت آن تا که لیوان و "دارد؟

ــد تمام پوف،. نبود ــخ یکی این به الاقل دهی، نمی جواب آن به اگر گفتم هم من خوب. ش ــیطان آیا": بده پاس  و "دارد؟ وجود ش

 اي، ژله که انگار شد، سریعتر و سریعتر بعد و بود آرام آرام ابتدا. بگیر را هایت گوش. کرد لرزیدن به شروع لیوان! بررروم ناگهان

شد چیزي ست و! گرومب. افتاد پایین وري یک و پرید باال میز روي از! من بر واي. پرید که این تا. با . شد تکه یک و هزار و شک

 از که کاري در است بهتر مهاتر، گفتم دل در و کردم را خودم کار حساب همانجا من ولی نکن، خواهی می کن، باور خواهی می

 .نکنی دخالت آوري نمی در سر آن

ـــنونده ذهن بر عمیقی تأثیر حکایت این ـــت، جوان ي ش  الطبیعی ماوراء جهانی وجود به مادرش مرگ از پیش حتی که چرا گذاش

ــت، می خود اطراف به که گهگاه. بود معتقد ــبناك هوا که بعدازظهر گرماي در ویژه به نگریس ــد، می چس  مکان و معلوم جهان ش

 می فکر این به را او و شــدند می بلند فضــا میان در باشــند کرده داغ که یخی هاي کوه چون آن اشــیاي و ســاکنان و برجســته هاي

شدار سطح زیر در چیز همه که انداختند  نه... و ها درخت سینمایی، هاي اعالن ها، سگ ها، اتومبیل ها، آدم: یابد می ادامه هوا ک

 اگرچه افتاد، می فرو اوهام ي پرده و گشود می باز و بست می را چشمانش وقت آن. بود پنهان او دیدگان از چیز همه واقعیت دهم

ساس شتگان خداوند، به اعتقاد با او. بود نکرده ترکش هرگز آن اح  بود مأنوس و شده بزرگ چنان جن و عفریت و شیاطین و فر

شتند واقعیت برق تیرهاي یا ها کاري مثل برایش که صور و دا صی دلیل به کرد می ت شمانش در نق ست چ . ندیده روح تاکنون که ا

 می برطرف را چشمش معیوبی که فروشد می او به سبزرنگ هاي شیشه با عینکی که دید می را جادویی ساز عینک خیال عالم در

 .یافت خواهد کننده کور و متراکم هواي میان از را اي افسانه دنیاي دیدار توانایی چشمانش پس آن از و کند

 واقعیت از گاه مادر بسط و شرح که داشت اهمیتی چه. بود شنیده پیغمبر ي درباره بسیاري هاي قصه الدین، نجم نعیمه مادرش از او

ـــماعیل. افتاد می دور به ـــته کجا! مردي عجب": گفت می خود به اس ـــود می پیدا اي فرش  این با "کند؟ گفتگو او با نخواهد که ش

 در غفلتاً بود، کشــیده دراز مهاتر منزل ســفري تخت روي وقتی مثالً. یافت می راه ذهنش به کفرآمیز افکار اوقات بعضــی وجود،

 و یتیم پیغمبر که دُورانی. کرد می مقایســه پیغمبر زندگی از دُورانی با را خودش کنونی وضــع اراده بی بیداري، و خواب میان عالم

 ازدواج عقد به را او سرانجام و آورده دست به چشمگیري موفقیت بود ثروتمندي زن بیوه که خدیجه تجارتی امور ي اداره در فقیر

شیده تختی روي که دید می را خودش رفت، می خواب به که همچنان. بود آورده در خود سته سرخ گل از پو ش  که حالی در و ن

 باباصاحب اش، تازه شوهر حال همان در. خندد می سفیهانه و شرمگین کشد، می پایین چانه تا ساختگی وقاري با را ساریش سربند

 پایش روي که اي آینه در را اش چهره تا بزند کنار صورتش روي از را پارچه خواهد می کرده دراز سویش به محبت دست مهاتر



                                                                                                            (   آواي بوف )                                                         آیات شیطانی

      29  
AVAYeBUF. com 

ـــاحب، با ازدواج رؤیاي. ببیند بود نهاده ـــده داغ خجالت از. کرد بیدارش یکباره باباص  که اش هرزه طبع این از پس آن از و بود ش

 .بود مشوش و نگران پرورد می را وحشتناکی رؤیاهاي چنان

 توجه به نیاز ها بخش سایر از بیش که وجودش از بخشی چون یا و بود خود سرجاي دیگر چیزهاي مثل مذهبیش ایمان حال این با

 مراقبت نیرویی و نیست تنها دنیا این در که جوان پسر اعتقاد این به برد، منزل به را وي مهاتر باباصاحب که هنگامی. نداشت خاصی

 کرد دعوتش رنگ آبی دفتر به باباصاحب که سالگیش یک و بیست تولد صبح بنابراین. شد نهاده تأیید مُهر دارد عهده بر را وي از

 .نشد متعجب چندان کرد، اخراجش منزل از باره یک نهد، وقعی تقاضایش یا اعتراض به که آن بی و

 ".اخراج نداري، طلبی دیگر و پرداخته را هایت ژتون بهاي صندوقدار کن فرض. اخراجی تو": کرد تاکید بشاش اي چهره با مهاتر

  ".عموجان ولی"

  ".بگیر خفقان"

صاحب وقت آن و ستودیوي از برایش گفت و داد را زندگیش ي هدیه بزرگترین بابا سانه ا ساز اي اف شهور، فیلم  دابلیو دي آقاي م

ــینمایی آزمایش یک براي مالقاتی وقت راما ــت گرفته س ــت ظاهر حفظ براي فقط این": افزود و اس ــتی متوجه. اس  از راما. که هس

 حاال. است خودت با دیگر بعدش و کنی می بازي کوچک نقش یک ابتدا. ام کرده صحبت او با قبالً و است من صمیمی دوستان

 ".نیست برازنده هیچ که نگیر خودت به هم عاجزانه هاي قیافه این از شو، دور چشمم پیش از و برو دیگر

  ".عموجان آخر اما"

ــرش روي ناهار العمر مادام نباید که تو زیبایی به جوانی" ــه یک و برو. دیگر برو د. کند حمل س ــو باز همجنس ي هنرپیش  پنج! بش

 ".کردم اخراجت پیش ي دقیقه

 "...عمو ولی"

 ".شانسی خوش قدر این که کن شکر را خدا. شد تمام حرفم"

شته جبرئیل او و سر هاي فیلم کوچک هاي نقش در سال چهار ولی. شد فر سید ستارگی به تا کرد کارآموزي خورد و زد سرا  ر

سرد چنان نیز مقام آن در ولی شکار فقدان. کند بینی پیش را آینده تواند می گویی که ماند باقی شتاب بی و خون  در طلبیش جاه آ

 کردند می تصــور دیگران. بخشــید می بیگانه اي چهره وي به گردد، می پرســتی نفع و خودخواهی ي پایه بر مطلقاً که صــنعت این

ــت، مغرور یا احمق ــت احمقی که این یا اس ــده غرور دچار که اس ــال آن طول در و. ش ــحاري چون که چهارس  علف و آب بر ص

 .نبوسید را زنی هیچ لبان گذشت،

 به هم دیگر سال هزار دختر که کند نمی خطور خاطرش به و شود می زیبارویی عاشق که احمقی بازنده، نقش در سینما ي پرده بر

 در که آن بی شـد، می ظاهر ناشـی دزد یا و نوکر ده، ي دیوانه فقیر، خویشـاوند گو، بذله عموي داد، نخواهد نشـان خوش روي او

 می ریشــش به و دادند می آزارش یا و زدند می کشــیده یا پا تُکِ او به فیلم در ها زن. کند شــرکت اي عاشــقانه ي صــحنه هیچ
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. رقصــیدند نمی دورش و خواندند نمی آواز برایش دوختند، نمی وي بر را ســینماییشــان و عاشــقانه هاي نگاه هرگز ولی خندیدند،

 تقریباً  و اتاقه دو آپارتمانی در فردیش زندگی در سـینما، ي حرفه از خارج. نشـد ضـبط فیلم سـلولوئید بر هرگز هایی صـحنه چنین

 از را ذهنش خواست می که آنجا از سرانجام،. کند مجسم برهنه را ها زن کوشید می مُدام و. زیست می استودیو نزدیکی در خالی

ضوع شق مو صیل به شروع کند، منحرف هوس و ع سطوره. شد آموخته خود و خوان چیز همه رفته رفته و کرد تح  و یونانی هاي ا

 هر در و شد می ظاهر گوناگون هاي شیوه به که بود روم خدایان خداي ژوپیتر Jupiter]  ژوپیتر وُرود دگرگونی، و حلول رومی

 نیایش، روز و نور خداوند لوستیوس مقام در و بود باران خداي زئوس چون الپسوس، قالب در. داشت می ارزانی ویژه نعمتی قالب

 به که پسري دیگر، هاي قالب به او حلول و زمین بر.[ م. شد می نامیده ویتالیا انگور محصول برداشت هنگام و آسمان پدر مقام در

 دریایی پري پرس و آواز خداي هلیوس دختر جادوگر، ســیرس یونان اســاطیر در Circe]  ســیرس و عنکبوتی زن شــد، مبدل کل

 کرد، مبدل خوك به را او همراهان اش، جزیره در ادیسه اقامت هنگام. کرد می مبدل خوك و شیر گرگ، به را ها انسان وي. بود

 آنی Annie Besant]  بیزانت آنی تئوســوفی جمله از چیز، همه ،.[م. بازگرداند اول حالت به را ها آن کرد وادار را او ادیســه اما

 بزانت. بود هند استقالل رهبران از و اجتماعی رفُرم مبارزین از او. شد متولد انگلستان در تئوسوفی بنیانگذار ،)1847-1933( بزانت

 مکتب این. گرایید دکترین آن به و گرفت قرار االصل روسی بالواتسکی هلنا تئوسوفی مکتب تأثیر تحت1889- 91 هاي سال در

ست پذیرفته الهام هندو دین از شتر وي. ا ستان در را عمرش بی شنامورت جیدو از مراقبت مذهب، تغییر از پس و گذرانید هندو  کری

Jiddu Krishnamurt صور که را سانیت ناجی کرد می ت ست، ان ست ي جامعه بزانت آنی. گرفت عهده بر ا سوفی  در را ها تئو

 نسبیت کلی تئوري تا بود کوششی نظریه این united field theory]  متحد میدان ي نظریه و.[ م. کرد گذاري پایه 1907 سال

 شکل تغییر قالب در جاذبه میدان نسبیت، ي نظریه اساس بر. یابد تعمیم هسته ذرات میان نیروهاي و تیک ي الکترومانیه نیروهاي به

 شــده ذکر نیروهاي ســایر به را نظر نقطه همین دارد کوشــش متحد میدان ي نظریه. شــود می تثبیت مجدداً زمان -فضــا بعدي چهار

 غرانیق، ي افسانه مبناي بر]  شیطانی هاي آیه ماجراي و.[ م. شد گذاري پایه انشتین ي وسیله به 1945 سال در نظریه این. دهد تعمیم

ــوره در ــتم و نوزدهم آیات از پس نجم، ي س ــیطان ،...)را عزي و الت دیدي آیا( بیس  علی را آیه دو این و دوید وحی کالم در ش

 اوایل در.[ م.)رود می آنان شفاعت به امید و پروازند بلند بوتیماران یا ها کلنک ها این( کرد جاري پیغمبر زبان بر جبرئیل میل رغم

 ها پروانه هایشان حکایت در که ها روزنامه سورآلیسم و مکه به آمیزش موفقیت مراجعت از پس محمد حرم سیاست و پیامبر بعثت

 گذشته هاي زندگی که جوانی پسران و شدند می متولد چهره بی که کودکانی و شوند بلیعده تا پریدند می جوان دختران دهان به

ـــنگ از پُر که طالیی دژي در مثالً دیدند، می رؤیا عالم در کامل جزییات با را خود ي  داند می! خدا دیگر بود، گرانبها هاي س

 پُر چیزي از وجودش که شود منکر توانست نمی خوابیش بی هاي شب در ولی. کرد می پُر چیزهایی چه با را خودش ذهن جبرئیل

ست شده ست و بکر چیزي. ا ست نمی که نخورده د شق چیز آن. ببرد کارش به تواند می چگونه دان ضور رؤیا عالم در. بود ع  ح

 از بخشـــی خود، به آوردن فشـــار با و بماند بیدار داد می ترجیح رو این از. داد می اش شـــکنجه جذاب، و شـــیرین نهایت بی زنان

 هیچ نیافتن و عشق براي عظیم بس ظرفیتی از که را انگیزي غم احساس وسیله بدین وي. کند تمرین ذهن در را عمومیش معلومات

  .کرد می دور خود از کند، نثارش را خویش عشق تا زمین روي بر کس

ساطیر، از اي مجموعه purana]  پورانا کاربرد وقتی از. شد زیرورو چیز همه دینی هاي فیلم شروع با سانه ا  که ها شجره و ها اف

 عبارتند که پردازد می موضوع پنج به پورانا، هر سنت، طبق. دارد وجود نظر اختالف آن منشاء و تاریخ در و شده نَقل سینه به سینه

 هاي دوره قدیسین، و خدایان ي شجره رسد، می ظهور به اي دوره هاي نابودي پی در که ثانویه خلقت کاینات، ي اولیه خلقیت از
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 فرمول و گشت معمول فیلمسازي در ها.[ م. باشند می مرتبط قانون کتب و مهابهاراتا با پوراناها شاهان، هاي سلسله تاریخ و طالیی

 به شدن ستاره فرصت خدایان ي همه رسید، موفقیت به آن در غیره و گو بذله عموهاي ها، رقص آوازها، عادي مخلوط گنجاندن

ــت ــاس فیلمی ي تهیه ي برنامه راما دابلیو ? دي که هنگامی. آوردند دس ــتان براس  که هندو دین خدایان از] Ganesh گانش داس

 و ها نیایش آغاز در خاطر همین به و است موانع ي کننده برطرف پرواتی و شیوا پسر گانش. باشد می فیل سر شکل به سري داراي

ضر زمان آن بنام ستارگان از یک هیچ دید، تدارك را.[ م. برند می نام او از تجارت یا کار یا شدند حا  چهره با فیلم طول تمام در ن

صله جبرئیل ولی. شوند ظاهر فیل ي کله در شده پنهان ي  را او یکباره که بود آمیز موفقیت چنان بابا کامپاتی فیلم و پذیرفت بالفا

 در بازي از پس. آمد دســـت به پهنش هاي وگوش دراز خرطوم با فیل ي قیافه با موفقیتش هرچند کرد، مبدل بزرگ اي ســـتاره به

سک آن دادند اجازه او به سر، فیل خداي نقش در فیلم ِشش شم و دراز دُمی جایش به و دارد بر را فیلی آویزان و ضخیم ما  به پُرپَ

شتر که پُرحادثه هاي فیلم سریال یک در نما میمون شاه هانومان، نقش در تا بیاویزد خود  هنگ تلویزیونی مبتذل هاي سریال به بی

شت شباهت کنگی سی بزرگ ي مجموعه دو از یکی رامایانا] رامایانا به تا دا ست هند حما شد می مهابهاراتا دوم ي مجموعه. ا . با

 این. شود ظاهر ،.[م. است بیت 24000 شامل کنونی فُرم در و شده سرود سانسکریت زبان به میالد از قبل سال 300 حدود رامایانا

 شرکت آن در صومعه دختران که آنچنانی هاي پارتی در شهر هاي ژیگول پس آن از که شد روبرو موفقیت با چنان ها فیلم ِسري

 .آویختند می خود به میمون دُم جستند، می

 چندان دو محافظش ي فرشته به را وي ایمان موفقیت شگفت ي پدیده و نبود جبرئیل جلودار چیز هیچ دیگر هانومان، پایان از پس

 .داشت هم دیگري اَسَفناك تأثیر اگرچه. بود ساخته

 ).بریزم آب روي را بیچاره رکاي ي پَته که این جز نیست اي چاره انگار(

ــنوعی دُم که این از پیش جبرئیل ــک جایگزین را مص ــخت بکند، فیل ماس ــهرتش ي جاذبه. بود گرفته قرار ها زن توجه مورد س  ش

ست جوان هاي خانم از تن چند که بود چنان شق هنگام بودند کرده درخوا سک بازي ع  به او و برندارد سرش روي از را گانش ما

 کمیت تفاوت هنوز بود یافته پرورش بسیار معصومیت با که او دُوران آن در اما. بود نرفته بار زیر النوع رب آن شان به احترام خاطر

ست نمی را کیفیت و ست می رو این از و دان ست از زمان خوا  گاه که شد فراوان چنان همخوابگانش تعداد و کند جبران را رفته د

 زیرا. آموخت نیز را کاري پنهان هنر بلکه شد، زنباره شکل بدترین به تنها نه او. برد می یاد از را نامشان کنند ترکش که این از قبل

 پرده را هایش گردي هرزه و ها رسوایی ماهرانه چنان وي. باشد نقص و عیب بی بایستی شود می ظاهر خدایان نقش در که مردي

شی صاحب اش، قدیمی رئیس که بود کرده پو  پول اوهام به آغشته که سینما جهان به را جوان واالي دبه قبل سال ده که مهاتر بابا

 شده که هم مردیش اثبات براي که خواست او از بود، خفته مرگ بستر در که هنگامی بود، فرستاده است، شهوات و زدن جیب به

 جدّي را حرفم کردم نمی تصور هرگز بشو باز همجنس برو گفتم که وقتی آن. آقا اسماعیل است بس دیگر خدا به": کند ازدواج

 جبرئیل ".آقا دارد حدي هم هرچیزي اما است، واجب ها آن از شنوي حرف و بزرگترها احترام اند گفته که است درست. بگیري

 ازدواج او با حتماً بربخورد مناســب دختر به وقت هر و نشــود آلوده ننگی چنین به که خورد ســوگند و گرفت باال را هایش دســت

 با را وي جبرئیل ولی آورد باال خون ســرفه با و "کی؟ گرســگلی؟ گاربو؟ گرتا آســمانی؟ ي الهه هســتی؟ چه منتظر". کرد خواهد

  .رفت دنیا از شود آسوده خاطرش که آن بی پیرمرد که طوري به گفت ترك معمایی لبخندي
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 همیشه براي بود نزدیک که خوابرود به عمیق چنان وي استعداد باالترین شد موجب بود کرده گرفتار را جبرئیل که سکس گردباد

 توفیقی اش عرصه در هرگز که ظریفی و نادر موهبت آن مانع، بی و عمیق واقعی، عشق بود، شدن عاشق استعداد آن و. گردد نابود

 چاقوي چون و شد می دچارش درگذشته که را عشق به اشتیاق از ناشی تشویش که بود مشغول چنان شد بیمار وقتی تا. بود نیافته

 رفت، می فرو راحت خوابی به پُرژیمناستیک شبِ هر پایان در اکنون. بود کرده فراموش کلی به پیچید، می درونش در جادوگران

 .بود نگشته مشوش دلدادگی آرزوي در یا و بودند نداده اش شکنجه هرگز رؤیایی زنان گویی

شکل": گفت شد پدیدار ابرها میان از که همین مرچنت رکا ست این تو م شه که ا شیده را تو همه همی  چطور داند می خدا. اند بخ

 شناخته شدي مرتکب که اعمالی مسؤول هرگز تو. دانست نمی کار تقصیر ترا کسی کشتی می هم آدم اگر. رفتی می در قِِسر مُدام

 آمدي شهر پایین از که آدمی اي متشکري، خودت از خیلی نه؟ است، خداوندي موهبت": زد فریاد رکا. نبود بحث جاي ".نشدي

 ".آوردي خودت با هایی مرض چه داند می خدا و

ـــور جبرئیل روزها آن ولی ـــان وقتی. کنی می جاري آن در را خودت تو و ظرفند چون آنان و چنینند زنان کرد می تص  می ترکش

 ترکشــان که خاطر این به را او ها زن که بود این واقعیت بله. کردند می گذشــت اســت، این طبیعتش حکم که این درك با گفت،

 اي؟ شده جنین سقط عامل بار چند پرسید، ابرها میان از رکا. بخشیدند می را فکریش بی یک و هزار و شمردند نمی مقصر گفته،

سته را زن چند دل شته نیز آن قربانی ولی شد، می مند بهره ها زن سخاوت از هرچند ها، سال آن تمام در اي؟ شک  که چرا بود، گ

 .شد نمی مرتکب خالفی کار که تصور این پرورش. آورد می بار به او در را فساد شیرینترین و عمیقترین آنان بخشایش

 اش پیشــه که آنجا از و همســایگی خاطر به و شــد زندگیش وارد خرید، را اِوِرِســت ویالهاي باالي ي طبقه آپارتمان او وقتی: رکا

شان وي به را اش عتیقه اشیاي و ها قالی بود تجارت  گوتنبرگِ  در بولبرینگ سازندگان جهانی کنفرانس یک در همسرش. بدهد ن

 سلمار جی مشبک هاي سنگ با آپارتمانی. بود کرده دعوت آپارتمانش به را جبرئیل که بود او غیاب در و بود کرده شرکت سوئد

]Jaisalmer[، کراالن قصرهاي چوبی هاي نرده ]Keralan [چهارتري و ]chhatri [مجهز حمام وان به که مغول دُوران گنبد با 

 وارد مخصوص مخزن از فشار با مکانیسمی طریق از فشار با مُدام آب whirlpool bath. ] بود شده مبدل موج تولید دستگاه به

ــده وان ــود می خارج دیگر طرف از ش ــاس و ش ــامپانی که حالی در رکا.[ آورد می وجود به را موج احس ــوي ش  می برایش فرانس

 لب به را شامپانی جبرئیل که همین. کرد می احساس خود پشت بر را سنگ سرد هاي رگه و داده تکیه مرمري دیوارهاي به ریخت

ــابه که خدایان": گفت طعنه به برد ــند نمی الکی هاي نوش ــاحبه از یکی از که را آنچه جواب در جبرئیل ".نوش  به آقاخان هاي مص

 می تبدیل آب به برســـد لبانم به که این محض به چون نوشـــم، می شـــامپانی ظاهراً فقط من دانی، می: کرد تکرار بود مانده یادش

 رسیدند، مدرسه از خدمتکار همراه فرزندانش وقتی اما کرد، می لمس را لبانش بازوانش میان در که نکشید طولی پس آن از. شود

شسته سالن در جبرئیل با پوشید لباس کرد، آرایش تجدید شکلی بهترین به سرار و بود ن  معترف و کرد می برمال را فرش تجارت ا

ست مصنوعی ابریشم همان ،"هنري ابریشم" حقیقی مفهوم که بود ست بهتر که این و ا  در که نخورد را بُروشورش گول جبرئیل ا

 بَره گلوي از آن پشم که است این قالی لطافت دلیل بودند نوشته. شده داده شرح دلپذیري نحو به قالی نوعی پشم ي تهیه طرز آن

  .کرد توان می چه دیگر، است تبلیغات. نیست مرغوب چندان پشم آن که حالی در شود، می تهیه
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شه. وفادار نه و بود عاشقش نه جبرئیل سبترین در و کرد می فراموش را تولدش تاریخ همی ضور در مواقع نامنا  شوهرش میهمانان ح

ــتافت می دیدارش به بودند آمده برینگ -بول دنیاي از که ــه مثل همه این با و. ش ــد می بخشــیده همیش  فرق دیگران با رکا ولی. ش

 بدتر چیز هزار و حرامزاده را او آورد، می در را پدرش کرد، می شکایت وار دیوانه. بخشید نمی را او ساکت موشی چون و داشت

ند، می آن از نداخت می بیرونش زنان فریاد کرد، می نفرینش خوا  با زنا گناه او به و کشـــاند می اِفراط به را کار گاه حتی و ا

شت، هرگز که را خواهري سبت ندا شت، نمی ناکرده را کاري هیچ رکا. داد می ن ست سطحی آدمی که زد می اتهام او به گذا  و ا

شید می را او هم باز پایان در ولی ماند، می سینما ي پرده به شت می باداباد، هرچه. بخ  جبرئیل اما. کند باز را بلوزش ي دکمه گذا

 برینگ، -بول شاه شوهرش، به زن که وضع آن در خصوص به. نداشت را مرچنت رکا اپرایی بخشایش مقابل در مقاومت توان نیز

 که حالی در بنابراین. نبود وفادار کرد، می تحمل مردانه را اش زننده هاي گفته و گرفت می نایده را وجودش جبرئیل که همان

 تا آمد می باز رکا نزد مُدام کرد، می فراموش شـــنیدن محض به و گذاشـــت نمی وي بر تأثیري کوچکترین دیگر زنان بخشـــایش

 .یابد دلداري دانست، می او تنها که مألوفی ي شیوه به سپس و بشنود را هایش دشنام

  .نداشت اي فاصله مرگ با که شد بیمار چنان مرتبه یک وقت آن

 کمورون ي دماغه در پُرزدوخورد اي صحنه بود بنا. بود فیلمی در بازي مشغول آسیا باالي ،]Kanya Kumari[ کوماري کانیا در

]Cape Comorin[، می جنوب و شرق و غرب از موج دسته سه. شود تهیه اند، درآمیخته یکدیگر با اقیانوس سه گویی که آنجا 

ــت و آمد می پیش و غلطیدند ــت که جایی در درس ــه خیس هاي دس ــربه ها هنرپیش  این در. خوردند برمی یکدیگر به زدند، می ض

شتی بندي زمان بهترین در دکور، شمگین هاي آب میان به و شد زمین نقش درجا و خورد جبرئیل ي چانه به م  دیگر ولی افتاد، خ

 و کرد می بازي بدل که آســایی غول انگلیســی] Eustace Brown[ براون اوســتاس گردن به تقصــیرها ي همه ابتدا. برنخاســت

] N. T. Rama Rao[ رامارائو -تی -ان جناب مقابل که نبود همان او مگر. کرد اعتراض شدت به اوستاس. افتاد بود زده را مشت

 در و نیازارد را پیرمرد زدوخورد ضمن که بود نرسانده کمال حد به را هنر این مگر بود؟ کرده بازي مذهبی هاي فیلم از بسیاري در

ــت محکم رامارائو که این از هرگز آیا کند؟ حفظ را ظاهر حال عین ــکایتی زد می مش ــه بود؟ کرده ش ــتاس پایان در همیش  از اوس

شت ست نان با را او راحت شد می که پیرمردي هم آن شد، می کبود و سیاه پیرمرد هاي م  ولی کرد، چپ ي لقمه یک و خورد ت

صبانی هم بار یک بله بار، یک حتی شد ع سی چطور پس خوب. بود نکرده پرخاش و ن  او که کند فکر داد می اجازه خودش به ک

  .فرستاد زندانش به راست یک احتیاط محض پلیس و کردند اخراجش همه این با است؟ آورده در پا از را فناناپذیر جبرئیل

 خوانده فرا مناســـبت همین به که هوایی، نیروي جت هواپیماي که این از پس. بود نرفته حال از مشـــت خوردن اثر در جبرئیل ولی

ستان به را ستاره بود، شده سانید، بمبئی کندي بریج بیمار سام و انواع ر شان چیزي تقریباً ها آزمایش اق  بی همچنان جبرئیل و نداد ن

ست زندگی و مرگ میان هوش شار و زد می پا و د شگی پانزده از خونش ف شنده میزان به بود طبیعی که همی  دهم دو و چهار ي ک

 خطاب بود، ایستاده کندي بریج ساختمان پهن و پت و سفید هاي پله روي حالی در بیمارستان سخنگوي سرانجام. بود رسیده هم

 ".است خدا کار گفت توان می. است اسرارآمیزي و عجیب بیماري واقعاً": گفت کشور سراسر نگاران روزنامه به

 دفع پوستش زیر که خونی با همراه را خود جان رفته رفته که چنان بود، کرده داخلی خونریزي روشنی دلیل هیچ بی فرشته جبرئیل

 و چشم از سیل چون دَم هر آمد می نظر به و زد می بیرون احلیلش و مقعد از خون که رسید جایی به کار. داد می دست از شد می
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 انعقاد داروهاي ي کلیه و کردند می تزریق خون مُدام و داشــت ادامه روز هفت خونریزي. کرد خواهد فوران خون بینیش و گوش

 اندك مداوا اگرچه و بودند کرده تزریق وي به را شده غلیظ موش مرگ نوعی جمله از است، موجود پزشکی عالم در که را خون

 .شستند دست او از کم کم پزشکان داشت، دنبال به اي حاشیه بهبودي

ستان ي همه ضر جبرئیل تخت کنار هندو ضع به مربوط اخبار. بود حا ستگاه ي همه از مزاجیش و  و شد می شنیده رادیویی هاي ای

 که بود کثیر چنان آمد می گِرد واردن خیابان در که جماعتی. گرفت می قرار بحث مورد ملی تلویزیون ساعت به ساعت اخبار در

 و گریه که عزادارانی میلیون نیم براي آور اشــک گاز از اســتفاده اگرچه. کند پراکنده آور اشــک گاز با را ها آن شــد ناچار پلیس

سخره کردند می زاري ست خانم. بود آمیز م سرش و شتافت دیدارش به و زد هم به را خود مالقات قرارهاي وزیر نخ  خلبان که پ

شته اتاق در بود، سته فر ش ست و ن ست در را او د شهورترین جبرئیل، خداوند اگر زیرا بود، بیمناك ملّت. بود گرفته د  که فردي م

ـــمش در الهی روح  به جبرئیل اگر بود؟ گرفته نظر در مجازاتی چه مردم ي بقیه براي داد، می کیفر چنین را بود کرده حلول جس

 شتافتند، می دعا به مردم عظیم خیل کشور معابد و مساجد در بود؟ چقدر دیار آن با هندوستان ي فاصله شتافت، می مُردگان دیار

 .خودشان براي آینده، براي بلکه مرگ، به رو ي هنرپیشه سالمتی و زندگی براي تنها نه

 نفرســتاد؟ خانگی طعم خوش غذاهاي یا گل نزد، تلفن ننوشــت، اي نامه هرگز نرفت؟ جبرئیل مالقات به بیمارســتان در کســی چه

سیاري که هنگامی  از بیش را او که آن کردند، می سالمتی آرزوي برایش و فرستادند می نوشته یا کارت شرمی بی با عاشقان از ب

ست کس همه شت، می دو  را قلبش مرچنت رکا. نبرد ظن سوء هم باز برینگش -بول شوهر اما رفت، فرو خود در پیش از بیش دا

ـــوهر با و بازي فرزندانش با. داد می انجام را زندگی روزمره حرکات کرده محبوس آهن درون  لزوم وقت به و کرد می دل درد ش

 .نکرد برمال را خود ویران روح سرماي هم بار یک حتی هرگز ولی. گرفت می را کدبانو نقش

 .یافت بهبود او ولی

ــریع اندازه همان به و بود مرموز بیماري خود مانند که اي بهبودي هم آن ــتان کارکنان که طوري به. داد رخ ناگهانی و س  و بیمارس

ستان و نگاران روزنامه ست کار فقط این بودند معتقد دو شور جنوب و شمال در و کردند اعالم عمومی تعطیل را روز یک. خدا  ک

سم شته جبرئیل وقتی ولی. شد برپا بازي آتش مرا شکار زودي به یافت، باز را خود سالمت فر ست کرده تغییر که شد آ  هم آن. ا

 .بود داده دست از را ایمانش او. انگیز شگفت تغییري

 چنگال از را خود رهایی خواست می که عظیمی جماعت میان از پلیس مخصوص اسکورت با شد، مرخص بیمارستان از که روزي

شن مرگ سدس سوار کرده عبور بگیرد، ج شان از و بگذارد قال را شان همه گفت شوفر به و شد بنزش مر ست  کار این. بگریزد د

. بکند باید چه دانســت می و کرده را فکرهایش جبرئیل راننده مانورهاي پایان در و کشــید طول دقیقه یک و پنجاه و ســاعت هفت

. رفت آن بزرگ ناهارخوري سوي به راست یک بیندازد، نگاهی راست و چپ به که آن بی و شد خارج اتومبیل از هتل تاج مقابل

شته رویش که ممنوعی غذاهاي سنگینی از بوفه میز شقابش جبرئیل و نالید می بود انبا سیس از ها، خوراکی آن ي همه از را ب  سو

ـــایر خوك ـــت، مال نبود معلوم که بیکن هاي قطعه و] York[ یورك دودي ژامبون تا گرفته] Wiltshire[ ویلتش  با همراه کجاس

شته "ایمانی بی الطایالت" منوي در را آن نام که بیفتکی  میان در که حالی در سپس. کرد پُر "مذهبی غیر" خوك پاي و بودند نو
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 خوك گوشت هاي تکه. کرد خوردن به شروع تمام شتاب با آوردند، برمی سر کناري و گوشه هر از عکاسان و بود ایستاده سالن

 .زد می بیرون دهانش ي گوشه از بیکن ریزهاي خُرده که انباشت می دهان در سریع چنان را مُرده

 خون که را خدمتگزار این اهللا، یا. خواند می را خداوند ثانیه به ثانیه و دَم به دَم آمد، می هوش به که این محض به بود، بیمار وقتی

 بکن، اي اشــاره اهللا، یا. نکن ترك وضــع این در مرا اي، کرده محافظت من از حال به تا که خدایی اي. نگذار تنها رود می تنش از

 خداوند اي. بیابم را بیماري این با شـــدن گالویز توان تا اســـت، من حال شـــامل هنوز لطفت بدانم تا کوچک ي اشـــاره یک فقط

 این و شود می مجازات انگار که رسید فکرش به وقت آن. باش من با نیاز، ترین سخت این نیاز، هنگام این در مهربان، ي بخشنده

 کرد، درخواســت نیامده زبان بر هاي واژه با. شــد خشــمگین که نگذشــت چندي اما بخشــید، را درد تحمل توان او به مدتی تا فکر

 یک بود، گرفته خدا به نســبت که خشــمی عشــقی؟ یا انتقامی تو آیا بمیرم؟ باید چرا ام نکشــته را کســی که من. اســت بس خدایا

 زندگیش در زمان هر از بیش و شد خشمش جایگزین انگیزي وحشت تنهایی و خالء شد، برطرف بعد روز و داد کفاف را روزش

 ولی. باش داشته وجود فقط. باشی داشته وجود که خواهم می تو از اهللا، یا. افتاد التماس به خالء به خطاب و کرده حماقت احساس

 داشته وجود کردن احساس براي چیزي که این به دیگر فهمید که رسید روزي سرانجام. هیچ مطلقاً نداد، دست او به احساسی هیچ

 به خواســـت می که آنجا از و. شـــد آغاز بهبودیش و داد جهت تغییر بیماري که بود دیگرگونی روز همان در. ندارد نیازي باشـــد

شهورترین ناهارخوري در حاال ندارد، وجود خدایی که کند ثابت خودش ستاده، شهر هتل م شت ای  صورتش و سر از خوك گو

 .ریخت می فرو

شقاب از را نگاهش شایش که دید را زنی و برگرفت ب شن چنان طالییش موهاي رنگ. کرد می تما  و زد می سفیدي به که بود رو

 .گرداند را سرش و خندید رویش به زن. داشت را ها کوهستان یخ شفافیت و روشنی پوستش

ــیس هاي تکه که حالی در ــوس ــه از س ــتی؟ متوجه مگر": زد فریاد ریخت، می بیرون دهانش هاي گوش  وجود ناگهان مجازات نیس

 ".است این مسأله. ندارد

 ".است این مسأله. اید بازیافته را زندگی شما. هستید زنده شما": گفت و ایستاد روبرویش آمد، باز زن

ـــد، دور و گرداند رو که این محض به: گفت رکا به جبرئیل ـــقش ش ـــدم عاش  فاتح کوهنورد ،]Alleluia Cone[ کُن لویا اله. ش

ست، ست اگر": بود این دعوتش. یخ ي ملکه و یهودي بلوند، اِوِرِ ست همین براي. بده تغییر را زندگیت تمام گویی می را  آن که ا

  .کنم مقاومت نتوانستم من و ".اي بازیافته را

ــخ آن با هم تو": گفت متملق لحنی با رکا ــغالت تناس ــت ات کلّه توي چرندیاتی چه. آش ــتان از. اس ــوي، می مرخص بیمارس  از ش

ـــرت به و گریزي می مرگ چنگال ـــرك. زند می س ـــت و بکنی خالف کار یک باید فوري. دیوانه پس  زنک لحظه همان در درس

 می باز چی؟ حاال خوب. جیبو ام نشـناخته را تو نکن تصـور. گویم می را بلونده آن. باشـد کار در جادویی انگار. شـود می حاضـر

 "ببخشمت؟ خواهی

ــت احتیاجی. نه گفت ــته زمین روي رکا که حالی در و نیس ــس ــر نش  آن به دیگر و گفت ترك را آپارتمانش بود، افکنده زیر به س

 .بازنگشت
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 در روز ســه. گفت ترك را کشــور هواپیما با الی کرد، مالقات را وي نجس گوشــت از پُر دهان با جبرئیل که آن از پس روز ســه

شت زمان، ماوراي شوید مزاحم لطفاً" عالمت پ ستگیره به که "ن  واقعیت جهان که گرفتند نتیجه سرانجام ولی. بود آویخته در ي د

. ترانزیت سالن در عشق گذرند، می که هایی کشتی کوتاه، مالقاتی. ممکن غیر ندارد امکان آنچه و ممکن دارد امکان آنچه دارد،

ــتراحت جبرئیل او رفتن با ــید و کرد اس ــمیم و ندهد فرا گوش دعوتش به کوش  از. بازگرداند عادي حال به را زندگیش گرفت تص

ـــت ـــینماییش کار به که نبود مفهوم این به ایمان دادن دس  بار به خوردنش ژامبون هاي عکس که جنجالی رغم علی. ندهد ادامه س

  .گرفت سر از را کارش و کرد امضا را فیلم چند در بازي قرارداد -آلود می را وي نام که بود جنجالی دومین این و -بود آورده

 -آي -آ هواپیماي به الدین نجم اسماعیل نام به ریشو مسافري. بود رفته او. ماند خالی دار چرخ صندلی صبح روز یک وقت آن و

صد به 420 شت، هاي باغ از یکی از الهام با را 747 هواپیماي. شد سوار لندن مق ستان، نه به ستان بلکه گل  ها مدت. بودند نامیده بو

شته جبرئیل بعد ست": گفت چمچا صلدین به فر  کار این اما. ام شده جان نیمه و رفته راه نیمه تا بینی می که را من. بمیري باید نخ

 عزیز، دوست سپونو، حاال و. آید می در درست بزنی که جمع و هواپیما در دوم بار و بیمارستان در بار یک. ام داده انجام بار دو را

 خوب این سپونو و. نو حیاتی با نو مردي یافته، تازه حیاتی با هستم مردي ام، ایستاده مقابلت لندن خود در والیت، در اینجا که منی

 "المصب؟ نیست

 کرد؟ ترك را هندوستان چرا

ــدید حالت آن و تازگی خاطر به. دعوتش و زن آن خاطر به ــیانه و تش ــان هم با ي وحش ــختی و بودنش  که ناممکن چیزي ثبات و س

  .کرد پافشاري واقعیتش براي

 . رؤیا جنس از کیفري شبانه، مکافاتی. شد شروع مکافات خوك گوشت خوردن از پس که رو این از هم شاید و 
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 با بود، نشسته پنجره کنار ها غیرسیگاري قسمت در که اي ساله چهل اندام باریک مرد برخاست، هوا به لندن مقصد به هواپیما وقتی

 پوست چون که زادگاهش شهر تماشاي حین شستش، دو گرداندن و دست هر انگشت دو پیچیدن هم در جادویی ي حیله کمک

. بســت نقش اش چهره بر خاطر آســودگی هاي نشــانه که گذاشــت آزاد طوري را خود چند اي لحظه شــد، می کنده مار ي کهنه

 به که] turbot[ توربوتی ماهی چون آن هاي گوشــه که برجســته لبانی و گشــاد دهانی با اَشــرافی، و تلخ زیبایی نوعی با اي چهره

ـــد آمده نفرت ـــمت به باش ـــته پایین س ـــمانی باالي کمانی باریک ابروان و برگش  می دنیا به زنگ به گوش تحقیر نوعی با که چش

ست ست تا بود گرفته وقت سالی چند -بود ساخته تمام دقت با را چهره این چمچا صلدین آقاي. نگری ست می که آنطور در  خوا

 آن از. است بوده شکلی چه قبالً نداشت یاد به راستی به و شمرد می خود سیماي را آن سادگی به که بود سال چند حاال و -بشود

 حالی بی تقریباً و ُسستی با را صدادار حروف که صدایی. آمد می در جور سیما با که بود ساخته نیز صدایی خودش براي گذشته،

ـــدا بی حروف بالعکس، و ـــادي رو این از و کرد می ادا بُریده بُریده و تندي به را ص ـــویق تض ـــت همراه به آمیز تش  شـــهر به. داش

ضافه باید و. (گرفت می صورت سال پانزده از بعد بار اولین براي که زادگاهش  با دقیقاً زادگاهش از چمچا دوري زمان که کنم ا

شته جبرئیل سینماي ستارگی دُوران ضع ،)کرد می برابري فر  انگار بدبختانه. بود شده دگرگون اي کننده نگران و غریب طور به و

سر بالیی ساري اندکی با چمچا. نبود باید و شاید که آنطور دیگر هم چهره خود و بود آمده صدایش بر  دیگر که امید این و شرم

 از که حالی در و بســت را چشــمانش و گذاشــت راحت را دســت انگشــتان باشــند، ندیده را خرافاتش ي بازمانده آخرین مســافران

. بود شده آغاز شرق به سفر حین قبل ي هفته چند صدایش مشکل که آورد خاطر به بود افتاده اندامش به خفیفی ي لرزه وحشت

سه برفراز هواپیما که حالی در ست کرد، می پرواز فارس خلیج صحاري هاي ما  بیگانه رؤیا عالم در و رفته خواب به حال بی و ُس

 بود پوشانده را بدنش سراسر که غشایی به اندوهناك را انگشتانش بند که اي شیشه پوست مردي. بود آمده سراغش به عجیب اي

ست می کمک صلدین از التماس به و کوفت می ستش زندان از تا خوا شت سنگی چمچا. شود رها پو ستن به شروع و بردا  شک

شه صله. کرد شی شه هاي تکه کوشید چمچا وقتی و زد بیرون بیگانه مرد بدن ي خورده تَرَك سطح از خونین اي شبکه بالفا  ي شی

سته شت هاي تکه آخرین. کرد زدن فریاد به شروع مرد کند، جدا بدنش از را شک شه همراه بدنش گو  این در. شد می کنده شی

ــد خم خفته چمچاي روي اش، قبیله و قوم ي رحمانه بی نوازي میهمان با مهمانداران از یکی هنگام ــید و ش  دارید میل چیزي: پرس

 دوباره او. یافت دگرگون توضیحی قابل غیر وضع به را خود کالم لحن آمد می بیرون خواب عالم از که صلدین و نوشیدنی؟ آقا؟

ــعی همه آن با که بمبئیش قدیمی ي لهجه همان با ــش و س ــخن به بود، کرده دور خود از) پیش ها مدت از هم آن( کوش  و آمد س

شروب چیه؟ منظورتان ها؟. آج": گفت شابه؟ یا الکی م شید اطمینان او به مهماندار وقتی و "نو  ي همه آقا، دارید میل هرچه که بخ

 ".بده سودا ویسکی یک فقط. بی بی باشه خوب ": شنید را خود خیانتکار صداي دیگر بار اند، مجانی مشروبات



 AVAYeBUF                                                                                                                                                   سلمان رشدي

38 
 

 صـندلیش روي راسـت کند التفاتی شـام ي پسـته و ویسـکی به که آن بی شـده، بیدار کامالً خورده، تکان یکباره بود ناغافل خیلی

 بود این مفهومش آیا بود؟ آورده در سر ها واژه و صدادار حروف اداي در آمیز مسخره تغییر این قالب در گذشته چگونه. نشست

 کرد می فین محکم و گرفت می سبابه انگشت و شست میان را بینی که این یا مالید می نارگیل روغن موهایش به بعد به این از که

ـــتري و لزج خلط تا ـــتی قرص پَروپا هواداران خیل به آیا بزند؟ فواره آن از خاکس ـــت؟ می اي حرفه کش  تحقیر کدام دیگر پیوس

شید؟ می را انتظارش شیطانی شت که افتاد می فکر این به قبالً باید ک شتباه سال همه این از پس زادگاهش به بازگ ست محض ا . ا

 و بود تاریخ علیه قیام و زمان انکار. نداشت همخوانی طبیعت با سفر این. باشد توانست نمی قهقرایی سیر جز چیزي بازگشتی چنین

 .آورد نمی بار به فاجعه جز چیزي که بود روشن روز مثل ابتدا همان از

ساس قلبش ي ناحیه در را خفیفی تپش که هنگامی ستم خودم امروز انگار گفت، خود با کرد اح صله ولی. نی  مفهوم اما افزود، بالفا

 -بهشت فرزندان] les acteurs ne sont فیلم در بزرگ ي هنرپیشه آن فردریک، قول به باشد چه هر. نیست روشن حرف این

صیت از یکی لومر فردریکLes Enfants.[ ] شد ساخته دوم جنگ زمان در که فیلمی ستان هاي شخ ست فیلم دا  می که.[ م. ا

شگان] du Paradis pas des gens: گفت ستند عادي مردمان هنرپی سک.[ م. نی سک، روي ما  جمجمه به ناگهان که این تا ما

 .رسی می برهنه ي

ستن اخطار چراغ  شروع هوایی هاي چاه در هواپیما و بود خواهد متالطم هوا که داد هشدار کاپیتان صداي. شد روشن کمربندها ب

ـــحرا. کرد رفتن پایین باال به ـــد می دیده طرف یک در پا زیر به ص ـــوار قطر در که مهاجري کارگر و ش ـــده س  رادیوي بود ش

ـــتوري ـــته را کمربندش کارگر که دید چمچا. آورد می باال گرفته بغل در محکم را عظیمش ترانزیس ـــت، نبس  و آمد خود به اس

 در مرد ولی. کرد اشاره کمربند به و "؟...چرا. ببینم کن نگاه": گفت و کرد کوك انگلیسیش ي لهجه تکبرآمیزترین با را صدایش

 انداخت باال را هایش شانه داده تکان منفی عالمت به را سرش بود داده دستش به موقع به صلدین که پاکتی داخل استفراغ دو میان

ماً بمیرم، نخواهد هم اگر و مرد خواهم که بمیرم من بخواهد اهللا اگر صـــاحب؟ چه براي": داد جواب و  پس. مانم می زنده حت

 :گفت ناسزا دل در رفت می فرو صندلیش درون که حالی در چمچا صلدین "خورد؟ می درد چه به احتیاط

ــتان ــل درك به هندوس ــو واص  درونم به را هایت چنگک توانی نمی دیگر. گریختم چنگالت از پیش ها مدت من. جهنم به برو. ش

 .بکشانی خودت نزد مرا و بیاندازي

ـــه که همانطور -نبود یکی بود، یکی  می تعریف اینجا در که وقایعی این. نبود هم و بود هم کردند، می آغاز را قدیمی هاي قص

  .نه هم شاید و شاید پس. نداده رخ هم و داده رخ هم کنیم،

سري سکاندال ي محله از ساله ده پ شان در را پولی کیف بمبئی، پوینت ا شت می باز منزل به مدرسه از او. کرد پیدا خیابان  تازه و گ

شار و ازدحام میان در بود مجبور اتوبوس در. بود شده پیاده مدرسه اتوبوس از سبناك و کرده عرق هاي بدن ف سرهاي چ  شورت پ

 عرق و آرنج هاي ضربه خشونت، از هم روزها آن حتی که آنجا از و بزند، زنگ هایش گوش صدایشان و سر از و بنشیند پوشیده

 .بود افتاده سرگیجه به اندکی انداز، پُردست و دراز و دور سفر آن از بود، گریزان بیگانگان بدن

 با هیجانزده و رفت بین از اش ســرگیجه بود، افتاده زمین بر پایش کنار که افتاد ســیاه چرمی پول کیف به چشــمش وقتی همه بااین

ــرعت ــد خم تمام س ــادي با و کرد باز قاپید، را کیف و ش ــکناس از پُر که دید فراوان ش ــت اس  پول بلکه روپیه، فقط نه هم آن. اس
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 که استرلینگ پوند! بود استرلینگ پوند از پُر کیف بله،. کرد عوض المللی بین هاي صرافی و سیاه بازار در شد می که پولی واقعی،

 از گیج. بود آمده داشـت، قرار دوردسـت سـیاه هاي آب سـوي آن و گفتند می والیتش که اي افسـانه کشـور آن از لندن، خود از

 گویی آن یک و است، ندیده را او کسی بشود مطمئن تا انداخت برش و دُور به نگاهی خارجی، اسکناس قطور ي دسته آن دیدن

 که اي نقطه در درست که شده برآورده دعایی یا و فرشتگان نفس چون کمانی رنگین. گرفت بر در را او بهشت از کمانی رنگین

  .لرزیدند می رفتند، می پیش اسکناس ي اندوخته سوي به کیف درون که حالی در انگشتانش. رسید می پایان به بود ایستاده او

 زیر را حرکاتش تمام و کرد می را جاسوسیش کودکی دُوران سراسر در پدرش که بود آمده نظرش به باالتر سنین در ".ببینم بده"

 سبک و نرم چنان آسایش غول پیکر آن با بود، مقام صاحب و ثروتمند هیکل، درشت مردي که چمچاواال چنگیز. است داشته نظر

. داشت عادت کار این به او. کرد می خراب را کاري هر دماغ موي مثل و رسید می سر پسرك پشت ناگهان که کرد می حرکت

 علی عالوه به. کرد می برمال سرخش مشت در را آورش شرم احلیل و کشید می الدین صالح روي از را مالفه ناگهان شب هنگام

ــیمیایی مواد گند بوي رغم ــه که کود و ش ــت، برمی او از همیش ــالح پدر زیرا خاس ــپري ي تولیدکننده بزرگترین الدین ص  و ها اس

 بشردوست، مرد آن چمچا، چنگیز. کرد می استشمام مایلی یک و صد یک از را پول بوي بود، شیمیایی کود و کشاورزي مایعات

ــت زن ــانه آن تفریح، و الس اهل و دوس  پول کیف تا بود پریده بیرون اش خانه باغ در کنار از ملی، جنبش هادي نور زنده، ي افس

ــت میان از را کرده باد ــرش ناکام هاي دس ــیحت. بقاپد پس  کثیف زمین. برداري چیزي خیابان از نباید تو جانم، نه": گفت کنان نص

  ".است کثیفتر هم آن از پول صورت هر در و است

ــاج چوب ي کتابخانه روي ــب جلدي ده رُمان کنار چمچاواال، چنگیز س  طعمه رفته رفته که برتون ریچارد ي ترجمه عرب هاي ش

 الدین، صالح دلخواه جادوي چراغ از اي نمونه که صیقلی برنج و مس از چراغی. داشت قرار جادو چراغی شد، می کتاب کرم ي

ــتی تا کرد می التماس انگار. بود اجنه مأواي و ــیده آن به دس ــود کش ــت، کتاب علیه عمیقی داوري پیش چنگیز واقع در. ش  به داش

 نه هم جادو چراغ مورد در. کند تحقیرشان نشدن خوانده و اعتنایی بی با تا بود خریده را مضر اشیاي آن از جلد هزاران که طوري

 داد می اطمینان پسر به. بکشند دست آن به و بشوند پیشقدم پسرش، حتی دیگران، داد می اجازه نه کشید، می دست آن به خودش

شد خودت مال دهم می روز یک": که ست دلت قدر هر وقت آن. با ست آن به خوا  در ولی. آید می سرت به چه ببین و بکش د

 پایان به مشــکالتش روزي که انگیخت برمی الدین صــالح آقا در را تصــور این جادو چراغ ي وعده ".اســت من مال حاضــر حال

 واقعه که این تا. انتظار و است صبر بکند بایست می که کاري تنها و پوشید خواهد عمل ي جامه قلبیش آرزوهاي ژرفترین رسیده،

سید سر چمچا چنگیز ناگهان وقت آن. پدرش براي نه او براي اما. شد کارگر کمان رنگین جادوي و آمده پیش پول کیف ي  و ر

 چاره راه تنها. کرد خواهد لگدمال را وي آرزوهاي و آمال ي همه سرانجام پدر که کرد مجاب را پسر واقعه این. ربود را طال قلک

 خویشـــتن و بزرگ مرد آن میان را ها اقیانوس و بگریزد خواســـت می وجود تمام با لحظه آن از و گوید ترك را خانه که بود این

 .نماید حایل

شت دریافت که بود ساله سیزده چمچاواال الدین صالح سیر والیت آن سوي به را وي سرنو  بخش فرح هاي وعده از پُر که سرد

 بمبئی به نسبت را خود تحمل پیش از بیش رو این از و کشاند می داشت اشاره آن به جادو اسکناس ي بسته و بود استرلینگ پوند

 خیابان ي گوشه که هایی خانمان بی سینما، عشاق النهار، نصف چون هاي خیابان پوشیده، شورت هاي پلیس با عامی و آلود خاك

ــه و خوابیدند، می ــه ابتدا که گرانت خیابان ي پُرآوازه و خوان آوازه هاي فاحش  حاال ولی بودند کارانتاکا در پالما آیین گان رقاص
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 ازدحام و شلوغی و محلی قطارهاي بافی، پارچه هاي کارخانه دیگر. داد می دست از رقصیدند، می هوس ي کننده کسل معابد در

 بود زده لک اعتدال و توازن روي، میانه والیت رؤیاها، والیت آن براي دلش و زد می هم به را حالش شـهر ي اندازه بی فراوانی و

 کیجی -قس کیجی. بود بیگانه شهري به عالقه حاوي اش عالقه مورد ي کودکانه شعر. برد می سر به تاب و تب در روز و شب و

 مادربزرگ پاي ردّ بازي نوعی داشــت، می دوســت که اي بازي و. طنیه -طن قس -کیجی -طن کیجی چم -قســطن کیجی -کی

سید می او به نوبت وقتی که بود شتش ر  واژه سیالب، یک تکرار] mantra مانترایی پنداري زبانی، تک و کرد می ها بچه به را پ

ـــوب دعا بودایی و هند هاي آیین در که مقدس بیت یا ـــود می محس  خواص داراي ها واژه این که معتقدند ادیان این پیروان. ش

 و -ان او دي -ان او ال. آورد می زبان بر را رؤیاهایش شـــهر جادویی حروف کند، می زمزمه را.[ م. باشـــند می روحانی یا عرفانی

 به حرف. خزید می لندن سمت به آرام و ساکت ذهنش ي زاویه ترین پنهانی در رفتند، می کش سینه سویش به دوستان که مادام

 .لندن -ان او دي -ان او ال -حرف

 به او که این از پیش ها مدت از شود، مبدل چمچا صلدین به چمچا الدین صالح شد سبب که تحولی دید خواهیم بعداً که چنان

شهورترین از یکی] Trafalgar Square ترافالگار میدان نزدیکی سد[. لندن شهر هاي میدان م  گوش آن شیرهاي غرش به و بر

ستان کریکت تیم که هنگامی. شد آغاز پیر بمبئی در دهد فرا ستادیوم در انگل  الدین صالح کرد، می بازي هند تیم علیه برایورن ا

 بازي ولی. (بیابد شایسته نظمی چیز همه تا دهند شکست را محلی مبتدیان بازي کنندگان ابداع و شود پیروز انگلستان کرد می دعا

 یا و مقلد علیه ي آفریننده یعنی الدین صالح اصلی مشکل البته و نشدند برنده ها تیم از یک هیچ و رسید پایان به مساوي ي نتیجه با

 .)ماند باقی الینحل ناچار به مستعمره علیه استعمارگر

 هاي ســنگ روي باشــد مراقب] Kasturba[ کاســتوربا اش ننه که آن بی توانســت می که بود رســیده ســنی به ســالگی ســیزده در

ــکاندال ــان خانه از زنان قدم) نبود یکی بود، یکی هم باز( روز، یک و کند بازي پوینت اس ــاختمانی که ش ــیع، س ــود نمک وس  و س

 و غرور ي مایه که را باغ و آمد بیرون بود شــده بنا پارســی ســبک به کوچکش هاي ایوان و ها کرکره ها، ســتون با و بود فرســوده

ضی و بود پدر شادي شید نور که ها غروب بع صی طرز به خور سید، می نظر به پایان بی تابید، می خا  حل معمایی مانند باغ این( ر

ــده، ــرار نش ــیاري نام کس هیچ نه و باغبان نه پدرش، نه که چرا بود آمیز اس ــت نمی را درختانش و گیاهان از بس ــت) دانس ــر پش  س

 اي احمقانه نحو به] Septimius Severus[ ســوروس ســتیموس یا رم پیروزي قوم از تقلید به که اصــلی ي دروازه از گذاشــت،

 آمد پایین بودند ساخته دریا کنار که دیواري از گذاشت، سر پشت را خیابان آمیز جنون توحش کرد، عبور بود شده ساخته عظیم

ستره بر سرانجام و ضچه و براق سیاه هاي سنگ پهن ي گ سیحی دخترکان. نهاد گام میگو از پُر کوچک هاي حو  پوش پیراهن م

 ســنگ گودي در الدین صــالح. بودند ایســتاده آبی افق در حرکت بی و ســاکت دســت به چتر مردان و کردند می شــادي و خنده

ضچه از یکی روي که دید را پوش] dhoti[ هوتی مردي سیاهی شان. بود شده خم ها حو شت با مرد و خورد گره هم به نگاه  انگ

شت همان بعد و فراخواند را او سبابه شان به را انگ ضچه شوراز. برد لب به سکوت ن سر سنگی هاي حو : راند غریبه سوي به را پ

 صــالح که همین. آمد پیش اي طعمه قالب چون و شــد حلقه انگشــتش. بود عاج شــاید عینکش قاب که بود اســتخوانی موجودي

ــید الدین ــت با زد، بغل را او مرد رس ــت و گرفت محکم را دهانش دس ــتخوانیش و پیر پاهاي میان زور با را او جوان دس  تا راند اس

 نگرفته فرا را ستیز و جنگ هرگز که الدین صالح. خورد می تاب و پیچ باد در هوتیش. کند لمس را استخوانی و گوشتی عضوي

 .گذاشت آزاد را او و شد دور و کرد را پشتش سادگی به غریبه مرد وقت آن و. برآورد ناچاري از را پیرمرد ي خواسته بود،
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سکاندال هاي سنگ سمت به هرگز الدین صالح پس آن از  برایش. نگفت سخن کس هیچ با روز آن جریان از و نرفت پوینت ا

شن روز مثل ستنی بحران دچار مادرش که بود رو صیر گفت خواهد احتماالً پدرش و شد خواهد نورا ست بوده خودش از تق  به. ا

 مرد اســتخوانی آغوش در داشــت، می وا گویی ناســزا و خشــم به را او زادگاهش شــهر در آنچه هر بود، انگیز نفرت هرچه او نظر

ـــکلت آن چنگال از حاال و بود نهفته غریبه ـــت می بود، یافته رهایی خبیث اس  واِلّا. درببرد به را جانش و بگریزد نیز بمبئی از بایس

ـــتراح خوردن، غذا اوقات در حتی بود، که حالتی هر در را خود هم و کرد متمرکز را فکرش رو این از. بمیرد داد می ترجیح  مس

. بپوشــاند عمل ي جامه معجزه این به پدر جادوي چراغ کمک بدون تواند می که بقبوالند خودش به تا برد کار به خوابیدن و رفتن

ـــتون بن، بیگ. بیند می را لندن خود بلکه بمبئی، نه پایین آن ناگهان و کرده پرواز بیرون به خوابش اتاق ي پنجره از دید خواب  س

ــون، ــهر آن باالي که همانطور ولی. زتورن لرد نلس ــود می کمتر رفته رفته ارتفاعش دید کرد، می پرواز کالنش  و فراوان تالش و ش

 نعره که این تا شد می تندتر دَم هر سقوطش و رفت می پیش زمین سوي به مارپیچ اراده بی. بود بیهوده هوا وسط زدنش پا و دست

 بمبی مانند و شد روانه] Threadneedle Street[ دل تردنی خیابان لین، پودینگ پل، سنت ي محله شهر، سوي به سر با کشان

 .ریخت فرو لندن شهر بر

* 

 به تحصیل ي ادامه براي الدین صالح که کرد پیشنهاد ناگهان پدر و پوشید عمل ي جامه سرانجام ناممکن خواست آن که هنگامی

 است واضح خوب. کرد نمی را پیشنهاد این واِلّا کند، وا سر از مرا و بکند مرا شر خواهد می حتماً: اندیشید خود با برود، انگلستان

سب دندان اما دیگر، شی ا شک سرین مادرش،. شمارند نمی که را پی ستن از چمچاواال ن  به شروع عوض در و کرد خودداري گری

 کاغذ با را خودشــان روند می که توالت. ها نشــوي کثیف هاي انگلیســی آن مثل": که داد هشــدار وي به و کرد اندرز و پند دادن

 با مادرش کرد ثابت الدین صالح به ناروا افتراهاي این ".روند می هم همدیگر وان کثیف آب داخل گذشته این از. کنند می پاك

 زنید می که هایی حرف این": داد پاسـخ اش عالقه و عشـق رغم علی خاطر همین به. بازدارد سـفر از را او کوشـد می توان ي همه

  ".است چرند ها حرف این و است بزرگی تمدن انگلستان. است ممکن غیر

 ي بدرقه براي و ایســتاد دروازه پیروزي طاق زیر خشــک چشــمان با بعداً. نداد ادامه بحث به و زد عصــبی لبخندي عادت طبق مادر

سر که آویخت فرزندش تنها الدین، صالح گردن به گل ي حلقه آنقدر عوض در و نیامد سانتاکروز فرودگاه به الدین صالح  از پ

 .شد سرگیجه دچار مادري عشق ي سیرکننده ي رایحه

 نقره چوب باریک هاي تکه ،]tinka[ کا تین مانند هایی استخوان و بود زنان ترین شکننده و ترین اندام کوچک چمچاواال نسرین

. داد می نشان غریب و عجیب هاي لباس پوشیدن در شوقی و ذوق ظاهریش ي جلوه کمبود جبران به نوجوانی سنین از. داشت اي

 نقش یا شــده، دوزي برودري درشــت هاي لوزي با لیمویی زرد ابریشــم: بود زننده و جلف حتی و گیر چشــم هایش ســاري نقش

 و بالقوه واقعی، اشکال در حرکت به آن در که بیستم قرن هنري هاي مکتب از یکی] Op Art آرت آپ پیچ پیچ و آور سرگیجه

 مورد 1960 سال در هنرمندان از گروه دو توسط حرکت گوناگون اشکال به بصري فُرم بخشیدن. شود می داده ویژه اهمیت نسبی،

سی شی رنگین سطوح مکتب این در. گرفت قرار برر صل این و یافت تازه ارز  تخیل به و رفت کار به بعدي سه هاي ساخت در ا

ضایی شید نوین غنایی هنر در ف سیده را پارچه سفید ي زمینه گویی که زده ماتیک لبی عظیم نقش یا و. [بخ شد بو شنایان اما و. با  آ
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 که صدایی و کرد می تن به نیکی و سادگی با را کورکننده هاي نقش آن نسرین زیرا بخشیدند می او بر را آور ترس ي سلیقه این

ـــت، برمی ناهماهنگ هاي پارچه آن میان از  هفته هر که هایی مهمانی خاطر به همچنین و. بود آهنگ خوش و مردّد ظریف، خاس

 .کرد می برگزار منزل در

 و تیره خانوادگی هاي مقبره وسیع و خالی هاي سردابه چون همواره که را منزل تاالرهاي شب جمعه هر ازدواجش زمان از نسرین

 در کنار دربان نقش در داشت اصرار کودکی هنگام الدین صالح. کرد می پُر زودرنج دوستان و پُرتاللو هاي روشنی از بود دلگیر

 و کشــیدند می ســرش بر دســتی نیز آنان و گفت می آمد خوش جواهر به آراســته میهمانان به جدّي و باوقار حال آن در و بایســتد

ـــان و خوانندگان و نوازندگان. بود هیاهو از پُر خانه ها جمعه. کردند می خطابش مامانی و کوچولو  کرده، برپا اي ولوله رقاص

شن، بازي شب خیمه یک در و کردند می اجرا شد، می پخش سیالن رادیو از که را غربی محبوب هاي آهنگ آخرین  راجاي خ

 در حال این با. بُرید می لعنت و نفرین یا و چوبی شمشیر با را عروسکی دشمنان سر بازي شب خیمه اسب بر سوار شده رنگ گلی

 گویی رفت، می راه پا نوك انگیز غم فضـاي آن در که کبوتروار زنی. خرامید می خانه در احتیاط با نسـرین هفته، روزهاي ي بقیه

سرش و بود بیمناك دار سایه سکوت آن زدن برهم از شت برمی قدم مادر پاي جاي که پ  گرفت، فرا را رفتن راه سبک آن نیز دا

  .کند بیدار کشید می انتظار خفا در شاید که را عفریتی یا جن هایت گام صداي نکند

 * 

 -سی -دي کالس دو هواپیماي بر سوار مادر هشدارهاي و گل هاي حلقه با جوان الدین صالح که روزي از سال پنج زمان آن در

 به زیبایی و مادري سرزمین و مجاور صندلی در چمچاواال چنگیز پدرش مقابل، در انگلستان. گذشت می بود کرده سفر غرب به 8

 .بگرید آسانی به توانست نمی نسرین مانند نیز آینده صلدین. داشت قرار پایش زیر

ستان کتاب هواپیما در  سفرنامه و ازیمف هاي پایه کتاب: کرد می نَقل را سیارات میان سفر که بود خوانده را تخیلی علمی هاي دا

 می حمل را "برگزیدگان" که دید می مادر ي ســـفینه را 8 -ســـی -دي خیال عالم در]. Ray Bradbury[ برادبري ري مریخِ ي

سان و خدا برگزیدگان آن وقت آن و. کند سافتی در ان صور، قابل غیر م سل که سفري در ت  کارگیري به با انجامد می طول به ها ن

ــالح علم ــاید که امید این به کنند، می مثل تولید نژاد اص ــان روزي ش ــجاع دنیایی در بازماندگانش ــه طالیی آفتابی زیر نو و ش  ریش

شد پدر ي سفینه باید که شد متوجه اینجا در. بگیرند شد چه هر زیرا مادر، نه با  الدین صالح. بود آنجا پدر، ابو، مرد، بزرگ آن با

 خیلی خیلی را پدرش که چرا. شد پدر ي کودکانه پرستش غرق دیگر بار و نهاد کناري به را اخیر هاي گله و تردیدها ساله سیزده

 بحث وارد او با که این محض به اما. بود اي العاده فوق پدر بود نکرده رشد به شروع فکرت وقتی تا حال هر در. داشت می دوست

صور شدي می ستش دیگر که کردي می ت ست، من متعالی وجود که کنم می متهم را او من. حاال کن ولش. نداري دو  که چنان ا

 احلیلی به ببیشتر بلکه نبود پرنده رحم ي سفینه واقع در پدر، ي سفینه بله،... بود ایمان دادن دست از به شبیه پیوست وقوع به آنچه

 .بودند فروریختن انتظار در اسپرماتازویید مشتی چون مسافرانش که داشت شباهت آهنین

سات میان در چمچا بعد، ها سال. بدانی را لندن وقت تا ببند ته و سر را ساعتت بمبئی در -زمانی اختالف نیم و ساعت پنج سا  اح

 .کنم می متهم زمان کردن رو و پشت به را او من پدرم،: گفت خود با تلخش
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سافتی چه تا ها آن سی به بودن هندي از: یا. کالغ مثل هزار نیم و پنج کردند؟ پرواز م صله شدن، انگلی  گیري اندازه قابل غیر اي فا

 اندك همیشه شهرها میان ي فاصله. آمدند فرود دیگر کالنشهري بر و برخاستند بزرگ شهري از ها آن که چرا دور، چندان نه: یا

  .پیماید می را مَهیبتري و تر، تیره تر، تهی فضاي کند، می طی کوچک شهري تا را مایل صد که اي دهاتی زیرا است،

سر بود مراقب که حالی در: کرد چه هواپیما شدن بلند هنگام چمچاواال چنگیز اما و شت دو نبیند، را آن پ ستش دو انگ  هم در را د

 .گرداند هم دُور را هایش شست و پیچید

.[ م. آویختند می دار به را گناهکاران آن در که قدیم لندن در محلی] برن تاي درخت قدیم محل قدمی چند در هتلی در وقتی

 در که داشت دست در سیاهی چرمی کیف. کرد دراز را دستش و ".است تو مال این بگیر،": گفت پسرش به چنگیز شدند، مستقر

  .بگیر. اي شده مرد دیگر حاال. نبود اي شبهه و شک هیچ جاي هویّتش

 در الدین صــالح و بود چمچاواال چنگیز کوچک هاي دام از یکی آن هاي اســکناس ي همه با شــده، توقیف کیف دادن پس ولی

 پنیر قوطی یا شکالت بسته یک کند، تنبیه را او خواست می پدرش گاه هر کودکی اوان از. بود افتاده ها دام این در زندگی سراسر

 با و زد می بغل را او آمد، می پیش گرفتنش براي الدین صــالح که همین و آورد می هدیه برایش دیگري کوچک چیز یا کرافت

 "هان؟ بیاندازي، هَچَل به را خودت تا است کافی هویج تکه یک بار هر. خر اي": گفت می تشر و خشم

شان که را هدیه این و گرفت را پیشکشی کیف الدین صالح نیز لندن در  حاال": گفت پدر ولی پذیرفت بود رشد سن به رسیدن ن

سؤولیت هستیم لندن در وقتی تا اي، شده مردي خودت براي که ساب صورت مدت این در بگیر، گردن به را پیرت پدر م  را ها ح

 ".پردازي می تو

 الدین صالح و بود زمستان. کرد نخواهد تغییر ساعت به شباهت بی داري، نگه ته و سر را آن که این ولو که سالی. 1961 ي ژانویه

ـــرما از نه ولی لرزید، می هتل اتاق در چمچاواال ـــتی از او. س ـــراپاي که وحش  آخر. لرزید می برخود بود گرفته فرا را وجودش س

  .بود شده مبدل جادوگر نفرین به ناگهان طالیش ي گنجینه

 منظور زیرا. شد مبدل کتاب و حساب و دخل و خرج کابوس به برد سر به لندن در روزي شبانه ي مدرسه به رفتن تا که اي هفته دو

 قیمت شــد ناچار الدین صــالح و نکرد جیب به دســت بار یک مدت آن طول تمام در و بود گفته که بود چیزي همان دقیقاً چنگیز

 هاي یقه با هوسن وان مارك سفید و آبی راه راه پیراهن دست هفت و دکمه هشت آبی فاستونی بارانی یک مثل الزم، هاي لباس

 شق آنقدر یقه. بپردازد خودش کند، عادت اش یقه ي دکمه به تا بپوشد روز هر کرد می وادارش چنگیز که را جُداشو آهاري نیمه

 ناچار گذشته آن از. کشند می اش شده سبز تازه آدم سیب زیر درست را کندي کارد انگار کرد می احساس الدین صالح که بود

 از که بود مشــوش چنان رو این از. بماند باقی چیزها ســایر و هتل صــورتحســاب پرداخت براي کافی پول که کند خرج طوري بود

 غذا رستوران در که این یا و ندیدند، هم را ین نی تري سنت اهالی جهنم فیلم حتی. فیلم یک حتی. بروند سینما به نخواست پدرش

ــال و نخوردند هم چینی خوراك وعده یک حتی. بخورند ــتین از که چیزي تنها بعد ها س  ان،? او ? ال به وُرودش ي هفته دو نخس

سکناس آورد، می یاد به عزیز ان ? او ? دي ضع. پنس و شیلینگ پوند،. بود خُرد پول هاي سکه و ا  شاگرد مانند الدین صالح و

سوف شاه چاناکیا سید بزرگ مرد آن از که بود] Chanakya[ فیل ست گفته این از منظورش پر سان که چی  جهانی در تواند می ان

شد کند می زندگی که شد و با سخ و نبا شن که جماعتی میان از کرده آب پُر را آن و داري برمی را اي کوزه که شنید پا  گرفته ج
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ـــورت آن در زیرا نریزد، زمین بر آب اي قطره که کنی می حمل طوري اند ـــاگرد. بود خواهد مرگ مجازاتت ص  کار پایان در ش

شن نبود قادر صیف را روز آن ُسرور و ج سش ي همه زیرا کند تو  چون و بود کرد می حمل سر روي به که اي کوزه متوجه حوا

 .بود گذشته مردم میان از کوري

 تماشــاي جز کاري هیچ و داد نمی نشــان التفاتی نیز نوشــیدن و خوردن به حتی ظاهراً و بود آرام بســیار چمچا چنگیز روزها آن در

 ي برنامه وقتی ویژه به نمود، می شاد بود دوخته تلویزیون به چشم نشسته، اتاق ي گوشه دایماً که این از و داد نمی انجام تلویزیون

 ".اندازد می نسرین یاد به مرا بی بی ویلما این آخر": بود گفته پسرش به. آمد می پرده روي] the Flintstones[ ها استون فلینت

شید الدین صالح ست هرگز اما کند، اثبات را بلوغش او از تر طوالنی مدتی در و پدر همراه گرفتن روزه با کو  آخر به را آن نتوان

ساند  ي شده سرخ ي جوجه که نزدیک قیمت ارزان ي دکه به و شد می خارج هتل از گرفت می شدت گرسنگی درد وقتی و بر

 جوجه وقتی. چرخیدند می هایشان سیخ روي آهسته ویترین، پشت در آویخته روغنی، هاي جوجه. رفت می فروخت می حاضري

 هشت فاستونی داخل ناچار به ببینند، را آن هتل کارکنان نبود مایل چون. کرد شرم احساس شد، هتل وُرودي سالن وارد دست به

 سـرخ ي چهره و کرده باد بارانی با رسـید، می مشـام به هیکلش تمام از شـده سـرخ ي جوجه گند بوي که حالی در و چپاند دکمه

سور سوار شت ي جوجه با. رفت باال و شد آسان سورچی و زنان بیوه ي خیره نگاه زیر دکمه ه شمی ها، آسان شتی خ  با که ناپذیر آ

شت شمی. شد متولد درونش در سوخت، می اش سینه در همچنان قرن ربع از بیش گذ ساس که خ ستش ي کودکانه اح  را پدر پر

سات با همراه سا شید نابودي به وجودش در مذهبی اح شش منتهاي که ساخت مردي وي از و ک  هر خدا، از نیازي بی براي را کو

 باشد، توانست نمی و نبود هرگز پدرش آنچه به شدن تبدیل تمایل اش، درونی خواست به که کوششی. بست کار به خدایی گونه

 و دربیاید آب از صحیح بود گفته مادرش آنچه اگرچه. انگلیسی یک بله. زد می دامن عیار، تمام انگلیسی یک به شدن مبدل یعنی

شته کاغذ فقط ها توالت در شو براي صابونی و چرك و ولرم آب تنها ورزش از بعد و باشند گذا سترس در شست  اگرچه و باشد د

ستانی لخت درختان میان در عمر مابقی گذراندن مفهومش شد زم  می چنگ آبکی و کدر نور هاي ساعت اندك به نومیدانه که با

 هاي شخصیت از یکی چون پشم از کوهی زیر خوابید، می مالفه با همیشه زمان آن تا که الدین صالح زمستان هاي شب در. زنند

 انگلیسی عوض در. نداشت اشکالی ولی. باشد شده محکوم سینه روي بر سنگی تحمل به خدایان دستور به که نمود می اي اسطوره

 کنار این که چرا دادند، نمی بروز او به را اســرارشــان و زدند می نیشــخند اش لهجه شــنیدن با ها، همکالســی که این ولو. شــد می

شتن ست که بود هنگام آن در. کرد می پابرجا تصمیمش در پیش از بیش را او ها گذا سک و زد عمل به د  که کرد پیدا را هایی ما

سک: شناختند می یاروها این سک یا پریده رنگ مردمان هاي ما  میان را او سرانجام و داد فریب را همه که این تا. دلقکی هاي ما

صور و پذیرفتند خود ست خودمان از" که کردند ت سانی ي شیوه به الدین صالح".ا ساس ان شویق را ها گوریل که ح  می اغوا و ت

  .داد فریب را ها آن بچپاننند، دهانش در موز نوازش و نرمی با همراه و بپذیرند، گروهشان در عضوي چون را او تا کند

: گفت پدرش پرداخت، را صــورتحســاب آخرین و کرد خالی بود یافته کمان رنگین انتهاي در روزي که را کیفی که این از بعد( 

ست چیزي این مردي؟ جور چه ولی ".ام ساخته مرد یک تو از من آمدي، بر کارها ي همه ي عهده از خودت دیدي؟ حاال"  که ا

 .)است دیر خیلی دیگر که فهمند می زمانی و دانند نمی پیش از. دانست نخواهند هرگز پدرها

 بود نشسته صندلی روي که همانطور و دید بشقابش در دودي ماهی نوعی صبحانه هنگام روزي که بود کرده شروع را مدرسه تازه

 را همه. بود ریز هاي تیغ از پُر. برد دهان به را آن از اي لقمه سرانجام. کند شروع باید ماهی کجاي از دانست نمی. ماند خیره آن به
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 حتی. کردند می تماشایش هایش همشاگردي و کشید می رنج سکوت در. بود همانطور هم بعدي ي لقمه ولی آورد در دهانش از

 نداشت اجازه. خورد را ماهی ي همه تا کشید طول دقیقه نود. خورد باید اینطور را ماهی بدهم، نشانت بگذار نگفت ها آن از یکی

 به فکر این وقت آن. گریســت می حتماً توانســت می اگر و بود درآمده لرزه به بدنش آخرها آن. برخیزد میز پشــت از کار پایان تا

ست گرفته مهمی درس که رسید ذهنش ستان. ا ستخوان و تیغ و خاص اي مزه که بود اي دودي ماهی انگل شت فراوان ا سی و دا  ک

سید نتیجه این به. بخورد چگونه را آن که آموخت نمی او به هرگز ست خري کله و لجباز آدم که ر سم و ا  شان همه به": خورد ق

  .انگلستان فتح راه در گام نخستین. بود موفقیتش اولین دودي ماهی خوردن ".بینید می حاال. دهم می نشان

 .کرد آغاز را انگلستان فتح خاك مشتی خوردن با فاتح ویلیام گویند می 

* 

سه بعد سال پنج شت خانه به گفته ترك را مدر شگاهی آغاز انتظار در. بازگ ستان در دان  به تبدیلش و تحول مدت این در. بود انگل

سرین. بود پایان به رو] Vilayeti[ والیتی یک شت می سرش به سر پدر برابر در ن  می شکایت خوب چه ببین": گفت می و گذا

 آن از خواب هنگام نیست بعید و اند شده شل سقفی هاي بادبزن گوید می. دارد اساسی و بزرگ انتقادهاي چیز همه به نسبت کند،

 بالکن. پزیم نمی کنیم، سرخ که آن بی را ها خوراك بعضی چرا. اند کننده چاق همه غذاها. سازند جدا بدنمان از سر و بیفتند باال

سـت باال ي طبقه هاي  نمی آن نگهداري به و توجهیم بی خانه به چرا بداند خواهد می. ورآمده رنگشـان و اند شـده خطرناك و سـُ

ــد اندازه بی باغ درختان و ها گیاه. پردازیم ــتیم جنگلی مردمان ما او ي عقیده به. اند کرده رش  اندازه بی هم هایمان فیلم تازه و. هس

ــن ــت نزاکت بی و خش ــش ها آن از او و اس ــت زیاد مرض و درد آنقدر و آید نمی خوش ــیر آب کند نمی جرأت آدم که اس  را ش

 خوب قدر این و برگشــته انگلســتان از ما کوچولوي صــالو. جان شــوهر اند آورده بار دیگري طور را او واقعاً. من خداي. بخورد

 ".است شده آقا و کند می صحبت

 می پرسه درختان زیر گاه. رفت می فرو دریا در که کردند می تماشا را خورشید و داشتند برمی گام ها چمن روي غروب پایان در

 ولی نامید، می صلدین را خودش حاال انگلیس مد از پیروي به که( الدین صالح. ریشو مردان چون یا و مار هیبت به درختانی. زدند

ـــالح خاطر به تئاتر کارگزار یک بعد، مدتی که این تا بود، چمچاواال همچنان خانوادگیش نام  نام ،)کرد کوتاه را آن تجارتی مص

ـــیاري ـــعله جاکاراندا، بانیان، جک، درخت: بود گرفته فرا را ها آن از بس  یا مویی چهویی کوچک هاي بوته چنار، و جنگل ي ش

ست به چنگیز که گردویی درخت زندگیش، درخت پاي نزن دستم سرش تولد روز خود د شته پ سر و پدر. بودند روییده بود، کا  پ

 تصور این با صلدین. یافتند نمی مناسبی پاسخ نسرین مالیم هاي شوخی براي و بودند کرده گم را پایشان و دست تولد درخت پاي

ـــده گم چیزي و بود بهتري جاي بداند، را درختان نام که این از قبل باغ که بود درگیر انگیز غم ـــت نمی هرگز او که بود ش  توانس

شمان در تواند نمی دیگر که دریافت چمچا چنگیز و. یابد بازش سر چ سردش چنان نگاه آن تلخی که چرا. بنگرد پ  که کرد می دل

شان دراز دُوران در گاه که ساله هجده گردوي درخت کنار از وقتی. شد می بدل یخی تکه به قلبش گویی صور دوری  بود کرده ت

سرش تنها روح ست جاري آن در پ شت ا سب ها واژه کرد، سخن آغاز و گذ صویري وي از و درآمد کار از نامنا  جدّي و سرد ت

 مردي چنان به شــدنش تبدیل ســرانجام ترســید می و باشــد خواســت نمی هرگز که مردي گونه آن تصــویر درســت یعنی. داد ارایه

 .گردد ناپذیر اجتناب
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ـــرین به خطاب ـــرت به": غرید نس  هم اش خانواده ناچار به بگیرد، یاد را اش خانواده تحقیر که رفته خارج به این براي اگر بگو پس

ـــی مارد خوار را او که این جز احســــاس ـــ ند می فکر مگر. ندارد بش ندارم آن از کیســــت؟ ک جا  a grand[ بزرگ هاي پان

panjandrum[شود؟ نصیبم غریب و عجیب موجودي جایش به و بدهم دست از را پسرم که است این من سرنوشت آیا ؟" 

 ".ام تو مدیون هستم هرچه من عزیز، پدر": داد پاسخ پیرمرد به صلدین اما

 وســاطت براي نســرین هاي تالش و بودند خاطر رنجیده کماکان تابســتان ســرتاســر در دو هر. بود خانوادگی گفتگوي آخرین این

شد آغوش در را تو دهد نمی اجازه غرورش اما کشد می رنج مُدام بیچاره. بخواهی معذرت پدرت از باید تو عزیزم. بود بیهوده  بک

. پسر نه داد، می تن سازش به پدر نه ولی. کردند وساطت پیر ي] Vallabh[ واالبه شوهرش و کاستوربا اش ننه حتی. کند آشتی و

 ".است هم عین جنسشان پسر و بابا. است یکی دوشان هر طبیعت که است اینجا مشکل": گفت نسرین به کاستوربا

ستان با جنگ که هنگامی سپتامبر، ماه در سرین شد، آغاز پاک سارت نوعی با ن  کماکان را ها شب جمعه هاي مهمانی کرد اعالم ج

ضیح و کرد خواهد برگزار شان که این براي": داد تو سلمان و هندوها هنوز بدهیم ن ستی توان ها، م شمنی به فقط و دارند هم دو  د

شمان در برقی چنگیز ".پردازند نمی سرش چ  پنجره ي همه بر گفت خدمتکاران به عوض در و کرد خودداري مباحثه از و دید هم

 آخرین براي چمچاواال صلدین شب آن. کنند استفاده آن از شهر اجباري خاموشی ساعات در که کنند نصب ضخیم هاي پرده ها

 -رسیدند میهمانان که هنگامی و پوشید را شب هاي میهمانی مخصوص انگلیسی کت وي. شد ظاهر دربانی قدیمیش نقش در بار

 و ها نوازش همان -نداشتند گذشته با تفاوتی این جز ولی بود نشسته رویشان و سر بر زمان اي نقره گرد که قدیمی میهمانان همان

سه شته هاي بو ساس با توأم را گذ . شده بزرگ چقدر ببینید گفتند می ها آن. کردند تبرك را جوانیش با ها، قدیم براي دلتنگی اح

سر چه شتن پنهان تالش در همه. بگویم چه. نازنینی پ  و ".دارد وجود هوایی حمالت خطر": بود گفته رادیو. بودند جنگ هراس دا

 .بود خشونت به آمیخته نوازششان یا و لرزید می اندکی دستشان کشیدند می دست صلدین موهاي به وقتی

ستجوي در میهمانان و شد بلند دیروقت آژیر صداي سه ها، تختخواب زیر در پناهگاه ج سرین. شدند پنهان دیگر جاهاي و ها قف  ن

ـــاري که چمچاواال ـــت تن به اي روزنامه طرح س  که حالی در و یافت تنها گوناگون هاي خوراکی از مملو میز کنار را خود داش

ــی اتفاق کرد می وانمود ــت، نیافتاده خاص ــت دهان به ماهی اي قطعه اس ــید و گذاش ــور با کوش  میهمانان به میز کنار در خود حض

 آنجا کس هیچ کرد، گیر گلویش در شد مرگش سبب سرانجام که اي ماهی استخوان وقتی که بود اینطور. ببخشد دوباره اطمینانی

 دودي، ماهی فاتح صــلدین حتی. بودند کرده قوز بســته چشــمان با کناري و گوشــه در یک هر میهمانان. برســد دادش به تا نبود

 و پیچید خود بر زنان نفس افتاد، زمین به چمچا نسـرین. بود کرده گم را پایش و دسـت نیز متفرعن ي برگشـته انگلیس از صـلدین

ــداي با وقتی و. مرد ــفندوار که میهمانان کرد، اعالم را خطر رفع که آژیري مجدد ص ــتند، گوس  اتاق میان در را خود میزبان بازگش

ند مُرده ناهارخوري قل به. یافت عاتی نَ که یافت، جریان بمبئی در که شـــای  khali- pili[ کاالس لی پی کالی یا مرگ ي مالئ

khalaas[، بود رفته دست از همیشه براي دلیلی هیچ بی نسرین واقع در. بود ربوده را او.   

  

* 
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سرین مرگ از سال یک هنوز ستخوان بر غلبه در ناتوانی اثر در چمچاواال ن سرش ي شیوه به ماهی ا  خوانده درس خارج در که پ

 کالج در صلدین. کرد ازدواج دیگر بار باشد، داده هشداري یا آورده، زبان بر اي کلمه قبالً که آن بی چنگیز که بود نگذشته بود،

سی شگی، تاب و آب از عاري نگارش سبک با پدرش که کرد دریافت اي نامه انگلی  و بود شدن منسوخ ُشرُفِ در که سبکی همی

 باز بود رفته دست از آنچه زیرا کن شادي": بود نوشته. باشد شاد بود داده فرمان او به برد، می کار به نگاري نامه در همیشه چنگیز

سرین نیز جدیدش ي مادرخوانده دریافت صلدین که هنگامی ".آمده شمگین و ظالمانه اي نامه و زد سرش به یکباره دارد، نام ن  خ

 از گذرد می دختران و مادران میان آنچه با و شود می یافت پسرها و پدرها میان تنها که بود اي گونه به نامه خشونت. نوشت پدر به

شت امکان که دارد تفاوت جنبه این ست پنهان آن پس در کردن خُرد آرواره و زدن م صله چنگیز. ا سخ در اي نامه بالفا . نوشت پا

 لطفاً ": بود شده تشکیل دغل و مادرجنده حقیر، رذل، سانسورچی، نکبت، اوباش، قدیمی ناسزاهاي خط چهار از که کوتاه اي نامه

 ".هستید عالی سرکار امر این نتایج مسؤول": که بود آمده پایان در و ".شود می اعالم باطل همیشه براي خانوادگی روابط ي کلیه

شودگی از حاکی دیگري ي نامه صلدین سکوت، سال یک از پس  و تهدیدآمیز ي نامه از برایش آن تحمل که کرد دریافت بخ

سرجان،": که بود کرده دل درد چمچاواال چنگیز. بود ناگوارتر قبلی ي طردکننده  کرد خواهی تجربه را لحظاتی شدي پدر وقتی پ

ــیرین خیلی -آه -که ــت ش ــان. اس ــاند می زانویش روي را نازنین ي بچه عالقه فرط از انس  هیچ بی ناگهان، و کند می نوازش و نش

 اما بگیرد، فرا را انســـان خشـــم آن یک شـــاید. کند می خیس را آدم بگویم؟ صـــراحت با توانم می -عزیز موجود آن هشـــداري

 که او نیست؟ مقصر کودك که فهمیم نمی بزرگساالن ما مگر زیرا. رود می میان از بود شده پدیدار که سرعتی همان به بالفاصله،

 ".ندارد آگاهی خود عمل این از

 از قبل او. کند حفظ را منشانه بزرگ ظاهراً سکوتی کوشید بود رنجیده سخت شاشو کودك یک با خود ي مقایسه از که صلدین

 در رو این از. بود نشــده غازآ قانونی هاي گیري ســخت هنوز هنگام آن در زیرا بود، گرفته انگلیســی پاســپورت تحصــیالتش پایان

 با را چمچا چنگیز پاســخ. برآید هنرپیشــگی کار جســتجوي به و کند اقامت لندن در دارد قصــد داد خبر چنگیز به کوتاه یادداشــتی

ست سپرس پُ ست بهتر": کرد دریافت اک شوي عیار تمام ژیگولوي یک یکبارگی ا  را افکارت و رفته جلدت به شیطان من نظر به. ب

 مادر ي خاطره به کشــورت، به آیا باشــی؟ مدیون چیزي کنی نمی تصــور اي، گرفته ما از همه این که تو. اســت داده تغییر کلی به

 پُرنور هاي چراغ زیر خودآرایی و دادن قِر به را زندگیت ي همه خواهی می آیا نیستی؟ مدیون خودت روح و ذهن به یا و عزیزت

 بگیري؟ آغوش در اند، داده پول آلودت ننگ اعمال تماشـــاي براي که هایی غریبه ي خیره نگاه زیر را طالیی مو زنان و بگذرانی

 جواب ببینم بگو! بشود هنرپیشه خواهد می. هستی جهنمی شیطانی یا ،]ghoul, hoosh[ هوش غول، یک بلکه نیستی، من پسر تو

 "بدهم؟ چه را دوستانم

 خیال اي، یافته را خودت ملعون جن که حاال": بود افزوده بود خلقیش کج از حاکی که را زیر انگیز رقت یادداشت امضا زیر در و

 ".کن فراموش را جادو چراغ بردن ارث به

 * 

ــرش براي گاه به گاه چمچاواال چنگیز پس آن از ــت می نامه پس ــأله و نوش ــیاطین ي مس  می. کرد می یادآوري را زدگی جن و ش

 لحنی با یا و ".شــیطانند آثار بهترین حیواناتی چنین و شــود می پا دو دروغی به تبدیل نباشــد صــادق خود با که مردي": نوشــت
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ساتی سا شت می اح سرم": نو شته نگه گردو درخت در سالم و صحیح را تو روح من پ سمت در تنها شیطان و ام دا  کرده حلول ج

  ".بازیاب کند، می رشد باغ در که را ابدیَت روح و بازگرد خانه به شدي خالص شرش از وقت هر پس. است

 بازشناخته آسانی به و بود اعتماد از حاکی و آراسته گذشته در که پدرش خط. بود کرده تغییر ها سال این طول در ها نامه دستخط

 بیش پدرش که شنید صلدین و نیامد اي نامه دیگر سرانجام. بود گراییده پاکی و سادگی به و شده تر آرایش بی و باریکتر شد، می

 دنیایی از که خاطر این به شاید. است گزیده عزلت ي گوشه که یافته شدت چنان کشش این و شده الطبیعه ماوراء جذب پیش از

 .یابند نمی امنی مکان مؤمنین دنیایی چنین در زیرا بگریزد، بربایند را پسرش بودند قادر شیاطین آن هر که

 و بودند مسلمان بمبئی اهالی حال بی و مالیم ي شیوه به والدینش. بود گشته صلدین تشویش سبب دوري رغم علی پدر دگرگونی

شتر الهی هر از را چنگیز پدرش کودکی در الدین صالح  آلود کفر النوع رب آن پدر، که این قبول رو این از. دید می خدا شبیه بی

ـــت اي جذبه دیگر اکنون هرچند( ـــن این در ،.)نداش ـــر براي کند، می خم کمر مکه به رو و زند می زمین به زانو پیري س  بی پس

 .بود ناگوار سخت خدایش

 کار به پدرش که پري و جن زبان همان با باشد مؤثر بیانش خواست می که حالی در و ".است جادوگر آن تقصیر": گفت خود با

سیر که منم این آیا دو، ي شماره نسرین": افزود می بُرد می  دستخطم که من است؟ کرده حلول جسمم در جن و ام شده شیطان ا

 ".نکرده تغییر

شت ها سال. نیامد اي نامه دیگر شه چمچا، صلدین سپس و گذ سرپرو بازیگران تئاتري گروه با همراه ساخته، خود ي هنرپی  پرو

]Prospero Players [کند باز را هندي دکتر نقش شــاو، برنارد جُرج اثر میلیونر بانوي ي نمایشــنامه در تا بازگشــت بمبئی به .

شش نیازهاي با را صدایش صحنه روي  ها مدت که را اي لهجه آن و گفتن سخن شیوه آن تئاتر، از خارج ولی داد، می تطبیق نق

 می خیانت او به صدایش. جهید می بیرون دهانش از باردیگر صدا بی و صدادار حروف آن بود، داده تغییر و انداخته دور به پیش

 .ندارند آن از کمی دست نیز بدنش دیگر هاي قسمت دریافت زودي به و کرد

* 

ــازد، نو از را خود خواهد می که آن ــی چنین تعبیري به. کند می ایفا را خالقی نقش بس ــخص  انگیزترین نفرت و کافر غیرطبیعی، ش

ستقبال در که اي قهرمانانه تمایل و تالش در. یابند می او در اي جاذبه دیگر اي زاویه از ولی. است موجود شان خود از خطر ا  می ن

ــتحاله از ها آدم بعضــی که چرا. دهد ــیاســی و اجتماعی دیدگاه از را آن یا و آیند نمی بیرون زنده ي اس ــتر: کنید بررســی س  بیش

 هاي نسبت اثرات که این تا کنیم می خود از که دروغینی توصیف. آیند در دیگر هیأتی به توانند می و آموزند می را آن مهاجرین

ـــازیم برطرف اند داده ما به که را ناروایی  می خلق را خود که مردي. امنیتی دالیل به هم آن کنیم، می پنهان را واقعیمان خود. س

 چند که این یا و آورد می در را خدا اداي بازهم بگویید شاید. بیاورد ایمان او به کسی که است نیازمند پیروزیش اثبات براي کند،

 و نکوبند هم به را هایشـــان دســـت کودکان اگر. بیاورید یاد به را] Tinkerbell[ زن بند زنک ي قصـــه و بیایید پایین خط چوب

 .دیگر است همین انسان: بگویید سادگی به شاید یا و. آیند نمی وجود به پریان نکنند، شادي

 .عشق: اید زده حدس درست بله. هست نیز دیگري به ایمان محتاج بلکه بیاورند، ایمان او به که دارد نیاز تنها نه
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ـــلدین ـــان به هنوز ها زن که دُورانی ،60 ي دهه پایان به مانده روز نیم و پنج چمچا ص ـــتند، می روبان موهایش  الولیس پمال با بس

]Pamela Lovelace [ــنا ــد آش ــالنی میان در او. ش ــگان از مملو س ــت هنرپیش ــکیس ــتاده تروتس ــلدین و بود ایس  دیدگانی با را ص

سیار درخشان،  ترك را میهمانی دیگري مرد با او و گرفت انحصار در شب تمام لبخندش با را او صلدین. نگریست می درخشان ب

شت خانه به ناچار. گفت شمان، خواب تا بازگ ست و کمر باریکی لبخند، چ  دنبال به تمام سال دو صلدین. ببیند را پمال لطیف پو

 امانتدار زن که دریافت بود شگفتزده شکیبایی همه این از خود که او. کند می تسلیم میلی بی با را هایش گنجینه انگلستان. بود پمال

 روي که همین رو این از. رفت خواهد باد بر کرده خود ساختن و تغییر براي که زحماتی ي همه نشود، رام اگر و گشته سرنوشتش

ستگاه در ها شب نیمه که اي قالیچه پیچیدند، هم در پمال سفید ي قالیچه شم به صلدین لباس روي هایش کرك اتوبوس ای  می چ

 ".کن باور. اي بوده انتظارش در که همانم من. بده را اجازه این من به": افتاد التماس به خورد،

ــبی ناگهان ــت کرده باورش که گفت و داد اجازه قبلی ي مقدمه هیچ بی ش ــلدین. اس  او با بدهد عقیده تغییر پمال که این از قبل ص

 کرد می قفل خود روي به را خواب اتاق در بود غمگین وقت هر پمال. بخواند را افکارش چگونه نیاموخت هرگز اما کرد، ازدواج

 او. نامید می صدف را او صلدین ".ببیند حالت آن در مرا کسی ندارم دوست. ندارد ارتباطی تو به": گفت می. بشود بهتر حالش تا

 می مجلل عمارتی در ســـرانجام و کوچک اي خانه در بعداً زمین، زیر یک در اوایل که مشـــترکشـــان زندگی ي بســـته درهاي بر

 دســت به دوباره اطمینانی خود در که خاطر این به بیشــتر صــلدین نیاز ".کن باز را در دارم، دوســتت": کوبید می مشــت گذشــت

 توان هرگاه چرا پمال فهمید نمی. نیافت در بود، نهفته کننده خیره لبخند آن در که را اي ناامیدي هرگز که بود شـــدید چنان آورد،

 کرده خودکشی قمار در باخت از ناشی هاي بدهی در غرق دو هر مادرش و پدر کرد فاش وقتی و. شود می پنهان ندارد درخشیدن

 که زنی طالیی، دختر را او که صدایی. ماند تنها صدایش اَشرافی آهنگ با که بود شده بالغ تازه پمال. بود شده دیر خیلی دیگر اند،

 نداده را این زحمت خود به حتی مادرش و پدر. بود گمگشــته و کس بی موجودي او که حال. نمایاند می کرد حســادت او به باید

سیدن تا که بودند شان ر شد سن به دختر شند شکیبا ر ضح پس. با ستش چقدر که بود وا شتند، دو  به اعتماد هیچ او رو این از و دا

شت نفس شه سبب همین به و بود، هراس و بیم از آکنده گذرانید می جهان این در که دمی هر و ندا  هفته گاه و زد می لبخند همی

 که است میمونی یا و محتوا بی اي الشه آشغال، تکه یک کرد می احساس و لرزید می و بست می خود روي بر را در بار یک اي

  .ندارد خوردن براي فندق

. اسـت نقص دچار هایش کروموزوم که فهمید صـلدین سـال ده از بعد ولی دانسـت می مقصـر را خود پمال. نشـدند دار بچه ها آن

 یاري به ظاهراً و بود برده ارث به ژنتیک طور به را نقص این او. آورد نمی یاد به درســت کوتاه، یا بودند دراز یا هایش کروموزوم

 پدر از را نقص این اما. بود نیامده در کار از اي الخلقه ناقص و غریب و عجیب موجود و مانده زنده فعلیش شـــکل به که بود بخت

شکان یک؟ کدام از مادر؟ از یا بود برده ارث به شتند جوابی پز  را یک کدام الدین صالح که زد حدس توان می سادگی به و ندا

 .زد حرف نباید مُردگان سر پشت باشد هرچه. شمرد مقصر

  .ساختند نمی هم با شوهر و زن ها تازگی

  .دم همان نه اما اندیشید موضوع این به بعدها او
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 دور همدیگر از رفته رفته هم شـاید نداشـتیم، فرزند که خاطر این به شـاید. بود افتاده انداز دسـت به ما زندگی گفت، خود با بعدها

 ندیده را فروخورده هاي ستیزه و خراش همه آن و گرداند می رو بار خشونت تقالي آن از دُوران آن در... هم شاید و بودیم، شده

  .آید باز پمال لبخند تا کشید می انتظار بسته چشمان با و گرفت می

شان قلب این لبخند، این به اعتقاد او شید و شمرد جایز را شادي درخ شان اي آینده تا کو شان هر براي را درخ سم دو  با و کند مج

شتن شانسی خوش به هندوستان به سفر هنگام. بخشد واقعیت آن به خیال، آن باور . ام آورده شانس من. اندیشید می زنی چنین دا

 ها سال ي پُرسایه راه آن بود خوش چه و. هستم دنیا ي حرامزاده ترین شانس خوش من. ندارد هم بحث ام، آورده شانس که البته

  .پمال مالیم و نجیب حضور در پیري و عمر انداز چشم یافت، می امتداد برابرش در که

 بمبئی، به رسیدن از بعد ساعت هشت و چهل که بود نزدیک ناچیز و ساختگی واقعیت این باور به و کرده تلقین خودش به چنان او

 شــروع از قبل بله،. رفت هوش از که بود این شــد نازل ســرش بر که بالیی اولین خوابید، می] Zeeny Vakil[ وکیل زینی با وقتی

 به را جهان حرکت راســت چشــم از انگار که بودند متضــاد چنان رســید می مغزش به که هایی پیام آخر. افتاد حال بی بازي عشــق

  .دید می راست سمت به لغزیدن حال در را آن چپ چشم از و چپ سمت

* 

 هوا بی زیرش صداي و اپرایی بازوان با میلیونر، بانوي نمایش پایان در اول، شب کرد، بازي عشق او با که هندي زن نخستین زینی

صوص کن رخت وارد شته سال همه این که انگار شد، مخ ست کننده مایوس سال همه این"...ها سال. بود نگذ  خودت، جان به. ا

مام در من مایش طول ت نگ تو که بودم منتظر ن ـــلرز پیتر عین. بخوانی را من بر واي آه گذار گفتم می دلم توي. دیگر س  ببینم ب

سته سکواش راکت با آید می یادت بگیرد؟ یاد را نت یک خواندن توان . عزیزجان بود بامزه خیلی آوردي؟ می در را الویس اداي ا

ست؟ دیگر این ولی. دیگر بود بازي خُل اما شنامه در چی  از را خودت توانی می کن، گوش درك، به. ندارد وجود آوازي که نمای

 "اي؟ کرده فراموش را بودن ما با نکند. باشی ها محلی ما با و کنی خالص سفیدها این دست

 مشــهور طرح] Quant کُوانت مدل را موهایش و داشــت باریک چوب مانند پیکري که آورد می خاطر به نوجوانی در را زینی او

سی  و شرور دختري. شد می کج موها مخالف جهت در لبخندش و بود کرده کوتاه اریب.[ م. شد معروف 60 ي دهه در که انگلی

 آنقدر و رفته] Falkland Road[ فالکلند خیابان هاي کافه آن از بدنام،] adda[ آداي یک به خنده محض بار یک. پروا بی

 چهره که بودند کرده تهدید چرخاندند می را کافه که پااندازهایی سرانجام که بود نوشیده کوکاکوال و بود کشیده سیگار و نشسته

ساند، می آخر به را سیگارش که حالی در زینی. بود قدغن کافه در "آزاد کار" آخر. کرد خواهند کاردي را اش  اش خیره نگاه ر

 پایان به پزشکی تحصیالت سالگی چند و سی در حاال. بود دیوانگی هم شاید. گفت ترك را کافه پروا بی و نگرفت بر ها آن از را

 ابري رســیدن خبر شــنیدن محض به. کرد می کار شــهر هاي خانمان بی براي و دید می مریض کندي بریج بیمارســتان در رســانده،

 منتقد زینی. اســت ها امریکایی کار گفتند می. بود رفته] Bhopal[ بوپال به کند، می نابود را ها ریه و چشــمان گفتند می که ناپیدا

سطوره ي درباره که کتابی شهرت و بود نیز هنري صالت ي کننده محدود ي ا  این مگر ولی. کرد بینی پیش شد می را بود نوشته ا

 آن جایگزین را تاریخی معتبر التفاتی اخالق نوعی بود کوشــیده او که بود فولکلوریک زندان همان جز چیزي بحث مورد اصــالت

 اما. باشد مناسب اش اندازه که لباسی هر کردن قرض هم آن بود؟ گرفتن قرض مبناي بر ملی فرهنگ سراسر که این نه مگر. سازد
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ــهرت ــتر کتاب ش ــخه یک وقتی. بود کرده انتخاب کتابش براي را "خوب هندي تنها" عنوان زینی. بود عنوانش خاطر به بیش  از نس

ست این منظور": گفت داد می چمچا به را آن ست مُرده هندي خوب هندي تنها که ا ست و خوب طریق یک تنها چرا. ا  هندي در

ست هندو بنیادگرایی همان جز چیزي فکر طرز این دارد؟ وجود بودن ستیم، بدي هاي هندي همگی ما واقع در. نی ضی ه  از بدتر بع

  ".بقیه

شان بلند موهاي با امروز زینی. بود شکفته اینک زیباییش شک چوب مثل بدنی دیگر پری شت خ  به که این از بعد ساعت پنج. ندا

 گفته می راست که نفهمیده هرگز او": گفت زینی شد بیدار وقتی. بود رفته حال از صلدین و بودند رختخواب در آمد، کن رخت

 ".نه یا است

ــلدین از وکیل زینی ــاخت اي پروژه خود براي ص ــترداد" گفت می. س ــید می گاه ".گیریم می پس را تو ما آقا. اس  می زینی اندیش

ــیدن براي خواهد ــود، به رس ــق آدمخواران مانند او. ببلعد زنده زنده را او مقص ــلدین و کرد می بازي عش  long درازش خوك ص

pork [شت شن هنگام آدمخواران که آدمیزاد قربانی گو صطالحات از. خورند می ج سید او از. بود. [م. نزي پلی آدمخواران ا : پر

ـــده محرز آدمخواري به تمایل و خواري گیاه میان ارتباط که دانی می" ـــت؟ ش  می ناهار جاي به را اش برهنه ران که زینی "اس

 در خاصی بیوشیمیایی مواد ترشح سبب گیاهان مصرف در اِفراط ها وقت بعضی": داد ادامه صلدین. داد منفی پاسخ سر با خورد،

ـــود می خون ـــام خوش زینی،. زد را کجش لبخند و کرد نگاه باال به زن ".آورد می وجود به خواري آدم تخیالت که ش  زیبا آش

 ".دانند می همه را این. است فرهنگمان جزو عرفان و طلبی صلح و هستیم خوار گیاه ملّتی ما. است ها حرف آن از": گفت

 هاي اشـک کرد لمس را اش سـینه که باري اولین. اسـت چینی ظرفی زن انگار که کند رفتار احتیاط با چنان بود ناچار او مقابل در

 مرغی چون را مادرش بدن چگونه که بود دیده او. زد فواره چشــمانش از گاومیش شــیر غلظت و رنگ به انگیزي شــگفت و گرم

ست ي سینه بعد و چپ ي سینه اول. بودند بُریده کنند، می آماده شام براي که  مرگ شاهد او. بود رفته پیش سرطان هم باز و. را

 فرزند او. باك بی زینی پنهان هراس. بود کرده تبدیل ممنوعه اي منطقه به را هایش پســتان مرگ این تکرار وحشــت و بود مادرش

  .گریست می شیر چشمانش از اما نداشت

شق اولین از پس شک بازي، ع ستی؟ چه دانی می تو": زدن سرکوفت به کرد شروع و برد یاد از را ها ا  تو. گویم می بهت حاال ه

 که هم خوبی آن به تازه و پیچی می دورت پرچمی مثل را آنچنانیت ي لهجه. اي شده انگلیسی پاك. هستی فراري سرباز یک مثل

 ".بابا است، مصنوعی سبیل یک مثل لقد، می گاهی نیست، کنی می فکر خودت

ست می ست، افتاده عحیبی اتفاق": بگوید خوا ست نمی ولی "...من صداي ا  نگه را زبانش که بود این. کند بیان را آن چگونه دان

  .داشت

 می فکر نیست معلوم و گردید برمی سال همه این از بعد تو مثل هایی آدم": کشید خُرناسه بوسید می را اش شانه که حالی در زن

 درخشــانتر هم پمال لبخند از لبخندش ".نداریم خوبی نظر شــماها به نســبت ما که بگویم بگذار جان بچه خوب،. هســتید کی کنید

  ".اي نداده دست از را بیناکایت لبخند تو زینی راستی": گفت صلدین. بود

 که صــدادار حروف هم باز و بود شــده فراموش پیش ها مدت که خمیردندانی تبلیغاتی آگهی بود؟ آمده کجا از دیگر این. بیناکا

  .آید می پیَت سر پشت از که سیاهی آن. باش ات سایه مراقب. باش مراقب چمچا. دادند می لو را او آشکارا
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ــب ــتان از تن دو که حالی در نمایش دوم ش ــاز یک. آمد تئاتر به بودند دنبالش دوس ــت جوان فیلمس ــیس  میراندا جُرج نام به مارکس

]George Miranda[، زده، باال را کوتاهش هاي آســتین و کشــید می لخ لخ را پاها رفتن راه هنگام که صــولت نهنگ مردي 

 Bhupen[ گاندي بوپن دوم. بودند کشیده موم نظامیش انگیز شگفت سبیل نوك به و خورد می تکان تکان اش پُرلکه ي جلیقه

Gandhi[، داد، می ســر را اش زیرکانه ي خنده وقتی تا اش چهره ولی شــده ســفید زود موهایش که بود نگار روزنامه و شــاعر 

 این": چرخید همراهانش سوي به ".بدهیم نشانت را شهر خواهیم می بابا، ساالد زودباش": گفت زینی. داشت کودکانه معصومیتی

 ".ماند می کاهو مثل صلدین. ندارند شرم ها آسیایی

ــگر یک پیش روز چند": گفت میراندا جُرج ــورتی رنگ به را موهایش. بود آمده اینجا به تلویزیون گزارش  می و بود آورده در ص

  ".بود اي صیغه چه نفهمیدم. است] Kereeda[ کریلدا نامش گفت

ست ساده و صاف آنقدر جُرج کن، گوش": بُرید را حرفش زینی  چه به شما داند نمی او. کند نمی زندگی دنیا این در انگار که ا

ــوید می تبدیل عجیبی موجودات ــیزه آن. ش ــینگ دوش  خلیدا اســمت گفتم او به. دارد اي اندازه چیز هر آخ ،]Miss Singh[ س

]Khalida [،دلدا وزن به است ]Dalda [خودش نام. کند تلفظ را آن توانست نمی هم باز اما. است پز و پخت ي وسیله نوعی که 

صالً شماها، مثل هایی تیپ. را ساس دَم در "نه؟ مگر زدم، حرف ها محلی این مثل هم باز. ندارید فرهنگ ا  رفته تند خیلی کرد اح

 و ".نکن تحکم او به قدر این. زینت کن بس": گفت آرامش صداي با گاندي بوپن. کرد نگاه شاد و گِرد چشمان با یکباره و است

 ".بود شوخی فقط شما، جان نداشتم منظوري": کرد من من شرمگین جُرج

یا زینی": داد را جوابش و زد پوزخندي چمچا یا در. رویم می جا همه به ما. دانی می که خودت. اســـت هندي از پُر دن ـــترال  اس

 هرجا و گفت می راست کلمب کریستف هم شاید. گذاریم می جا امین ابدي یخچال در را سرمان که این یا و شویم می تعمیرکار

ست هند بروي سبت باید تو. شمالی غربی، جنوبی، هند. ا شان بزرگ کارهاي در ما که تهوري همه این به ن  شیوه این و دهیم می ن

شته غرور داریم مرزها از شدن رها در که اي شی دا شکل اما. با ست اینجا م ستیم تو مثل هایی هندي ما که ا ست بهتر پس. نی  ما به ا

 هاي حرف این به کنید گوش": گفت و انداخت او بازوي زیر را بازوانش زینی "بود؟ چه اي نوشته که کتابی آن اسم. کنی عادت

. بشــود هندي کرده هوس مرتبه یک حاال باشــد ها ســفیدپوســت مثل که این براي تالش عمر یک از بعد. بدهید گوش. من ســاالد

 برهم و درهم چیزي و شود می سرخ کرد احساس چمچا ".است زنده وجودش در چیزي یک. هست امید هم هنوز شود می معلوم

 .ریخت می هم در را چیز همه هندوستان. کند می رشد درونش در

 تو. ایواهللا که واقعاً چمچا، خدا به را تو": افزود رفت می فرو پوســتش در کارد مثل اش بوســه و بوســید می را او که حالی در زینی

 "نخندیم؟ داري توقع ما از وقت آن و چاپلوس آقاي گذاري می را خودت اسم

 * 

ستان، در ضه اتومبیل هندو شینی زینت، ي قرا  از اعالتر آن عقب هاي صندلی روکش و شده ساخته خدمتکار فرهنگی براي که ما

ساس بود، جلو هاي صندلی ستان. گیرد می میان در تنگ را او جمعیت ي حلقه مانند شب کرد اح  رفته، یاد از عظمت آن با هندو

 چون آمازون، اهالی به شــبیه] hirja[ هیرجایی. طلبید می آوردي هم به را او اش شــده تحقیر و کهن نظمی بی و محض حضــور

. داد ایست ترافیک به دستش امپراتوروار حرکت با و برخاست داشت دست در سر سه اي نیزه که هند انگیز شگفت زنان از یکی
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 طور به که اي هنرپیشــه فرشــته، جبرئیل تصــویر. ماند خیره مردنما زن آن چشــمان به چمچا گذشــت، می مقابلشــان از که هنگامی

سرارآمیزي سید می دیوارها بر بود، شده ناپدید ا شغال،. پو  به -قیچی": چون تبلیغاتی یا و سیگار تبلیغات صدا، و سر ریز، خُرده آ

 ".است هندوستان زیباي اندازهاي چشم از جزیی پاناما،" -تر عجیب هم آن از و ".بخشد می رضایت عمل مردان

 نه؟ اي شــده گم": کرد پارك را اتومبیل زینی. داشــت را تیز اســتریپ هاي کاباره ســبز هاي نئون کیفیت شــب "رویم؟ می کجا"

. نیسـت کودکی رؤیاي جز چیزي تو براي بمبئی. نبوده شـهرت هرگز که چند هر. خودت شـهر. شـناسـی نمی را بمبئی که تو آخر

سکاندال در سکونت ست ماه ي کره در زندگی مثل پوینت ا ستی که آنجا در. ا  تنها ندارد، وجود] bustee,sirree[ سیري و با

ــمت یک ــوص قس ــت خدمتکاران مخص نا هاي آدم آیا. اس ــِ ــیوس ــراغتان] Shiv Sena[ ش  آیا بیاندازند؟ راه دعوا تا آمدند نمی س

سایه صابات در ها هم سنگی زا بافی پارچه اعت  راه به تظاهرات تان خانه مقابل چه؟] Data Samant[ سمانت داتا مردند؟ می گر

 کنی، حرکت راننده و اتومبیل با که این جاي به وقتی مرتبه اولین دیدي؟ را سندیکا اعضاي از یکی که بودي ساله چند نینداخت؟

 ".بود عجایب سرزمین یا] Peristan[ پریستان نبود، بمبئی آنجا ولی عزیزم، ببخش داشتی؟ سال چند شدي سوار قطار

 "بودي؟ کجا ها وقت آن خودت تو و": گفت صلدین

 ".بودم همانجا هم من": داد پاسخ خشم با او و

 در.[ م. اســت آزاري بی آن نخســتین اصــل و اســت نزدیک بودا دین به که هندي هاي کیش از یکی نام] چین معبد. ها کوچه پس

 سیار فروش روزنامه یک. نریزد رویشان رنگ که بودند پیچیده پالستیکی هاي کیسه در را قدیسین هاي مجسمه و بود تعمیر دست

شت هاي عکس از پُر اي روزنامه شته نمایش به را انگیز وح  آمیزش ي زمزمه ي شیوه به گاندي بوپن. آهن راه ي فاجعه: بود گذا

سافرانی گویا. کرد صحبت به شروع صادف از پس بودند مانده زنده که م  پلی روي از قطار( کرده شنا رودخانه ساحل سوي به ت

سافران دستجمعی که بودند شده روبرو دهی اهالی با ساحل نزدیکی در و) بود شده پرت  و داده هل آب زیر به را برگشته بخت م

 .بودند دزدیده را هایشان لباس وقت آن و بودند شده خفه همگی تا بودند داشته نگه آنقدر

  ".داند می مانده عقب و وحشی را ما که کسی زنی؟ می او جلوي را ها حرف این چرا. ببند را دهانت": کشید داد زینی

شگاهی شنا، معبد در تا فروخت می صندلی چوب فرو شمان آنجا در. شود سوزانده نزدیکی آن در کری  سفید و صورتی لعابی چ

 ".است زیاد اندازه از بیش دیدنی چیزهاي که است این حقیقتش". رسید می فروش به نیز بیند می را جا همه و چیز همه که کریشنا

* 

ــلوغی] dhaba[ دهاباي به همگی ــینما کار با رابطه در جُرج که رفتند ش  تجارت گردانندگان یا] dada[ داداها با تماس هنگام س

ــت. کرد می آمد و رفت آن به لذت و هوس ــتند آلومینیومی میزي پش ــس ــیدند تیره رم و نش  هم جان به زده می بوپن و جُرج و نوش

 کافه به که آزار همسر مرد دو. پول بی و خورند مشروب دوشان هر": کرد بدگویی دوستانش از و نوشید کوکاکوال زینی. افتادند

ـــان عمر و کنند می آمد و رفت بدنام هاي ـــکرم کردم انتخاب را تو که نبود جهت بی. دهند می هدر را لعنتیش ـــطح وقتی. ش  س

 ".شود می عالقمند خارجی اجناس به آدم است، پایین قدر این محلی محصوالت

ـــداي با را آهن راه ي فاجعه اکنون و بود رفته بوپال به زینی با قبالً جُرج ـــیر بلند ص  ما براي امریکا": کرد می ایدئولوژیک تفس
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ست؟ ست، واقعی مکان یک ما دیدگاه از امریکا چی ست، قدرت سمبُل بلکه نی صترین در قدرت ا  ما. ناپیدا قدرتی. آن شکل خال

 Union[ کارباید یونیون شرکت ادامه، در و ".نیست هم گریزي راه. آورد می در را پدرمان قدرت آن اما ببینم، را آن توانیم نمی

Carbide [چهل مثل درســت قضــیه. کردیم دعوت مملکت این به را ها حرامزاده خودمان ما": کرد می مقایســه ترویا اســب با را 

شید فریاد وقت آن و ".بودند شده پنهان شب انتظار در که بود دزدي شتیم بابا علی که ما ولی": ک شتیم؟ را کی. ندا  رجیو آقاي دا

 "را؟. گ

 داد چنان دوســتش هاي گفته ي ادامه در خورد، می تِلوتِلو کمی که حالی در و پاخاســت به مرتبه یک گاندي بوپن لحظه این در

سأله من نظر از": گفت. بود رفته جلدش به شیطان انگار که داد سخن شد خارجی دخالت تواند نمی م شه ما. با  را ها خارجی همی

صر شیم می را خودمان کرده قلمداد مق شه. بخ ست کار کار یا همی ستان یا امریکا  خواهم می معذرت. دیگري ي دره جهنم یا پاک

 جسدهاي هاي عکس ".گناه بی هاي آدم کشتار. کرد شروع آسام از باید. گردد برمی آسام به چیز همه من ي عقیده به اما جُرج،

ــربازانی چون ترتیب، و نظم با که کودکان ــان براي که س ــوند آماده رفتن س ــده چیده ش  تا بودند زده کتک آنقدر را ها آن. بود ش

ـــنگ برخی به. بودند مُرده ـــفوف آن چمچا. بودند بُریده چاقو با را دیگر برخی گردن کرده، پرتاب س . آورد خاطر به را مرگ ص

 . آورد نظم به را هند بود قادر وحشت و ترس تنها گویی

ست بوپن سام مورد در همگی ما": گفت سخن وقفه بی تمام ي دقیقه نه و بی شتار گناه تکمان تک اگر و گناهکاریم آ  کودکان ک

 وضع به بدنش و شد می بلندتر صدایش و نوشید می رم شتابان کنان صحبت ".بنامیم متمدن را خود توانیم نمی نگیریم گردن به را

 کردنش ســاکت براي نکرد، حرکتی ســویش به کس هیچ بود، رفته فرو ســکوت در ســالن که این با اما بود، شــده خم خطرناکی

 نشست سنگین "...که کنیم می فکر ما روزانه، فساد و زدن تیر کردن، کور" ي جمله اواسط در. نکرد خطاب مست را او و نکوشید

 .شد خیره لیوانش به و

 در شود، درك سیاسی دیدگاه از باید آسام": زد فریاد. برخاست مخالفت به سالن دور هاي گوشه از یکی از جوانی هنگام این در

 مردي دلیل چه به این توضیح از مالی مشکالت": برآمد گویی پاسخ به دیگري مرد و ".کرد می حکم چنان اقتصادي مسایل آنجا

 هرگز اســت معلوم اندیشــی، می چنین اگر": داد پاســخ دیگري هم باز و ".اســت قاصــر زند، می کشــت قصــد به را اي بچه دختر

 می زنده انسان در را حیوانی خوي چگونه اقتصادي مشکالت دانند نمی رمانتیک هاي آدم ،]salah[ َصالح اي نکشیده گرسنگی

 شانه. زد می چشم توي طال هاي دندان برق. شد می غلیظتر گویی هوا. فشرد محکم را گیالسش چمچا و گرفت باال هیاهو ".کند

ساز هاي تپش آن اش سینه در و شد می سرب غلظت به هوا رفته رفته زد، می سقلمه ها آرنج سایید، می اش شانه به ها  آغاز ناهم

ستش مُچِ جُرج. بود شده شان و گرفت را د شان ک ست؟ خوب حالت": برد بیرونش ک ست چهره ا  سري صلدین ".بود شده سبز ا

ــب از را ها ریه داد، تکان ــت این دارم من که غریبی عادت. واماندگی و رَم": گفت. گرفت آرام و کرد پُر ش  از بعد معموالً که اس

 زینی ".افتادم می فکرش به قبالً بود بهتر. خورد می هم به تعادلم اوقات بیشـــتر. دهم می دســـت از را اعصـــابم کنترل نمایش پایان

 نگاهش خیرگی. سخت و پیروز درخشنده، حالتی. شد می دیده همدردي از بیش چیزي چشمانش در و داشت صورتش به چشم

 ".بود رسیده وقتش دیگر. شد دستگیرت چیزهایی یک باألخره": گفت می
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 سرانجام و نیست ابدي چیز هیچ اما. کند می پیدا مصونیت آن به نسبت سالی ده شود، می مبتال تیفویید به که کسی اندیشید، چمچا

ـــود می ناپدید خون در مدافع مواد ـــون مواد خونش که پذیرفت می را واقعیت این باید. ش  تحمل توان وي به که را اي کننده مص

  .شود می ناشی روح از که است اي بیماري این قلب، تپش و رَم. است داده دست از بخشید، می را هندوستان واقعیت

  .بود رسیده فرا خواب ساعت اینک

 در دســت به قاچاق ویســکی گردنشــان، هاي مدال با که هایی عرب با هتل، فقط هتل، همیشــه. نکرد دعوت اش خانه به را او زینی

ــل کراوات با بکند، را هایش کفش که آن بی. خرامند می کوریدورها ــد دراز تخت روي باز ي یقه و ش ــاعدش و ش  روي بر را س

شمانش شید، را هتل سفید ي قدیفه زن. نهاد چ سید را اش چانه و شد خم رویش به پو شب بگویم بگذار": بو  برایت اتفاقی چه ام

 ".شکستیم را تو الكِ امشب ما. افتاد

 انگلیســی زبان به که اي هندي. اســت همین بود الك داخل آنچه. کن نگاه درســت پس خوب": نشــســت و برخاســت خشــمگین

 دومی زبان گرفتار ".همینم من. کنند می نگاهم ادب با مردم کنم، می صحبت هندوستانی زبان به وقت هر روزها این. شده ترجمه

ـــوم اخطاري هند، هیاهوي در بود، کرده اختیار که ـــنید می را ش ـــاهده با کردي، عبور آینه میان از وقتی. بازنگرد دیگر: ش  ي مش

  .کند ات قطعه قطعه شاید آینه. داري برمی عقب به گامی اي گذرانیده سر از که خطري

 می کشــور چند در. کردم غرور احســاس بوپن به نســبت چقدر امشــب دانی نمی": گفت آمد می رختخواب به که حالی در زینی

ـــد وارد باري به توان . جان چاپلوس خودت، مال تمدنت. احترام همه این با و جدّي و گرم قدر این کرد؟ آغاز را بحثی چنین و ش

  ".دهم می ترجیح را یکی این من

 و آجر هفت رسم و راه گذشته آن از. بیاید دیدنم به خبر بی و زده سر کسی ندارم خوش من. بردار سرم از دست": افتاد التماس به

 شــهري این در و اســت چگونه] nikah[ نکاح مراســم دانم نمی بخوانم، نماز توانم نمی ام، کرده فراموش را] kabaddi[ کابادي

ــت من ي خانه اینجا. کنم می گم را راهم بمانم تنها اگر ام، یافته پرورش که ــرگیجه به مرا و نیس ــبیه زیرا کند، می دچار س  خانه ش

 ".اندازد می دُوران به را سرم و لرزاند می را دلم محیط این. نیست خانه و است

ـــتی بیش احمقی تو": زد فریاد زن ـــابق مثل و بده تغییر را خودت. احمق یک. نیس ـــو س  چون او ".توانی می تو. دیوانه بدبخت. بش

 اي سـایه تنها اینک و بود مُرده خود این اما. بازیابد را قدیمش خود تا کند اغوا را او خواسـت می که اي دریایی پري بود، گرداب

 .کند استفاده آن از داشت خیال او و بود بغلش کیف در لندن به بازگشت بلیت. باشد شبح توانست نمی او و بود برجاي آن از

 * 

 زینی "نکردي؟ ازدواج هرگز تو": گفت صـــلدین بودند، کشـــیده دراز یکدیگر کنار خواب بی که هنگامی صـــبح، هاي نردیک

 پشتش که حالی در ".سیاهم من بینی؟ نمی مگر. اي کرده فراموش را چیز همه که اي بوده دور اینجا از آنقدر تو": کشید خُرناسه

ـــازد نمایان را وافرش زیبایی تا انداخت کناري به را مالفه کرد می خم را  را ها دره دزدان ي ملکه دوي، فوالن که هنگامی": س

 ایش افسانه زیبایی ي درباره که را اي اسطوره بودند کرده چاپ را هایش عکس که ها روزنامه کند، تسلیم را خود تا گفت ترك
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 شــمال در تیره پوســت. کردند توصــیف "خاصــی جذابیت بدون و معمولی ســاده،" خیلی را او و کشــیده نابودي به بودند ســاخته

  ".کنم باور را چیزي چنین باش نداشته انتظار. کنم نمی فکر": گفت صلدین ".ندارد تعریفی هندوستان

 "!داشتم کار من خواهد؟ می ازدواج کی. اي نشده تبدیل کامل احمق یک به هنوز شود می معلوم. نیست بد": خندید زن

ـــده هم ثروتمند بلکه کرده، ازدواج تنها نه  پنج اي خانه در "کنید؟ می زندگی چطور خانمت و تو ببینم، بگو حاال خُب": بود ش

 ویدئو به همیشه مثل دزدها ي دسته آخرین زیرا کرد، نمی امنیت احساس آنجا در اخیراً اما]. Notting Hill[ هیل ناتینگ در طبقه

 که جایی در زندگی. بود کرده احســـاس کم کم. بودند ربوده نیز را نگهبان لوي شـــین ســـگ و نکرده اکتفا اســـتریو دســـتگاه و

ــت ممکن ربایند می نیز را حیوانات جنایتکاران ــم یک این بود گفته پمال. نیس ــت محل قدیم رس  قدیم روزگار در بود گفته او. اس

ــر کهن، دُوران به تاریخ پمال براي( ــتان، امپراتوري قدیم، روزگار تاریکی، عص ــر انگلس ــیم حال زمان و مُدرن عص ــد می تقس  ،)ش

 نام تا دادند می تعلیم را ها آن آنقدر و دزدیدند می را ثروتمندان هاي ســگ فقرا. رفتند می فروش به خوب شــده ربوده حیوانات

 و اندوهگین صـــاحبان به] Portobello Road[ پورتوبلو خیابان هاي مغازه در را ها آن مجدداً وقت آن و کنند فراموش را خود

 شد نمی شد، می جزییات وارد اگرچه کرد، می بازگو را محلی تاریخ وقتی و نبود خوبی مورخ پمال اما. فروختند می شان بیچاره

 ".کنی کشی اسباب و بفروشی را آنجا زودتر چه هر باید من، خداي": گفت وکیل زینی. کرد اعتماد هایش گفته به زیاد

ـــت که زنی در من. غزال وقار و زیبایی به چینی، ظرافت به. الولیس پمال زنم: آمد یادش ـــه دارم دوس  بی و ابتذال. ام دوانده ریش

 .گفت کارش از و نیندیشد آن به کوشید. وفایی

 به مدال هاي عرب از یکی سرانجام که کشید هایی جیغ چنان شود، می تامین طریقی چه از صلدین درآمد شنید وکیل زینی وقتی

 جاري اش چهره از گاومیش شیر به شبیه مایعی و نشسته تخت روي که دید را زیبا زنی. است خبر چه ببیند تا زد را اتاق در گردن

 ببخشید. رفت و بست را در بالفاصله کرد می عذرخواهی چمچا از که حالی در عرب. ریزد می فرو قطره قطره اش چانه از و است

  !دارید شانسی عجب اما ? هی. آقا

 را هایت ســیم حســابی] Angarz[ انگراز شــرکت هاي حرامزاده آن. بدبخت زمینی ســیب اي": گفت خنده شــلیک میان در زینی

  ".اند کرده قاطی

 "نکنم؟ استفاده آن از چرا. دارم مختلف هاي لهجه تقلید در زیادي استعداد من": گفت غرور با. بود تمسخر باعث هم شغلش حاال

 مصنوعیتان سبیل! هنرپیشه آقاي نکنم؟ استفاده آن از چرا": کرد تقلید را اش لهجه داد می تکان هوا در را پاهایش که حالی در زن

  ".خورد سُر هم باز

 خدایا واي

 شد؟ ام چه

 کنم؟ چه
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  .کمک

 شما کچاپ بطري بدانید خواستید می اگر. گفتند می صدا یک و هزار مرد او به. داشت را کار این قابلیت و بود استعداد با او آخر

 مشکالتتان حالل صلدین یافتید، نمی را سیر طعم با چیپس ي بسته آل ایده صداي اگر کند، می صحبت چطور تلویزیونی تبلیغ در

 نخود و پخته لوبیا به یا و کرد، می بازي را مشــهور هاي شــخصــیت نقش گفت، می ســخن ها فرش زبان از انبارها تبلیغات در. بود

ـــید می گویا زبانی زده، یخ فرنگی ـــنوندگان که بود چنان مهارتش رادیویی هاي برنامه در. بخش  چینی، روس، کردند می باور ش

 و سی هر بود، شده نوشته صدا هفت و سی براي که رادیویی ي نمایشنامه یک در بار یک. است امریکا جمهور رئیس یا و سیسیلی

 مؤنث همتاي با صــلدین. بفهمد را موفقیتش رمز نتوانســت کس هیچ که کرد بازي مختلف مســتعار هاي نام با طوري را نقش هفت

 بازار از برزگی ســهم چنان ها آن. کرد می حکومت انگلســتان رادیویی امواج بر ،]Mimi Mamoulian[ مامولیان می می خود،

 شوخی، به ولو ما، اطراف در کسی است بهتر": مامولیان می می ي گفته به که بودند آورده دست به رادیویی هاي برنامه پُرهیاهوي

 دنیا ي گوشه هر اهالی سنین ي همه صداي با بود قادر او. بود انگیز اعجاب می می کار ي پهنه ".نبرد نامی انحصارات کمیسیون از

شته ژولیت از را، شده ضبط صداهاي از پرده هر و بگوید سخن سا فر ست می تا گرفته آ . کند تقلید انگیز فتنه] Mae West[ و

ـــزد بار یک می می ـــازمان پا یک هم با تا دو ما. بودي آزاد تو وقت هر. کنیم ازدواج زمانی یک باید ما": کرد گوش  متحد ملل س

 ".هستیم

 ".بگیرم موضع ها یهودي به نسبت که اند بارآورده طوري مرا و هستی یهودي تو": کرد اشاره صلدین

 "!نیست کامل موجودي هیچ. بینی می. اي شده ختنه که هم خودت. باشم یهودي خُب": انداخت باال شانه

شرده و تنگ فرهاي موهایش و بود قد کوتاه می می شت، ف ستر به که چنان دا شلین تایر تبلیغاتی پو  بمبئی، در. نبود شباهت بی می

  .راند بیرون ذهنش از را دیگر زنان و کشید خمیازه وکیل زینت

 دهند می را پول این وقتی تا اما. کنی تقلید را صــدایشــان که دهند می پول همه این تو به ها آن. پول همه این": خندید می داشــت

ـــدایت اینطوري. نبینند را ات چهره که ـــهور ص ـــود می مش  کج بینیَت چرا؟ دانی می هیچ. کنند می پنهان را ات چهره ها آن اما ش

  ".اند کاشته ات کله در کاهو مغز، جاي به که واقعاً عزیز؟ رسد نمی نظرت به چیزي چرا؟ آخر است؟ لوچ چشمانت است؟

شید، ست اندی ست در سانه خود نوع در می می و او که چند هر. ا سانه اما بودند، اف  تاریک هایی ستاره دو آن گویی. ناقص اي اف

 که انگار. بودند نامرئی همچنان ها آن اما کرد، می جذب را تازه قراردادهاي که بود چنان هایشان توانایی ي حوزه ي جاذبه. بودند

ـــدا، ي ارایه براي ـــان بدن ص ـــت از را هایش  زن هر یا و مونرو المپیا، یا و بوتیچلی ونوس رادیو در بود قادر می می. دادند می دس

شد، کرد می اراده که دیگري ضع به اهمیتی کوچکترین رو این از با  یک ي اندازه به و بود صدا یک تنها او. داد نمی ظاهریش و

 شرمگین که آن بی و خرید می ملک مُدام گذشته این از. بودند اش دلخسته عاشق جوان زن سه اکنون هم. داشت ارزش ضرابخانه

صبی رفتار یک این": کرد می اعتراف باشد ست ع شه به مفرط نیاز از که ا شی دواندن ری شیب و فراز از خود که شود می نا  هاي ن

 هم گلویم کوچک پلیپ و آورده همراه به ســن رفتن باال که خاصــی ناامیدي و گیرد می ســرچشــمه ارمنی ? یهودي قوم تاریخی

 اسقف یک او ".کنند آزمایش را امالك خرید کنم می توصیه همه به. است بخش آرام بسیار امالك بودن دارا. شده علت بر مزید

ـــین ـــکانی در زنگ بُرج یک ،]Normandy[ نرماندي در دهقانی ي خانه یک ،]Norfolk[ نوفولک در نش  و] Tuscan[ توس
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 زوزه، جلنگ، جلنگ صــدال. ارواحند گاه اقامت شــان همه": گفت می. داشــت اختیار در] Bohemia[ بوهمیا ســاحل در زمینی

 را زمینی که ندارد وجود کســی. شــود می پیدا ها خانه این در بخواهید چه هر خواب، لباس با زنان ارواح فرش، روي خون ي لکه

  ".بدهد دست از ساده و صاف و درگیري بدون

 شده شبح شاید. گرفت فرا را وجودش اندوه بود کشیده دراز وکیل زینت کنار که حالی در و من جز به کس هیچ اندیشید، چمچا

شم سر و پول موفقیت، هواپیما، بلیت یک با شبحی الاقل ولی. با  زندگی ملموس و مادي دنیاي در که اي سایه اما سایه، یک. هم

 .پولدار شبح یک آقا، بله. کند می

ــلدین گوش روي که را موهایی زینی ــاکت که گاهی": کرد نوازش بود خورده تاب ص ــتی س ــداهاي و هس  را غریب و عجیب ص

 چهره کنند، می تماشایت دیگران که کنی می فراموش وقتی بدهی، جلوه بزرگ مردي را خودت تا کوشی نمی و کنی نمی تقلید

ثل دانی، می. دهد می نشـــان را عجیبی خالء ات قدر. گیرد می لجم خیلی من و خالی و بکر لوح یک م هد می دلم که آن  خوا

شترت یا گوَشت توي بخوابانم  بزرگی ي ستاره. احمقی تو چقدر. گیرد می هم غمم حال عین در اما. برگردي زندگی به تا بزنم نی

سب اش چهره رنگ که ست ها آن رنگی تلویزیون منا ست ناچار که اي ستاره. نی ضی شرکت آن با ا شور به عو  سفر ها محلی ک

 می سرت به خواهند می بالیی هر ها آن. بدهند راهش نمایشنامه در تا باشد راضی هم] babu[ بَبو نقش کردن بازي به تازه و کند

 ".چمچا است وار برده ي اندیشه یک این سوگند خدا به. داري دوستشان گویی می و مانی می مملکت آن در همچنان تو و آورند

 بابا، ساالد": داد تکان محکم و چسبید را هایش شانه داشت فاصله مرد صورت با سانتیمتر چند ممنوعش هاي سینه که حالی در و

  ".برگرد میهنت به خدا به ترا اي، گذاشته خودت روي به که اسمی هر یا

ساز چنان صلدین بزرگ موفقیت . شد شروع عادي ي برنامه یک با چیز همه. برد میان از برایش را پول مفهوم زودي به که بود پول

ــایی، موجودات نمایش نام به کودکان تلویزیون از اي برنامه ــتارگان جنگ فیلم هیوالهاي شــرکت با فض ــســم خیابان از که س  س

Sesame Street [م. کودکان تلویزیونی ســریال ].در که دیگر کرات موجودات ي درباره کمدي ســریال یک. رســند می ســر 

 میانشــان در هم کانی مریخی حتی. شــد می دیده گیاه تا حیوان از و چل و خُل تا مامانی و ناز از ،"مریخی" اقســام و انواع میانشــان

 حیات بعد ي هفته ي برنامه براي موقع به و شد می استخراج خود به خود خام مواد که بود فضایی سنگی بازیگران از یکی زیرا بود

 ادب بی موجودي که بود شده موجب کننده تهیه ي مانده عقب طنز و بود] Pygamalien[ مالیون پیگ سنگ این نام. یافت می

شت شباهت بو بد کاکتوس نوعی به که زن آروق و  این. کند شرکت برنامه در نیز بود آمده زمان پایان در صحرا ي سیاره از و دا

 شده ساخته الستیک از مضحکی طرز به که سوت شکل به فضایی ي خواننده سه عالوه به. داشت نام استرالیایی ماتیلداي موجود

 برادران و مترو هاي نویس شعار جهنده، موجودات از که زهره ي سیاره از گروهی گفتند، می فضایی هاي ذرت ها آن به و بودند

شکیل] soul-brothers[ ُسل ضایی ملّت را خود و بود شده ت ضایی ي سفینه در تختی زیر و خواندند، می ف صلی مکان که ف  ا

 فرار پدرش دست از و آمد می] Crab Nebula[ نبوال کراب نام به جنابی از که کود روي سوسک] Bugsy[ باگزي بود، برنامه

. داشتند شرکت برنامه در داشت، دوست چینی خوراك که هوش با سوپر هیوالي صدف ،"مغز" ماهی حوض ته در و بود، کرده

. داشت شباهت] Francis Bacon[ بیکن فرانسیس تابلوهاي از یکی به که بود نمایش نقش انگیزترین وحشت ریدلی، بعدي نفر

 نمایش، هاي سـتاره. بود هنرپیشـه] Sigourney Weaver[ ویوِر سـیگورنی شـیداي و واله که کور غالفی ته دندان دسـت یک

 زده لک دلشان و کردند می آرایش انگیز اعجاب طرزي به را موهایشان و پوشیدند می شیک هاي لباس فضایی، مامان و ماکسیم
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 لباس تغییر با همراه و کردند می بازي مامولیان می می و چمچا صلدین را دو آن نقش. بشوند تلویزیونی ي ستاره چه؟ که که، بود

 و داد می رنگ تغییر ســیر قرمز تا بنفش از موهایشــان برنامه یک در گاه. موهایی چه هم آن. دادند می تغییر را صــدایشــان موها یا

 با و دادند می تغییر نیز را خود پاي و دست و چهره ها آن. شد می تراشیده ته از یا ایستاد می سیخ سانتیمتر شصت تا سرشان روي

 توفیق موجب آنچه اما. رسید می گوش به پروتئینی اي افسانه هاي حلقوم آن از نو اي لهجه چشم و گوش دماغ، بازو، پا، تغییر هر

شانگر همیشه صحنه دکور. بود کامپیوتري تصاویر کاربرد گشت، برنامه  اندازهاي چشم فضایی، ي سفینه: بود ساختگی محیطی ن

ستودیوهاي یا و دیگر کرات شانی بین ا شگان. کهک  اتاق در را ساعت چهار روزي ناچار به ها آن. بودند ساختگی ظاهراً نیز هنرپی

 مامان، و فضایی بوي بلی مریخی، ماکسیم رو این از. بچسبانند پیکرشان و چهره به اضافی مصنوعی اعضاي تا گذراندند می گریم

 میان در هیجانی و شــور و رفتند ســاله صــد ره شــبه یک کیهانی، اســپاگتی ي ملکه و کهکشــانی کشــتی ناپذیر شــکســت قهرمان

  .شود صادر دنیا تمام و اوروویزیون امریکا، به بایست می برنامه: بود معلوم آغاز همان از. انداختند راه به تماشاگران

 می باال آن به نسـبت نیز سـیاسـی هاي نکوهش یافت، می گسـترش فضـایی موجودات شـو بینندگان ي دایره که همچنان رفته رفته

 "شــو" جنســی هاي صــحنه که بودند معتقد و خواندند می وحشــتناك حد از زیاده را آن حمالتشــان در کاران محافظه. گرفت

شید می ویور دوشیزه به زیاده وقت هر ریدلی( دارد جایی بی صراحت  غریب و عجیب زیادي کالم یک در و) شد می نعوظ اندی

 و عحیب لزوماً فضــایی موجودات که تصــور این به گفتند می و گرفتند می ایراد آن اي کلیشــه دیدگاه به رادیکال منتقدان. اســت

 ي ادامه نیز سرانجام و کند خودداري آن در بازي از که آوردند می فشار چمچا به. است مثبت تصاویر فاقد و زند می دامن غریبند

 لعنتی شــو این آخر. داشــت خواهم مشــکل لندن در بازگشــت از پس": گفت زینی به صــلدین. بگیرند هدف را او شــد ســبب کار

  ".است تفریحی ي برنامه یک. نیست که تمثیلی

 الستیک با را ات چهره که دهند می را صحنه به وُرود ي اجازه تو به وقتی تنها ها آن گذشته، آن از که؟ براي تفریح": گفت زینی

  ".کنند می هنر که واقعاً. بگذارند سرت سرخ گیس کاله و بپوشانند

 رنگ شیري پوست این با هستی، تیپ خوش واقعاً تو که است این موضوع جان، صلد": گفت زن شدند بیدار وقتی بعد، روز صبح

 گویم می جدّي. بگیري را جایش توانی می تو اســت شــده ناپدید و زده کلک همه به جبرئیل که حاال. اي برگشــته انگلســتان از و

. باشـــی موفقتر فرشـــته و] Bachchan[ باچان از توانی می تو. کن آزمایش و بمان اینجا. نیازمندند جدید هاي چهره به ها آن. یار

 ".نیست تناسب بی ها آن هاي صورت مانند ات چهره آخر

ـــیتی هر دُوران، هر در جوانی در گفت زینی به ـــخص ـــی اطمینان طرز به گرفت، می خود به که را ش  رو این از و بود ناپایدار بخش

ــت اهمیتی آن کمبودهاي ــت می او زیرا نداش ــلدین هر و بعدي ي لحظه جایگزین را لحظه هر توانس ــلدین به را ص  تبدیل دیگر ص

 آسان اعتراف این": شد می سخت و سفت امکانات هاي رگ و نمود می دردآور دگرگونی که بود رسیده جایی به حاال اما. کند

ـــت،  بمبئی به دلیل یک به تنها من واقع در "قدیمی" ي لهجه بازهم ".زندگی با بلکه زنم، با تنها نه. ام کرده ازدواج حاال ولی نیس

 نمایش دیدن به او اما. ندهد دست فرصتی چنین بعدها بود ممکن و دارد سال هفتاد از بیش پدرم. تئاتر در بازي براي نه. ام برگشته

 ".برود کوه سراغ به باید که است محمد این پس. نیامد
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ــت ".بروي من بدون نکن ســعی. کنی می شــوخی. چمچاواال چنگیز": گفت زینی. جادو چراغ مالک چمچاواال، چنگیز پدرم  دس

شد چقدر هایش ناخن و موها ببینم خواهم می": کوفت هم به را هایش شه آن پدرش، ".کرده ر شین گو  بمبئی فرهنگ. معروف ن

سمانخراش از آن معماري. بود تقلید فرهنگ ستان و شکوه با مرد هفت مُدام آن سینماي بود، شده الگوبرداري آ شق یک دا  را ع

 آدم و دزدان] Dacoit هاي داکوئیت چنگ از را دهی بار یک الاقل ها فیلم ي همه مرد قهرمانان که طوري به کرد، می تقلید

 طول در بار یک استثنا بدون زن قهرمانان و رهاندند می خونخوار.[ م. کردند می حمله مردم به مختلف هاي دسته در که هند کشان

. بودند کرده خو وارداتی زندگی به نیز شــهر این میلیونرهاي. فیلم اوایل در هم آن. مردند می خون ســرطان از ســینماییشــان عمر

 از و برند می سـر به آسـمانخراش ي طبقه آخرین در وگاس الس هاي رذل سـبک به که میلیونري هندي رؤیاي به چنگیز ناپیدایی

 خود چشــم با را او خواســت می زینی و شــد نمی خالصــه عکس در رؤیا این باشــد چه هر ولی. زد می دامن کنند می دوري مردم

 از! هایی شکلک چه هم آن. کند نمی باور نبیند کسی تا. آورد می در شکلک نباشد، خوش حالش اگر": داد هشدار صلدین. ببیند

 طالعمان در را این انگار. شود می حرفم او با من زیاد احتمال به و کند خطاب فاسد را تو شاید البته. است فروتن بسیار گذشته، آن

  ".اند زده رقم

 دانســت نمی اما. کرد می طلب زادگاهش شــهر در آنچه بود این. بود بخشــایش بود کشــانده هندوســتان به را چمچا صــلدین آنچه

 .پدرش یا او بخشد، می را دیگري یک کدام

* 

 آن به که مجتمعی در دوم نسرین جدیدش همسر با روز پنج اي هفته: چمچاواال چنگیز آقاي کنونی زندگی آور شگفت هاي نکته

 روز دو اما کرد، می زندگی] Pali Hill[ هیل پالی پسند هنرپیشه ي محله در داشت، بلندي دیوارهاي و گفتند می "سرخ ي قلعه"

ـــرش بدون را هفته آخر ـــان ي خانه در همس ـــکاندال در قدیمیش  دنیاي در را خود کهولت روزهاي این تا گذرانید می پوینت اس

 را پایش دوم همسر گفتند می که است این جالب. کند احساس نسرین اش رفته دست از همسر اولین کنار در گذشته، ي گمشده

سدس عقب صندلی بر لمیده زینی. گذارد نمی قدیمی ي خانه در سرش براي چنگیز که لیموزینی مر ستاده پ  شاید": گفت بود فر

سرین هم شم به صلدین وقتی و ".بگذارد خانه آن در را پایش ندارد اجازه دوم ن سدس داخل انداز چ ضافه مر  که حالی در شد، ا

 ".ماشینی عجب": گفت و کشید سوتی تحسین روي از انداخت می اتومبیل رنگ تیره هاي شیشه به نگاهی

سیون یک بود قرار  مالیاتی کالهبرداري به که را چنگیز کود امپراتوري چمچاواال، شیمیایی کود شرکت تجاري دفاتر دولتی کمی

 که فرصــت هم این": گفت. نبود جالب زینی براي موضــوع این اما کند، بررســی بود شــده متهم واردات گمرك پرداخت عدم و

  ".هستی آدمی جور چه واقعاً تو بفهمم

سکاندال شان در بادبانی چون پوینت ا شوده برابر ساس صلدین. شد گ  گویی. کند می غرق را او گذشته شتابان مد و جزر کرد اح

. بود بازگشـته قلب تپش. نیسـتم خودم انگار امروز گفت، خود با. شـود می انباشـته آن سـود نمک ي سـایه بازگشـت از هایش ریه

 .نیستیم خودمان کداممان هیچ. کند می ضایع را ها زنده زندگی

ــب باغ وُرودي به آهنین دري روزها این ــتم با که بودند کرده نص ــیس ــته و باز منزل داخل از دور راه از کنترل س ــد می بس  تاق و ش

. آمد باز بود گشـته گم آن در زمان که مکانی به صـلدین و شـد باز وِرر صـداي با آرام در. کرد می موم و مُهر را فرسـوده پیروزي
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شمش که همین ست، جاري آن در وي روح کرد می ادعا پدرش که افتاد گردویی درخت به چ ست ا  به. آمد در لرزه به هایش د

 وقتی. است گذاري سرمایه اي گونه زادروز درخت کشمیر، در": گفت زینی به و شد پنهان واقعیات طرفی بی پس در خاطر همین

 و فروخت را آن توان می و دارد ارزش درخت. باشد رسیده مهلتش که است اي بیمه مانند گردو درخت شود، می بزرگ کودك

 دُوران به است، کودکی نشان که درخت قطع با رسد، می بلوغ سن به که جوان. کرد زندگی آغاز یا عروسی صرف را درآمدش

 "نه؟ است، آیند خوش سوزناك احساسات از فراغت این. بخشد می یاري خود بزرگسالی

. بود ســـاکت زینی رفتند، باال شـــد می منتهی اصـــلی در به که اي پله شـــش از که هنگامی. ایســـتاد عمارت وُرودي کنار اتومبیل

سردي و سال کهن خدمتکار شت تن به فلزي دکمه سفید نوکري لباس که خون ستقبال به دا  موهاي دیدن با ناگهان چمچا و آمد ا

 منزل امور بر ها قدیم که بود مستخدم ي واالبه همان این. آورد می یاد به سیاه را موها این اگرچه. بازشناخت را او سفیدش پُرپشت

 بابا، ام شده پیر قدر این": زد لبخند دشواري به واالبه. بوسید را پیرمرد و ".واالبهی خدا، اي": گفت سرانجام. کرد می فرمانروایی

 که دریافت صلدین و کرد راهنمایی عمارت کریستال از مملو راهروهاي به را دو آن پیرمرد ".نیاورید بجا مرا شما ترسیدم می که

 به خانه این خورد سوگند صاحب چنگیز بیگم مرگ پی در که داد توضیح واالبه. است عمدي تردید بی خانه تغییر عدم در اِفراط

 ظرف اثاث، و ها مبل ها، نقاشی. بود باقی تغییر بدون چیز همه خانم نسرین مرگ روز از نتیجه در. ماند می باقی او یادگار صورت

شه سرخ هاي پیکره و ها سمه و جنگی گاوهاي اي شی سدن، کار هاي بالرین هاي مج  مجالت همان. بودند خود جاي در همه در

 به را ها ناگفتنی همیشـه مثل که زینی. بود شـده مومیایی و مُرده هم خانه انگار آشـغال، سـبد در شـده مچاله کاغذهاي میزها، روي

ــت، ارواح ي خانه مثل خدایا،. اند کرده مومیاییش": گفت آورد می زبان ــت و "نه؟ مگر اس  واالبه که هنگامی لحظه، این در درس

 .دید را مادرش روح صلدین کرد، می باز را رنگ آبی سالن بزرگِ درِ

 روزنامه لعنتی ساري آن. بود خودش. آنجا": کرد اشاره راهرو تاریک ته به انگشت با. چرخید سویش به زینی و کشید بلندي فریاد

شت، تیترهاي آن با اي شیده روز آن که همان در  ضعیف اي پرنده مانند را بازوهایش واالبه اکنون ولی "...که که، روزي بود، پو

شد پرواز به قادر که ستوربا این بابا، ببین. داد می تکان نبا ست؟ یادتان. بود کا ستوربا ام ننه. دیدید که بود من زن این. من زن ه  کا

ضچه در من با که  قاب عینک که مردي گودي توي و آنجا رفتم تنها روزي و شدم بزرگ که این تا کرد، می بازي سنگی ي حو

 به را هایشــان لباس از دســت چند صــاحب چنگیز رفت، دنیا از بیگم وقتی. نشــوید خشــمگین بابا، دارم خواهش": داشــت عاج

ستوربا ستید؟ مخالف که شما. دادند کا ست خانم آنقدر مادرتان نی شان بودند، دلبازي و د شان خود سایل  چمچا ".بخشیدند می را و

 مثل واالبه ".نیستم مخالف من که است معلوم. واالبه خدا رضاي محض": کرد حماقت احساس بود آورده دست به را تعادلش که

 کفر نباید شما اما بابا، ببخشید": کند سرزنش را ارباب پسر داد می اجازه او به قدیمی نوکر یک بیان آزادي حق. ایستاد شق سابق

 ".بگویید

 و شد وارد کاستوربا ".میرد می دارد ترس از انگار. ریزد می عرقی چه ببین": کرد زمزمه است تئاتر ي صحنه روي که چنان زینی

 کاسـتوربا بیاورد، تامزآب و آبجو تا رفت واالبه. زد می موج فضـا در همچنان خطاکاري نوعی اما کرد اسـتقبال گرمی به چمچا از

صله زینی که شد خارج سالن از خواهی معذرت با نیز ستوربا. اند داده صورت کاري یک ها این": گفت بالفا  خرامد می چنان کا

 نیم زیر اي کاسه بندم می شرط. بود وحشتزده هم پیرمرد. گیرد می باال را سرش همچین. است شده خراب این مالک پنداري که

 در و خوابند می اصلی خواب اتاق در شاید و هستند تنها اینجا در ها وقت بیشتر ها آن": باشد منطقی کوشید چمچا ".است کاسه
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 در کاستوربا ننه اندیشید، خود با اما ".است خودشان ي خانه اینجا کنند می احساس و خورند می غذا ها میهمان مخصوص ظروف

  .است مادرش شبیه چقدر کهنه ساري آن

 ".دهی نمی تمیز ات رفته دست از مادر از را زنده ي ننه که اي مانده ما از دور آنقدر": گفت سر پشت از پدرش صداي که

 شلوار و کت آن چمچاواال چنگیز. ببیند بود خورده چروك کهنه سیبی چون که را پدرش اندوهگین ي چهره تا چرخید صلدین

 داده دست از را.[ م. کارتون هاي فیلم پرسناژ] پلونو شکم و پاپاي بازوهاي که حاال. داشت تن به بود چاقیش زمان مال که ایتالیایی

ست اما گردد می چیزي دنبال به که بود شده مردي مثل. کند می شنا هایش لباس در آمد می نظر به بود، ست داند نمی در  او. چی

ستاده در قاب در سرش و بود ای ست می را پ  چون که بود پژمرده را اش چهره چنان زمان جادوي و خورده تاب لبانش و بینی. نگری

ساي غول سیماي از ضعیف تظاهري شته آ ساندن به قادر دیگر پدرش که فهمید می تازه چمچا. نمود می گذ ست کس هیچ تر . نی

 چنگیز موهاي که دید می دلخوري با زینی که حالی در. گور لب پایش یک و است پیرمرد یک فقط اینک و شده باطل افسونش

ــت کوتاه اي کارانه محافظه طرز به چمچاواال ــفورد بندي و زده واکس هاي کفش که آنجا از و اس ــت پا به آکس  نمی احتمال داش

 سه هر کنار از شد، وارد دست به سیگار کاستوربا ننه هنگام این در. باشد درست هم پایش شست اینچی یازده ناخن داستان رفت

 علی و رفت شد می بسته و باز پشت از آبیَش مخمل ي رویه که چسترفیلدي ي کاناپه سوي به گذشت، معشوقه و پسر پدر، شان،

 .نشست رویش سینما هاي ستاره مانند کننده، تحریک ژستی با زیادش سن رغم

ستوربا ي دهنده تکان وُرود هنوز شده تکمیل کا سرش برابر از چنگیز که بود ن ست سابق ي ننه کنار و کرد عبور پ ش  وکیل زینی. ن

 در قاب در و ".اســت پس هوا انگار عزیز، ببند را دهانت": کرد زمزمه چمچا گوش زیر زد می برق رســوایی این از چشــمانش که

 را بازویش که کرد می تماشا را قدیمیش ارباب احساس بی اي چهره با بود شده وارد نوشیدنی دار چرخ میز با که پیر نوکر واالبه،

 .ندارد شکایتی هم زن و کند می حلقه او زن پشت

 را خودش صــداي چمچا. کنند می رفتار رســمی و گیرند می را خودشــان فرزندان شــود، می رو پدران صــفتی شــیطان وقتی غالباً 

 "هستند؟ خوب خانم نسرین است؟ چطور پدر زن حال جان، پدر خُب": شنید

شاء": گفت زینی به خطاب پیرمرد ست که شما با اهللا ان  به سرد لحنی با بعد و ".گذرد می بد خیلی واِلّا کند، نمی رفتار اینطوري ه

سرش شت من زن از روزها این": گفت پ سبت که او آمده؟ خو شدت؟ چه براي. ببیند را تو خواهد نمی و ندارد تمایلی به ن  تو ببخ

 ".نباشی هم من پسر حتی دیگر شاید نیستی؟ پسرش که

ـــت تحمل قابل غیر این اما. کنم دعوا نباید من. پیر بُز. کن نگاهش. کنم نزاع او با ام نیامده من  با جنگ در که حالی در چمچا. اس

 گواهی هم این اســت، فاســد ات تجارتخانه گوید می دولت مادرم؟ ي خانه در": زد فریاد دراماتیک لحنی با شــد، می بازنده خود

 زهر به را زندگیشان اي؟ داده پول چقدر. اي خریده را ها این کاستوربا، و واالبه. اي آورده تا دو این روز به چه ببین. خودت فساد

 .سوخت می خشم از و بود ایستاده پدرش مقابل ".مریضی تو. اي آلوده

 و اید برگشته حاال و اید رفته و اید گذاشته شما دانید؟ می چه شما آخر اما ببخشید، بابا": کرد پادرمیانی ناگهان مستخدم ي واالبه

ضاوت ما ي درباره ساس صلدین ".کنید می ق شم جهنم به گویی. ریزد می فرو پایش زیر زمین کرد اح  ادامه واالبه. بود دوخته چ
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ـــت": داد ـــت درس ـــانه چمچا چنگیز ".بینید می که این براي هم و دهد می کارمان براي هم دهد، می پول ما به او که اس  بی ي ش

 .چسبید محکمتر را ننه مقاومت

 "اي؟ گرفته چقدر زنت جندگی بابت اید؟ کرده معامله چقدر سر تا دو شما واالبه چقدر؟": زد فریاد چمچا

 ي خانه در و اي برگشـــته. اســـت پوك هنوز اش کله اما خوانده، درس انگلیس مثالً. اي دیوانه عجب": گفت تحقیر با کاســـتوربا

 راه این از و نفرمان سه هر. داشتیم دوستش ما اما... نداشتی دوستش هم آنقدرها شاید ولی. زنی می گنده گنده هاي حرف مادرت

 ".داریم می نگه زنده را روحش

 ".پرستش عمل. است] pooja[ پوجا یک این گفت شود می": گفت واالبه آرام صداي

 ".پُررویی خیلی که واقعاً. اي آمده معبد این به ایمان بدون تو تو، اما و": گفت نوکرش آرامی همان به چمچا چنگیز

 ادامه بنشـیند، پیرمرد کنار کاناپه ي دسـته روي رفت می که حالی در و ".صـلد کن ول": کرد خیانت هم وکیل زینت سـر، آخر و

ــتی زاهد و عابد چندان هم خودت زنی؟ می جوش قدر این چرا": داد ــان ها این. نیس ــان ترتیب چطور دانند می خودش  را کارهایش

 ".بدهند

سته و باز صلدین دهان  از ولی بگیرد، را جوانیش انتقام تا آمده عزیز، بزند اتهام ما به تا آمده این": زد زینی زانوي به چنگیز. شد ب

ـــت ما ـــتی او به بیا حاال. مانده گیج و خورده رودس  چه هر تو اما کند، محکوم مرا او گذارم نمی من. کن داوري تو. بدهیم فرص

 ".پذیرم می بگویی

. زنم نمی حرف من. رسید هم نتیجه به و کنم، گم را پایم و دست که بزند هم به مرا تعادل خواست می. پیر ي حرامزاده حرامزاده،

ـــلدین. تحقیري عجب. کند مجبورم تواند نمی ـــرخ ي جوجه یک. بود پوند داخلش که بود پولی کیف یک": گفت چمچا ص  س

 "...بود هم کرده

 

* 

 را او که این به. تبعید به و کمان، رنگین قلک دزدیدن به فرزندش، جاسوسی به. چیز همه به کرد؟ می متهم چیز چه به را پدر پسر،

 جدایی به ،"بدهم چه را آشنا و دوست جواب" به ،"آورم می بار مرد را تو من" به. نباشد توانست می که بود کرده تبدیل چیزي به

. سابق همسر کفرآمیز پرستش حال عین در و جدید زن با اهللا پرستش به دادن تن به آمیز، توهین هاي بخشایش و ناپذیر ترمیم هاي

 قدرت، ثروت، زن، جذابیت، بود، آمده دستش به آسانی به چیز همه. بودن ایست مجی اجی به جادوییسم، چراغ به چیز هر از بیش

 جادو چراغ قول که بود پدري او. مجی اجی. فوري آقا، چشم به بگو، را آرزویت. شود می حاضر جن. پوف بده، مالش. موقعیت

 .بود زده زیرش بعد و داده را

* 
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. کرد ســکوت خجلتزده و ســرخ اي چهره با چمچا صــلدین تا ماندند حرکت بی و ســاکت آنقدر کاســتوربا و واالبه زینی، چنگیز،

 کینه هنوز پسر این و گذشته قرن ربع یک. است آور تأسف. سال همه این از بعد خشونت همه این": گفت اي لحظه از پس چنگیز

شته هاي لغزش ي سرجان. دارد دل در را گذ ستم؟ چه من. کنی حمل ات شانه روي طوطی مثل مرا نباید دیگر تو پ  چیزي دیگر ه

  ".نیستم تو چگونگی توضیح دیگر من. جانم کن قبول. نیستم تو دریاي و پیرمرد من. نمانده باقی من از

لدین ـــ قد را پولش و بفروش و ببُر. ببُر بیخ از را درخت این": دید پنجره از را ســـاله چهل گردوي درخت چمچا ص  من براي ن

  ".بفرست

 گرفت پذیرد می را گلی دسته که اي رقاصه چون را دست آن و شد بلند زینی و کرد دراز را راستش دست و برخاست چمچاواال

ستوربا و واالبه و شته سکوت در که ساعتی گویی. شدند مبدل خدمتکار به فوراً کا سیدن فرا بود، گذ سون بطالن ر شزد را اف  گو

 ".ببینید باشید داشته دوست کنم می گمان که دارم چیزي من کتابتان، ي درباره": گفت زینی به چمچاواال بود، کرده

 خلقی کج با را پایش است، کرده گیر گِل توي انگار کرد احساس اي لحظه از پس صلدین و کردند ترك را اتاق اتفاق به دو هر

 ".نشو بچه دیگر است بس اي؟ کرده قهر": گفت و چرخاند را سرش زینی. کوفت زمین بر

سیون سکاندال عمارت در که چمچاواال هنري آثار کلک سانه ي پارچه قطعه چند شامل دارد، جاي پوینت ا ست اي اف  صحنه که ا

 قرن به متعلق دهد، می نشــان را حمزه قهرمانی زندگانی که مجموعه قطعات ي کلیه. شــده نقاشــی آن روي بر نامه حمزه از هایی

ــانزدهم ــت ش ــت معلوم البته. اس ــد پیغمبر عموي معروف، ي حمزه همان مجموعه این قهرمان نیس ــدش وقتی که باش  میدان در جس

سید سر مکی هند بود، افتاده احد جنگ شی این من": گفت زینی به چمچاواال چنگیز. خورد را جگرش و ر  خاطر این به را ها نقا

 گواه همچنان ها نقاشــی ".دهند می نجات مشــکالت از را او بار چند ببینید. بخورد شــکســت دارد اجازه قهرمان که دارم دوســت

 ي همه از را نقاشــان مغول حکام. بود هند هنري ســنت پیوندي و التقاطی ســرشــت ي درباره وکیل زینی ي نظریه تأیید در گویایی

 که ســر چند هنرمندي ابر ایجاد جریان در فردي هویّت رو این از بودند، آورده گِرد ها پرده این روي بر کار براي هندوســتان نقاط

ــی مو قلم چندین با ــل و بود رفته بین از کرد می نقاش ــی آفرینش اغراق بی کار حاص ــتی. بود هند نقاش  را تاالر کف موزاییک دس

شی ستی ،کرد می نقا ست و ها آدم دیگر د سمان سوم د شت صحنه، هر به مربوط هاي قصه. آفرید می چینی سبک به را ابري آ  پ

 پشت آن نقالی و دادند می نشان هم پشت سینمایی فیلم مانند و گرفتند می باال را ها پرده قدیم روزگار در. بود شده نوشته ها پرده

 نادا کان سبک هاي نقاشی با ایرانی مینیاتور ي نامه حمزه هاي پرده در. خواند می بلند صداي با را ها قهرمانی ي قصه و نشست می

]Kannada [کراالن و ]Keralan [ــده رکیب ــفه که طوري به بود، ش ــالمی و هندي هاي فلس ــنتر به که دیدید می را اس  اواخر س

 .رسیدند می بود دُوران آن ي ویژه نشان که مغول، دُوران

سان و بود گرفتار چاهی در غولی شانیش به گر شکنجه هاي ان  در بود، شده شقه شکم تا سر از عمود، که مردي. زدند می تیر پی

شیرش افتادن، حال شت در همچنان را شم سلط خود بر دوباره صلدین. بود جاري جا همه ریخته خون و فشرد می م  با بلند و شد م

 ".درد به بربروار عشق این گري، وحشی این": گفت انگلیسیش صداي

 ما دولت?: بود شــده خیره پیرمرد دیدگان به خود ي نوبه به نیز زن و جســت می را زینی فقط نگاهش. نکرد اعتنا چمچاواال چنگیز

ست فرهنگ بی ست؟ این از غیر. جانم ا سیون این تمام من ا ستید؟ می هدیه،. ام کرده هدیه دولت به را کلک  ها پرده باید ها آن دان
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سبی محل در را سازند ساختمانی برایش کنند، نگهداري منا ساند می را ها پرده دارد کهنگی آخر. ب  کنند، نمی قبول ها آن اما. پو

 ولی. شـود نمی باورتان بگویم اگر! پیشـنهادهایی چه هم آن. رسـد می پیشـنهاد برایم امریکا از ماه هر وقت آن. ندارند تمایلی هیچ

 Ravi[ وارم راوي هاي نقاشــی. گیرد می ما از را آن ي همه خُرده خُرده دارد امریکا و عزیزم، اســت میراث این. فروشــم نمی من

Varma[، سمه شیم، می را خودمان ما]. Chandela[ چاندال برنزي هاي مج شان کیف ها آن نه؟ مگر فرو  کنند می پرتاب را پول

 ي همه شما اما. آورند می در تگزاس هاي چراگاه از سر ما] Nandi[ ناندي گاوهاي هم آخرش. زنیم می زانو پایشان جلوي ما و

 کشید، می انتظار همچنان زینی ولی ایستاد گفتار از اینجا در ".است مستقلی کشور امروز هند که دانید می شما. دانید می را ها این

شده تمام هنوز سخنش شگی، لذت براي بلکه پول، براي نه. گیریم می هم را دالرها باألخره روزي یک": داد ادامه. بود ن  هیچ فاح

 "شــدن هیچ از کمتر" هاي واژه پشــت که مفهومی. کرد می بیان بود دلش ته که را آنچه ســرانجام و ".شــدن هیچ از کمتر شــدن،

ـــتی این. خالی کفش جفت یک ماند؟ می باقی او از چی میرد می وقتی آدم": گفت زینی به چمچاواال چنگیز. بود پنهان ـــرنوش  س

 را کســـی من و ندارند وجود که آورد می در را هایی آدم تقلید او. متظاهر این. هنرپیشـــه این. آورده ارمغان به برایم او که اســـت

ـــاخته که را آنچه و بگیرد را کارم ي دنباله که ندارم ـــت انتقامش این. بدهم تحویل او به ام س  کرده محروم اخالف از مرا او. اس

ست ست لبخندزنان بعد و ".ا سرش اتومبیل تا را او و کرد نوازش را زینی د شایعت پ  همه": گفت صلدین به اتومبیل کنار. کرد م

 ســر. گذارم می او ي عهده به را قضــاوت حاال. کنی می حمل خودت با را حاضــري ي جوجه همان هنوز تو. ام گفته او به را چیز

 ".رسیدیم توافق به این

 .بوسید را لباش و نهاد او ي گونه بر را دستش رفت، پیش زد می زار تنش به گشادش شلوار و کت که پیرمرد سوي به وکیل زینت

* 

 هتل در که هایی پیغام به پاســخ و دیدار از چمچا صــلدین کرد، خیانت او به پدرش هاي هرزگی ي خانه در زینت که این از پس

 می نزدیک انگلیسیش خانه به بازگشت وقت و رسیده پایان به تئاتر گروه سفر و میلیونر بانوي نمایش. کرد خودداري گذاشت می

 عسل ماه دُوران بود معلوم که جوانی شوهر و زن آسانسور داخل. رفت اتاقش به راست یک شب آخر میهمانی از پس چمچا. شد

 به ها وقت بعضــی هنوز ببینم، بگو راســتی،": کرد زمزمه زن گوش زیر مرد. دادند می گوش موســیقی به گوشــی با گذرانند می را

 و ".گویی می چه شنوم نمی": گفت و داد تکان سري زد می لبخند عالقه با که حالی در جوان زن "آیم؟ می ها غریبه مثل نظرت

 شـــانه روي بر را اش گونه لبخندزنان همچنان زن "بینی؟ می غریبه مرا گاهی هنوز. غریبه": کرد تکرار مرد. برداشـــت را گوشـــی

 موسیقی ریتم هایشان بدن دیگر بار و نهاد هایش گوش به مجدداً را گوشی و ".شده دوبار یکی. آره": گفت و نهاد مرد استخوانی

 .بود نشسته زمین روي و داده تکیه اتاق در به را پشتش که دید را زینی و شد خارج آسانسور از چمچا. گرفت را

* 

 "کنی؟ می رفتار ها بچه مثل چرا. دارد خجالت": گفت و ریخت خودش براي فراوانی سوداي ویسکی اتاق داخل

 روپیه، نه آنهم. بود اســکناس زیادي مقدار و چوب کوچک ي قطعه آن داخل. بود رســیده پدرش از اي بســته بعدازظهر روز آن

 شده پیدا زینت ي کله و سر که حاال بدوي، احساسی از پُر چمچا. بود گردو درخت خاکستر گفت توان می. استرلینگ پوند بلکه

 ".دارم زن من مانم؟ می پیشت کنی می فکر دارم؟ دوستت کنی می خیال": گفت عمدي شرارتی با. کرد می تالفی او سر ،بود
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 ".خواستم می را این خودت براي دلیلی به. بمانی من خاطر به خواستم نمی": گفت زینت

ــارتر آثار از یکی هندي نمایش به قبل روز چند ــأله روي که بود رفته س ــرم ي مس ــلی متن در. زد می دُور ش ــوهري اص  زنش به ش

ـــود می مظنون ـــفر یک به گوید می زن به. بیندازد گیر خیانت حین را زن که دهد می ترتیبی و ش  چند ولی رود، می تجارتی س

سی تا گردد می باز بعد ساعت سو  ولی بگیرد نظر زیر را خانه داخل وُرودي، درِ کلید سوراخ از تا زند می زانو و بکند را زنش جا

 پُر نگاه ناگهانی واکنشی با و ایستاده. است زنش. چرخد می برخیزد که آن بی. است ایستاده سرش پشت کسی کند می احساس

ست دوخته او به را نفرتش ستاده زن زده، زمین بر زانو مرد: پرده این. ا ست، دوخته پایین به را نگاهش که ای  سارتر ي گونه کهن ا

 آن از برداري نسـخه یا و آن نماینده دیگر هاي نمونه که اصـلی طرح یا الگو مفهوم به روانشـناسـی اصـطالح] Archtype. اسـت

ست سی نفهمید زده زانو شوهر هندي، برگردان در ولی.[ ا شتش ک ستاده پ ست ای ضور از و ا سر ناگهانی ح  از آمد، شگفتی به هم

ــت جاي ــود روبرو زن با تا برخاس ــید فریاد و داد آنقدر و انداخت راه به هیاهو وقت آن. ش ــک تا کش  در را او بعد و درآمد زن اش

 .کردند آشتی هم با و کشید آغوش

 خصوصیات از یکی این هرچند،. شود نمی سرت شرم که تو هم آن. بکشم خجالت باید گویی می": گفت زینت به تلخی به چمچا

ـــرم ي ایده درك از رو این از و ندارند تراژدي درك براي را الزم اخالقی ظرافت ها هندي من گمان به. اســـت ما ملی  نیز ش

 ".قاصرند

 چیزي نیست الزم دیگر. خوب بسیار": گفت داشت می نگه باال را هایش دست که حالی در و کرد تمام را ویسکیش وکیل زینت

 اشتباه اما. کشی می نفس فقط یعنی. هستی زنده هنوز کردم می فکر. چمچا صلدین آقاي روم، می دارم و شدم تسلیم من. بگویم

 ".بودي مُرده مدت این تمام در شد معلوم. کردم می

 نزدیک تو به را خودش زیاد کســی نگذار. دیگر ي نکته یک": شــود خارج در از آلود اشــک شــیري چشــمان با که آن از پیش و

 ".زنند می خنجر قلبت به ها حرامزاده وقت آن و گذاري می کنار را دفاعیَت وسایل ي همه. کند

 آن. زد دُور آســـمان در و شـــد پهلو یک گرفت، اوج هواپیما. برانگیزد ماندن به را او که نداشـــت وجود چیزي دیگر آن از بعد و

 کرده فلج کامال را شهر مرکز ترافیک جدید طرح. پوشاند می خدمتکار به را اش مُرده همسر هاي لباس پدرش که بود جایی پایین

 تا بپیمایند زیارت قصد به پیاده پاي را کشور سر آن تا سر این از ،]padyatra[ پاترا پادي انجام با کوشیدند می سیاستمداران. بود

 در و. کنید پاترا پادي جهنم به: موجود راه تنها سـیاسـتمداران، به اندرز: بودند نوشـته شـهر دیوارهاي روي. کنند پیشـرفت سـریعتر

  ".آسام به": بودند نوشته جاها از بعضی

 Bachchan, Durga[ خوت دورگا و باچان رامارائو،?تی?ان آر،?جی?ام. بودند شده سیاست قاطی هم ها هنرپیشه دیگر حاال

Khote [را چشــمانش 420 پرواز در چمچا صــلدین. باشــد ســرخ ي جبهه بایســت می هنرپیشــگان هاي انجمن که کردند می گله 

ــت ــید راحتی نفس و بس ــاس. بود افتاده جا گلویش در حرکت حین چیزي. کش ــدایش کرد احس  مطمئن حالت به خود به خود ص

 .گردد می باز انگلیسیش خود یعنی قبلی،

 .دید مسافرین میان در را رؤیاهایش زن که بود این آمد، پیش چمچا آقاي براي پرواز این در که آوري اضطراب ي واقعه اولین
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 هاي صـندلی میان از خونسـردي با که افتاد زنی به چمچا نگاه که همین ولی. داشـت کوتاهی قد و نبود جذابیت آن به زن رؤیا در 

 رؤیایی در و رفته فرو آشـفته خوابی به وکیل زینت رفتن از پس. آورد خاطر به را قبل شـب کابوس گذشـت، می بُسـتان هواپیماي

ـــویري الهام به آمیخته ـــت زنی: بود دیده تص ـــدایی و کانادایی ي لهجه با تروریس  به آهنگش و ژرفا که وار زمزمه و نرم چنان ص

سی ست از که ماند می اقیانو صب خودش به منفجره مواد آنقدر رؤیا زن. شود شنیده دورد شتر که بود کرده ن  تا بود بمب مانند بی

 گرفته آغوش در تنگ چنان و کرده قنداق ماهرانه چنان را بچه. داشت آغوش در را اي رفته خواب به نوزاد هواپیما زن. تروریست

سته تنها که بود  زن بغل در آنچه برد گمان چمچا که بود چنان قبل شب رؤیاي تأثیر. شد می دیده رنگش اي قهوه موهاي از اي د

 دل در و آمد خود به اما بکشد، فریاد بود مانده کم و است مخصوص ساعت با همراه دینامیت دسته یک بلکه نیست، بچه بیند می

ست این. پرداخت خود مالمت به ست می که بود خرافاتی هاي یاوه آن از در  و کت و تمیز بود مردي او. کند دور خودش از خوا

شیده شلوار سته را کتش هاي دکمه که پو ضو او. کند دنبال را مطمئنی و شاد زندگی تا بود شده لندن راهی و ب  واقعیات دنیاي ع

 .بود

-آ -فنسی هاي شرت تی که بازیگران این. کرد می سفر تنهایی به پروسپیرو، بازیگران تئاتري گروه اعضاي دیگر از جُدا صلدین

 ساري در و دادند می حرکت] Natyam[ ناتیام گان رقاصه ي شیوه به را خود هاي گردن پوشیده،] Fancy-a-Donald[ دونالد

ــی هاي ــحک بنارس ــده مض ــامپانی مُدام و بودند پالس دو ي درجه کابین در بودند، ش ــیدند می را هواپیمایی قیمت ارزان ش  و نوش

 بدانند شـــد می باعث میهمانداران بودن هندي هرچند. کردند می عاجز بودند گرفته پیش در آمیز اهانت رفتاري که را میهمانداران

. شود می محسوب عادي امري تئاتر در که است اي ناشایسته رفتار همان ي ادامه این خالصه و هستند نازلی هاي آدم بازیگران که

صی نگاه پریده رنگ بازیگران سوي آن از بغل به بچه زن صو شتی ها آن گویی که کرد می مخ سیري هاي سراب یا دود م  یا گرم

 نمی که بود دردناك آنقدر بشــمارد خوار را بودن انگلیســی انگلیســی، یک که این چمچا صــلدین مثل آدمی براي. هســتند ارواح

ــت ــد آن به توانس ــیله به را آهن راه تظاهرات پلیس آن در که انداخت اش روزنامه به نگاهی. بیندیش ــتیکی هاي گلوله ي وس  پالس

 و خبرنگار نَه": بود کرده چاپ "اي اطالعیه" پلیس. بودند کرده خُرد را دوربینش و شکسته را خبرنگاري بازوي. کرد می متوقف

ضروب عمدا دیگري شخص هیچ نَه شده م ست ن صه شهر و رفت خواب به چمچا ".ا شته، هاي ق  ضربه و شده قطع درختان گمگ

. خورد یکه خوفناك ســفر آن در بار دومین براي گشــود، را دیدگانش وقتی بعد، اندکی. باخت رنگ ذهنش در عمدي غیر هاي

شت کنارش از رفت می توالت به که مردي شته ریش. گذ شه با قیمتی ارزان عینک و گذا شم به رنگین هاي شی شت چ  هر ولی. دا

 گمشده، سوپراستار زنده، ي افسانه همان 420 -آي -آ پرواز دوي درجه کابین ناشناس مسافر این. بازشناخت را او چمچا بود طور

 .بود فرشته جبرئیل
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 غریب و عجیب آدم به تا پوشید چشم سینما بزرگ بازیگر دیدن از و گرداند را سرش. بود او به خطاب سؤال "خوابیدید؟ خوب"

 تی و فلزي دسته عینک بال، بیس کاله با بود انگیز شگفت امریکایی یک این. شود خیره بود نشسته پَهلویی صندلی در که دیگري

سر روي که نئون سبز رنگ به شرتی شان طالیی اژدهاي دو اش سینه سرتا  چمچا. رفتند می درهم و خوردند می تاب و پیچ درخ

 .بود رسیده پایان به خلوتش دیگر حاال اما بپیچد، تنهایی ي پیله در را خودش تا بود کرده محو دیدش ي حوزه از را فرد این

 ،]Eugene Dumsday[دامزدي یوجین": گفت کرد می دراز چمچا ســوي به را ســرخش بزرگ دســت که حالی در اژدها مرد

 ".مسیحی پاسداران و شما خانم. حاضرم خدمتگزاري در

 "هستید؟ نظامی سرکار،": گفت و جنباند سري آلود خواب چمچا

 پاسدار منظور. ها ".متعال قادر پاسداران ارتش در. آقا خاکسار. پیاده سرباز یک. هستم نظامی که گفت شود می آقا، بله! هاه! هاه"

ست متعال قادر ستم علم خادم من". نگفتی زودتر چرا خوب. ا ست بوده من افتخار باعث و آقا، ه  زیارت را شما بزرگ ملّت که ا

 ".آقا کنم مبارزه کرده اشغال را مردم ذهن که سیاهکاري و آفات بدترین با تا کنم

  ".نیستم منظورتان متوجه"

ــدایش دامزدي ــت بازي میمون منظورم": آورد پایین را ص ــم آقا، اس  می را داروین چارلز آقاي بدعت تکامل، ي نظریه. داروینیس

ـــدایش لحن از ".گویم ـــم هیوالي هر نام با مترادف برایش فلکزده و اندوهگین داروین نام که بود پیدا ص  بیلزبوب، مانند داري س

سمودئوس ست ابلیس خود یا] Beelzebub, Asmodeus[ آ سبت همان به و ا : کرد دل درد دامزدي. انگیزد برمی را نفرتش ن

ــدار هایش کتاب و داروین این ي درباره هموطنانتان به من" ــالید هفت و پنجاه کمک با هم آن دادم، هش ــی اس ــخص  همین. ام ش

 حرف هایش جوان و خودم کشــور از و داشــتم ســخنرانی کراال و کوچین کالب روتاري در جهانی تفاهم روز میهمانی در تازگی

ــده گم ها جوان این بینم می من آقا زدم، ــان و یأس در که بینم می را ها آن من. گویم می را امریکا جوانان. اند ش  مواد به ناامیدیش

 آنجا در را حرف این من. آورند می رو ازدواج از قبل جنسی روابط به آقا، بگویم کنده پوست و رك حتی، و برند، می پناه مخدر

  ".شدم می مأیوس و افسرده ها آن مثل حتما است، میمون جدم که کردم می باور هم من اگر. آقا گویم می شما به هم حاال و زدم

شته جبرئیل سته طرف آن فر ش شم بیرون به پنجره از و ن  می نور کم را ها چراغ و شد می آغاز سینمایی فیلم نمایش. بود دوخته چ

 می احساس که چمچا. دارد نگه ساکت را بچه خواست می شاید. رفت می پایین و باال و بود سرپا همچنان بغل به بچه زن. کردند

 "دادند؟ نشان واکنش چطور": پرسید بگوید چیزي باید کرد

 هاي آدم آن واِلّا. زنم می که است حدسی تنها این. بودند کرده پیدا اشکال بلندگوها نظرم به": گفت آخر و ماند مردّد اش همسایه

  ".شده تمام من حرف کردند می فکر حتما. کردن صحبت هم با کردند نمی بنا خوب

 می پیدا طرفدار راحتی به خدا، با علم دشــمنی ي ایده دوآتشــه، مؤمنین کشــور آن در کرد می گمان. شــد شــرمگین اندکی چمچا

 صداي با سینما، سوي کم نور در دامزدي. بود کرده آب بر نقش را تصوراتش کوشین روتاري کلوپ اعضاي واکنش ولی. کند

ــی ــتان نَقل به کند می چه بداند که آن بی گناهش، بی و گاومیش ــت از پس. داد ادامه داس  و طبیعی بندرگاه اطراف در گذار و گش

 عده با بود، کرده آغاز را غرب و شرق مبهم تاریخ سراسر و یافته راه آن به ادویه جستجوي در واسکودوگاما که کوشین باشکوه
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 هی صاحب؟ خواست، حشیش شما بس، مستر هاي": بودند گفته ها بچه. بود کرده برخورد اوکی مستر آهاي از پُر شیطان بچه اي

 "کوکایین؟ اوکی؟ قیمت، باالترین تریاك، بهترین خواست؟ تریاك شما سم، آنکل بس امریکا، مستر

 را آهاري یقه مفلوك ي عتیقه آن داروین، دامزدي اگر. بود داروین انتقام از ناشــی حتما واقعه این. خنده زیر زد اراده بی صــلدین

سد اخالقی همان ي نماینده گیتی سراسر در را خودش شخص که بهتر چه دانست، می امریکا مخدر مواد فرهنگ مسؤول را شنا  ب

 آدم. بود تلخی ســرنوشــت. بود شــده خیره او به آمیز توبیخ و دردناك نگاهی با دامزدي. کرد می مبارزه علیهش بر مشــتاقانه که

  .است مِهري بی مورد قدر این چرا نفهمد اما باشد، هم خارج باشد، امریکایی

ـــلدین، اختیار بی ي خنده از پس ـــروع دردمند حالتی با و کرده قهر دامزدي ص  تنها افکارش با را چمچا و کرد زدن چرت به ش

ــت ــان هواپیما در که فیلمی این آیا. گذاش ــت هاي نمونه از دادند می نش ــرانجام که بود تکامل مقیاس پَس  دنبال به طبیعی طور به س

سب انتخاب سته آن از یا شد، می نابود ا  Shelley Long, Chevy[ چیس چِوي و النگ شلی که غریب و عجیب هاي فیلم د

Chase [ــهمناك آنقدر پریدند؟ می پایین و باال ها آن در ابد تا ــد نمی که بود س ــید آن به زیاد ش ــویر مثل. اندیش ... بود جهنم تص

ــت چمچا ــن کابین هاي چراغ که رفت می خواب به داش ــد، روش ــینما وهم و کردند متوقف را فیلم ش ــور با س ــاي تص  اخبار تماش

  .دویدند می هواپیما راهروهاي در زنان فریاد که دید را دست به تفنگ نفر چهار زیرا شد، جا به جا تلویزیونی

* 

ــافران ــده ربوده هواپیماي مس ــد را ش ــه امواج که فرودگاهی باند در روز یازده و ص ــحرا اي ماس  رها ریخت می فرو اطرافش در ص

 با دانســـت نمی کس هیچ کردند، هواپیما آوردن فرود به وادار را خلبان هواپیماربا زن یک و مرد ســـه که این از پس زیرا کردند،

 یکی عالقه مورد ي واحه نزدیکی در صحرا ي گوشه در زمینی قطعه در بلکه المللی، بین فرودگاهی در نه ها آن. کند چه مسافران

 یک اکنون. بودند آمده فرود بود، جامبوجت یک آمدن فرود ي اندازه به درســت و شــده ســاخته مضــحکی طرز به که شــیوخ از

سی براي هم باندي شش شاهراه ستر سر بی و جوان مردان و زنان که بودند ساخته فرودگاه این به د سیار را آن هم سندیدند می ب . پ

 اگرچه. بزنند دید را یکدیگر پنجره از برهوت، ي گستره آن در زنان گشت خود، سرعت کم هاي اتومبیل با که بود این تفریحشان

ــاهراه بود، آمده فرود اینجا در 420 وقتی از ــین از ش ــته دار بیرق هاي لیموزین و ژاندارمري هاي کامیون پوش، زره هاي ماش  انباش

 مانده دودل که حالی در -نشــود خواهد می بشــود توفان خواهد می -زدند می چانه هواپیما تقدیر ســر بر ســیاســتمداران وقتی. بود

سافرین جان قیمت به آیا که بودند ضع سر بر م شاري خود موا  حوش و حول و هواپیما غریبی سکون بدهند، وا کلی به یا کنند پاف

 .شد آغاز ها سراب که نگذشت چیزي و گرفت فرا را آن

 کردند می رفتار عصبی حال عین در و سرحال طوري هواپیماربایان ي گانه چهار گروه شد، می ردیف هم پشت مُدام ماجراها ابتدا

 با چمچا شــد، می پخش اطراف به اي لکه چون وحشــت و کشــیدند می جیغ کودکان وقتی. بودند متصــل برق جریان به انگار که

 سـرعت به ها آن اما. آورند می سـرمان به بالیی چه نیسـت معلوم کند پیدا ادامه اینطور اگر. اسـت لحظات بدترین این: گفت خود

. نداشتند ها هنرپیشه از کمی دست که سیما، خوش همگی ماسک، بدون زن، یک و مرد سه. گرفتند دست در را چیز همه کنترل

ستعار هاي نام عالوه به. کردند می افول که داري دنباله هاي ستاره اگرچه بودند، شده هم ستاره که حاال شتند هم اي صحنه م : دا

شت نام] Tavleen[ تاوالن زن و سینگ من سینگ، بوتا سینگ، دارا شان و نام بی رؤیایی زن. دا  آلود خواب خیال گویی. بود ن
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 آن با نرم، اي لهجه. گفت می ســخن کانادایی ي لهجه با رؤیا زن مانند تاواالن ولی نداشــت، مســتعار هاي نام براي فرصــتی چمچا

ــت، زمین بر زمزم آل ي واحه در هواپیما که این از پس. بود تمایزش وجه که موکد هاي"او" ــس  توجهی با که مســافرین براي نش

 وضــع ســیما خوش مردان این که شــد مســلم پاییدند، می را ربایندگان شــوند روبرو کُبرا مار با که رســواهایی مثل آمیز، وســواس

 هواپیما باز درهاي قاب در مرتب کرد می وادارشــان که مرگ و ریســک ماجرا، و آماتوربازي به عشــق اي گونه. داشــتند خاصــی

شان خودي بودند، پنهان واحه نخل درختان میان تردید بی که اي حرفه تیراندازان به و شوند ظاهر  ها بازي خُل این در زن. بدهند ن

 در همین و نبود حساس خود زیبایی به نسبت او. جست می دوري قطارانش هم سرزنش از نفس کف با ظاهراً و کرد نمی شرکت

ــلدین. داد می قرارش گروه فرد خطرناکترین مقام ــند و نارنجی نازك آن از بیش جوان مردان که دریافت چمچا ص  بودند خودپس

شتار بتوانند که ستند نمی ها آن. بیاورند تاب را خونریزي و ک سی راحتی به توان شند را ک شان و بک صد شتر هواپیماربایی از ق  این بی

ـــفحات بر که بود ـــوند ظاهر تلویزیون ص ـــمانش. بود آمده کار براي تاواالن اما. ش  این گفت می خود با. کرد می دنبال را زن چش

 اداي میمون مثل واقع در و کنند، رفتار اند دیده تلویزیون و ســـینما در که هواپیماربایانی مثل خواهند می ها آن. نیســـتند بلد مردها

صویري ستند هایی کرم ها آن. آورند می در را ناقص ت ضاع به زن اما. خورند می را خود دُم که ه ست وارد او  دارا، که مادامی... ا

 .کرد می مرعوب را مسافران گرا درون نگاه آن با و نشست می ساکت او گشتند، می طرف آن و طرف این خرامان سینگ، و بوتا

ــتند؟ می چه ها آن ــت خواس ــتقالل. نبود کار در اي تازه خواس ــان، براي اس ــورش ــک انجام آزادي کش  زندانیان آزادي دینی، مناس

 می قتل به تهدید مُدام که این رغم به مســافران از بســیاري. شــان انتخابی کشــور به امن ســفر و نقد پول مقداري عدالت، ســیاســی،

 که خودت از مستاصلتر هاي آدم با توانی می آسانی به کنی، می زندگی بیستم قرن در وقتی. کردند می همدردي ها آن با شدند،

 .بیابی مشترکی احساس آورند در خویش ي اراده تحت را رویدادها تغییرات خواهند می

 زنان. بگیرند نظر زیر را بیشتري تعداد توانستند نمی زیرا کردند، آزاد نفر پنجاه جز به را مسافران ي همه فرود، از پس هواپیماربایان

ضو تنها چمچا صلدین شد، معلوم که اینطور. کردند آزاد را ها سیک و کودکان و سپیرو گروه ع  مخالفت آزادیش با که بود پرو

ساس صلدین و کردند ضاع منحرف منطق به کرد اح شدنش آزاد از که این جاي به. دهد می تن او شمگین یا دلخور ن شد، خ  از با

 خدا گفت خود با و کشید راحتی نفس کند تحمل را هایشان بازي الت نیست ناچار دیگر و شده خالص همکارانش شر از که این

 .شدم خالص ها آشغال این دست از که شکر را

ـــت نمی و ندارند را کردنش رها خیال هواپیماربایان بود برده پی تازه که گرا خلقت عالم دامزدي، اوجین  تحمل را فکر این توانس

ــت جا از کند، ــی چون درازش قد آن با که حالی در و برخاس ــمانخراش ــتریک حالتی با خورد، می تکان تکان گردباد در آس  هیس

 در را زبانش آلود تب وضعی با و شد جاري کف دهانش ي گوشه از سر آخر. کرد نامربوط کلمات گفتن و فریاد و داد به شروع

سید را ها کف و آورد سترها کنین تمومش همینجا دیگه، خُب. لی سه دیگه. گانگ سه گفتم ها، بُرده شور مُرده ب  فکر، این کجا از. ب

 هم به آمد می دهانش به هرچه و زد می پا و دســت بیداریش کابوس در و داد می ادامه همینطور و... تونین می کردین فکر چطور

ـــت معلوم خُب ها، آن از یکی که این تا بافت می ـــربه یک با و چرخاند را تفنگش قنداق آمد، پیش تاوالن، کدام، اس  فک ض

ست را دامزدي ستند تفنگ با را دهانش وقتی کار، تف دامزدي که چون بدتر، هم آن از. شک شغول ب سیدن م  نوك بود، لبهایش لی

صله و افتاد چمچا صلدین پاي روي و شد کنده هم زبانش  بازوان میان در زبان بی نیز دامزدي، اوجین یعنی آن، سابق مالک بالفا

 .رفت هوش از هنرپیشه
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 ربایندگان تبلیغش ي وسیله تسلیم با شد موفق مُبَلِغ سرانجام. آورد دست به را آزادیش زبانش دادن دست از با دامزدي اوجین ولی

. بیاید ســـرش به دیگري بالي یا و بگیرد قانقاریا بود ممکن. کنند مواظبت زخمی آدم یک از خواســـتند نمی ها آن. کند مجاب را

 اهمیت بی و جزیی مسایل به چمچا صلدین ذهن حادثه، ساعات نخستین در. پیوست هواپیما از شوندگان خارج جمع به که بود این

ـــؤاالت مرتب و پرداخت می ـــت؟ اتوماتیک ها تفنگ این آیا. کرد می مطرح بیهوده س ـــت؟ تفنگی نوع چه اس  چطور ها آن اس

 زنده کنند شلیک اگر آدم کجاهاي به کنند؟ هواپیما وارد قاچاقی را سالح همه این توانستند

سیده خیلی حتما ها آن" ماند؟ می شان چهار هر. اند تر ساس نزدیک را مرگ چقدر. نفر صور رفت، دامزدي وقتی... کنند می اح  ت

ست، شده تنها دیگر کرد شید گفت می که حالی در و شد نزدیک مردي ولی ا شینم؟ اینجا توانم می یار، ببخ  دامزدي جاي در بن

 .بود سینما ي ستاره فرشته جبرئیل مرد،. دارد احتیاج همزبان به آدم مواقع اینطور داد، ادامه و نشست گرا خلقت

* 

 خطرناکی نحو به سر به اي عمامه هواپیمارُبا جوان سه آن طول در که روزي گذشت، زمین روي بر که متشنجی روز اولین از پس

ـــدند می نزدیک دیوانگی مرزهاي به ـــب برهوت در و ش  خدایا، یا و. بگیرید را ما بیایید ها، حرامزاده بیایید زدند، می فریاد ش

شان و پدر بی کماندوهاي االن خداوندا، ستند، می را مادر سی آن و را، جنده مادر هاي امریکایی آن فر . را جنده خواهر هاي انگلی

 پیش از بیش را ها آن هواپیماربایان ضعف هاي نشانه این خواندند، می دعا بسته را چشمانشان ها گروگان ي بازمانده دقایق این در

ــت گرفتار ــد می عادي نفهمی بفهمی که درآمد حالتی به چیز همه روز، اولین از پس بله -کرد می وحش  اتومبیلی دوبار، روزي. ش

ــتان مســافرین براي  در هواپیماربایان که حالی در بودند ناچار مســافرین. گذاشــت می باند روي را آن و آورد می نوشــابه و غذا بُس

 دنیاي با دیگري تماس روزانه، رویداد این از گذشته ولی کنند، حمل داخل به را ها کارتن داشتند، نظر زیر را ها آن هواپیما امنیت

 از را آن که است آور شرم چنان یا رفته یادها از کلی به حادثه این انگار نبود، خبري هیچ و بود افتاده کار از رادیو. نداشتند خارج

سیم تا اند کرده ول را ما ها حرامزاده این": زد فریاد سینگ من. اند کرده خارج ها پرونده شم با ها گروگان و ".بپو  تأییدش در خ

 ".ها گه! ها چوئی! هیرجاها": گفتند

 عصبی. دیدند چشمشان ي گوشه از را اشباح زدن سوسو که بود هنگام این در و بود پیچیده گِردِشان شوالیی مانند سکوت و گرما

 خواب از کشید می فریاد وحشت از که حالی در صبح، هاي دمدمه بود، مجعد کوتاه خیلی موهاي با بُزي ریش جوانی که ترینشان

ست سکلتی گفت می. ج ست دیده را ا سه هاي تپه میان از شتر بر سوار که ا  هاي کره ها گروگان دیگر. گذرد می صحرا اي ما

 مرد ســه. شــنیدند می را آســا غول هاي بال خوردن هم بر صــداي که این یا و بودند آویخته آســمان از که دیدند می را رنگینی

ـــکیل به را ها آن تاوالن روز یک که این تا بودند، رفته فرو گرایانه تقدیر اندوهی در هواپیماربا ـــه تش  طول در. فراخواند اي جلس

شان صداهاي گفتگو شمگین سافرین گوش به هواپیما ته از خ سید می م شته جبرئیل. ر  گوید می ها آن به دارد": گفت چمچا به فر

 و بود آمیخته شرم با نگاهشان افسردگی بازگشت، هنگام اما ?.چیزي همچین یک یا بکشند را ما از یکی کنند، صادر التیماتوم باید

شان تاوالن شان و دل ها این": کرد زمزمه جبرئیل. نبود همراه ست از را جرأت  تاوالن براي حاال. خوانند نمی رجز دیگر. اند داده د

 ".است بازي شب خیمه ي قصه. هیچ مانده؟ چی ما بی بی

 :کرد چه زن اما و
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 از کرد، نخواهد وارد خللی اش اراده در هرگز تسلیم یا شکست تصور که کند ثابت هواپیمارُبایش همکاران و اسرا به که این براي

 برابرشان در دهد می نشان را ایمنی وسایل کاربرد که میهمانداري مانند و آمد بیرون یک ي درجه ککتیل سالن در موقتش انزواي

 سیاه ي جالبه ناگهان غیره، و سوت و کردن باد مخصوص شیلنگ گرفتن دست در و نجات ي جلیقه پوشیدن جاي به اما. ایستاد

 نارنجک. ببینند را بدنش ي زرادخانه همگی تا ایستاد مقابلشان در مادرزاد لخت و آورد در تن از بود پوششش تنها که را گشادي

 هایش ران روي اســـکاچ با بود دیده خواب در چمچا که همانطور درســـت را ها دینامیت و نمود می اضـــافی هاي ســـینه چون ها

 وجود ي عرصه به پا بزرگ هدفی وقتی": کرد صحبت به شروع اقیانوسیش صداي ته آن با و پوشید را لباسش بعد. بود چسبانده

سی سؤال چند گذارد، می سا سد می ما از تاریخ. شود می مطرح ا  و گرا مطلق ناپذیر، سازش آیا ایم؟ چگونه هدف راه در ما پر

ستیم افرادي که این یا قدرتمندیم شکار ه صلحت پیرو که ها آن از معامله، اهل و ساز  بدنش "دهند؟ می وا سرانجام و اند زمانه م

  .یافت ادامه روزها توالی در زمان گذشت. بود داده بقیه به را او پاسخ

ــته محیط ــارت، آور خفقان و گرم و بس ــتانه که محیطی اس ــله از حاکی حال عین در و دوس ــلدین در بود، ها فاص  به میل چمچا ص

ست می. کرد می بیدار را زن با مباحثه ست جنون گاه ناپذیري انعطاف بگوید خوا ستبداد گاه و ا  شکنندگی از انعطاف عدم که. ا

ست صفتی پذیري انعطاف که حالی در کند، می حکایت سانی ا ست لب همچنان ولی پرورد، می را دوام و قدرت که ان  در و فروب

 چمچا مدت این در. یافت را دامزدي هاي دستنویس ي دفترچه مقابلش صندلی جیب در فرشته جبرئیل. رفت فرو روزها حالی بی

ــده متوجه ــتاره که بود ش ــینما ي س ــیار کوشــش با س ــنگین هاي پلک با که این از و کند می مقاومت خواب برابر در بس  خطوط س

 باز را ها آن زور به رود، می هم به چشــمانش که حالی در و خواند می حفظ از کم کم بعد و بلند صــداي به را دامزدي ي دفترچه

 مانده فقط و هستند خدا وجود اثبات تالش در نیز علما واقع در: بود نوشته دفترچه در دامزدي اما و. کرد نمی تعجبی دارد، می نگه

ـــعیف و قوي نیروهاي و جاذبه تیزم، الکترومانیه و دارد وجود واحد نیرویی و اتحاد به گرایش که کنند ثابت! اند  جدید فیزیک ض

 کنترل که داشت خواهیم را برتر وجودي یعنی ایده، ترین کهن شود؟ می چه وقت آن. هستند آن از هایی گوشه یا ها جنبه همگی

ست در کامال را خلقت ستمان بینی، می"... دارد د شوي ناچار اگر گوید، می دارد دو  و نیرو جان بی هاي میدان این از یکی میان ب

 از یا. بخواند دعا برق جریان براي تواند نمی آدم نه؟ است جالبی نکته کرد؟ خواهی چه کنی، انتخاب را یکی واقعی و زنده خداي

 همه ها حرف این": گشود ناگهان و بست دَم یک را چشمانش ".ندارد اي فایده. کند درخواست را بهشت کلید امواج این از یکی

  ".زند می هم به را حالم است، مزخرف اش

شویش، و ریزي عرق دار و گیر آن در بود هرچه. کرد عادت جبرئیل بدبوي نفس به چمچا دوم روز سی ت  داد، نمی بهتري بوي ک

شی کبود هاي طوق. ماند اعتنا بی شد نمی اش چهره به اما شمش دُور که خوابی بی از نا سته چ  پخش چربی هاي لکه چون بود، ب

 رفت حال از و گذاشت صلدین ي شانه روي را سرش. رسید انتها به مقاومتش سرانجام. گرفت می فرا را پوستش تمامی و شد می

  .خوابید یکسره روز شبانه چهار و

 بزي ریش و موشی اي قیافه که] Jalandari[ جلندري اسم به مردي ها، گروگان از یکی کمک به چمچا که دید شد بیدار وقتی

 کرد ادرار تمام ي دقیقه یازده رفت، توالت به. است خوابانده هواپیما وسط خالی هاي صندلی سري روي و کرده بلند را او داشت،

 با که شنید را صدایش باز چمچا بعد شب دو. گفت نمی اي کلمه اما نشست، چمچا پیش مجدداً و بازگشت وحشتزده نگاهی با و

 .بود افتاده در رؤیا با شد معلوم بعداً که آنطور یا خواب،
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 که است Feng] [Xixabangma فنگ سیکسابنگما دنیا بلند کوه همین د": گفت می جویده جویده که شنید را صدایش چمچا

ــت ــفر هش ــیزده ص ــت، ]Annapurna[آناپورنا نهمی. دارد ارتفاع متر س ــفر هش ــروع اول از که این یا ".متر هفتاد ص : کرد می ش

 جونگا چن کان. یازده شش و هشتاد ،2 -کا دو، هشت، چهار هشت هشت ،]Chomolungma[ چومولونگما یک، ي شماره"

]Kanchenjunga[، ـــتاد ـــلو، دائوالگیري، ماکالو،. هشـــت و نود پنج و هش  ,Makalu, Dhaulagiri[ پاربات نانگا ماناس

Manaslu,Nanga Parbat [متر شش و بیست و صد و هزار هشت."  

 ولی بزرگترند، گوسفند از که است درست ببرد؟ خوابت تا شماري می را متر هزار هشت از بلندتر هاي کوه داري": پرسید چمچا

 ".نیستند زیاد چندان

 خواب به که این براي برعکس،": گفت و گرفت را تصــمیمش انداخت، پایین را ســرش کرد، نگاهش خشــمناك فرشــته جبرئیل

 ".شمارم می را ها آن نروم

ــلدین که بود چنین و ــته جبرئیل ي واهمه به چمچا ص  از پس که را آنچه جبرئیل و دارد، نیاز همزبان به آدم. برد پی خواب از فرش

 همیشه خود فرشته. شد آغاز شب همان از رؤیا. بود نگذاشته میان در کس هیچ با بود گذشته او بر نجس هاي گوشت آن خوردن

ضور رؤیاها در شت، ح ست ها حرف این و کردن بازي نقش سپونو،. مقرب مَلِک جبرئیل نامش، هم هیأت در اما دا  خواب در. نی

 .است من او و مقرّبم مَلِک جبرئیل من. هستیم یکی جبرئیل و من

 می آدم. دهد می قلقلک را آدم. به به": بود آمده وجد به صلدین ي شده کوتاه نام شنیدن از وکیل زینت مثل هم جبرئیل سپونو،

سی چمچاي حاال پس. کند غش خنده از خواهد شد خُب. اي شده انگلی  ي لطیفه هم این] . Sally Spoon[ سپون سلی آقاي با

 چامچ سـپونو، سـپون،. اسـت کرده کفري را کسـی شـد نمی متوجه که بود هایی آدم آن از فرشـته جبرئیل ".خودمان اختصـاصـی

  .کرد شد نمی کاري ورزیدن نفرت جز چند هر داشت، نفرت شان همه از صلدین. خودم

شت تعجبی. یافت مزه بی و انگیز رقت را جبرئیل اعترافات صلدین صورت هر در. نه هم شاید بود، ها لقب این خاطر به شاید  ندا

 خود فقط خواب این ویژگی. بیاید آدم ســر به اســت ممکن بالیی هر رؤیا عالم در باشــد هرچه. برود فرشــته جلد به خواب در که

شت جبرئیل اما. بود آن مبتذل بینی بزرگ سمانه. ریخت می عرق ترس از دا ضوع سپونو،": گفت ملت ست این مو  به وقت هر که ا

ست رؤیا روم، می خواب  از وقتی که ویدئو یک مثل. همانجا در خواب همان. شود می شروع بود شده تمام که همانجایی از در

 خواب نامردش پدر خود. است این بدپیر کابوس و اوست است بیدار که آن که این یا یا،. کنند می خاموشش روم می بیرون اتاق

 داند، نمی کسـی را ها فرشـته رفتن خواب نه؟ زده سـرم به": گفت. کرد نگاهش خیره چمچا ".را چیز همه. را اینجا را، ما. بیند می

  "نیست؟ دیوانگی. را دیدنشان خواب به برسد چه

 ".زنی می حرف ها دیوانه مثل. آره"

 "آمده؟ سرم به چی واقعاً": گفت کنان ناله

* 
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شتر چه هر  کارکنان ي پریده رنگ اکیپ حتی و هواپیماربایان ها، گروگان ي همه دیگر حاال و شد می پُرحرفتر ماند، می بیدار بی

 ي قیافه با اکنون که براق و تمیز پرسنل و کردند می رفتار آمیز اهانت گذشته در که مهماندارانی همان. کرد می سرگرم را هواپیما

 شگفت نظریات جذب همگی بودند، داده دست از رامی دایمی بازي به قدیمشان تمایل و کرده کز هواپیما ي گوشه در عزاداران

 مادر رحم در زندگی تجدید با زمزم آل کوچک فرودگاه در را اقامتشان او. گفت می سخن تناسخ از که بودند شده جبرئیل انگیز

 شـادش ظاهراً ایده این. زنند می گام تازه تولدي راه در و اند مُرده جهان این براي دیگر اکنون گفت می همه به و کرد می مقایسـه

ــتند می ها گروگان از بســیاري که این گو بود، کرده ــندلی به طناب با خواس ــندلی روي وقت آن و ببندندش ص  پریده دیگري ص

: زد فریاد جبرئیل. کرد ساکت را شنوندگانش سرانجام بینی خوش این و بود خواهد دیگر زادروزي رهاییشان روز که داد توضیح

ست عجیب" ست روز آن! دارد حقیقت ولی. ا ست نخ  زندگیمان آخر تا روز آن از شویم، می متولد روز یک در همگی چون و ا

 ".قلو پنجاه حتما داند، می خدا گذارید؟ می چه را اسمش شوند می متولد مادر یک از بچه پنجاه وقتی بود، خواهیم همسن

سیاري که بود اي واژه آشفته جبرئیل براي تناسخ  از ققنوس برخاستن: آمیخت می هم در و گرفت می سپر زیر به را تصورات از ب

 ویشنو بازگشت با همراه ها این ي همه نوزاد، کودکی بدن به مرگش ي لحظه در الما داالیی روح حلول مسیح، رستاخیز خاکستر،

شنو تقلید به که ژوپیتر شکل تغییر و سان تداوم البته و دیگر چیزهاي و بود درآمده گاو هیأت به وی  گاه مختلف، هاي زندگی در ان

 دیگري، تولدي خواهان که اي. بازگشــتن هیچ ســعادت جهت در دَوَرانی ســیري. شــاهان کســوت در گاه ها، ســوســک قالب در

ــت ــت می واِلّا نداد، اعتراض زحمت خود به چمچا. باش پذیرا را مرگ نخس ــتر در بگوید توانس  تک در جبرئیل که هایی مثال بیش

ــخ آورد، می هایش گویی ــته وقوع به مرگ از نیاز بی تناس ــورت دیگري طرق از تازه هاي قالب در حلول و پیوس . بود پذیرفته ص

: آورد نمی تاب را حرفش شدن بُریده وجه هیچ به داد، می تکان شاهانه هایی بال چون را بازوها که حالی در صحبت، گرم جبرئیل

 ?هستید؟ حرفم متوجه نیست، ممکن این جز و بیاید دنیا به نو تا برود میان از باید کهنه"

شید می گریه به دراز و دور هاي نطق این گاه شته. ک ستگی از هالك ي فر ست از را تعادلش خ  ي شانه به سر گریان و داد می د

 می را ســرش فرق و کرد می نوازش را صــورتش -برد می بین از را ها کراهت بعضــی طوالنی اســارت -صــلدین و نهاد می چمچا

 پیر بلوط شـاه از فرشـته که باري هفتمین. شـد می غالب چمچا بر حوصـلگی بی و خشـم نیز گاه و. باش راحت بسـه، خُب. بوسـید

 داري تو. پُرحرف آید، می خودت سر دارد بال همین شاید زد فریاد سرخوردگی با صلدین کرد، قول نَقل] Gramsci[ گرامشی

 .کند می حلول جسمت در رؤیایی ي فرشته آن و میري می

* 

 من بدانی خواهی می بگویم؟ برایت عجیب واقعاً چیز یک خواهی می": کرد دل درد به شــروع باز روز یک و صــد از بعد جبرئیل

 ممیز سه رفته هم روي من و. زندگیم بدپیر عشق تنها براي. رئیس بله. زن یک خاطر به": داد ادامه بود طور هر و "هستم؟ اینجا چرا

 .عزیز چامچ سپونو، ام شده دیوانه من است؟ زده سرم به واقعاً که کند نمی ثابت خودش این. ام گذرانده او با را روز دهم پنج

 این که است ترین ژرف و بهترین این که بفهمد تا دارد نیاز زمانی مدت چه به آدم. را نیم و روز سه آن بدهم شرح برایت چطور و

 می. یار مادرجنده هاي جرقه آن از پُر شــد، جرقه از پُر هوا انگار بوســیدم، را او وقتی خودت جان به. خواســته می که اســت همان



 AVAYeBUF                                                                                                                                                   سلمان رشدي

76 
 

 ها هتل توي ها کنده پوست هلو این از هم قبالً من اما. است فرش ساکن ي الکتریسته گفت او. نکن خواهی می بکن، باور خواهی

 ".عقب بپرم درد از شدم مجبور پیر، بی الکتریکی شوك آن و بود خودش خود. بود بهترین قطعا یکی این. بودم بوسیده

 .کند بیان را لحظه آن که نبود اي واژه. یخش کوه زن. یافت نمی اي کلمه زن آن چگونگی اِبراز براي

شید معنی آن به او و بود ریخته پایش کنار پاره تکه گویی زندگیش که اي لحظه شت اي فایده ".فهمی نمی تو": بخ  تا شاید". ندا

 بکشی دست چیز هم از خاطرش به که کسی. بگذاري پا زیر را دنیا باشی حاضر خاطرش به که اي نکرده برخورد کسی با حال به

ست کوه او. شوي هواپیما سوار و . را پا یک و چهل و صد و هزار نه و بیست هم شاید پا، دو و هزار نه و بیست. بود پیموده را اِوِرِ

 "شود؟ نمی جامبوجت سوار زنی همچین یک براي آدم کنی می فکر. رفته باال کوه نوك تا صاف

 می بیشتر صلدین کرد، می تالش بیشتر کوهنورد کُن لویا آله به نسبت آمیزش وسواس ي عالقه توضیح براي فرشته جبرئیل هرچه

 کس هیچ دیگر مدتی از بعد و آمد می ســراغش به زینی ي ســایه ابتدا. شــد نمی موفق ولی کند، مجســم را پمال خاطرات کوشــید

شق. نبود شین ع شت جبرئیل آت شم نهایت به را چمچا دا شاند، می سرخوردگی و خ شته اما ک ست با حالت این به توجه بی فر  به د

 ".نمانده چیزي دیگر سپونو، باش شاد": کوفت می پشتش

* 

 بلند صداي با و داد نشان انگشت با را او رفت، بزي ریش اندام کوچک گروگان آن جلندري، سوي به تاواالن دهم و صد روز در

ــبر کرد، اعالم ــیده پایان به ما تحمل و ص ــتاده التیماتوم چندین حال به تا. رس  قربانی اولین وقت حاال و نیامده جوابی ولی ایم، فرس

ست شمان در صاف بعد. ا ست جلندري چ شیم می را تو اول حرامزاده، خائن مرتد،": کرد صادر را مرگش حکم و نگری  آن ".ک

 نوك با. شود غافلگیر بیرون از جلندري تیرباران از بعد نبود مایل زیرا شوند، آماده پرواز براي داد دستور هواپیما کارکنان به وقت

ـــوي به را جلندري تفنگش ـــم": گفت چمچا به جبرئیل. کرد می التماس و زد می فریاد مرد. راند هواپیما باز در س  تیزي هاي چش

ست چیده را موهایش او. دارد شته را عمامه او که بود برگزیده را جلندري رو این از تاوالن ".ا . بود کرده قیچی را موهایش و بردا

 .خواستن فرجام حق بدون محکومیتی. شده قیچی سردارچی. شد می شناخته ایمانش به خیانت که عملی

سن بر که اي لکه و بود زده زانو جلندري شت بود افتاده شلوارش با  در سوي به را او و گرفته را موهایش تاوالن. شد می پخش دا

. بود زده زانو در به پشت مرد. بودند گردانده رو جاندار تابلوي این از سینگ من باتو، دارا،. خورد نمی تکان کس هیچ. کشید می

 را در تاوالن. افتاد فرودگاه باند روي جســدش و شــد خم مرد. کرد خالی گردنش پشــت به تیري و بچرخد کرد وادارش تاواالن

 .بست

صبی و جوانترین سینگ، من ستند می را کماندوها برویم جا هر آید؟ می سرمان به بالیی چه حاال": زد فریاد گروه فرد ترین ع  فر

 ".زاییده گاومان دیگر. سراغمان

 

 ".خورشید مانند. رویم می عرض به ستارگان چون ما. است امتیاز باالترین شهادت": گفت آرام زن 
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* 

سه ستان. سپرد برف به را خود جاي ما شید می شب میان در برف ي کننده دگرگون قالی زیر آن سپید روح. اروپا زم  کوه. درخ

 دودلی میان چمچا صلدین آقاي. کردند می خودنمایی مرغزارها برفراز که سپید هاي صخره و انگلستان سواحل فرانسه، آلپ، هاي

 رادار صفحات. کرد می کشف را بُستان 420 -آي -آ پرواز دوباره دنیا. بود گذاشته سرش به را انگلیسیش مدل سیاه کاله انتظار و

ــان را هواپیما ــید می گوش به رادیویی هاي پیام. دادند می نش ــتند اجازه ها آن ولی خواهید؟ می فرود ي اجازه. رس ــتان. نخواس  بُس

 صفر به سرانجام تا رفت می پایین و باال سوخت ي عقربه و چرخید می آسایی غول دریایی ي پرنده چون انگلستان سواحل برفراز

  .رسید

سافران براي درگیري آغاز شمگین هاي زمزمه دیگر. کردند نمی جدال تاوالن با هواپیمارُبا سه بار این. بود آور تعجب م  درباره خ

ــوخت ي ــید نمی گوش به پیر، بی کنی می کار چه داري یا س ــان همه گویی که چنان و رس ــند، باخته را امیدش  نیز یکدیگر با باش

 به واقعیت از غریبی طرز به که ها گروگان و کرد حمله زن به ترکید می داشت خشم از که سینگ من وقت آن. گفتند نمی سخن

ـــتیز دخالتی هیچ بی بودند، افتاده دور ـــا چنان مرگ پاي تا را دو آن س  و زندگی عادي و روزمره وقایع از پنداري که کردند تماش

 اهمیتی بی بر آن کوتاهی و. شد تمام همین،. برد فرو سینگ شکم در را کاردش تاوالن و افتادند زمین بر دو آن. است تقدیر حکم

ست بعد، و. زد دامن ظاهریش ست، به زن که اي لحظه در در ضیه که فهمیدند و شد پاره همه چرت پاخا ست بردار شوخی ق  و نی

 در پیوست می هم به را آور مرگ هاي پستان آن پیراهنش، زیر هاي نارنجک سوزن که سیمی او. رفت خواهد خط آخر تا تاوالن

 .ریخت فرو هواپیما دیوارهاي ناگهان و کشید را سیم او ولی دویدند سویش به دارا و بوتا. گرفت دست

 .تولد. نه مرگ نه،

    



 AVAYeBUF                                                                                                                                                   سلمان رشدي

78 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دوم فصل

   



                                                                                                            (   آواي بوف )                                                         آیات شیطانی

      79  
AVAYeBUF. com 

 

 

  ماهوند

  

  

 

   

  

 

 نقش مسیر در سنگین هاي پلک با که هنگامی شود، می تسلیم است ستیزناپذیر وقوعش آنچه به و دهد می در تن جبرئیل که آنجا

ـــتگیش رؤیاي هاي : خواند می دیگر نامی به را وي اکنون مادر اما. گذرد می مهربانش مادر کنار از عوالم آن در لغزد، می فرش

ست قرار که را ادارات کارکنان ناهار ظروف زیرا نامد، می شیطان را او مادر. شیطان ستکاري شوند حمل شهر به ا ست کرده د . ا

ست با مادر. شرور ي بچه ست این شکافد، می را هوا د شتی خوراك َشرَف بی پَ سلمانان گو سمت در را م  که هندوهایی ناهار ق

ــتند گیاهخوار ــتریان حاال و کرده جابجا را ها آن و داده قرار نیس ــنه ما خون به مش ــیطان. اند تش ــرزنش رغم علی اما. کوچولو ش  س

 به و کند می عبور مادر کنار از. است بچه پسر بچه، پسر باشد چه هر من، کوچک ي فرشته گیرد، می آغوش در را جبرئیل هایش

ــنگین خوابی ــتر رود، می ژرفتر چه هر. رود می فرو س ــد بیش ــود می بزرگ کند، می رش ــدن فرو این و ش . نماید می پرواز چون ش

 پا بال، بی غولی چون او. زدن کف صداي. واه واه. اي شده الجثه عظیم چقدر کن نگاه بابا وزد، می نسیم مانند دور از مادر صداي

 از که شـیطان. بیند می خواب در را ازل روز نخسـتین، رؤیاي در. اسـت کرده حلقه خورشـید دُور به را بازوانش و ایسـتاده آفاق بر

در درخت یعنی بارگاه، ي نقطه باالترین به آســـمان از افتادن فرو حین شـــد رانده الهی بارگاه  قرار الهی اورنگ منتهاي در که ســـِ

 و نرم ابیات شــیطان که چرا داد، ادامه زندگی به و نشــد نابود او اما. شــد پرتاب پایین به و کرد خطا دســتش ولی زد چنگ داشــت

 داده تشکیل پلید گروهی دخترانش با او. دانست می شیرینی هاي ترانه چه و. خواند می جهنم یعنی پایین، ي طبقه از را اش فریبنده

ــه هر با بله، بود، ــان، س ــت پس از و خندند می پدر همراه که مادري بی دختران ،]Lat,Manat,Uzza[ عزي منات، الت، ش  دس

ــــان یل به هایش ند جبرئ ـــخ ند می نیش یت خوابی چه دانی نمی. زن یده برا ند می باز. ایم د ند ـــوداگري آن و تو براي. خ  س

]businessman [ست کوه باالي که صه از پیش اما. ا ستان سوداگر ي ق  اینجا مقرّب مَلِک جبرئیل. کنیم بازگو را دیگر هاي دا

ست شمه و ا صري هاجر بر را زمزم ي چ شکار م ضرت شوهرش. سازد می آ  در فرزندش با که هاجر و گفته ترك را او ابراهیم ح

 پُر طال هاي غزال و گل با را زمزم] Jurhum[ جُرهوم وقتی بعدها،. ماند می زنده چشـــمه خنک آب خوردن با مانده تنها صـــحرا

 نقره مو کودك پدر ســرخ، چادرهاي مُطلبِ مرد، آن به را زمزم و آید می باز جبرئیل شــود، می ناپدید مدتی تا چشــمه و کند می

  .آید می دارد: سوداگر بله،. دهد می نشان بود، سوداگر همان فرزندش و شد پدر خود ي نوبه به بعدها که اي

ــود می آگاه رود فرو رؤیا عالم در که آن بی رود، می خواب به جبرئیل که هنگامی گاه ــت، خوابیده که ش ــود می آگاه اس  که ش

سیمه و شود می هراس دچار ناگهان گاه آن و رؤیا از را شدنش آگاه خواب بیند، می خواب  خداي اي خدایا، زند می فریاد سرا
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 سوداگر اما و. آورم می در بازي میمون عین چِل، و خُل ام، شده دیوانه پاك. است خراب مغزم. درآمده پدرم من اهللا، خدا، خوب،

 تخته از را خود خواســت می و شــده دیوانه کرد تصــور: داشــت را احســاس همین دید، را مقرّب مَلِک بار نخســتین براي وقتی نیز

در درخت آن بر که ســنگی تخته ها، بلندي در ســنگی تخته. افکند زیر به ســنگی درة درخت به که پیغمبر معراج به اشــاره] ســِ  ســِ

شقم جبرئیل: گوید می موالنا. گفت سخن وي با درخت و کرد تکیه ِسدر درخت یا المنتهی سی سقیمم من -تویی ِسدرم و ع  عی

  .دنیا بام بلندي به سنگی تخته. بود روییده رشدي کم.[ م. تویی مریم

سد غار به تا رود می باال حرا کوه از: آید می دارد سیده سالگی چهار و چهل به امروز. مبارك تولدت. بر  شهري که این با ولی ر

ــت به که ــر پش ــترده پایش زیر و س ــن هیاهوي و ازدحام از پر گس رور و جش ــُ ــت، س  به. رود می باال کوه از تنها و تک همچنان اس

ــبت ــیده اي تازه لباس تولدش روز مناس ــده همچنان تختش پایین مرتب و تمیز اش تازه هاي لباس. نپوش  وي که چرا اند، مانده تاش

 )است؟ غریبی و عجیب سوداگر چه دیگر این. (زاهدمنش است مردي

 چیست؟ ایمان مقابل ي نقطه: سؤال

 .است ایمان اي گونه خود ایمانی بی. است مسلم و بسته قاطع، اندازه از بیش ایمانی بی که چرا. نیست ایمانی بی جواب. نه

 .شک

ــان ي خمیره این ــت انس ــتگان اما. اس ــان و خدا اهللا میان راه ي نیمه در که آنان اند؟ چگونه فرش ــمند انس  قرار] homosap[ اندیش

 الهی اورنگ زیر غرولندکنان خدا خواست برخالف روزي ها آن. بله اند؟ گشته شک گرفتار حال به تا نیز فرشتگان آیا. اند گرفته

 کرد استدالل توان نمی آیا که، است درست آیا: بود پرسش ضد پرسششان. پرسیدند بود ممنوع آنچه از جسارت با و شدند پنهان

سش ضد آن آزادي،. که ست ماهر مدیریت در که خداوند البته. قدیمی پر صول کاربرد در و ا صوص اي شیوه آن ا  خود به مخ

 انســان لعنت -بخشــایش راهگشــاي و زمین روي بر من ي اراده ابزار شــما: که داد دلخوشــیشــان ابتدا. کرد آرام را فرشــتگان دارد،

یان مَجی، اَجی یکباره و. غیره و معمول هاي حرف ي بقیه و بود، خواهید له بازهم. اعتراض پا ـــرها دُور به نورانی هاي ها  و س

 چنگ چون را آهنگت تا آوري در آالت و ابزار شکل به را آنان است کافی. شوند می آرام آسانی به فرشتگان. کارها به رسیدگی

 و. پذیرند نمی را خود چشــمان شــهادت حتی و کنند می شــک چیز همه به که هســتند تري پُرطاقت هاي دیوانه ها انســان. بنوازند

 شان بسته چشمان پشت بر روند می خواب به سنگین هاي پلک با که هنگامی که را آنچه و گذرد، می چشمانشان پشت در آنچه

 .نشدن تسلیم ندادن، تن یعنی نکردن، موافقت یعنی کردن اراده. ندارند اي اراده چندان ها آن خُب ها، فرشته... کند می نفوذ

 .شود می جبرئیل مانع که است شیطان این. است شیطانی ها گفته این. دانم می

 من؟

 فکور ظاهري و متوسط قد داراي. باریک باسن پهن، هاي شانه عقابی، بینی بلند، پیشانی. باشد باید که است چنان ظاهرش: سوداگر

. اسـت اینچ 27 حدود ال هر. طول قدیمی واحد] : ellچهارال اش تکه هر درازاي که دارد تن بر عادي و تکه دو طیلسـانی و اسـت

 وار ودوشیزه بلند مژگانش و درشت چشمانش. است افکنده شانه بر وار ردا را دیگري و پیچیده بدن دُور به را یکی وي و است.[ م

 هدف چون چگونه آموزند می یتیمان. اســت پا ســبک مردي وي اما نماید، می بلند اندازه بی پاهایش به نســبت هایش گام. اســت
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 می حنا درخت و تیغ هاي بوته میان از. دار نگه را زبانت کن، احتیاط دهند، نشـــان واکنش بردارند، گام ســـرعت به متحرك هاي

ــنگ روي از و آید ــت با ها س ــت مردي. رود می باال پا و دس ــالم اس ــکم نرم رباخوارهاي آن از. س ــت ش  دیگر بار یک بله، و. نیس

 تا گاه و رود می باال حرا کوه از گذاشــته، صــحرا و کوه به ســر و بُریده چیز ازهمه که واله باشــد عجیبی ســوداگر باید این بگویم،

 .باشد تنها که ماند می کوه باالي در ماه یک

 اینجا در اما. دهد می معنی "است سپاس ي شایسته که آن" شود تلفظ صحیح اگر. یافته تغییر رؤیا در که است رؤیایی نامی: نامش

 اگرچه و. اند داده وي به جاهلیه در که اســت دیگري نام "رود می پایین و باال پیر حراي از که آن". شــد نخواهد خوانده نام آن به

ــت، آگاه آن از نیک ــد نخواهد خوانده نیز نام آن به اینجا در اس ــب بلکه مائوهامرد، نه و دارد نام ماهومت نه او اینجا در. ش  برچس

 که را هایی نام تا شــدند برآن همگی ســیاهان و کاران محافظه ها، ویگ. اســت پذیرفته اند نهاده براو ها فرنگی که را اي شــیطانی

ـــر از و تحقیر ازروي دیگران  رو همین از. کردند مبدل نیرو به را نام راه این از و برند کار به غرور با بودند، نهاده آنان بر اهانت س

 در که نامی. شــیطان با مترادف ماهوند. شــد خواهد نامیده ماهوند دارد، پیامبري ي انگیزه و پیماید می کوه که نیز ما نشــین گوشــه

  .ترساندند می آن از را کودکان وُسطی قرون

 .درخشد می درآفتاب شهري سراب پایش زیر و رود می باال درحجاز گرمش ازکوه که سوداگر ماهوندِ. است مرد همان این

* 

 دُورتا: انگیز شگفت اندازي چشم با است شهري. است صحرا هاي خیزش پیامد بناهایش. شده ساخته ماسه و شن از سراسر جاهلیه

ست اي معجزه آن تمامی و دارد دروازه چهار و دیوار دُور ست به ا سه شکل تغییر ي حیله که ساکنانش د  صحراي سفید هاي ما

 نویافته ثبات پود و تار کیمیاگري با و آموخته است شکلی بی و خیانت تغییر، ناپایداري، مظهر و ثباتی بی جوهري که را افتاده دور

سه همان از را خویش ي سل چهار یا سه تنها مردمان این. اند ساخته ها ما شته از ن شین بادیه ي گذ سه چون که هنگامی خود، ن  ما

 .داشتند فاصله است، منزلگاه خود سفر که بودند دریافته فراست به دیگر، تعبیري به یا و بودند ریشه بی صحرا هاي

شینان، بادیه برخالف اما، مهاجران سته ن ستند سفر ي دلب  براي. دهند می تن آن به نیاز سر از که شمارند می بالیی را سفر آنان. نی

 .است رسیدن ي وسیله سفر مهاجر

ــت نمی دیري رو این از ــوداگرانی که جاهلیه مردمان که گذش ــکونت کاروانرُو مهم هاي راه تالقی محل در بودند، تیزهوش س  س

 آن ي کوبیده و شــهري نیرومند تجار خدمت در ماســه و شــن اکنون. بودند ســاخته وحدتی ها ماســه از خویش ي اراده با گزیده،

ست جاهلیه خم و پُرپیچ هاي کوچه سنگفرش سه و شن پرداخت ي گداخته ي کوره از آتش طالیی هاي شعله هنگام شب. ا  ما

سه و بلند هاي دیوار وار شکاف و دراز هاي پنجره و خیزد برمی صر اي ما شه تجار ق شی شیده از ست پو  جاهلیه هاي کوچه در و. ا

 آن از که کنم می مجســم را عظیم خیزابی شــرارت ســر از گاه من اما. کنند می حرکت نرم ســیلیســی هاي چرخ روي به ها گاري

 هم در که هایی قایق از پُر مایع، اي فاجعه. رسد می سر کشان عربده که آلود کف هاي آب از بلند دیواري آید، می صحرا سوي

صر این که دریا مد و جزر از موجی شوند، می غرق که بازوانی و شکنند می سه هاي ق  هایی دانه همان به هیچ، به را متفرعن اي ما

 حمل گلی هاي کوزه در که هنگامی. است جاهلیه دشمن آب. نیست موجی اینجا در اما. کرد خواهد مبدل است منشاشان سر که

 را شهر شود جارى کجا هر در زیرا.) کنند رفتارمى سختی به متخلفین با شهر قوانین( دارد عقوبت آن از اي قطره ریزش شود، می
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ساید، مى خطرناکى طرز به  از جاهلیه آب حاملین. خورند مى تاب و شوند مى کج ها خانه و شود مى پدیدار سوراخ ها راه در فر

 در. شوند نمى بخشوده هرگز داد، قرارشان اعتنایى بى مورد توان نمى چون که مطرودند افرادى آنان. شهرند انگیز نفرت ابزارهاى

 که خورد مى چشــم به نخل درخت چند تنها شــهر حیاط در. نیســت فواره آن ســیلیســى هاى باغ در و بارد نمى باران هرگز جاهلیه

 مى تامین زیرزمینى نهرهاى و ها چشـمه را شـهر آب. اند رفته زمینى زیر و دراز و دور سـفرى به آب جسـتجوى در هایشـان ریشـه

. دارد قرار سـیاه سـنگ ي خانه جنب و اى ماسـه مدور شـهر قلب در زمزم. اسـت زمزم ي پُرآوازه ي چشـمه ها آن از یکى و. کند

ـــتى یک زمزم کنار اینجا ـــتاده آب حامل مطرودین از یکى ،]beheshti[ بهش  مى باال را بخش زندگى خطرناك مایع آن و ایس

 .دارد نام خالد وى. کشد

 .است کوسه شان قبیله نام و سوداگران شهر جاهلیه

 به تولدش، روز روز، این در وى. نهد مى بنیاد را جهان هاى دین مهمترین از یکى شد، پیغمبر که سوداگرى ماهوند، شهر این در

 موشى؟ یا مردى هستى؟ چه تو: کند مى زمزمه گوشش در صدایى. شده گرفتار بحران دشوارترین

 .ایم شنیده را آن نیز پیشتر که چرا شناسیم، مى را صدا آن ما

* 

 اتفاق به ابراهیم حضـــرت کهن، روزگاران در. اســـت کرده پا بر دیگر مراســـمی جاهلیه رود، می باال حرا کوه از ماهوند که مادام

 آیا پرســید هاجر. کرد رها علف، و آب بی بیابان این در اینجا، در را هاجر ابراهیم. بود آمده دره این به فرزندش اســماعیل و هاجر

ست؟ خداوند ي اراده این سخ ابراهیم ا سان. حرامزاده. رفت و کرد رها خود حال به را هاجر گاه آن و. آري داد پا  بادي همان از ان

 که نیست آور شگفت پس. است آمیز اسرار خدا کارهاي گویند می. داده می قرار ناپذیر توجیه اعمال توجیه ي وسیله را خدا امر

 به مرا حتما پس: داشــت اعتماد خداوند به و نبود جادوگر هاجر. نشــویم دور موضــوع از اســت بهتر اما. اند آورده پناه من به ها زن

ـــیر کودکش به آنقدر کرد، رها تنها و تک را او ابراهیم که این از پس. بروم بین از تا کرد نخواهد رها خود حال  دو هر تا داد ش

 تا دوید می تپه دو میان ناامید و مشوش هاجر. مروه از سپس و صفا از نخست رفت، باال تپه دو از گاه آن و. شدند خشک اش سینه

شان را زمزم آب و شد ظاهر وي بر جبرئیل ناگهان که این تا ندید، هیچ اما ببیند آدمیزادي یا شتر چادر، شاید  که بود چنین و داد ن

ـــت این براي آیا اند؟ آمده گِرد زائران چرا حاال ولی. ماند زنده هاجر ـــن را هاجر آمدن باز که اس  زائران درواقع. نه بگیرند؟ جش

 آیند می هم گِرد دوست زن و شوهر آن نام به جاهلیه مردمان. گیرند می جشن است کرده دره نصیب ابراهیم وُرود که را افتخاري

  .کردنند مصرف و پاشیدن و ریختن نیازمند چیز هر از بیش ولی آورند، جا به را نیایش مراسم تا

ست رایحه از پُر جاهلیه امروز ضا در] Arabia Odorifera[ فرا اودوري آرابیا عربی هاي عطر. ا سام،. زند می موج ق  دارچین بل

 عید روز ي مکاره بازار میان در و نوشــند می را ها نخل خرماي شــراب زائران]. myrrh[ مِر و مخصــوص بخورات عربی، و چینی

 مردي. کند می متمایز جشـــن مســـروران از را وي اش خورده گره ابروان که اســـت مردي ها آن میان در. زنند می پرســـه ابراهیم

 ي کشیده پوست نزدیکی تا را ریشش. است بلندتر ماهوند از گردن و سر یک تقریباً که مردي. سفید و دراز پوششی در بلندقامت

ستخوانیش ي چهره ست؟ نامش. دارد برمی گام قدرت ي شکننده زیبایی با موزون، و کرده کوتاه ا  خواب در سرانجام نام این چی

ست یافته تغییر نیز آن اگرچه شود، می برمال سیمبل کریم او اینجا در. ا شراف از و دارد نام] Karim Abu Simbel[ ابو  جاهلیه اَ
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 هاي دروازه آور سود معابد مالک حسابش بی ثروت با شهر، حکومتی شوراي رئیس ابوسیمبل،. زیباست و خو درنده هند همسر و

 چنین مردي مسلمات تواند می چیزي چه. است سرزمین این زن زیباترین شوهر و ها کاروان بازرس فراوان، شترهاي صاحب شهر،

 مثل اید، زده حدس درستی به که همان نام، یک. شود می نزدیک نیز ابوسیمبل به بحران وجود این با آورد؟ در تزلزل به را توانگر

 .ماهوند. ماهوند. ماهوند. افتاده جانش به خوره

سیع چادرهاي در اینجا. دارد جاللی و شکوه چه جاهلیه ي مکاره بازار شیو هاي چوب و سنا گیاه برگ ادویه، انواع معطر و و  خو

سته را شندگان مکاره بازار این در. اند چیده آرا سه و زوار بینی براي عطر فرو سته رقابت به پول هاي کی سیمبل. اند برخا  ازمیان ابو

 در الهی -انســانی وحدت به معتقد که مذهبی اي فرقه] Monophysite مونوفیســیت یهودي، بازرگانان. گشــاید می راه جمعیت

سی وجود سیح عی ست م سیاي قدیمی اقوام از یکی] Nabataen نبطی و.[ م. ا سیح میالد از قبل که غربی آ  و سوریه حوالی در م

 با و کردند می وزن را نقره و طال هاي سکه.[ م. بود معمول آنان مذهب در برادران با خواهران ازدواج رسم و زیستند می عربستان

 می چشـم به بصـره غالت و اسـلحه و چینی ابریشـم مصـري، کتان اینجا در. کردند می خریداري و زدند می عیار خیره هاي دندان

شی باده و رقص و قمار و خورد ستانی سرزمینی] Nubia نوبیا از هایی پرده. دارد رواج نو صر مابین افریقا شرقی شمال در با  و مِ

 فروش براي را.[ م. باستان یونان شمال از بخشی] Aethiop تیا آئه و آناتولی ،.[م. اند گفته اتیوپی را آن یونانیان که کنونی سودان

ـــه ي قبیله تبار چهار. اند آورده ـــرخ هاي چادر در جات ادویه و عطرها. دارند اختیار در را بازار مختلف مناطق کوس  و پارچه و س

ــیاه هاي چادر در چرم ــه س ــود می عَرض ــؤول ها اي نقره مو گروه. ش ــنگ مس ــیرها و گرانبها هاي س ــمش ــت ش ــمت امتیاز و اس  قس

شیش و خرما شراب شکم، رقص بازي، تاس -تفریحات ست خالدار شترهاي مالکین یا چهارم تبار آن از. افیون و ح  تجارت که ا

ست در نیز را برده سیمبل. دارند د شد می سر شکم رقص چادرهاي از یکی به ابو سته، دورتادور زائران. ک ش سه ن  در پول هاي کی

ست ست به اي سکه گاه گرفته چپ د ست د صه و و کنند می منتقل را شم ریزان عرق گان رقا شتان از چ  دارند، برنمی زائران انگ

 ي پرده و کشد می درهم چهره بزرگمرد. رسد می انتها به نیز رقص پذیرد، پایان ها سکه شدن دست به دست که این مجرد به زیرا

  .اندازد می را چادر

ست شده ساخته دایره در دایره و مدور شکل به جاهلیه شهر ست دایره مرکز سیاه سنگ ي خانه. ا  هاي درحلقه ها خانه سایر و ا

 از. دارد قرار حلقه ترین درونی یا دایره نخســتین در ابوســیمبل قصــر. اند شــده بنا بیرون به رو ثروت و مقام ترتیب به المرکز، متحد

ــعاعی هاي کوچه از یکی ــهر بادگیر و ش ــمار گویان پیش کنار از و کند می عبور ش ــتري جلب براي خود ي نوبه به که پُرش  و مش

 حیوان پرنده، هاي جن که کنند می وانمود چنین و مشغولند فش فش یا کشیدن بغبغو کردن، جیرجیر به زائران هاي پول به رسیدن

 دل خواهی می: گیرد می او بر را راه. است نیاورده بجا را شیخ جادوگران از یکی. گذرد می است، کرده حلول جسمشان به مار و

 مرا هاي گره بار یک. کنم می درست برایت خودم من بیا کنی؟ نابود را دشمنت خواهی می جان؟ عزیز آوري دست به را دختري

 بیند می را مخاطبش ي چهره دَم همان اما آویزد، می دست از است ها انسان زندگی دام که را طنابی و خیزد برمی و. کن آزمایش

  .خزد می اي گوشه به ها ماسه روي بر کنان من من و دزدانه و افتد می پایین نومیدانه بازویش و

شار و همهمه جا همه  ستاده، ها جعبه روي شاعران. آرنج ف شان ای شعار سا صداي به را ا شان بر سکه زائران و خوانند می ر  می پای

شانند سانه در و خوانند می رَجَز برخی. اف ست آمده ها اف ضی. اند گرفته الهام شتر گام آهنگ از را سیالبی چهار وزن این که ا  بع

 شعر ي مسابقه زمان دیگر روز دو یکی. وحشی خر شکار و صحرا ماجراهاي خودسر، دلبران وصف در اشعاري. سرایند می قصیده
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سد می فرا شعار آن از پس و ر  روز براي شاعران. آویزند می سیاه سنگ ي خانه هاي خانه دیوارهاي بر را برندگان از تن هفت ا

 زاج چون هایی قصیده. زند می لبخند خوانند می آمیز شیطنت و هجایی ابیات که خنیاگران به ابوسیمبل. شوند می آماده بزرگشان

 گویند، می درود او بر حاضران که هنگامی و. بود داده سفارش همسایه ي قبیله علیه اي قبیله دیگري، علیه سران از یکی که کبود

 هول که جوانی هجونویس حرکت، و پُرشــور انگشــتان با اندام الغر و تیزهوش جوانی. یابد می خود کنار در را شــاعران از یکی

 نبودید مو کم اگر شیخ؟ نگرانید چنین چرا": کند می رفتار محترمانه ابوسیمبل به نسبت حال این با و دارد را جاهلیه زبان انگیزترین

 شهرتی، چه اي، آوازه عجب": گوید می اندیشناك و زند می را عادیش کج لبخند ابوسیمبل ".کنید افشان را موهایشان گفتم می

 سبک و نرم لحنی با ".بکشیم را ها آن بشویم ناچار است ممکن چون باش مراقب. بریزند شیریت هاي دندان که این از قبل هم آن

 دست که آن بی جوان. دارد خود در تهدیدي نیز سبکی این حتی که است چنان قدرتش ي گستره اما گوید، می سخن طنزگونه و

سخ در کند گم را پایش و شی، که را دندان هر": گوید می پا  گرم خون تا درد می عمیقتر و رویَد می جایش به نیرومندتر یکی بک

 بر که اســت این شــاعر کار": اندازد می باال شــانه جوان "داري؟ دوســت را خون ي مزه": جنباند می ســر آرام شــیخ ".جهد بیرون

 خواب به از مانع و بخشد شکل جهان به باشد، مباحثه آغازگر برگزیند، جانب بردارد، پرده فریبکاري از نهد، نام است نام بی آنچه

 اشــعار ي ســراینده او ".کرد خواهد تغذیه آن از شــاعر شــود، جاري خون اند دریده ابیاتش که جایی از اگر و باشــد جهانیان رفتن

  .دارد نام] Baal[ بعل و است هجوآمیز

 بازار دیدار به که است شهر بزرگ زنان از یکی حتما. گذرد می کنارشان از آناتولی غالم هشت ي شانه بر داري پرده روان تخت

 گمان": کند می زمزمه. کشد می کنار را او و گیرد می را بازویش راه، میان از بعل کردن دور ي بهانه به ابوسیمبل. رود می مکاره

 ولی کند، می جستجو را مردي که اوست این. آید می شگفتی به شیخ مهارت از بعل و ".دارم تو با حرفی. بیابم اینجا ترا بردم می

 و فشارد می محکمتر را بعل بازوي ابوسیمبل. است افکنده دام به را شکارچی او کند می تصور شکار که است اي گونه به رفتارش

  .راند می شهر جایگاه مقدسترین سوي به را وي

ـــیخ ـــناســـم می را خود حدود من. ادبی مأموریت یک. دارم مأموریتی برایت": گوید می ش ـــرودن و زدن تهمت در مهارت. ش  س

 "داري؟ توجه. است من توانایی از فراتر موزون افتراهاي

 در حکومت خدمت به هنرمند یک نیست صحیح".است میان در شرافت ي مسأله. ایستد می صافتر خودپسند و مغرور بعل بعل، اما

شان اختیار در را خودت وقتی اما البته، بله، خوب" ".آید  اخیراً "اي؟ داده انجام شرافتمندانه عملی آیا چطور؟ دهی می قرار آدمک

 مویه و کوبند می خود روي و سر بر اي حرفه عزاداران میرد، می کسی وقتی. شود می اجرا تمام شدت با جاهلیه در مُردگان آیین

شان شان سینه بر ک ست این بر رسم. زنند می چنگ های . بمیرد تا گذارند می قبر روي بر اند بُریده را زانوانش پی که را شتري که ا

. بگیرند خون با را خون انتقام و بیابند را قاتل سرانجام که کنند می یاد سوگند اش خانواده افراد نزدیکترین باشند، کشته را مرد اگر

 بسیاري. دارد شاعري استعداد انتقامجویی کمتر اما شود، خوانده ُسرور و جشن مراسم براي شعري آن از پس که است این بر رسم

شتار هاي ترانه زندگی تامین براي شاعران از  را ابیات بهترین جو مباحثه و رس پیش شاعر بعل، که آنند بر همگی و سرایند می ک

 این": گوید می. بگیرد دل به را ابوســیمبل مالیم ســرزنش که اســت آن از مانع اي حرفه غرور اکنون. ســراید می خون ســتایش در

 زمزمه سیاه سنگ ي رودخانه کنار و ".باشد چنین شاید": دهد می ادامه ابریشمینی لحنی با ابوسیمبل ".است فرهنگی ي مسأله یک

 "نیستیم؟ بانو یک خدمت در دو هر ما مگر ندارم؟ گردنت به کوچکی حق من آیا کن، اقرار بعل، ولی": کند می
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سش به اعتماد و پَرَد می بعل ي چهره از رنگ سته چون و دارد برمی ترك نف  برده بویی ظاهراً که آن بی شیخ. ریزد می فرو اي پو

 .کشد می خانه درون به خود با را شاعر باشد،

ــت، زمین ناف دره این که معتقدند جاهلیه مردمان ــکل هنگام زمین ي کُره که چرا اس ــت چرخیده می نقطه این حول گیري ش . اس

 سایبان، این زیر و داشت قرار ستون چهار روي بر که دید را آسایی غول و درخشان یاقوت. یافت اي معجزه رسید دره به وقتی آدم

صویر چون که را سپید و عظیم سنگی صویر این گِرد بر محکم دیوارهایی آدم. درخشید می خویش درونی نور با روح ت  رؤیایی ت

 زنده و فرشــته کمک دنبال به ابراهیم، یکبار. شــد بنا تجدید بارها خانه اما. بود خانه اولین این. کند متصــل زمین بر را آن تا کرد بنا

سماعیل و هاجر ماندن سازي را خانه ا  سیاه سرانجام و تیره را سنگ قرون طول در زوار شمار بی هاي تماس رفته رفته و. کرد باز

 .بودند آمده گِرد خدا سنگ اطراف در سنگی بت شصت سیصدو ماهوند، زمان در. شد آغاز پرستی بت دُوران گاه آن و کرد

ــید؟ می چه دید می را ها بت این آدم اگر ــرانش اندیش ــتند اینجا اکنون پس  هیت اهل هاي کیت آمال که هابیل عظیم ي پیکره: هس

Hit [ـــهري ـــتانی ش ـــتاده.[ م. فرات رود هاي کرانه بر باس  هالل چوپان، هابیل. کند می خودنمایی خزانه دیوار باالي بر بودند، فرس

 نیز رامشــگر و آهنگر هابیل. اســت ماه زوال به رو هالل آلودش، غضــب و خیره نگاه یا خطرناك قابیل همچنین و. ماه ي فزاینده

 .دارد هوادارانی

ــیخ و نگرند می پایین به قابیل و هابیل ــاعر و ش ــارا نبطی ي پیکره و بینند می زنان قدم را ش ــوس دیونی که ش  رب] Dionysus س

ساطیر در شراب النوع ستان یونان ا ستراحت. بود اولیه.[ م. با  خداي] Manaf[ مناف هم این و بدشگون، نکروه و صبح ي ستاره ا

ــید ــت خورش ــر اینجا در کن، نگاه. اس  رنگین که ببین را] Quzeh[ قوزه. زند می هم بر بال عقاب قالب در خدایی پیکر، غول نص

 الهه این. اند نیامده گِرد زائران مقدش نا عطش نشــاندن فرو براي ها ســنگ ســیل این پُرشــمار، خدایان این... دارد دســت در کمان

 ي مکاره بازار این نمایندگان نیز بتان. اند آمده جهان مختلف نقاط از زائران چون خود مســافرانند، اغواگر اگرچه نیز، ســنگی هاي

  .اند جهانی

 خواهند شـما به بپرسـید، جاهلیه مردم از اگر). خدا یعنی اهللا. اسـت سـاده اهللا ي واژه مفهوم( دارد نام اهللا که هسـت خدایی اینجا در

 .خاص هاي بت عصر در فراگیر و عام خدایی. نیست محبوب چندان اما دارد، فراگیر اقتداري یکی این که گفت

 کنار در ها محراب. رســیدند بودند ها بت محبوبترین که جاهلیه ي الهه ســه محراب به ریخت می عرق اکنون که بعل و ابوســیمبل

 پُرابهام، و تیره ماناي به دارد، بشاش سیمایی که زیبایی و عشق ي الهه عزي، به کردند، تعظیم ها بت به ها آن. داشت قرار یکدیگر

ست آلود رمز اهدافش و گردانده چهره که سه مانا. ا شتانش میان را ها ما سی انگ شت، بر حاکم که چرا. کند می وار  خود یا سرنو

ست تقدیر شان، بلند سرانجام و. ا شتر و الت جاهلیان و نهادند نام] Lato[ التو یونانیان که مادر ي الهه باالترین . نامند می الت ال بی

 از حاکی اش چهره که حالی در بعل. قادرمطلق الت،. نماید می آن با برابر حال عین در و اهللا ضـــد را او نیز نامش حتی. النوع رب

 .ماند می ایستاده همچنان ابوسیمبل و افتد می صورت به الهه برابر در. کند می پرتاپ زمین بر را خود است، ناگهانی تسکینی

ــیخ ي خانواده ــیمبل ش ــنتر یا -ابوس ــرش ي خانواده -بگویم روش ــهر جنوبی ي دروازه در را الت ي پُرآوازه معبد هند، همس  در ش

 ثروت اســاس امتیازات این و) اســت آنان به متعلق نیز شــمال در عزي معبد و شــرقی ي دروازه در مانات معبد درآمد. (دارد اختیار

 متصــور الهه این به شــاعر ایمان که حالی در. اســت الت خادم نیز شــیخ که داند می خوب بعل بنابراین دهد، می تشــکیل را شــیخ
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 ي الهه و ماند می زمین روي همچنان و لرزد می خود بر یافته تســکین تازه که بعل! بود این فقط منظورش پس. اســت عام و خاص

ـــکرگزاري را محافظش ـــفقت با الهه. کند می ش ـــتباه بعل. کرد اعتماد توان نمی نیز گان الهه ي چهره به اما نگرد می وي بر ش  اش

 .شده مرتکب بزرگی

 زند، می نعره و شود می غافلگیر یافته نجات که خیال این در بعل و زند می شاعر هاي کلیه به لگدي و کند می حمله ناگهان شیخ

: گوید می شــیخ و رســد می گوش به اي دنده شــدن خُرد صــداي. کند می دنبالش لگدزنان همچنان ابوســیمبل و خورد می غلت

سقلی" سته صدایی با و ".ف سر جاکِشِ": دهد می ادامه خوش لحنی و آه  معبد ارباب اي کرده خیال. نداري تخم که تو صدا، و پُر

ـــبت که نوجوانی شـــهوت خاطر به فقط الت  بعل. کاري و مداوم لگدهاي و لگد هم باز و "کند؟ می رفاقت تو با داري الهه به نس

 ناگهان کند؟ وساطت شیخ خشم وجود با دارد جرأت کسی چه اما نیست، خالی سیاه سنگ ي خانه. گرید می ابوسیمبل پاي کنار

 بعل،": کند می زمزمه گوشـــش در و کند می بلند را ســـرش و گیرد می را جوان شـــاعر موي زند، می چمباتمه بعل گر شـــکنجه

 داند می زیرا کشد، می زوزه کند، می احساس خود وضع به نسبت که انگیزي نفرت ترحم فرط از بعل و ".نبود الهه بانو از منظورم

ــیخ هاي لب. بعل بیچاره. دارد پیش در بزرگی کارهاي هنوز که گوید می وداع دنیا با هنگامی و نمانده زندگیش پایان به چیزي  ش

 ي مثابه به که نعوظی داده، دست کامل نعوظ جوان به کند، می تازه نفسی ابوسیمبل ".گه ترسوي شتر": کند می لمس را گوشش

  .کند می خودنمایی وحشتش آمیز طعنه ي نمونه

  .شد خارج وي دنبال به شگفتزده جوان و ".شو بلند": داد فرمان بعل به و برخاست، بود افتاده دیوثی به که شیخی یا ابوسیمبل،

 آن به ابوسـیمبل. دارد قرار کوتاه دیوارهاي با باغی در سـیاه، سـنگ ي خانه غربی شـمال در مِصـري هاجرِ مادرش و اسـماعیل قبر

 نام که ایرانی ي بیکاره آن همراه آب، حامل خالد،. اند ایســـتاده باغ در مرد چند. کند می توقف نرســـیده ولی شـــود، می نزدیک

ضور هم سومی نفر ها، مانده پس گروه این تکمیل براي و. سلمان. دارد غریبی و عجیب شت ح  آزاد ماهوند که آن. برده بالل. دا

 کنار باغ ي دیواره روي سه هر خورها مفت. آمد می خوب هیکلش به صدایش که سوخته سیاه دُم و شاخ بی غول آن. بود کرده

سته هم ش سیمبل. بودند ن شغال ": گوید می ابو شان و ها این. بیاور در شعر به را ها این. بگیر هدف را ها این. ببین را ها آ  ".را رهبر

ــیخ،": کند پنهان را ناباوریش تواند نمی هراســش ي همه با بعل ــالً  را؟ مُرده مادر هاي دلقک این گویی؟ می را ها نوچه این ش  اص

 برابر در تا شصت و سیصد کرد؟ خواهد ورشکست را شما معابد ماهوند یگانه خداي که اي؟ کرده خیال چه. نکن هم را فکرش

: گوید می آرام همچنان ابوسیمبل. خندد می لبی زیر هیستریک حالتی با ".است ممکن غیر شود؟ برنده یکی آن وقت آن و یکی،

ـــزاهایت" ـــعارت براي را ناس ... ها برده و مهاجرین آب، حامالن انقالب": کند داري خود خنده از تواند نمی بعل اما ".دار نگه اش

ساند می را آدم که واقعاً شیخ واي سیمبل ".تر سخ و نگرد می خندان شاعر به دقت با ابو ست بله": گوید می پا ست در  باید آدم. ا

 این اما": گوید می ناله با و شود می خم بعل ".باشند شاهکارت اشعار این دارم انتظار و کنم، می خواهش. بگو شعر برو. بترسد هم

 .است زده زیادي حرف که بیند می و "...است من کوچک استعداد دادن هدر کار

 ".نداري دیگري ي چاره. بکن گویم می کاري هر": است این ابوسیمبل ي گفته آخرین

* 
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شان به حرم زنان و داده لم خواب اتاق در شیخ سند می کارهای  پُر را لیوانش مالند، می نارگیل روغن ریزند، می که موهایش به. ر

 باز هند حتما. پسره این بترسم؟ ماهوند از باید چرا. گفت می راست پسره. نهند می زبان خوراك بشقابش در و کنند می شراب از

 است برده پی نیز خود و است شیخ ضعف این. کند می بخواهد کاري هر هند. نیست که او دست. است معلوم خُب. بیند می را او

ــد چه هر ولی. آورد نمی رویش به بیند می را آنچه و کند می مدارا حد از بیش که ــتها من مثل هم هنوز باش ــته چرا. دارد اش  نداش

شکالی چه باشد، جریان در او و کند احتیاط زنش که وقتی تا باشد؟ ست تریاکش دانش. بداند باید او دارد؟ ا ست معتاد آن به. ا . ا

ـــت کافی دلیل یک همین و آورد نمی تاب داند نمی آنچه برابر در ـــمن ماهوند با که اس ـــد دش  مفت هاي نوچه آن با ماهوند. باش

سره. خورش شت حق پ سان شیخ ولی. بخندد دا شمنش مانند و خندد نمی آ ست مردي د . رود می راه پا ي پنجه روي که محتاط ا

شت ي برده آن بالل، سید آقایش الت معبد بیرون: آورد می یاد به را هیکل در  و بلند صداي آن با بالل و دارد وجود خدا چند پر

ـــخ آهنگینش ـــت مرگ هم گفتن کفر جَزاي و گفت کفر بالل ".یکی": داد پاس  و خواباندند زمین روي بازار در را او ها آن. اس

 ســنگ روي دیگري ســنگ ".یکی": کرد تکرار باز و ".یکی" "دارد؟ وجود خدا چند گفتی": دادند قرار اش ســینه روي ســنگی

  .کرد آزاد را او و پرداخت مالکش به گزافی بهاي ماهوند ".یکی یکی، یکی،". کردند اضافه اول

سیمبل. نه شید، می ابو سره با حق اندی ست پ ست وقت اتالف ها آن به پرداختن. نی سم؟ می ماهوند از چه براي. نی  یکی، آن براي تر

 تقسیم تکه پانزده سه، دو، به ذهنم و تردیدم دچار همیشه من که هنگامی هم آن. هولناکش گرایی وحدت آن خاطر به. یکی یکی،

 شورا اعضاي با لحاظ این از و است موفق و ثروتمند ما ي همه ي اندازه به هم او. کنم می درك را دیدگاهش همه این با. شود می

 از را او بودنش یتیم که ماهوند. ایم نکرده دعوتش عضویت براي است، خانوادگی مناسب ارتباطات فاقد چون ولی ندارد، تفاوتی

ساس کرده، محروم سوداگر برگزیدگان ي جرگه به وُرود ست شده محروم خود حق از و رفته سرش کاله که کند می اح  از او. ا

 اي، فرشته با آنجا در شاید... که این مگر. رسد نمی قله به هرگز تنها کوهنورد اما. رو تک و طلب جاه. طلب جاه بود آدمی دیرباز

ضع تواند نمی او هرچند. دارد خیالی چه دانم می. فهمیدم حاال آهان... کند مالقات ستم؟ چه من. کند درك مرا و  شوم، می خم ه

 براي. ستیزم می بقا راه در تدبیر و حسابگري با و شوم می مسلط برخود کنم، می حساب را امتیازات و ها فرصت خورم، می تاب

 و اي افسانه سرخ شیر محافظ هم اش خانواده. آتش و یخ. هستیم خوبی جفت ما. کنم نمی متهم زناکاري به را هند که است همین

ست مقدس سش با بگذار. ا شد هجونوی شته اهمیتی ما پیوند در هرگز همخوابگی. با ست ندا  از دمار شد تمام او با کارش وقتی. ا

 .است شمشیر از تواناتر قلم: بزرگ دروغ گوید، می خود با رود می خواب به که حالی در جاهلیه شیخ. آورم می در روزگارش

* 

 امنتر کاال نَقل و حمل براي صحرا کردند می تصور قدیم روزگار در. بود گرفته رونق آب بر ماسه پیروزي اثر بر اساسا جاهلیه شهر

. نبود پذیر امکان ها پدیده قبیل این بینی پیش هواشـناسـی، ماقبل دُوران آن در و شـد می توفان دسـتخوش دریا زیرا اسـت، دریا از

سراها که بود چنین  واحه و جاهلیه به آنجا از و صبا به ظفر طریق از دنیا، نقاط ي همه از کاالها. گرفتند رونق و آمدند پدید کاروان

 جاهلیه از نیز دیگر هاي راه. شـد می حمل مِصـر و عقبه بندر سـپس و موسـی سـکونتگاه دیان، می به گاه آن و رسـید می یثرب ي

 سلیمان روزي که آنجا بالمیرا، و یاپترا و پارس بزرگ امپراتوري و النهرین بین سوي به شرقی شمال و شرق ي جاده: شد می آغاز

شتی اما بودند، پُربرکت روزها آن. ورزید می عشق صبا ي ملکه به  از پیماید، می را جزیره شبه اطراف هاي آب امروز که هایی ک

 می ها کشــتی به را خود جاي شــتر هاي کاروان. اســت دقیقتر ابزارآالتشــان و ماهرتر کارکنانشــان و محکمترند قدیم هاي کشــتی
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 جاهلیه حکام. است خورده هم به قدیمی رقابت این در نیروها تعادل سرانجام. دریایی هاي کشتی و صحرایی هاي کشتی. سپارند

 شــورا. دارد بازمی ویرانی از را شــهر که اســت چیزي تنها زیارت اندیشــد می ابوســیمبل گاه. کنند چاره توانند نمی ولی مشــوشــند

 جذب ماسه شهر به را تازه زوار خواهد می چراکه کند، می جستجو بیگانه خدایان هاي پیکره ي یافته براي را جهان کنار و گوشه

ستند رقیب بی نیز کار این در ولی کند،  می رقابت سیاه سنگ ي خانه با آن محراب که شده ساخته بزرگی معبد صبا، شهر در. نی

 می کاســته روز روزبه جاهلیه ي مکاره بازار کنندگان شــرکت از که حالی در دارد، بســیاري طالبان جنوب به ســفر رو این از. کند

 .شود

شنهاد به سیمبل، پی سم انجام جاهلیه حکام ابو شنی با را مذهبی مرا  تبدیل هرزگی مرکز به شهر اند، آمیخته در مذهبی غیر هاي چا

 جایی به کار بار یک. دارد شهرت پُرصدایش و تند موسیقی و شنیع و زشت آوازهاي ها، خانه فاحشه ها، قمارخانه خاطر به و شده

 خواستند می باج خسته مسافران از فراوان باطمع بودند، سیاه سنگ ي خانه هاي بان دروازه که کوسه ي قبیله از گروهی که کشید

شان ناچیزي پول که ها آن از تن چهار و صیب شمگین بود، شده ن سافر دو خ  در دو هر و کردند پرتاب پایین به دروازه بلندي از را م

ــقوط اثر ــتند ها پله از س ــدند می کمتر مُدام زوار که بود این. درگذش ــانی و ش  نمی باز دیگر بودند آمده جاهلیه به بار یک که کس

شان از و ربایند می را زائر زنان غالباً روزها این. گشتند ستگان  جوانان مختلف هاي دسته. فروشند می را آنان یا و کنند می اخاذي ب

 ها آن و کند می مالقات ها سردسته با خفا در ابوسیمبل گویند می. کنند می اعمال را خود قانون و زنند می گشت شهر در کوسه

ـــازمان را ـــت دنیایی این. دهد می س  بر حاکم کثرت برابر در که اي واژه. یکی یکی، یکی،: آورده آن به را پیامش ماهوند که اس

 .نماید می خطرناك جاهلیه

 کف و کند می دورشان حرکتی با. گیرند می سر از را خود کار و شوند می نزدیک فوراً حرم زنان و نشیند می و خیزد برمی شیخ

 ماهوند کاهن ي خانه به را قاصـــدي": دهد می دســـتور ابوســـیمبل. آید می درون به اي خواجه. کوبد می هم به را هایش دســـت

 ".نفر یک به نفر سه: عادالنه اي مسابقه. گذاریم می برایش کوچکی آزمایش. بفرست

* 

شمه ماهوند مرید سه هر برده، و مهاجر آب، حامل شو زمزم ي درچ ست سه شهر این در. کنند می ش سواس این ما شو و ست  بس ش

ضو،. نماید می غریب ضو مُدام و شک، ي باالتنه آن با. گردن تا سر آرنج، تا ساعدها زانو، تا پاها. و ست خ  چه سرخیس و پا و د

 باز و فروبردن فراگیر هاي ماسه آن در را سر و پاها بازوها، و افتادن زانو به. خواندن دعا و شستن. شلپ شلپ،. است انگیز شگفت

سل دُور سل سان بعل قلم براي ها این گیري هدف. کردن آغاز نو از را دعا و آب ت ست آ شان. ا شق  خیانت اي گونه خود آب به ع

ست، سه مطلق قدرت جاهلیه مردم زیرا ا سه. اند پذیرفته را شن و ما شتان میان ما ست انگ شان و د  و موها قطر بر کند، می خانه پای

. بشویید خود خشکی در را ما صحرا، هاي ماسه اي: است شده عجین آن با صحرا. بندد می را پوستشان منافذ و افزاید می مژگانشان

 .اند یافته راه میانشان به آب عاشقان و سیلیسند مردمان ها این. ترینشان مسکین تا گرفته شهروند باالترین از. جاهلیان راه است این

صله از بعل شان در امن اي فا سخر با بعل. کرد بازي توان نمی بالل با. چرخد می اطراف شی ماهوند افکار اگر": زند می طعنه تم  ارز

شت،  بعل که مفتخریم": گوید می زنان لبخند و شود می بالل مانع سلمان ".کردند نمی پیروي او از شما مثل هایی آشغال فقط دا

ــفته آب، حامل خالد،. گیرد می آرام بالل و ".کند می حمله ما به توانا ــت آش ــنگین پیکر وقتی و اس  می را ماهوند عموي حمزه س
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شوش شود، می نزدیک که بیند صت در حمزه. دود می سویش به م شتی معروفترین هنوز سالگی ش  شهر شیر شکارچی و گیر کُ

ست ُشکوه ها ستایش این ي اندازه به واقعیت اگرچه. ا ست پُر ست نبرد در بارها حمزه. نی ستان و خورده شک  از اقبالی خوش با دو

شته آن از. کند جلوگیري خبرهایی چنین پیچیدن از که دارد پول آنقدر ولی اند، داده نجاتش شیر چنگال  به نیز سنش زیادي گذ

 .اند دستپاچه جوان سه هر. کنند می دنبال را وخالد بَرند می یاد از را بعل سلمان و بالل. بخشد می اعتبار رزمی هاي افسانه چنین

 به بالیی چه حرامزاده آن. رفته که اســت ســاعت چند اما: شــود می نگران خالد و. بازنگشــته منزل به هنوز ماهوند گوید می حمزه

: است آرامتر همه از سلمان دیگر بار زنند؟ می شالقش اند؟ گذاشته انگشتانش الي چوب دهد؟ می اش شکنجه آورد؟ می سرش

 باشد، چه گوید می آهنگینش صداي با وفادار بالل و. باشید مطمئن. است کاسه نیم زیر اي کاسه حتما. نیست سیمبل ي شیوه این

شد، چه شم گفته تو به چندبار بالل، آخر: کند می سرزنش نرمی به حمزه. آید نمی در پا از او. دارم ایمان پیامبر به من نبا  خوب با

ست؟ شته ایمان خدا به باید آدم ا شد دا شد هرچه. با سان پیامبر با ست ان شویش از که خالد. ا صبانیت و ت  روي در رو ترکد می ع

ستد می حمزه سد می و ای ست؟ ضعیف پیامبر بگویید خواهید می": پر ست ا ست در ستید عمویش شما که ا  کنار به حمزه "...ه

ـــقیقه ـــی می بفهمد نگذار": گوید می و کوبد می آب حامل ي ش ـــت از داري اگر حتی... ترس  نباید او. کنی می تهی قالب وحش

 ".بفهمد

 می عقب را خود حمزه چرا؟ چی، کی،. زنند می حلقه گِردَش فوراً. هستند شستشو مشغول نفر چهار هر رسد، می سر که ماهوند

شد شن آمدي می حرا از هروقت. ندارد اي فایده دیگر انگار برادرزاده،": گوید می سربازیَش ي رگه دو صداي با و ک  بودي، رو

 ".است تار و تیره چیزي انگار امروز ولی

ـــیند می دیوار ي لبه روي ماهوند ـــنهادي من به": زند می لبخند و نش ـــیمبل، کی؟": زند می فریاد خالد ".اند کرده پیش  حتما ابوس

ــت کار در کلکی ــت معلوم خُب. نده درس پیامبر به": دهد می اندرز وفادار بالل ".نکن قبول را آن. اس ــلمان ".کرده رد که اس  س

 ".بداند خواهد می که شد پیدا نفر یک باألخره": زند می لبخند باز ماهوند "پیشنهادي؟ جور چه": پرسد می پارسی

 ".است کرده تقاضا اهللا از التفات اندکی ابوسیمبل. شن دانه یک کوچکی به. است کوچکی ي مسأله": کند می سخن آغاز دوباره

 آب حامل. اسـت کرده نرم پنجه و دسـت دیوي با گویی آید، می در پا از دارد خسـتگی شـدت از ماهوند کند می احسـاس حمزه

 .کند می ساکتش حمزه ".نیست کار در نفعی هیچ هیچ،": زند می فریاد

 و ســیصــد از تا ســه فقط تا، ســه که -برد کار به را تصــدیق ي واژه او -کند تصــدیق و بیابد طریقی دلش در ما بزرگ خداي اگر"

 "...پرستشند ي شایسته معبد بت شصت

 پیامبر به مؤمنین": نماید می ماهوندخشـمگین "!اهللا یا": کنند می همراهی او با مریدان دیگر و "اهللا الی اله ال": کشـد می فریاد بالل

 .کشند می ها ماسه روي را پاها و شوند می ساکت همه "دهند؟ می فرا گوش

 و شــد نخواهد مانع که کند می ضــمانت مقابل، در... بشــمارد جایز را منات و عزي الت، پرســتش اهللا، که اســت این او ثواب در"

 ".پیشنهادش بود این. گزینند برمی جاهلیه شوراي در عضویت به مرا که نشان این به شناسد، می رسمیت به را ما حتی



 AVAYeBUF                                                                                                                                                   سلمان رشدي

90 
 

 حتما بیایی، فرود پیامی چنین با ســپس و بروي حرا کوه باالي به تو اگر. اســت دام یک این من نظر به": گوید می پارســی ســلمان

 شارالتان را تو که آید می دستش به اي بهانه وقت آن کرده؟ الهام تو به را پیام همان درست جبرئیل که است چگونه گفت خواهد

سخ سر با ماهوند ".کند خطاب کذاب و  حالت به منظورم ام، آموخته نیک را دادن گوش من سلمان، دانی می": دهد می منفی پا

. گذرد می چه من دل در داند می گویی شود، می ظاهر جبرئیل وقتی اغلب. دارد همراه پرسشی که اي گونه به بلکه. نیست عادي

 ".روحم ژرفاي درون از. کند می ظهور قلبم درون از او کنم می احساس اوقات بیشتر

 شعار این اگر حال گذرد؟ می چقدر آموختی ما به را اهللا الی ال تو که وقتی از. است دیگري دام که این یا": کند می اصرار سلمان

 نمی خطرناك را ما دیگر مردم. داد خواهد جلوه الابالی افرادي را ما و شود می ما ضعف سبب این بود؟ خواهیم چه کنیم رها را

 ".گیرد نمی جدّي را ما کس هیچ و شمارند

ـــاید": گوید می مهربانی با و خندد می آمده وجد به که را ماهوند  اي نبرده پی مگر. اي نکرده زندگی اینجا در کافی قدر به تو ش

ـــی که ـــخن هنگام گیرد؟ نمی جدّي را ما کس ـــوند، نمی جمع نفر پنجاه از بیش گاه هیچ من هاي رانی س  هم ها آن از نیمی که ش

 :خوانَد برمی از و خوانی؟ نمی کوبد می شهر دیوارهاي بر بعل که را هجوآمیزي اشعار تو مگر. مسافرند

 .ده فرا گوش لطفاً پیامبر،

 گراییَت، وحدت

 یکی یکی، یکی، آن

 آید نمی خوش را جاهلیه

 .فرست پس اش فرستنده نزد را آن پس

 "خطرناکیم؟ گویی می تو وقت آن کنند، می مسخره را ما جا همه ها آن

ـــی؟ چرا حاال کرد، نمی نگرانت قبالً ها آن هاي دیدگاه": گوید می نگران اي چهره با حمزه ـــوش عد هم آن مش  با گفتگو از ب

 ".ابوسیمبل

  ".بشود آسانتر مردم براي آوردن ایمان که کنم کاري باید اندیشم می گاه": جنباند می سر ماهوند

 شما": گوید می فریاد با باز ماهوند. شوند می پا آن و پا این و کنند می بدل و ردّ نگاهی. گیرد برمی در را مریدان مشوش سکوتی

 آن. کنند نمی رها را خدایانشان مردم این. ام نبوده موفق آیین این به مردم جلب در که دانید می. است داده روي چه دانید می همه

 می وضو زمزم، ي چشمه دیگر ي گوشه در تنهایی به و شود می دور آنان از بلند هاي باگام و خیزد برمی ".دارند نمی بر دست ها

 .افتد می زانو به خواندن نماز براي و گیرد
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. شنید خواهند ها آن. شوند می دیدن به قادر سرانجام اما اند، رفته فرو تاریکی در مردم": گوید می غمگین و گرفته صداي با بالل

ست یکی خدا ساس را مالل آن هم حمزه حتی. گیرد می فرا را تن چهار هر اندوه ".ا شفته ماهوند. کند می اح ست آ  مریدانش و ا

 .لرزند می خود بر

 دســت و نهد می بالل ي شــانه بر را دســتی که حالی در. آید می ســویشــان به و کند می تعظیم خیزد، برمی. رســد می پایان به نماز

شنهاد. کنید گوش من به تان همه": گوید می کند می حلقه عمویش گِرد را دیگر سیمبل پی ست توجه جالب ابو  لطف که خالد ".ا

 نرمی به حمزه. نگرند می وي به وحشتزده مریدان ".است کننده اغوا پیشنهاد این": بُرَد می را سخنش تلخی به نشده، شامل را پیامبر

ــتی می حاال همین که نبودي تو مگر خالد،": گوید می آب حامل به ــان را پیامبر من دربیفتی؟ من با خواس  غلط به تو و خواندم انس

 "کنم؟ نرم پنجه و دست تو با که رسیده من نوبت چه؟ حاال. است انسانی هاي ضعف به اشاره من منظور کردي فرض

ستیزیم یکدیگر با اگر": گوید می دادن صلح براي ماهوند شد می و ".ماند نمی امیدي دیگر ب سایل به را بحث کو شاند دینی م : بکِ

ست این منظور" ست برابر اهللا با هم الت حتی. بداند برابر خود با را سه آن اهللا که نی سیمبل. نی  ي میانه در ها آن خواهد می فقط ابو

 ".شوند پذیرفته ما خداي از پایینتر مقامی در الهی، مقیاس

 ".شیاطین چون مقامی": کند خودداري تواند نمی بالل

 ".است زرنگی مرد شیخ. است فرشتگان موقعیت منظور. نه": است بین نکته همیشه مثل فارسی سلمان

 ابوسیمبل. ایم پذیرفته خدا و انسان مابین موجوداتی بسان را آنان وجود ما. جبرئیل و شیطان. فرشتگان و شیاطین": گوید می ماهوند

 ".است کافی جاهلیه مردم جذب براي کار این گوید می. بیفزاییم آسمانی موجودات به نیز را سه آن ما خواهد می

سد می سلمان سمه از را معبد باألخره": پر شده گفته چیزي گوید می ماهوند "کرد؟ خواهند خالی مج : جنباند می سر سلمان و ن

: گوید می دارد گریستن حال که خالد و ".باشد تا چهار تواند نمی خدا": افزاید می بالل ".توست کردن خراب کار این از منظور"

 پیر، درناهاي آن هم آن باشیم؟ داشته الهه است قرار دیگر حاال! خدا به ترا. مؤنثند ها آن. عزي و منا الت، گویی؟ می چه پیامبر،"

 "جادوگر؟ هاي عجوزه آن و حواصیل آن

 می دلداري را زخمی دوستی جنگ میدان در که سربازي چون حمزه. کشید سیاه خطوط پیغمبر ي چهره بر خستگی و تقال اندوه،

 از و بازگردي کوه به اســـت بهتر. برادرزاده بکنیم، کمکی مورد این در توانیم نمی ما": گیرد می دســـت دو میان را چهره آن دهد

 ".بپرسی جبرئیل

* 

ـــت، دوربین جاي به وقتی. را بیننده دیدگاه گاه و کند، می اختیار را دوربین دیدگاه گاه بیند، می خواب که آن: جبرئیل  مُدام اس

 هنرپیشگان کوچک هاي پیکره به نشسته، جرثقیل فراز بر رو این از. بَرند می سر را اش حوصله ثابت تصاویر زیرا کند، می حرکت

ست، نامریی که حالی در و آید می فرود ناگهان یا و نگرد می ستد می ها آن میان ا شنه بر آرام و ای  و سیصد دید با تا چرخد می پا

صت سیمبل و بعل یا بگیرد، فیلم پانورامیک درجه ش شان رفتن راه حال در را ابو ستدي با همراه را دوربین یا و دهد می ن  در کم ا
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سراز از و گیرد می دست شینان مانند غالباً اما. دارد برمی پرده شیخ خواب اتاق ا  تماشاي به و کند می خوش جا حرا کوه باالي لژن

ست شباهت بی سینمایی هاي نمایش به دور از خود که پردازد می جاهلیه  رفتارهاي و اعمال سینما دوستداران دیگر مثل هم او. نی

 زن تعداد انگار ولی. بَرَد می لذت اخالقی هاي بحران و ها وفایی بی ها، جدال تماشاي از و کند می سنگین و ُسبک را هنرپیشگان

 مکاره بازار ي صحنه روي باید. شدند چه کذایی آوازهاي آن نیست معلوم گذشته، آن از! نیست کافی فیلم کامل موفقیت براي ها

 هاي ســینه آن تفریحات چادرهاي از یکی در که دادند می موریا بیلی پل پیم به وار مجســمه نقش یک مثالً. کردند می کار بیشــتر

 .بدهد قِر و بلرزاند را مشهور

ـــطراب از دلش بیند می خواب که آن و. بپرس جبرئیل از برو: گوید می ماهوند به حمزه ناگهان وقت آن  من؟ کی؟. لرزد می اض

ستینم توي را ها جواب باید که منم این اینجا در یعنی شته آ شم؟ دا سته اینجا من با ش شا فیلم دارم و ام ن  این وقت آن کنم، می تما

شه شتش با هنرپی شان مرا انگ ضعی چه این. دهد می ن ست؟ و شاچی از حاال تا کی ا سته "مذهبی" هاي فیلم پیر بی تما  راه که خوا

 یک جبرئیل دیگر حاال. کند می عوض شـــکل مُدام و رود می پیش رؤیا ولی بدهد؟ نشـــان را فیلم در شـــده مطرح مشـــکل حل

 حال عین در را بسیار پرسناژهاي نقش که قدیمیش ضعف همان با. است فیلم ي ستاره و اصلی بازیگر بلکه نیست، ساده تماشاچی

ــوداگر، نقش در بلکه کند، نمی بازي را جبرئیل رل فقط هم اینجا در. گرفت می ــود می ظاهر نیز ماهوند و پیامبر س  از موقع به و ش

ــمت این مونتاژ. آید می باال کوه ــابی باید قس ــد تمیز حس  در توانند نمی هم با دو هر. بیاید در کار از خوب دوگانه نقش این تا باش

 آنچه خلق براي و بگوید ســخن دیگري واقعیت تصــور یا خالی، فضــاي با اســت ناچار یک هر و بشــوند برداري فیلم صــحنه یک

 ي قالیچه با لطفاً. مت تراولینگ ي پیشرفته دستگاه یا و اسکاچ چسب و قیچی به یعنی کند، اعتماد تکنولوژي به است خالی جایش

 .هاه هاه،. نشود اشتباه پرنده

شت سوداگر آن از دیگري، از واقع در: فهمد می حاال شر این برابر در مقرّب مَلِک نه؟ یا زده سرش به. دارد وح  به ترس از فانی ب

ـــت،. لرزد می خود ـــت هایی واهمه همان از ولی درس ـــتین که س ـــحنه به آدم که باري نخس  رســـد، می نوبتش دارد و رود می ص

سانه از یکی این. شود می گریبانگیرش ست سینما ي زنده هاي اف  بند زبانم کنم، می آبروریزي حتما کند می فکر اش همه آدم. ا

شی الیق خواهی می وجودت ي همه با. شوم می منجمد نعش مثل یا آید می ست توانا چنان کارگردان نبوغ موج اما. با  را تو که ا

ـــی بهترین که کند کاري تواند می او. بَرَد می همراه  واهمه... هم او کار بربیایی عهده از نتوانی اگر که دانی می خوب اگرچه. باش

سیدن که کند تقال شود می سبب بیند، می خواب در که اي گونه به خودش از هراس جبرئیل، ي  او اما نماید، متوقف را ماهوند ر

 .کند می حبس درسینه را نفسش مقرّب مَلِک و است خودش بله،. آید می دارد

 چیزي نه و دانی می را داستان نه. باشی آنجا نباید که حالی در صحنه، روي اند داده هُلَت جهت بی بینی می آن در که رؤیایی مثل

ست تماشاچی از پُر سالن اما. اي کرده حفظ سی همچین یک. کنند می نگاه صحنه به دارند همه و ا سا ست او به اح  یا. بود داده د

 همین اما. شود می ظاهر شکسپیر ي نمایشنامه در پوست سیاه زن نقش در او. آمد سفیدپوست ي هنرپیشه آن سر به که بالیی مثل

 را هایش دست که افتاد یادش بردارد را عینک آمد تا ولی. واي اي. دارد چشم به هنوز را عینکش شد متوجه آمد، صحنه روي که

 و توحید میان من که خاطر این به. آید می من نزد مکاشفه براي ماهوند. داشت احساسی چنین جبرئیل. واي اي هم باز. نکرده سیاه

 یار، دانم می چه شده فالن فالن من آخر. بیند می کابوس دارد که احمقم ي هنرپیشه یک فقط من وقت آن و. کنم انتخاب شرك

 !کمک آهاي کمک. بگویم چه تو به که
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 ماسه و شن از دیگر آنجا در. بگذاري سر پشت را تاریک و تنگ هاي دره باید کنی می حرکت حرا کوه مقصد به جاهلیه از وقتی

 ســخت و ســیاه شــنی بلکه خورد، نمی چشــم به اثري مانده برجاي دریایی هاي مرجان بقایاي از ها قرن طی که پاك و ســپید هاي

ست ست کرده کمین سرت فراز بر تخیلی موجودي چون حرا کوه. مکد می را آفتاب نور گویی که ا  می باال فقراتش ستون از. ا

 می باال ها ســنگ میان از. گذاري می ســر پشــت رنگ شــیري و ضــخیم هاي برگ و ســپید هاي گل با را ها درخت آخرین. روي

سا غول دیوارهایی چون سرانجام و شوند، می تر اي صخره و عظیمتر تدریج به که هایی سنگ روي، . بندند می خورشید بر راه آ

. است گسترده رویت پیش برهوت صحراي و سرت پشت جاهلیه. رسی می قله به وقت آن. رنگند آبی ي سایه مانند ها مارمولک

 کفَش و. ایســتاد آن در توان می که اســت بلند آنقدر ســقفش. رســی می غاري به و آیی می پایین پا پانصــد حدود تا صــحرا به رو

 به را تو که شنوي می را صحرا کبوترهاي صداي روي، می باال که کوه از. است رنگ سفید آساي معجزه هاي شن آن از پوشیده

 دراز اي، خسته رسی می غار به وقتی. ماهوند ماهوند، زنند می فریاد دهند، می سالمت خودت زبان به که ها سنگ. خوانند می نام

 .روي می خواب به و کشی می

* 

ستگی رفع از بعد ست، خواب که خوابی. رود می فرو متفاوتی خواب به خ ست حالتی همان نی . نامد می فرادادن گوش را آن که ا

ــکم ي ناحیه در که حالی در ــاس ش ــیدگی و درد احس ــود می زاده چیزي پنداري کند، می کش  می باال آن که جبرئیل اکنون و ش

 مقرّب مَلِک که آید می نظر به لحظات این در هســتم؟ که من. اســت شــده گیج کند می احســاس کرد می تماشــا را پایین و پلکید

 فرشته، جبرئیل من،. افتد می بیرون رفته خواب به که آن ناف از که اي فرشته هستم، شکم کشیدگی همان من. است پیغمبر درون

 درخشان بندي ي وسیله به من ناف. دهد می فرا گوش خلسه عالم در و کشیده دراز دیگر، خود ماهوند، که حالی در رسم، می فرا

 جهت دو در ناف بند کنار در ما. بیند می خواب در را دیگري ما از یک کدام گفت شــود نمی و شــده بســته نافش به نور جنس از

 .شویم می جاري

. است نیاز از پُر که این و را، تردیدهایش: کند می احساس نیز را نومیدیَش ماهوند، شگرف تمرکز و قدرت بر عالوه جبرئیل امروز

 آن به: پرسد می ماهوند. دهد می گوش است، پرسش حال عین در که فرادادن گوش به او... نشده حفظ را متن هنوز جبرئیل ولی

 شــهر مردمان تماشــاي معرض در دو هر ما. آمدي من ســوي به که دیدند را تو ها آن. نیاوردند ایمان اما دادیم، نشــان معجزها ها

ستی زمزم آب در را قلبم چگونه دیدند ها آن و کردي باز را ام سینه تو. بودیم سیاري. دادي جا ام سینه درون آنرا سپس و ش  از ب

 به پروازکنان خود همراه مرا و آمدي که هنگام شب و. کنند می پرستش را سنگی هاي بت همچنان ولی دیدند، را منظره این آنان

ـــهر آن باالي من بردي المقدس بیت ـــت در مگر کردم، پرواز مقدس ش ـــفر آن بازگش ـــت را س  ي همه با بود، که همانطور درس

 هرچه کنون تا من مگر. شتافتند الت پرستش به بازهم ها آن ولی نماند، باقی معجزه در تردیدي دیگر تا نکردم توصیف جزییاتش

ستم از شان بر راه تا ام نداده انجام برآمده د سان ای ساندي، الهی بارگاه تا مرا وقتی شود؟ آ  دعاي بار چهل سنگین ي وظیفه اهللا و ر

شت هنگام شمرد، واجب مؤمنین بر را روزانه سی با بازگ  خواهد سنگین بس مؤمنین ي شانه بر بار این گفت او و شدم روبرو مو

شتم خداوند نزد بار چهار من. بود سی و بازگ ست زیاد دعا تعداد این گفت می همچنان مو ست بهتر و ا ضاي دیگر بار ا  را خود تقا
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شت، چهارمین در. کنم تکرار  که این از. بازنگشتم دیگر من و داد، کاهش بار پنج به را روزانه واجب نمازهاي تعداد خداوند بازگ

شتم شرم بیفتم التماس به باز ضایت روزانه نماز بار پنج به بار، چهل عوض به رحمتش در خدا. دا  را منات هنوز ها آن و دهد می ر

 بگویم؟ چه ایشان به بکنم؟ توانم می چه دیگر. خواهند می را عزي و پرستند می

: پرسد می. است انگیز وحشت ماهوند اضطراب. نپرس من از داري دوست که هر جان به را تو. ماند ساکت و نداد پاسخی جبرئیل

ـــته ها آن دارد امکان ـــند؟ فرش ـــتگانند؟ تبار از آیا... عزي منات، الت، باش  دختران آنان آیا داري؟ خواهرانی تو آیا جبرئیل، فرش

. ام شده گرفتار قدرت رؤیاي به یا است؟ ضعف این آیا. مغرورم مردي من. غرور این از آه. کند می سرزنش را خود و خداوندند؟

 من خودخواهی از ناشی و معنی از عاري یا است خِرَدمندانه کار این آیا کنم؟ خیانت بخودم شورا عضویت به رسیدن براي باید آیا

 پیشنهاد این قبول. است قوي او و ضعیفم من. نداند هم او حتی شاید داند؟ می او آیا. ندارم اعتماد شیخ صداقت به حتی من است؟

 ي همه و شــهر این مردمان روح. بردارد در زیادي منافع نیز من براي طرفی از اما. گذارد می باز من کردن خراب براي را او دســت

شته سه قدر به یعنی جهان، مردمان ست ناپذیر انعطاف آنقدر اهللا آیا ندارد؟ ارزش فر شر نجات براي که ا ضر ب  سه پذیرفتن به حا

شته ست؟ دیگر فر شد مغرور باید خداوند آیا. دانم نمی هیچ من نی ُشکوه فروتن، یا با شنده ساده، یا پُر  مفهومی چه و! طالب؟ یا بخ

 من؟ و است؟

* 

 را ها پاسخ کنیم می تصور که آن که بَرَد می رنج این از اغلب فرشته جبرئیل بیداري، به بازگشت راه نیمه در یا خواب، راه نیمه در

 نیاز او به وقتی مردم، می داشـــتم وقتی که همان. شـــود نمی پیدا اش کلّه و ســـر هرگز. نه. شـــود نمی ظاهر رؤیاها این در داند می

 غایب پیچم، می خود به رنج و درد از او نام به وقت هر. خدا انور اهللا و است چیزها ي همه مرکز آنکه. نداد نشان رو... نیاز داشتم،

 .است

 جبرئیل و نور بند خروج، خلســه، عالم در پیامبر: اســت صــحنه این گردد، می باز مُدام آنچه و دارد می نگه دور را خود متعال قادر

سته باال حال عین در. اش گانه دو نقش در ش  جهان از خارج که این از دو هر و شده، خیره باال به پایین آن از و. نگرد می پایین به ن

 را خود او بزرگی برابر در پیغمبر، حضور در جبرئیل و. بدهند دست از را عقلشان مانده کم که اند وحشتزده چنان دارند قرار مادي

ست بهتر پیر بی من گوید می خود با و یابد می ناتوان ست ممکن واِلّا بمانم ساکت ا  هرگز: حمزه صداي. کنم خراب جوري بد ا

 مقرّب اگر. کند جلوه متین و آســوده باید مقرّب مَلِک. نیازمندند اندرز این به آب حاملین چون نیز فرشــتگان. نده نشــان را ترســت

 گفت؟ خواهد چه پیغمبر بزند، حرف شکسته پا و دست صحنه هول از خدا

 رگ شود، می سفت و سخت مرتبه یک است خلسه عالم در همچنان که ماهوند بدن: صورت این به. مکاشفه ناگهان وقت آن و

ست با را شکمش و زند می بیرون گردنش هاي ست چیزي. ندارد صرع ي حمله به شباهتی هیچ این. نه. گیرد می د  به بتوان که نی

 غلیظ شربت چون را هوا شده، ابرها آمدن گِرد سبب کرده، تبدیل شب به را روز صرع ي حمله کدام. داد توضیح ها سادگی این

 مانند گفتیم می بود بهتر. است آویزان دردمند مرد سر باال کند می تهی قالب وحشت از دارد که اي فرشته حال همان در کند؟ می

 شکم از من، او، شکم از معجزه حاال و کشیدگی بازهم. کشیدگی. است آویخته فضا در باشد، متصل طالیی نخی به که بادبادکی

ساس را قدرت آن دیگر بار جبرئیل و شده گالویز چیزي با توان ي همه با او. شود می شروع ما ست اینجا اکنون. کند می اح  به. ا
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 می بیرون صدا و رسد می من صوتی تارهاي به برآمده ماهوند درون از که نیرو آن و. کند می بسته و باز را آن. آورد می زور فکم

 .آید

 صداي این اما. بود نخواهم هم هرگز نیستم، باالیی سطح سخنران من. ام نبوده بلد را کلماتی چنین هرگز من. نیست من صداي. نه

 .است صدا یک فقط نیست، من

. آورد می یاد به جبرئیل. است درست آهان،. شود می خیره آن به و آید می نظرش به تصویري. شود می باز کامالً ماهوند دیدگان

 از آید، می بیرون وجود این با. بگویم چه. دانم نمی کی؟ چی؟. جنبانند می را هایم لب جنبند، می هایم لب. بیند می مرا دارد او

 .گویم می را کلمات آن: هایم دندان میان از گلویم، از دهانم،

 .یار نیست ها آسانی این به بودن خدا پُستچی

 .نیست صحنه این در خدا اما، اما، اما،

 .بودم که پُستچی من داند می خودش خدا

* 

 به است، صبرتر بی همه از معمول مطابق که آب، حامل خالد،. هستند راهش به چشم زمزم ي چشمه کنار ماهوند یاران جاهلیه در

سیدنش مراقب دور از آنجا در تا دود می شهر ي دروازه سوي شد ر  و دارد عادت تنهایی به پیر سربازهاي ي همه مثل حمزه،. با

ـــنگریزه با زده، چمباتمه ها خاك توي ـــت کار در اي عجله. کند می بازي ها س  پیدایش ها هفته حتی و متمادي روزهاي گاه. نیس

 سکوت. باشند حاضر شعرا ي مسابقه در تا اند رفته مکاره بازار بزرگ چادرهاي به همه مردم. است خالی شهر امروز و. شود نمی

 آن. رسد می گوش به اند آمده حرا کوه از که کبوتر جفت یک بغبغوي و حمزه هاي سنگریزه صداي فقط که است عمیق آنقدر

 .شنوند می را اي دونده پاي صداي وقت

ست خالد سد می سر گرفته اي چهره و بُریده نفس با که ا شته، پیامبر. ر سته همگی حاال. آید نمی زمزم به اما بازگ  این از. اند برخا

 یعنی: پرسند می حمزه از کشیدند، می انتظار سنگی هاي ستون و نخل هاي شاخه کنار که ها آن. اند آشفته بر قاعده از خارج رفتار

ست؟ پیامی امروز شد کنم می فکر. چرا": جنباند می سر زند، می نفس نفس هنوز که خالد اما نی ست مواقعی مثل پیامبر ظاهر. با  ا

 ".رفت مکاره بازار سوي به و نگفت سخنی من با ولی. شود می نازل کالم که

ست حدود کنون تا -مریدان و افتاد جلو بحث ي ادامه از جلوگیري براي حمزه شین ثروتمند مناطق تا را او -اند شده جمع نفر بی  ن

 می را مکاره بازار به رســیدن انتظار حمزه فقط انگار. اســت پرهیزکارانه نفرتی از حاکی شــان چهره حالت. کنند می همراهی شــهر

 .کشد

سته دیدگان با. یابند می را ماهوند خالدار، شترهاي مالکین چادرهاي بیرون ستاده ب ستوار مهم آن انجام براي را خود عزم و ای  می ا

 .شود می شاعران چادر وارد لحظه چند از پس و دهد نمی پاسخ او ولی پرسشند، و تشویش از پُر ها آن. کند
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* 

ــیدن با جماعت چادر، درون ــته بخت پیروان و نامحبوب پیغمبر رس ــی اش برگش ــتهزاآمیز واکنش ــان اس  که همین ولی. دهند می نش

 محکم هایش گام اما گشــاید، نمی چشــم. شــود می قطع کشــیدن معو و کردن هو صــداهاي آید، می پیش بســته دیدگان با ماهوند

ست سی یا چیزي به یا بلغزد پایش آنکه بی و ا سد، می صحنه به بخورد ک شمان با همچنان و رود می باال پله چند از ر سته چ  در ب

صاص، مداحان سرایان، غزل. گیرد می قرار نور میان شعار سرایندگان ق ستانی ا ست اینجا هم بعل البته -هجوآمیز یا دا  حالتی با -ا

 می باز جا خود براي و اند پراکنده جمعیت میان پیروانش. نگرند می خوابگرد ماهوند به نگرانی اندکی با آمیخته سرگرمی از ناشی

 .جویند می پیشی یکدیگر از هایش، گفته نگارش و صحنه نزدیک به رسیدن براي کاتبین و کنند

سیمبل شمین اي قالیچه بر بزرگ ابو سته صحنه کنار در ابری ش سرش کنار در و زده تکیه بالش چند بر و ن  بندهاي گردن با هند هم

صري طالي ُشکوهتر مِ شه از پُر شهور رخش نیم یونانی فُرم. کند می جلوه همی ست م سد می پایش نوك تا سیاهش موهاي و ا . ر

سیمبل سیار نزاکت و ادب با و خیزد برمی ابو  ابزار این ".کاهن اي پیغمبر، اي ماهوند، آمدي خوش": گوید می ماهوند به خطاب ب

ـــمی احترام ـــت رس  براي بلکه زنند، نمی کنار را پیغمبر پیروان دیگر. گذارد می تأثیر اند آمده گِرد چادر در که جماعتی بر و اس

 .آیند می پیش راضی نیمه و شگفتزده آنان و کنند می باز راه عبورشان

 از یکی که کنم نمی ادعا من و اند آمده گِرد بسیاري شاعران اینجا در": گوید می واضح و شمرده بگشاید، دیده آنکه بی ماهوند

 ".است شاعران این ي همه از باالتر وجودي آن از ابیاتم و پیامبرم من اما. باشم آنان

 این. اند آمده اینجا به تفریح پی در زوار مانند نیز جاهلیان و اســت معابد در دین جاي. شــود می لبریز دارد جماعت صــبر ي کاســه

 باید دنیا ي همه گفته، سخن تو با خدایت واقعاً اگر": آید می زبان به دیگر بار ابوسیمبل اما! بیندازید بیرونش! کنید ساکت را یارو

 .شود می برقرار کامل سکوت فوراً بزرگ چادر در و ".بشنود را هایش گفته

 .کنند می نگارش به شروع کاتبین و ".ستاره": گوید می رعدآسا صداي با ماهوند

 

 !مهربان ي بخشنده خداوند نام به" 

 نمی وا گفتن سخن به را او شخصیش امیال و رود نمی نیز بیراهه به کند، نمی خطاب همراهت: آفتاب طلوع هنگام پروین، کنار در

 .دارد

 .آموخته وي به را آن است کران بی قدرتش که آن: شده نازل او بر که است وحی این

 خدمتگزار به شـد نازل که را آنچه و کمان، دو طول از نزدیکتر شـد، نزدیکتر گاه آن ایسـتاد، افراشـته افق در نیروها ي همه سـاالر

 .کرد الهام خویش

 دیده آنچه به نســبت که دارید را آن جســارت شــما آیا پس. بود پاك خدمتگزار دل افتاد، دید که آنچه به چشــمانش که هنگامی

 دهید؟ راه دل به اي شبهه است
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ـــِدر درخت کنار اورا نیز من ـــیده درخت آن که هنگامی. دیدم دارد قرار آرامش باغ نزدیکی در انتها، در که س  بر دیده بود، پوش

 ".دیدم را خداوند هاي نشانه واالترین از برخی و نشد منحرف نگاهم و نگرفتم

 :خوانَد می نیز را دیگر بیت دو تردیدي یا درنگ هیچ بی سپس و

 می صاف جاهلیه شیخ و خیزد برمی هند مصراع، نخستین شنیدن از پس "اید؟ اندیشیده است سومین که منا و عزي و الت به آیا"

 ".است واجب شفاعتشان و متعالیَند پرندگان آنان": کند می قرائت خاموش دیدگان با ماهوند. ایستد

سش از حاکی فریادهاي شایعه، هورا، فریاد، هیاهو، و صدا و سر که مادام  طنین بزرگ چادر درون و گیرد می باال الت ال الهه پر

سیمبل شیخ: شوند می روبرو اي تازه مهیج ي صحنه با شگفتزده جماعت افکند، می صت دو ابو  می گوش هاي الله بر را خود ش

 احتیاط با را پیشانی و افتد می زانو به سپس و ".اکبر اهللا": کند می تکرار رسا صداي با میدهد تکان را انگشتانش که حالی ودر نهد

 .کند می پیروي ازاو بالفاصله نیز هند همسرش. نهد می زمین بر

 همه. نگرد می وحشــت با اند، کرده اجتماع آن در همه که اکنون و ایســتاده چادر باز در کنار وقایع این طول در آب، حامل خالد،

 وار موج و شــده آغاز شــیخ و هند از حرکت این. زنند می زانو ردیف به ردیف آن از بیرون مردان و زنان و چادر در حاضــران ي

 داخل مردم ي همه که این تا. شـدند پرتاب اي دریاچه درون به که بودند هایی ریزه سـنگ دو آن پنداري. گیرد می فرا را جا همه

سته چشم پیغمبر برابر در چادر خارج و سن افتاده زانو به شمرده مقدس را شهر حامی ي الهه سه که ب  که آب حامل. ندارد را ها با

سه شهر خالی قلب درون به گرید، می اختیار بی شک و دود می ما  که کند می سوراخ را آن چنان ریزد، می زمین بر که هایش ا

 .است مخلوط آن با خطرناك اسید نوعی انگار

 .خورد نمی چشم به رطوبت از اثري اش شده باز چشمان پلک بر و ماند می حرکت بی ماهوند

* 

 دارد می وا را جاهلیه اول بانوي که گیرد می صورت هایی قتل شهر در ایمانان، بی چادر در سوداگر ویرانساز پیروزي شب آن در

  .بماند انتظار در دراز سالیان هولناك انتقامی ستاندن براي

ـــر اندوهناك پیروزي آن غروب و طلوع میان و رفت می خانه به تنها پیغمبر عموي حمزه ـــتریش س  که بود انداخته پایین را خاکس

شی صداي شمش کرد بلند را سرش تا و شنید را غر سا غول و رنگ سرخ شیري به چ  بلند باروي و بُرج از بود نزدیک که افتار آ

 مکان وحشت دماغش هاي پَره از. آمیزد می هم در صحرا هاي ماسه درخشش با سرخش پوست فسفري برق. بجهد رویش به شهر

 زند، می صــحرا قلب به کرده جســارت ســپاه که هنگامی و پراکند، می طاعون دهانش آب با و دمد می بیرون را زمین منزوي هاي

شد می اي نعره حیوان طرف به شب رنگ آبی نور آخرین میان از. بلعد می را سپاهیان  براي را خود ندارد، سالح که آنجا از و ک

ــازد می آماده مرگ ــما هایم جوانی. حرامزاده مانتیکور پیر": س ــت را بزرگ هاي گریه ش  جوانتر وقتی ".کردم می خفه خالی دس

 .بودم جوان وقتی بودم،
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شت از سد می گوش به قهقهه صداي نیز شهر باروي و بُرج از شاید. دور از و آید می خنده صداي سر پ . نگرد می اطراف به. ر

سکه لباس که جاهلیان از گروهی و شده ناپدید مانتیکور شیده بالما  می میان در را او گردند، می باز مکاره بازار از خندان و اند پو

ـــه هر به دارند، قبول را ما الت ها درویش این که حاال. گیرند  نه؟ مگر بینند، می جدید خداهاي کنند، می نگاه که کناري و گوش

 که الغري نوکر به. گیرد می را جنگیش شمشیر سراغ و گردد می باز خانه به. دارد پیش در انگیز وحشت شبی که فهمد می حمزه

 که دارم نفرت این از دنیا، در چیز هر از بیش": گوید می کنان غرولند کرده را خدمتش صلح و جنگ در تمام سال چهار و چهل

شمنانم به را حق شه. بدهم د ست بهتر ام گفته همی شیم را ها حرامزاده آن ا صب آن براي. بکُ ست همین حل راه بهترین ها بدم  ".ا

شیر شب ولی نیامده، بیرون چرمیَش جلد از گروید اش برادرزاده دین به که روزي از شم  آزادانه شیر": کند می اقرار نوکرش به ام

 ".بکشد انتظار همچنان باید صلح. گردد می شهر در

ستیوال شب آخرین این در ست جنون و مبدل لباس از پُر جاهلیه ابراهیم، ف شتی. ا  خود کار زده روغن و چاق هاي بدن با گیران کُ

 را شعرا جاي خوان آوازه روسپیان اکنون. است آویخته سیاه سنگ ي خانه دیوارهاي به انتخابی شعر هفت و اند رسانده پایان به را

شه و اند گرفته صه هاي فاح شغول زده روغن هاي بدن با رقا شتی و کارند م  خود زنان. سپارد می اش روزانه نوع به رخت شبانه کُ

 می منعکس ها مشتري درخشان چشمان در طال رنگ و رقصند می و خوانند می پرندگان نوك رنگ طالیی هاي ماسک با فروش

 ملتهب دیوارهاي در و مشتعل هاي منقل در جویشان، لذت میهمانان و سودجو جاهلیان مشت در طالست، برق جا همه طال،. شود

شغول برها جیب و افتاده بیهوش که زواري کنار و طال از پُر هاي خیابان میان از دلتنگ حمزه. شب شهر  اند جیبش کردن خالی م

 جرنگ و ها قهقهه و آوازها و شنود می ها خانه ي درخشنده و طالیی درهاي پشت از را مستانه عشرت و عیش صداي. گذرد می

سزاهاي چون ها سکه جرنگ شنده نا ست اینجا. نه. یابد نمی جوید، می را آنچه ولی. دهد می آزارش ک شرت و شادمانی از. نی  ع

 .کشد می را شیر ظهور انتظار و کند می تعقیب را ها سایه دزدانه و شود می دور طال نورانی

 خارجی دیوارهاي تاریک هاي گوشه از یکی در کشد، می را انتظارش دانست می که را آنچه جستجو، ها ساعت از پس سرانجام

شمان. رجه سه هاي دندان با سرخ، مانتیکور بود، دیده رؤیا در که حیوانی. یابد می شهر ست رنگ آبی مانتیکور چ  اي چهره و ا

 پیچ بازکن در مانند هایش ناخن دود، می باد تندي به او. ماند می فلوت و ترومپت از اي آمیزه به صـــدایش و دارد مردان به شـــبیه

 پیش در اي مشــاجره انگار. دارد دوســت بســیار را انســان گوشــت مانتیکور. کند می پرتاب زهرآگین تیرهاي دُمش با و اســت پیچ

. اند کرده حمله ها آن به. بیند می را بالل و سلمان خالد، حمزه،. رسد می بگوش فلز دو خوردن بهم و کارد کشیدن صداي. است

شیر شیر چون اکنون حمزه شد، می نیام از شم شش ک صت پاهاي که شتابی ي همه با. درد می را سکوت غر  توان در اش ساله ش

 .ندارد امکان شناختنشان و پوشانده را کنندگان حمله ي چهره ماسک. رود می پیش دارند

 و مردان خشـم از آکنده دلی با حمزه رود، می راه جاهلیله هرزگی از پُر هاي خیابان در که هنگامی. اسـت ها ماسـک شـب شـب،

 و است دیده.[ م. اي افسانه بزرگ ي پرنده] رُخ و افریقایی گراز سمندر، اي، افسانه دال شیر اسب، شغال، عقاب، هیأت در را زنان

شوري ابوالهول به معروف بالدار گاوهاي و دارند، دیگري سر دُم جاي به که مارهایی شته پدیدار برابرش در ها کوچه پس از آ  گ

ضه شهوت و آلود تب اوهام شب این در را شهر شیاطین و حوریان و اجنه. اند ست تاریک مکان این در اینک ولی. اند کرده قب  ا

 .رود می سرنوشت استقبال به و. را صولت شیر مردان ماسک. جست می که را هایی همان باید، می را سرخ هاي ماسک که
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سوز غمی چنگال در ماهوند مرید سه شیدن به شروع خانمان شتند، الکل به عادت که آنجا از. کردند نو ست، تنها نه زودي به ندا  م

 خیک که حالی در آب، حامل خالد، وقت آن و عابرین به پرانی متلک به کردند بنا رفته، میدانی به و شـــدند خود بی خود از بلکه

ــالحی با گفت می. کرد آغاز خوانی رجز داد، می تاب را آبش ــت در که س ــهر تواند می دارد دس  ي جاهلیه آب. کند ویران را ش

شو ویرانی مرز تا را آن و کرد خواهد پاك را کثیف سه از تا داد خواهد شست  هنگام این در. شود بنا تازه شهري پاك، سفید ي ما

 .انداختند گیرشان اي گوشه در طوالنی، گردي پی از پس و کردند ها آن تعقیب به شروع شیرصولت مردان که بود

 .رسید سر حمزه که بودند شده خیره سرخ مرگ هاي ماسک به و بود پرانده سرشان از را مستی وحشت

شاي حین جبرئیل...   حمله از تن دو. یابد می پایان درگیري شود، می گود وارد که حمزه. کند می پرواز شهر باالي ستیز، این تما

 زخم اما اند، شده زخمی سلمان و خالد بالل،. بندند می نقش زمین بر مُرده دیگر تن دو و دهند می ترجیح قرار بر را فرار کنندگان

شان ست کاري چندان ها ست خبري آن از وخیمتر و نی شت که ا سک پ سدها شیر ما ست پنهان ج  را ها آن دیگران از قبل حمزه. ا

 ".است ساخته کارمان دیگر. هند برادران": آورد می بجا

 .گریند می نشسته شهر دیوار ي سایه در ماهوند پیروان. کنند می ترور آب با که ها آن و مانتیکور قاتلین

* 

 او نزد ولی. همســرش ي خانه. زند می قدم منزل اندرونی حیاط در. اســت باز چشــمانش اینک: ســوداگر پیامبر پیغمبر، به برگردیم

 استخدام را ماهوند پیش ها مدت که ثروتمند زن آن به تا ماند می مادر به بیشتر روزها این و دارد سال هفتاد حدود همسر. رود نمی

. کرد جذب سویش به را زن که بود چیزي نخستین مدیریت در مهارت بگیرد، عهده بر را هایش کاروان امور ي اداره تا بود کرده

 کاال چون ها زن با ولی مؤنثند خدایانش که شـهري در موفقیت و سـرشـار هوش داشـتن زن براي. شـدند هم عاشـق چندي از پس

. ندارد توجهشــان به نیازي که اســت قوي چنان کردند می خیال یا داشــتند، واهمه او از یا مردان. نبود ســاده چندان شــود، می رفتار

شت، واهمه تنها نه جوان آن ولی شان ثباتی خود از بلکه ندا شت نیاز آن به زن که داد ن  را زن چند خود ي نوبه به نیز یتیم جوان. دا

 می ظاهر او بر آنچه به همسرش شده، دیوانه کرد می تصور که هنگامی. را دوست و پیشگو معشوقه، خواهر، مادر،. یافت می او در

.خداوندي پیامبر تو و است جبرئیل این. نیست تو ذهن ي زاییده و است مقرّب مَلِک این": گفت او به و آورد ایمان شد " 

ــرش دیدار توان اینک ماهوند ــر و ندارد را همس ــت از را او همس ــبک ي پنجره پش ــنگی مش  در. بزند قدم دارد احتیاج. نگرد می س

سی، هاي نقش ناخودآگاه هایش گام و رود می راه حیاط ضی، هند سم دایره و لوزي ذوزنقه، بی سرش که حالی در کند، می ر  هم

. گفت می باز بود شــنیده راه میان هاي واحه در که را هایی قصــه و گشــت بازمی ســفر از کاروان همراه که آورد می بیاد را زمانی

 ها قصه. بود آمده دنیا به صحرا در نخلی، درخت زیر باشد، داشته پدر آنکه بی شد می نامیده مریم که زنی از عیسی نام به پیغمبري

ــله و دور درنگاه برقی لحظه چند براي ــد می محو و آورد می وجود به جویش فاص ــوري: آورد می یاد به را هیجانش. ش  در که ش

شان مباحثه ستدالل و ماند می بیدار را شب تمام بود الزم اگر. داد می ن شینی چادر روزگار در زندگی که کرد می ا  از بهتر قدیم ن

 یتیمان فقیرترین به حتی قدیم قبایل در. کردند می رها صحرا میان را دختر نوزادان مردمانش که بوده طال شهر این در کنونی وضع
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 من: گفت می زن و فرماســت حکم ســقوط که مکانی این در نه دارد، جاي صــحرا در خداوند گفت می. کردند می رســیدگی هم

 . برسی ها حساب به باید فردا و است وقت دیر اما من، عشق موافقم تو با که

ـــت خبرها جریان در زن ـــنیده گفته عزي و منات الت، ي درباره ماهوند چه هر و اس ـــت ش  می ها قدیم دارد؟ عیبی چه مگر. اس

 دهد می تکان سري سؤال این از بعد ولی نگیرد؟ پَر و بال زیر را اهللا دختران چرا حاال دهد، نجات را جاهلیه نوزاد دختران خواست

 بعد و پَر شش ي ستاره االضالع، متوازي ضلعی، شش اشکال در شوهري پایین آن. دهد می تکیه مشبک سنگی دیوار به سنگین و

  .ندارد را ساده خطی یافتن توان پنداري نام، بی اشکال در. زند می گام ،)البیرنت( تو هزار چون اي آبستره هاي نقش در

  .است رفته او نگرد، می حیاط به مجدداً وقتی بعد، لحظه چند وجود، این با

* 

 نزدیک الراس سمت به آفتاب پنجره بیرون. شود می بیدار سردرد با ندیده هرگز که اتاقی در ابریشمین، هاي مالفه میان در پیغمبر

. خوانَد می نرم و آهسته اما قوي صدایی با و. است داده تکیه دیوار سفیدي به کالهدار و سیاه شنلی در پوشیده پیکري و شود می

 :خوانند می زنان طبل روند می جنگ به مردان وقتی جاهلیه زنان که است همان ترانه

 فشاریم می آغوش در را شما ما و پیش، به

 فشاریم می فشاریم، می

 فشاریم می آغوش در را شما ما و پیش، به

 گسترانیم می پایتان زیر نرم هاي قالی و

 گوییم می ترکتان ما و گرد، عقب

 ورزیم نمی عشق دیگر ما و گرد، عقب

 .انس بستر در حتی

 حمله من به": زند می صــدا را هند. اســت برهنه گون خامه هاي مالفه زیر که بیند می و نشــیند می خیزد، برمی. اســت هند صــداي

 را ها دست و "حمله؟": آورد می در را ادایش بعد زند، می مخصوص لبخندهاي آن از و چرخد می سویش به هند "بودند؟ کرده

. شـــوند می خارج کوتاه هاي گام با و کنند می جمع بعد و آورند می چاپلوســـانه. بیاورند صـــبحانه خدمتکاران تا کوبد می هم به

شمین رداي تا کنند می کمک را ماهوند شد را طالیی و سیاه ابری ست با را نگاهش هند و بپو  ماهوند. گرداند برمی آمیزي مبالغه ژ

 می استهزا به باوقار بانویی درنقش ایستاده، پنجره کنار انداخته، پایین را سرش زن "اند؟ کوبیده سرم بر چیزي. سرم": پرسد می باز

. نه. خودت خواســت به باشــی؟ آمده من اتاق به خودت پاي با شــود نمی مگر. هســتی بزدلی پیامبر عجب پیامبر، پیامبر، آه": گوید

 کرده زندانی مرا": پرسد می. دهد نمی تن بازي این به ماهوند ولی ".داري نفرت من از دانم می. نیست ممکن چیزي چنین که البته

 قدم شهر هاي خیابان در داشتم دیشب": شود می نرم و اندازد می باال شانه بعد و "اي؟ شده خُل مگر": خندد می باز هند و "اید؟



                                                                                                            (   آواي بوف )                                                         آیات شیطانی

      101  
AVAYeBUF. com 

 و خورد تو بیهوش بدن به پایم برخوردم؟ چه به وقت آن و کنم، تماشــا را جشــن خواســتم می و داشــتم چهره بر ماســک زدم، می

ــکندري بود نزدیک ــت مثل. بروم س ــتادم روان تخت پی را خدمه. بودي افتاده خیابان کنار ها مس  حاال. آوردم منزل به را تو و فرس

 ".کن تشکر

 ".متشکرم"

شناخته را تو کنم می فکر" شب شهر دیدي که خودت. ماندي نمی زنده حاال تا شاید واِلّا بودند، ن  رَوي زیاده مردم. بود چگونه دی

 ".اند برنگشته خانه به هنوز خودم برادرهاي. کنند می

شش و پروا بی گردِشِ آورد خاطر به اینک شو سد شهر آن در را م صور که مردمانی به. فا شان بود کرده ت شیده نجات را روح  بخ

 که طوالنی روز آن خستگی. بود کرده تماشا را بالدار شیر و اي افسانه اسب شیطان، هاي ماسک سیمرغ، هاي تمثال و گشته خیره

 به اورا -را مریدان تردید و خشم سپس و. بود کرده تحمل شعرا چادر در را وقایع فشار و رفته پیاده شهر تا آمده، پایین حرا کوه از

 ".شدم بیهوش من": آورد یاد به را چیز همه. بود کرده منقلبش کشیده پریشانی

 زمزمه به و کند می نوازش را ماهوند ي سینه ردا شکاف از انگشتش با و نشیند می تخت روي او روي پیش آید، می نزدیکتر هند

 "اي؟ شده ناتوان و سُست تو مگر. ماهوند است ضعف ي نشانه این. بیهوشی": گوید می

سخ آنکه از پیش و شت گوید پا شگر انگ سر من ماهوند، مگو هیچ": نهد می هایش لب بر را نواز ستم شیخ هم  ما از یک هیچ و ه

ستان ستیم تو دو ست، زرنگی آدم شوهرم کنند می خیال مردم جاهلیه در. نی ست النفس ضعیف مردي او که حالی در ا  را او من. ا

سم می بهتر شوق من داند می خوب. شنا ست صالحش به چون آورد، نمی خودش روي به ولی دارم، مع  حافظ من ي خانواده. نی

 می تعارف هندوانه طرفی از ".اند تو جدید فرشــتگان ها آن بنامم؟ مســجد را ها آن خواهی می. منات و عزي الت، معابد معابدند،

 ادامه زن. خورد می و بَرَد می دهان به خود را قطعه و شود می مانع او اما نهد، دهانش به خود دست با را اي قطعه خواهد می و کند

 ام شنیده بله،": دهد می ادامه رضایت با و بیند می ماهوند ي چهره در را خشم آثار ".بود جوان بعل من معشوق آخرین": دهد می

 ".توانم می من ولی. باشند برابر تو با توانند نمی یک هیچ ابوسیمبل، نه و او نه. ندارد اهمیتی جوان آن اما. پیچیده تو پاي و پَر به که

 می جمع را چادرها شــهر پیرامون. گردد می باز پنجره ســوي به و ".زودي به": دهد می پاســخ هند ".بروم باید": گوید می ماهوند

 یافته پایان کارناوال. اند افتاده راه به صحرا از عبور براي ها ارابه و ها قافله. شوند می رفتن ي آماده شتر طوالنی هاي کاروان کنند،

 .گردد برمی ماهوند طرف به باز. است

ـــتم نیز مقابلت ي نقطه حال عین در ولی برابرم، تو با من": کند می تکرار  می را کار آن نباید تو. خواهم نمی را تو ناتوانی من. هس

 ".کردي

 ".کند نمی تهدید را معابدتان آمد در خطري دیگر... بَرید می شما را منفعتش اما": گوید می تلخی به ماهوند

 هوادار تو اگر": آورد می پیش ماهوند صورت جلو را اش چهره و شود می نزدیک ".نیستی متوجه انگار": گوید می نرمی به هند

ـــدیت. ندارد اعتقادي کند می قلمداد مقدس را ها الهه که تو خداي به او و التم ال طرفدار هم من الهی،  بنیادي، تو خداي با او ض
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شگی ست فراگیر و همی ست برتر وجودي تو خداي! اي متارکه چه هم آن. بگیرد پایان متارکه با تواند نمی تو و من میان جنگ. ا  ا

 با من که همانطور. داند می برابر اهللا با را خود او باشـد، او دختر ندارد تمایلی کمترین الت ال. بخشـاید می و میکند نوازي بنده که

 ".شناسد می مرا که همانطور شناسد، می خوب را الت ال او. بپرس بعل از برو. برابرم تو

 ".بزند قولش زیر خواهد می شیخ پس": گوید می ماهوند

ــنجد را جوانب و اطراف باید. داند نمی هنوز هم خودش داند؟ می چه کســی": گوید می طعنه به هند ــعیفی آدم. که گفتم. بس  ض

. خواهم نمی من که چون باشـد، برقرار تواند نمی صـلح ما ي الهه سـه و اهللا میان. گویم می را حقیقت من که دانی می تو اما اسـت

 "هستی؟ چه تو اما و. اینم من. مرگ پاي تا جنگ. بجنگم خواهم می

 ".زند می کنار و شوید می را ماسه آب. آب من و اي ماسه تو": گوید می ماهوند

 ".کن نگاه را برت و دُور. کند می جذب هم را آب صحرا و": دهد می جواب

شته رفتنش از چیزي صر به را خود زخمی مردان که نگذ سانند می شیخ ق شان ي مانده ته با و ر سارت  که دهند می اطالع هند به ج

ــته را برادرانش پیر ي حمزه ــت کش ــته دیگر بار او. یافت کجا هیچ توان نمی را پیامبر دیگر ولی. اس ــوي به آهس  راه به حرا کوه س

 .است افتاده

* 

سته جبرئیل ست می دلش شد می که خ شته لعنتی لقب این خاطر به را مادرش خوا ساند قتل به فر  می التماس! لقب شد هم این. بر

ست از که چه؟ براي که؟ به کند، صرهاي رؤیایی شهر این د سه ق شود خالص دارند دندان رج سه که شیرهایی و اي ما  دیگر. ب

 می تمام الهامات و مکاشـفات این کِی پس. اسـت کافی پشـتش هفت براي بهشـت قول دادن و قرائت تعلیم پیامبران، قلب شـسـتن

 مربوط بشر نوع مشکالت ي همه. مادرجنده رؤیاهاي این. زده لک رؤیا بی سیاه خواب یک براي دلش. شد ختم تو، نی فی شود؟

ست ها این به ست همینطور هم سینما در. ا  ي حرامزاده شاید وقت آن و گرفتم می مردم از را خیالبافی قدرت بودم خدا من اگر. ا

 باز زور به را چشمانش خواب علیه مبارزه براي. بخوابم و بگذارم زمین را سرم راحت شب یک توانستم می باشم، من که مفلوکی

 انســان باشــد هرچه اما. بیند نمی جیزي دیگر و شــود می رنگ کم اش شــبکیه بنفش قســمت تا زند نمی مزه آنقدر و دارد می نگه

ست ست کوه باالي منظور. آورد می در سر عجایب سرزمین از و افتد می خرگوش سوراخ به باألخره و ا  می پیدا دارد سوداگر. ا

 ي اندازه به مرا او. اندامم ي همه در بلکه من، صــداي و ها فک در نه بار این اما. اســت پدیدار نیازش و خواســت دیگر بار و شــود

ست نکردنی باور اش جاذبه نیروي. کشد می خود سوي به و کند می کوچک خودش صب. ا ست قوي آنقدر بدم  یک انگار که ا

 در نرمش و سفید هاي ماسه با غار آن در و اند برهنه دو هر. کنند می نرم پنجه و دست پیغمبر و جبرئیل بعد و... است ستاره ملیون

شان هاي شن. غلطند می و پیچند می هم ضا در نور مانند اطراف ضعیتم خواهد می پنداري. شود می پخش ف سنجد، را و  و ُسبک ب

 .دهم می پس امتحان دارم که منم این انگار. کند می سنگینم

 کند، می پرتاب طرف آن و طرف این به را او کند، می نرم پنجه و دست جبرئیل با حرا کوه ي قله پایی پانصد در غاري در ماهوند

 را کسـی هرگز. خورده هایم تخم به مشـتش و رفته گوشـم در زبانش. باشـد نبرده دسـت که نمانده جایی دیگر بگویم، بگذارید و
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شمگین چنین ست ورزیده و سالمت من برابر در بدنش. بگویم او به ندارم هیج من و بداند شده قیمت هر به باید او. ام ندیده خ  و ا

ستکم شیم، آموخته شنیدن راه از هردو شاید اگرچه. داند می من برابر چهار د ضح اما با ست وا ست، بهتري ي شنونده که ا  پس ا

 پوست مثل من پوست اما شده، زیل و زخم کمی او. اندازیم می چنگ و زنیم می غلت و پریم می هم به همینطور. نیست اي چاره

 و کوبیدش سنگی به یا انداخت، گیر خار مصب بد هاي بوته این از یکی روي را اي فرشته بتوان ندارد امکان. است صاف نوزادان

 و اند نشسته ها سنگ روي کنید فکر که ها این از هرچه و ها عفریت اجنه،. دارد هم تماشاچی گذشته این از. کرد اش لَوَرده و له

شتی  نگاه طرف کدام از دارد بستگی البته. شوند می دیده ماهیخوارند مرغ شبیه که بالدار موجود سه هم آسمان در. پایند می را کُ

 .کند می تمام ماهوند. شبیهند هم زن یا قو به چون بیفتد، چگونه نور و کنیم

شتی ها هفته هم بلکه ها، ساعت اینکه از بعد ست می را این خودش. کرد میخکوب زمین بر را ماهوند فرشته. گرفتند کُ  اراده. خوا

 نبردي چنین در تواند نمی مقرّب مَلِک که این خاطر به. دارم نگهش زمین روي که داد می نیرو آنقدر و گرفته فرا مرا وجود اش

 شــادي از کرد بنا زدم زمینش که این محض به بنابراین. خورند می شــکســت شــیاطین فقط. نیســت درســت که چون. باشــد بازنده

. بریزد فرو سراپایش بر و بیاید در باردیگر صدا همان صدا، تا کرد باز زور به مرا دهان. زد را قدیمیش ي حقه وقت آن و گریستن

 .کنم می قی دارم پنداري

* 

 می فرو دهد، می دست مکاشفه از بعد همیشه که خوابی به خستگی از هالك پیغمبر ماهوند مقرب، مَلِک جبرئیل با کُشتی از پس

 دیگر. نیست اطرافش در کس هیچ آید، می هوش به افراشته بیابان آن در وقتی. آید می حال سر همیشه از زودتر بار این ولی رود

ست حدي به خبر اهمیت. اند نکرده قوز ها سنگ روي بالدار موجودات ضاي به خطاب بلند صداي به. پرد می جا از که ا  خالی ف

 دادن فرا گوش هنگام آنچه اســت این ".بود شــیطان دفعه آن" ".پیوندد می حقیقت به را آن بیانش با و بود شــیطان آن": گوید می

ست شنیده  در که هایی همان بود، کرده بر از که آیاتی خاطر این به. شده ظاهر او بر جبرئیل هیبت در و زده کار به حیله شیطان. ا

 چه هر شــتاب با. شــیطانی بلکه خدایی، نه. بودند آیات شــیطانی و مقابل ي نقطه بلکه نبودند، واقعی آیات بود، خوانده شــعرا چادر

ــهر به تمامتر ــان گند بوي که را آیاتی آن بطالن تا گردد می باز ش  ي همه از ابد براي تا کند، اعالم کند، می خفه را آدم گوگردش

ــته ــوند پاك نوش ــیون دو یکی در فقط شــاید و ش ــنت کلکس ــیون آن از هم آن قدیمی، هاي س  اعتماد قابل چندان که هایی کلکس

 به دوربین ي زاویه باالترین از و پلکید می باالها آن که جبرئیل ولی. بکوشــند انکارشــان در جزمی مفســرین و بمانند باقی نیســتند،

ــحنه ــت، می ص ــت کار اینجا در که کوچک خیلی چیز یک فقط. داند می را کوچکی راز نگریس  هردو: که این. دهد می آدم دس

سله دو هر. بودم خودم هم دوم بار بودم، من اول بار بابا، بودم خودم دفعه  ردّ  در دوم سري ابیات هم و اولی ابیات هم ابیات، ي سل

 .شد می بسته و باز طریق چه از دهانم دانیم می ما و. شان همه خوب، ابیات و بد ابیات بیت، ضد و بیت ها، آن

 در مرا که بود خودش. ندارم شک. بود فرشته بار این اما بود، شیطان کار اول بار": گوید می لب زیر جاهلیه راه در شتابان ماهوند

 ".زد زمین کُشتی

* 
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 و پوشیده سفید رخت عزا نشان به گویند می. بدهند هشدار را هند خشم تا کنند می متوقفش حرا کوه نزدیکی در دره، در مریدان

 پاك را پایش جاي و شود کشیده دنبالش به خاك و گرد در یا و بزند موج برش و دُور توفان مانند تا کرده باز را سیاهش گیسوان

 که است شایع اما. است شده پنهان نیز حمزه و اند گریخته شهر از همگی ها آن. یافته شباهت انقالب مجسم روح به اکنون و. کند

سیمبل ست به هنوز ابو ست، باید خون با را خون گوید می که زنش خوا سلیم ش شده ت شغول و ن  ي قضیه کردن سنگین و ُسبک م

 با نیز پیروان. رود می سیاه سنگ ي خانه به صاف و گردد می باز جاهلیه به پیروانش اندرز رغم به ماهوند... است اهللا سه و ماهوند

شان و ترس وجود شت سوایی امید به جمعیت. کنند می بدنبال را او وح ست بُریدن یا تازه ر  به تفریحات قبیل این از یکی یا و پا و د

 .کند نمی مایوسشان ماهوند و شوند می جمع برشان و دُور

 متن از آیات این. است کرده زمزمه گوشش در شیطان که کند می اعالم را آیاتی بطالن و ایستد می الهه سه هاي مجسمه برابر در

 .گیرد می را جایشان اي تازه آیات و شوند می حذف قرآن از حقیقی

 است؟ تقسیمی چگونه این پسر؟ شما و آورد می دختر او آیا": کند می قرائت ماهوند

 ".دارد نمی ارزانی آنان به مقامی هیچ اهللا. پدرانتان و شما. اید دیده رؤیا عالم در شما که هستند هایی نام ها این

 .کنند پرتاب او به تا دارند نمی بر سنگی و آیند نمی خود به که برده ماتشان چنان. گویند می ترك را خانه متحیر جماعت و

* 

ــیطانی هاي آیه انکار از پس پیغمبر ماهوند ــد می را انتظارش مجازاتی. گردد می باز خانه به ش ــن که؟ انتقام. انتقام نوعی. کش  روش

 دارد سـال هفتاد که پیغمبر همسـر. گیرد می را گناهان بی گریبان معموالً که انتقامی بدجنس؟ یا اسـت جنس خوش تیره؟ یا اسـت

 .است گفته وداع زندگی با و داده تکیه دیوار به را پشتش نشسته، راست مشبک سنگی ي پنجره کنار

 در قاتل پیگرد براي جاهلیه شــیخ که ســیاســتی هند نظر به. گوید نمی هیچ ها هفته و بندد می خود روي به را در ماتم غرق ماهوند

 بقیه از جدایی به باید آن پیروان که داده فرمان ابوســیمبل. اســت "تســلیم" جدید دین نام. رود می پیش کند اندازه بی گرفته، پیش

شین زاغه ي محله بارترین فالکت در زندگی و مردم ي شته، آن از. دهند در تن شهر ن شان و رفت گذ  مانند شب، هنگام در آمد

 حد از را بدرفتاري هم مردم دیگر ســوي از. ندارند نیز کارکردن حق. شــده اعالم ممنوع اســت، برقرار نظامی حکومت که مواقعی

شان به. اند گذرانده شگاه در زنان سته کنند، می تف ها فرو شان و کنترل مخفیانه شیخ که جوان هاي تُرك از اي د  کند، می حمایت

 یکی حال این با. بسوزند آتش در خبر بی جا همه از گان خفته تا کنند می پرتاب آتش اتاقشان به هنگام شب و دهند می آزارشان

 وضع و جوي شرایط هرچه که گیاهی مانند گردد، افزوده روز به روز مؤمنین تعداد بر که شود می سبب تاریخ آشناي تضادهاي از

 .کند می رشد بهتر و سریعتر آسایی معجزه نحو به باشد، بدتر خاك

شنهادي شمال در یثرب ي واحه اهالی سته آن به یثرب: کنند می پی سلیم" از د سکن اند جاهلیه تَرك به مایل که "شدگان ت  می م

ــت معتقد حمزه. دهد ــانی، آخر به اینجا در را پیامت توانی نمی هرگز تو": ندارند رفتن جز اي چاره که اس  حرفم به. برادرزاده برس

 چیزي خودم هاي تخم ببخشـید، بُریدن، از نخواسـتم. شـود نمی راضـی نکشـد بیرون حلقومت از را زبانت وقتی تا هند. کن گوش

 ".بگویم
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ـــته خاطرات با اش ماتمکده در که ماهوند  جاهلیه ترك براي را خود تا روند می مؤمنین و کند می قبول بود مانده تنها ها گذش

ـــازند آماده ـــمان با پیغمبر. ماند می باز آب، حامل خالد، اما. س ـــت منتظر رفته گود چش ـــنود را هایش حرف تا اس  اندکی با. بش

 ماهوند گفتیم می ابتدا. کردیم می تصور ما که بودي آن از خِرَدمندتر تو ولی کردم، شک تو به من پیامبر،": گوید می دستپاچگی

 تو. آوردي ارمغان به ما براي را ژرفتري حقیقت تو ولی زده، نارو ما به ماهوند گفتیم سپس. کردي سازش تو و نیست، سازش اهل

 به تو. آید می در پا از حق دســت به چگونه ببینیم و کنیم مشــاهده را پلید موجود آن اعمال بتوانیم تا آوردي ما نزد را شــیطان خود

 ".ببخش گذشت می ذهنم در آنچه براي مرا. بخشیدي غنا ما ایمان

 کار من": زند می موج کالمش در بدگمانی و تلخی ".بله": شــود می دور آمده درون به پنجره از که خورشــید ي اشــعه از ماهوند

 ".است بوده همینطور همیشه من کارهاي. شیطان آوردن تر، ژرف حقیقت. کردم اي العاده خارق

* 

ــا را مؤمنین حرا کوه باالي از جبرئیل ــوند می دور جاهلیه از که کند می تماش ــهر ها آن. ش ــکی ش ــد به را خش  خنکی جایگاه مقص

 می خورشید امپراتوري میان از بردارند، زیادي چیز آنکه بی کوچک هاي دسته در و گویند می ترك آب و آب آب، و نخلستان

 در نو زمان و میرد می سرشان پشت قدیم زمان روند، می پیش که مادام. است نوین زمان سال نخستین از روز اولین امروز. گذرند

 بعل پیچد، می جاهلیه در که شدگان تسلیم گریز خبر. شود می ناپدید نیز ماهوند روزها از یکی در. پیوندد می هستی به انتظارشان

 :سراید می وداع رسم به اي قصیده

 تسلیم امروزه

 شود؟ می استنباط چگونه

 وحشت از پُر مفهومی چون

 .گریزد می که مفهومی چون

 ســتاره. یابد می تنها حرا کوه باالي را خود غالباً اکنون. ندارد ها شــانس این از جبرئیل ولی اســت، رســیده خود ي واحه به ماهوند

شویش دار دنباله سرد هاي ست سمان فراز از عزي منات، الت، بالدار، موجود سه و دهند می ش  برش و دُور و آیند می فرود شب آ

شمش به زنند، می بال شان بال و موها و گیرند می گازش اندازد، می چنگ چ ست. کوبند می بدنش بر شالق چون را های  را ها د

ــتگی انتقامجویانی آنان ولی کند، می بلند خود حفظ براي ــتراحت خواهد می که بار هر و ناپذیرند خس  را محافظت فکر و کند اس

 .دارند بال و زرنگترند و سریعتر ها آن ولی کند، می تالش خود از دفاع در. آیند می سراغش به کند می فراموش

 .کند دورشان اراده و خواست با تنها نیست قادر رؤیا عالم در و کرد باطلش بتوان که ندارد شیطانی او
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. داشت سال هشت و هشتاد و بود] Rosa Diamond[ دایموند رُزا نامش. چه یعنی روح دانم می من اندیشید، سکوت در پیرزن

 را کامل ماه و دریا و نگریســت می بیرون به خوابش اتاق ســود نمک ي پنجره از کرده تنگ را چشــمانش اش، منقاري دماغ آن با

 ي مالفه یا ترســناك صــداهاي آن از. نیســت چیز چه روح دانم می گذشــته آن از اندیشــید، و داد تکان ســري باز. کرد می تماشــا

 ناتمام کار شــبح. همین. ناتمام کار چیســت؟ واقعاً شــبح اما. اســت مفت حرف اش همه ها این. نیســت خورد می تکان که ســفیدي

ست شتاد و صد با پیرزن وقت آن. ا شت قد، سانتیمتر ه  با و داد پایین را لبش هاي گوشه مردانه، کوتاه موهاي و قوز بی و صاف پ

 خوابش بی چشمان و پیچید سفت استخوانیش هاي شانه دُور به را بافتنی رنگ آبی شال و ورچید لب تراژیک ظاهر این از رضایت

 کُنکه ویلی بیا، تو نورمن، هاي کشـــتی بیایید گفت، التماس به. کند دعا ها گذشـــته یاد بازیافتن براي تا گذاشـــت هم اي لحظه را

].Willie-the-Conk[ 

صد صی پالژ و ساحل از تکه این. بود آب زیر ها این ي همه پیش سال نه صا  پوش تخته را ویالهایش سمت شیبدار راه که اخت

شان رنگ که ویالهایی. اند کرده سته دیوارهای سته پو شان قایق انبار و شده پو ست افتاده شکل از های  زینتی، هاي صندلی از پُر و ا

ــکوییت قدیمی هاي جعبه عکس، خالی هاي قاب ــته با بیس ــم زیرهاي لباس زده، روبان هاي نامه دس  هاي کتاب زده، نفتالین ابریش

 توپ با بازي نوعی] Lacrosse لُکراس هاي چوب کردند، می خیس اشـک از را آن صـفحات و بودند جوان روزي که دخترانی

شده هاي زمان و ها خاطره ي گنجینه هاي صندوقچه ي همه و تمبر هاي آلبوم ،.[م. کانادا در  و کرده تغییر ساحل مرزي خط. گم

 فرا باتالق را اطرافش اکنون و شده رها آب از دور به انزوا، در نرمن، قصر نخستین که طوري به بود، نشسته عقب مایل یک حدود

 در همچنان که اي طاعونزده مالکان به شل و گِل و رطوبت و سرما اثر در را نوبه تب اقسام و انواع مصیبت که باتالقی. است گرفته

 عتیق جزري که یافت می اي ماهی بقایاي مانند را قصر پیرزن، همان او،. کند می نازل بردند، می سر به خود ملک چیست، اسمش

 از نرمن هاي کشتی پیش، قرن نه! سال نهصد. باشد کرده تبدیلش سنگ به زمان که دریایی هیوالیی چون یا و کرده خیانت آن به

 می درخشــان اشــباح انتظار به پیرزن بود، تمام بدر و صــاف هوا که هایی شــب در. بودند کرده عبور انگلیســی زن این ي خانه میان

 .نشست

 پیري، ســن این در. کرد تماشــا را ها کشــتی وُرود توان می که اســت مکانی بهترین پنجره پشــت که داد اطمینان خود به نیز بار این

 جامد، را خود شــد می ســبب "جا بهترین" و "ناتمام کار" مانند شــناخت، می خوب که کلماتی تکرار و کرد می راحتش تکرار

 آن در آید، برمی تمام بدر وقتی. است آورده فراموشی و است عیب از پُر دانست می خوب که حالی در بیابد، ابدي و ناپذیر تغییر
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 شکن موج میان از آیند، می کشتی ي سینه بر ایستاده فاتح خود و پاروها، برق ها، بادبان بزرگ موج که است سپیده از قبل سیاهی

 را اشباح دیدن نیروي را، استعداد این هم همیشه و ام دیده چیزها خیلی زندگی در من بله، -گذرند می واژگون قایق چند و چوبی

ـــته  هاي کاناپه و خوري کیک ظروف میان از و گذرد می خانه وُرودي درِ از فلزیش دماغ چندگوش کاله آن با فاتح -ام داش

 می ســاکت گور چون بعد و پیچد می آمال و ها خاطره ي خانه این درون که اســت ضــعیفی پژواك مانند کند، می عبور قدیمی

 .شود

 تنها کودکی گذشـته، در -کند تعریف قلم لفظ همانطور همیشـه داشـت دوسـت ،]Battle Hill[ هیل بتل در بودم، کودك وقتی

شد، غریب برایم که آن بی یکباره، که بودم شتی. یافتم جنگ میان را خود با سرهاي نیزه، گرز، جنگی، هاي ک سون بور پ  که ساک

 این همیشـه بله،. شـد ماسـه از پُر دهانش که ویلیام و] Harold Arroweye[ ارووِي هارولد شـدند، می کشـته جوانی عنفوان در

ستعداد، شباح دیدن نیروي ا ستان. ا ستینگز جنگ ي صحنه که رُزا بچگی در روزي دا  براي بود، آمده نظرش به] Hastings[ هی

شانه از یکی به پیرزن  از کس، هیچ دیگر که بود کرده تعریف را آن آنقدر اگرچه. بود شده تبدیل وجودش ي کننده تعیین هاي ن

 خود با. بود مشغول همچنان رُزا ي دیده تعلیم ذهن. نه یا داشته واقعیت که بخورد قسم خاطر اطمینان با توانست نمی خودش، جمله

 دیگر بار. مُرده عزیز روزهاي آن [زیبا روزهاي] Les beaux jours.شود می تنگ برایشان دلم خیلی ها وقت بعضی گفت، می

 .خورد می تکان چیزي دید کرد، شود نمی انکار بله، دید، آب کنار در گشود، دوباره وقتی ولی. بست را اش پُرخاطره چشمان

ست نکردنی باور": گفت بلند صداي با هیجانزده ست ممکن غیر" -"!ا شد او تواند نمی" -".ا  حالی در لرزش، بدون پاهاي با ".با

 یخزده، و ســـرد ســـاحل در وقت، همان در. رفت عصـــایش و مانتو کاله، جســـتجوي به خورد، می دیوار و مبل به اش تنه باال که

 .آمد هوش به برف، بلکه ماسه، نه از، پُر دهانی با فرشته جبرئیل

 !پوتویی

 تبریک را چمچا تولد -گفتیم قبالً که همانطور -بعد. راند می جلو به را او خلط زیادي پنداري. پرید جا از و کرد تف جبرئیل

 صــداي با کرد می پا آن و پا این که حالی در وقت آن. بنفشــش پیراهن خیس هاي آســتین از برف تکاندن به کرد شــروع و گفت

 ".است سرد یخ مثل دلشان ها بدمصب این نیست بیخود خدا، اي یار،": گفت بلند

شت چیزي همه این با شد چه هر چون -برد میان از را اولیه بدگمانی برش و دُور برف همه آن یافتن ذوق و شوق که نگذ  مردي با

 افتاده دمر که همراهش رفیق طرف به که بود برف ي گلوله. رفتن ورجه ورجه کرد بنا خیس و سنگین هیکل آن با و -بود استوایی

 نخستین. خواند می کشدار و پُرصدا را] Jingle Bells[ بلز جینگل کریسمس، آواز و است برفی آدم پنداري کرد، می پرتاب بود

 .رقصید می صبح ي ستاره ،]Lucifer[ لوسیفر دنج ساحل این در و شد می دیده آسمان در سَحَر هاي نشانه

 ...بود رفته بین از نفسش بد بوي نامعلومی علت به که کنم اضافه باید اینجا در

 همچنان بیند، می را اخیر ســـقوط از ناشـــی اختالل هذیانی هاي نشـــانه رفتارش در احتماالً خواننده که ناپذیر، شـــکســـت جبرئیل

شو مامانی، شو بلند": گفت فریادکنان شید مثل و پا ست خبر چه اینجا ببینیم برویم شو بلند! بدرخش خور شت ".ا  تا کرد دریا به پ

ــقوط هولناك ي خاطره ــود آماده آینده وقایع براي و نیاورد یادش به را س ــه که جبرئیل. ش ــنه همیش  می اگر بود نو چیزهاي ي تش
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ست شت، اختیار در بیرقی و توان صب همانجا را آن حتما دا سی" نام به تا کرد می ن  را سفیدپوش سرزمین این که "داند می چه ک

 خودش به بالفاصله گفته این با و ".بدمصب اي مُرده مگر بابا، بجنب د سپونو،": افتاد التماس به. بخواند خویش ي یافته نو سرزمین

سش نکرد جرأت اما شد، خم بود افتاده دراز به دراز که صلدین هیکل سوي به. آمد صرار به. کند لم  چامچی نمیر حاال": گفت ا

 ".نمیر ایم آمده راه همه این که حاال جون،

 پوسته را بدنش تمام. زد می یخ صورتش روي سقوط ي ضربه و شک از ناشی هاي اشک و گریست می ولی بود نمُرده صلدین

 از که اي کشنده هشیاري نیمه حالت در. داشت شباهت بیشتر کابوس به وضعش. بود صاف شیشه چون که بود پوشانده یخ از اي

شی بدن حرارت بودن پایین شت شد، می نا ساي کابوس وح  ور و زد، خواهد بیرون یخ هاي ترك از که خونی دیدن و ترکیدن آ

ــتش آمدن ــته، این از. بود گرفته فرا را دهنش یخ هاي ورقه با همراه پوس ــؤال از پُر گذش ــت این منظورم واقعاً، ما آیا. بود س  که اس

ــینما مثل واقعاً بگویی خواهی می یعنی آب، بعد وقت، آن زدي، می بال بازوهایت با تو وقتی ــتون چارلتون یعنی بود؟ س  چوب هس

 پس نبود، اینطور اگر ولی. اســت ممکن غیر شــود، نمی که این نه، بشــویم؟ رد اقیانوس کف از بتوانیم ما که کرد بلند را دســتیش

. هستیم شبح یا ماهی پنداري که گذشتیم دریا میان از چنان و کردند همراهی دریایی پریان آب زیر از شاید که این یا بود؟ چطور

شمانش وقتی ولی... باید من نه؟ یا آري بود؟ این واقعیت شود، را چ سش ي همه گ  که طوري به نمود، می محو رؤیایی چون ها پر

ــت نمی ــؤال هر دُم گویی کند، بیان ذهنش در را ها آن خوبی به توانس  ناپدید زیردریایی ي پَره چون بعد و جنبید می ذهنش در س

 هاي لکه با بود خونی نارنجی رنگ آسمان. باشد نباید که رنگی. است دیگري رنگ به دید و افتاد آسمان به نگاهش بعد. شد می

شت. ماندند باقی همانطور ها رنگ ولی زد، مژه سخت. بود جوهري آبی رنگ به برف و سبز سمان از که گرفت می نتیجه دا  به آ

ستان، نه دیگر، جایی پلید، مکانی به بیرون، ستان، غیر هم شاید انگل صبه ساختگی، اي منطقه انگل  حالتی یا سرزمین یا و تباه اي ق

 نمی داد، اطمینان خودش به کرد می تهدید باز بیهوشی که حال آن در. نه نه،. جهنم شاید کرد، خالصه شاید،. افتاده فرو دگرگون

 .میري می داري اما. اي نمُرده هنوز تو چون. هنوز نه. باشد جهنم تواند

 .ترانزیت سالن: پس خوب

 .شود می منفجر هواپیما یک مانند فشار زیر آمد نظرش به که شد شدید آنقدر ارتعاش کرد، لرزیدن به شروع

ـــر به خالء در. نبود هیچ دیگر بعد و ـــازد نو از را چیز همه بود ناچار ماند، می زنده اگر و بُرد می س  زیر زمین بود ناگزیر حتی. بس

 :بود روبرو ناپذیر اجتناب با زیرا. باشد مسایل این نگران نداشت لزومی حاال ولی. بردارد گامی بتواند تا کند کشف دوباره را پایش

ستخوانی و بلند هیکل صیري کاله با مرگ، ا سیم که سیاه ردایی و پهن لبه ح صاي به که مرگ. داد می تکان را آن ن سته ع  نقره د

 .داشت پا به زیتونی سبز ولینگتن هاي پوتین داده، تکیه اي

 لرزید، می نفهمی بفهمی که بود زنی صداي. ایم زده هم عالمت. است خصوصی ملک این کنی؟ می کار چه اینجا": پرسید مرگ

 .بود هیجانزده انگار

ــد خم رویش به مرگ بعد لحظه چند ــکوت در -ش ــتزده س ــید، وحش ــدم خواهد می اندیش ــم و ببوس  اعتراض، براي و. ببرد را نفس

 .کرد اي بیهوده و ضعیف حرکات
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 دندان کی بار آخرین. دهد می گندي بوي عجب نفسش ولی. است حتمی بودنش زنده": گفت جبرئیل به کسی، به خطاب مرگ

 "زده؟ مسواك را هایش

* 

ــیرین یکی نفس ــده بدبو و تلخ مرموز قدر همان دلیلی به دیگري، نفس و ش ــتید؟ انتظاري چه. بود ش ــمان از مگر داش  زمین به آس

ست؟ شوخی افتادن شان هر باید زند؟ نمی آدم به اي صدمه هیچ کردند می فکر ا  باال نیروهاي که فهمیدند می ها این از زودتر دو

سبت ،.)کنم می صحبت خودم از دارم البته( نیروهایی چنین و اند کرده عنایت  توأم رفتاري اند شده معلق کله که هایی مگس به ن

شی با سأله مورد در بگویم باید بوده؟ طوالنی ها آن سقوط کنید می فکر. دارند گري الابالی حدودي تا و بازیگو  هیچ سقوط ي م

صیت سه قابل خودم با را غیرفانی یا و فانی شخ ست ممکن. دانم نمی مقای ستر، به ابرها از بگویید ا  انوار از بخاري، سوراخ از خاک

. نیستند تصادفی همگی که داشت را هایی دگردیسی انتظار باید گفتم می داشتم. بلند اي شیرجه فشار زیر... دوزخ آتش به بهشت

 نو شدن، زاده دوباره بلکه ماندن، زنده فقط نه و. نیست گزافی بهاي بماند زنده آدم که این براي صورت، هر در. انسب غیر انتخاب

 .تا دو آن سن در هم آن شدن،

 آمده؟ وجود به ها آن در تغییراتی چه بگویم باید چه؟

 

  .بو بد نفس ? بو خوش نفس 

 ضعیف و رنگ طالیی اي هاله بود، ایستاده طلوع و دریا به پشت همچنان که فرشته جبرئیل سر دُور به که آمد دایموند رُزا نظر به و

 .درخشد می

 .بود مانده سرجایش هنوز که خیسش کاله زیر چمچا، هاي شقیقه روي برآمدگی دو آن و

 .و و، و،

* 

 می شــوقزَده شــراب، خداي ســوس دیونی چون ها برف میان که افتاد فرشــته جبرئیل ي مســخره و غریب هیکل به چشــمش وقتی

 او به سود نمک ي گرفته غبار هاي شیشه وراي از پنجره، از که چشمش. نیفتاد ها فرشته ببر، را اسمش یاد، به دایموند رُزا گشت،

ساس پیرش سوي کم نگاه آن با افتاد، سید که درآمده تپش به دردناك و سخت چنان قلبش کرد اح  در زیرا بیفتد، کار از مبادا تر

 نداشــته وجود هرگز گویی که کرد فراموش چنان را نرمن فاتحان رُزا. بود یافته را قلبیش آرزوي ژرفترین تجســم محو، شــکل آن

 را عجیب ي غریبه این خواست می. بود اندازه از بیش پیرش پاهاي براي که شتابی. رفت پایین ها سنگریزه شیب از شتاب به و اند

 .بود این اش بهانه. کند سرزنش زمینش به وُرود براي

ــاحلی تکه این از دفاع در معموالً  ــقانه که س ــت عاش ــت، می دوس ــنگدل داش ــد، می س ــتان و ش  گذراندن براي مردم وقتی ها تابس

 می نازل سرشان بر خودش، ي گفته به گرسنه، گرگ چون ناگهان افتاد، می دریا مد خط باالترین به گذارشان هفته آخر تعطیالت
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ضیح تا شد ست من باغ این ? کند امر و بدهد تو شوند پُررو اگر و ? که بینید می. ا  پالژ این. پیر احمق گاو بیرون برو باش زود ? ب

 شطرنجی، پتوهاي روي را آب سنگدلی با و بیاورد را سبزرنگ دراز شیلنگ تا گشت می باز خانه به و ? است خصوصی بدمصب

 و کوفت می هم در را کودکانشان اي ماسه هاي بُرج او. کند باز ضدآفتابشان لوسیون هاي شیشه و کریکت پالستیکی هاي چوب

. بدهم آب را ام باغچه خواهم می :داشــت لب به شــیرین لبخند پیوســته و کرد می خیس را جگرشــان و ســوســیس هاي ســاندویچ

 پیران ي خانه به کنند راضیش بودند نشده موفق اش خانواده. شناختندش می دِه سراسر در. بود ها آن از... شوید؟ نمی که ناراحت

ـــیده، جرأت خود به وقتی. برود ـــوع بخش  اش خانه در به هرگز دیگر بود گفته و انداخته بیرون را همه بودند، کرده مطرح را موض

 پشت هفته و بود مانده تنها و تک حاال اما. بود نگذاشته کسی براي پنی یک کرده، محروم ارث از را همه عالوه به. نشوند نزدیک

 کارهایش ها سال آن ي همه در که] Dora Shufflebotham[ بوتام شافل دورا حتی. زد نمی سر او به نفر یک و آمد می هفته

 که است شگفتی ي مایه همه این با. بیامرزدش خدا. رفت دنیا از گذشته سپتامبر دورا. گرفت نمی را سراغش هم بود داده انجام را

 کند، می زیاد وزوز که است درست. ها پله آن با هم آن. رسد می کارهایش ي همه به چطور سال و سن این در پیر، آالي قزل این

 .کند می دیوانه را کسی هر تنهایی همه آن. بگو هم را خوبش گفتی، را بدش ولی

صیبش شیلنگ آب نه جبرئیل اما شان به کلمه چند رُزا. بدزبانی نه و شد ن سی حین در و آورد زبان بر سرزنش ن  که صلدین وار

 را بینیش هاي پَره ،)بود نداشته بر سر از را انگلیسیش مدل کاله هنوز وقت آن تا و( بود شده آغشته گوگرد به تازه و کرده سقوط

 اســت بهتر ب شــما ش. کرد دعوتشــان منزل به کنان پِته تته بود، انگیز شــگفت بازیافتنش که شــرمی با بعد و داشــت نگه دســت با

. کند روشن را کتري زیر تا آمد خانه به کوب تخته راه از کوبید، می پا که حالی در. است سرد هوا. بیاورید ب منزل به را دوستتان

 .کرد می پنهان اش چهره در را شرم سرخی زیرا بود، ممنون بود، کرده سرخ را هایش گونه که هوا سردي از

* 

ستثنایی طور به جوانی در چمچا صلدین ي چهره حالت  رو پلیدي و سرخوردگی با هرگز انگار که صورتی. بود گناه بی و پاك ا

 و بود خورده دردش به خیلی ها زن با روابطش در چهره این. بود شاهزادگان دست کف صافی و نرمی به که پوستی با نشده، رو به

سرش واقع در شق دام به شدن گرفتار براي که دلیلی اولین الولیس پمال هم  شگفتزده. بود اش چهره حالت همین بود، آورده او ع

ست، گِرد چقدر": گفت می شته صورت به ا شق ي فر ست که حالی در و ".ماند می ع  گرفت می صلدین ي چانه زیر را هایش د

 ".است الستیکی توپ مثل": داد می ادامه

 ".است استخوان زیرش. دارم هم استخوان من": خورد برمی او به و

 ".دارند همه. داري جایی یک": داد می رضایت پمال

ــبیه که بود فکر این گرفتار مدتی تا آن از پس ــتاره ش ــت دریایی ي س ــباب و اس ــورت اس ــتر و ندارد، ص  این تخفیف خاطر به بیش

. بود شــده مبدل دومش ســرشــت به اینک که رفتاري. بود داده پرورش را محدود و تکبرآمیز رفتار آن کم کم که بود احســاس

ــتر که ناپذیر تحمل رؤیاهاي از پُر و طوالنی خوابی از پس وقتی بنابراین ــد، می مربوط وکیل زینی به بیش ــورت به را او ش  پري ص

 نزدش خشکی در تواند نمی که این از و خواند می آواز برایش دردناکی شیرینی با یخی شناور ي توده کنار از که دید می دریایی

سف اِبراز بیاید سد، می که نزدیکش اما زند، می صدا زند، می صدایش بعد و کند می تأ سش یخ کوه قلب در ر  و کند می محبو
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 در که اي آینه به و شد بیدار چمچا صلدین وقتی گفتیم، می که همانطور... شود می مبدل انتقامجویانه و فاتحانه اي ترانه به آوازش

شت قرار خورده الکل الك و طالیی و آبی رنگ به قابی ست، دا شته قدیمی ي چهره همان نگری سا فر  او به دیگر بار که دید را آ

ست زده زل سأله. ا شاهده حال آن در. بود جدّي خیلی م  رنگ پریده ورم دو شکل به برآمدگی دو هایش شقیقه روي که کرد م

 .بود خورده ضربه گیجگاهش به اخیر حوادث خالل در حتما. است روییده

 یک من گفت آینه به. آورد خاطر به را خود هویّت تا کوشـید نگریسـت، می اش تغییریافته ي چهره به آینه در که حالی در چمچا

: دارد اهمیت برایم چیزها بعضی که هستم مردي من. ام کرده ریزي طرح را ام آینده و است واقعی ام گذشته که هستم واقعی مرد

 آل ایده. قدیمی بغل زیر چوب آن خدا، به توسـل بدون اسـت، شـریف و اصـیل آنچه جسـتجوي منطق، شـخصـی، انضـباط وقت،

ـــتم دار زن مردي من. ذهن و تعالی، امکان زیبایی، ـــت نمی راحتش منحرف افکار مناجات، این رغم علی اما. هس  این مثل. گذاش

ــوي در دنیا که: یکی ــت خارجی وجود خانه این و پالژ این فراس  به آن ي لبه از کرد، می رفتار عجوالنه و نبود محتاط اگر و نداش

 اش خانه به حاال همین شاید، و باید چنانچه اگر: یکی این و. شد می ساخته نو از باید چیز همه. شد می پرتاب ابرها درون به پایین،

سر به و زد می تلفن شقش هم ست نمُرده که داد می اطالع عا شده تکه تکه هوا و زمین میان در انفجار، اثر در و ا ست، ن  این اگر ا

 زنگ گوشش در که پایی صداي: سومی یا و. نبود آشنا او نام با داشت برمی را گوشی که کسی حتما داد، می انجام را عاقالنه کار

 رسیدن هشدار بلکه شد، نمی ناشی سقوط ي صدمه از و نبود ذهنش ي زاییده شد، می نزدیک رفته رفته که دور صدایی زد، می

 درشتش چشمان مادربزرگ، ي خانه در هستم اینجا من. لندن ان، او دي ان، او ال. شد می نزدیکتر رفته رفته که بود شوم سرنوشتی

 .درازش هاي دندان بزرگش، هاي دست و

 وقت آن. بگیر را شماره و دار برش. است آنجا کن، نگاه اندیشید، اندرزگویان. شد می دیده تلفن یک تختخوابش کنار میز روي

 و اندوه به" بعد، و ".ندارند را تو ارزش نیسـتند، تو مثل ها آن": آمد می ذهنش به چنینی این هاي یاوه بعد و. گردد می باز تعادلت

 ".بزن تلفن االن همین کن، فکر عزاداریش

ست نمی. بود شب  نه نزند؟ یا بزند تلفن. بود شده ناپدید گیرودار آن در هم مُچیش ساعت و نبود ساعت اتاق در... ساعتی چه دان

 .شنید گوشی از را مردي صداي چهارم زنگ با. گرفت را شماره

 "است؟ خبر چه" :بود آشنا حال عین در و مبهم آلود، خواب صدا،

 ".ام گرفته اشتباه را شماره. ببخشید کنم می خواهش ببخشید،": گفت چمچا صلدین

ــده خیره تلفن به که همانطور ــنامه بود ش ــتان یک از. بود دیده بمبئی در که آورد یاد به را درامی ي نمایش ــی، داس  نام ،...اثر انگلیس

 کن ولش] Sommerset Maugham[ موام ســامرســت. نه نه، ؟]Tennyson[ ســون تنی. گریخت می ذهنش از نویســنده

 ها سـال از پس اسـت، مُرده کردند می تصـور پیش ها مدت از که مردي نداشـت، نویسـنده اکنون که اصـلی متن در -را بدمصـب

 یکی از و رود می سابقش ي خانه به نهان در شبی ابتدا. زند می سر سابقش هاي پاتوق به زنده شبحی چون و گردد، می باز غیبت

ــده، بیوه که خیال این به زنش بیند می. نگرد می داخل به بود مانده باز که ها پنجره از ــوهر ش  ي لبه روي و کرده اختیار اي تازه ش

سباب نیز پنجره ست افتاده اي بچه بازي ا ساساتش با و ماند می تاریکی در همچنان مدتی. ا سباب سرانجام. جنگد می اح  را بازي ا

سی که آن بی و دارد برمی ضورش یا آمدن از ک شه براي شود، خبر با ح ستان هندي برگردان اما و. گوید می ترك را آنجا همی  دا
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 را تغییراتی انتظار که آن بی اول شــوهر. کرده ازدواج اســت مُرده کرد می تصــور که شــوهري دوســت بهترین با زن. دارد تفاوت

شته شد دا سر دیدن با و شود می وارد در از با ست و هم سته هم کنار که قدیمیش دو ش  دو آن که کند نمی خطور ذهنش به اند، ن

ستش از. اند کرده ازدواج سیده زن کارهاي به که این براي دو ست ر سگزاري ا شته او که حاال ولی کند، می سپا ست، بازگ  همه ا

ــوهر و زن. گردد برمی عادي حال به چیز ــرانجام و بگویند او به را واقعیت چطور دانند نمی جدید ش  از پرده خدمتکاران از یکی س

 او که کند می اعالم خبر این شنیدن با بوده، فراموشی به شدن دچار خاطر به طوالنیش غیبت ظاهراً که اول شوهر. دارد برمی ماجرا

 ي خاطره که حاال متأســفانه ولی اســت، کرده ازدواج دیگري زن با برده ســر به خانواده از دور که طوالنی مدت این در مســلما نیز

 را جدیدش همسر کند تقاضا تا رود می پلیس نزد مرد. است کرده فراموش را غیبت دُوران حوادث آمده، باز اش گذشته زندگی

 .را زن وجود ي ساده واقعیت حتی آورد، نمی خاطر به را چیز هیچ اگرچه بیابند،

 .افتد می پرده

شت، تن به قرمز و سفید راه راه نامانوس پیژاماي که حالی در چمچا صلدین شناس خوابی اتاق در تنها دا  و افتاد تخت روي دمر نا

 به محکم چنان را هایش مشــت و شــد خفه بالش در صــدایش و ".ببَرند را ها هندي شــور مُرده": غرید گریســت می که حالی در

 و ذوقی بی این. جهنم درك به": خورد جر آیرس بوئنوس هرودز ي مغازه ي ســاله پنجاه ي پارچه که کوفت توردوزي روبالشــی

 ".شان سلیقگی بی این. حرامزاده. حرامزاده. جهنم به. ظرافت فقدان این. ها بدمصب. پسندي عوام

 .شد وارد دستگیریش براي پلیس که بود لحظه این در درست

* 

 به اندیشــناك و ایســتاده اش پیرزنانه خوابی بی ي شــبانه ي پنجره کنار دیگر بار دایموند رُزا منزلش، به دو آن دعوت از بعد شــب

ــد دریاي ــاله نهص ــده خیره س ــه چند با وقتی از داد، می گند بوي که آن. بود ش ــته رختخواب در جوش آب کیس  بودندش، گذاش

 در چمچا. بود داده جا باال ي طبقه در دو هر به. آورد می باز را نیرویش. بود همین برایش هم چیز بهترین. بود خوابیده همچنان

ــوهر ي مطالعه اتاق در جبرئیل و بود مهمان اتاق ــت به که همانطور و مرحومش، ش ــان دش ــت، می دریا درخش ــداي نگریس  گام ص

ــنید می باال ي طبقه از را هایش ــی پرنده هاي کتاب میان در. ش ــناس ــوت و ش ــوص س  بوالها دایموند، هنري مرحوم پرندگان مخص

bola [سلحه نوعی صال از که سرد ي ا سته سر به سنگی یا فلزي ي مُهره چند ات  می هم به را آن انتهاي که طناب کوچکی ي د

 ها مدت که، ]Los Alamos estancia[ استانسیا آالموس لوس هوایی هاي عکس و گاو هاي شالق ،.[م. شود می ساخته بندند

 فرشته. بود بخش اطمینان چقدر اتاق، آن در مردي هاي گام صداي. زد می قدم اتاق در بود، گرفته دوردست سرزمین آن از پیش

 ســقف به که حالی در رُزا هایش، قدم زیر پایین، آن و. رفت می پایین و باال اتاق طول در بپراند، ســرش از را خواب که این براي

یاورده زبان به پیش ها مدت از که خواند نامی به را او نگریســـت، می یه خانوادگیش نام. مارتین کرد زمزمه. بود ن ـــب ـــم ش  اس

 .دوالکروز ویبورا. سمی مار. بود کشورش مار خطرناکترین

ـــکل وقت آن و ـــونی چون ممنوع، نام آن بردن گویی. کردند می حرکت پالژ در که دید را هایی ش . آورد می باز را مُردگان افس

شید، شت هنگام. بیاورد را اپرایش دوربین رفت و هم؟ باز اندی  کشتی خالف بر زیرا ترسید، بار این و یافت سایه از پُر را پالژ بازگ

 و فرستادند می لعنت لبی زیر و شدند می نزدیک دزدانه ها سایه این کردند، می عبور کاري پنهان هیچ بی و سربلند که نرمن هاي
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 چون پایشان و دست و رفتند می راه دوال نداشتند، سر انگار ظاهر به. کردند می واق واق و پیبیپ انگیز، وحشت و خفه صداهایی با

 چکمه و دویدند می ریز ریز کنار آن از. باشند آورده بیرون پوسته از را پا و دست که ماندند می هایی خرچنگ به. جنبید می غول

شان هاي  دریایی دزد دیوارش روي که رسند می قایق انبار به دارند دید. بودند خیلی. داد می صدا پالژ پوش تخته راه روي سنگین

 سرعت به و. دهم نمی اجازه من. گرفت را تصمیمش. نیاورد تاب دیگر و بود شده نقاشی اش قَمه چرخاندن حال در چشمی یک

شی تا رفت پایین سلحه. بردارد باالپو شان باید. بود دراز سبز شیلنگ همان انتخابیش ي ا شان کف را حق ست شت می د  درِ  به. گذا

 ".بیرون بیایید هستید که هر بیرون، بیایید بینم، می را تان همه دارم": گفت رسا صدایی با رسید، که وُرودي

شید هفت ها آن شن را خور شت شدت از. بود کورکننده نور. کردند رو ستپاچه وح  آبی -سفید نورهاي با نورافکن هفت. شد د

 و چرخیدند می پروانه چون قوه، چراغ و فانوس تر، کوچک هاي چراغ اطرافشــان در و بودند کرده نور غرق را چیز همه رنگشــان

شخیص توان آن یک و رفت گیج سرش. کردند می وزوز شته میان ت ست از را حال و گذ شید می که حالی در. داد د  متمرکز کو

 سـراغمان به بدهید ادامه همینطور اگر اند؟ کرده اعالم خاموشـی دانید نمی مگر کنید، خاموش را ها چراغ این: کرد شـروع باشـد،

 در افســونی پنداري لحظه، آن در. کوبید پادَري به را عصــایش نوك و ".گویم می یاوه دارم": آمد خودش به نفرت با و. آیند می

 .شدند هویدا نور ي کننده خیره ي حلقه در پلیس افراد باشد، کار

 با غیرقانونی طور به قبالً هست، یادتان. است دیده پالژ در را مشکوکی فرد که داده گزارش و زده تلفن پاسگاه به کسی شد معلوم

شناس فرد تلفن یک همان و شدند، می وارد ماهیگیري قایق سبان هفت و پنجاه تا بوده کافی نا شت به شروع پوش یونیفورم پا  گ

 چون دوردســتی هاي مکان از ها بعضــی دادند، می تکان تاریکی در وار دیوانه را هایشــان قوه چراغ همگی. کنند ســاحل در زدن

 خواستند می همه. بود رسیده] Bighton[ بِرایتون از هیأت یک حتی بودند، آمده] Bexhill[ هیل بکس یا بورن ایست هیستینگز،

شی در شت این. کنند شرکت شکار هیجان و خو  هواي همگی که کرد می همراهی سگ سیزده را نفره هفت و پنجاه ساحلی گ

ـــیدند می بو را دریا  گروه از دور به و وُرودي درِ بیرون همانجا، دایموند، رُزا که حالی در. دادند می تکان دُم زده هیجان و کش

 می نگهبانی آشپزخانه در و همکف هاي پنجره اصلی، وُرودي یعنی منزل، خروجی پنج کنار که پاسبانی پنج به ها، سگ و مردان

 چهره و سر به عادي هاي کاله و تن به عادي لباس که مردي سه و -کند فرار بخواهد وجدان بی پَست آن بود ممکن چون -دادند

 و بنگرد زن چشمان به نداشت جرأت. بود ایستاده الیم جوان بازرس ها آن ي همه از جلوتر. بود شده خیره داشتند، معمولی هایی

 را عصایش نوك رُزا. رسید می نظر به چهره سرخ و پیرتر سنش سال چهل به نسبت و مالید می را دماغش و کرد می پا آن و پا این

ست؟ معنیش فرانک، شب وقت این. کوفت بازرس ي سینه به شت می نباید ولی چی ستور برایش پیرزن گذا شب. کند صادر د  ام

 :داد تو را اش چانه و ایستاد صاف. بودند حرکتش کوچکترین مراقب دور از که مهاجرت ي اداره کارمندان با هم آن. شد نمی

صور -اند داده ما به اطالعاتی یعنی -شده هایی صحبت -دي خانم خواهم می معذرت" ست الزم -کنیم می ت  باید -کنیم تحقیق ا

 ".شده صادر هم اش اجازه -کنیم بازرسی را شما منزل

 سگ مثل و کردند راست بدن داشتند، عادي هاي قیافه که مردي سه هنگام آن در درست ولی ".عزیز نگو چرند": کرد شروع رُزا

سبان هاي شتند پا پا  را نگاهش ذوقزَده سومی و نالید نرمی به دومی. بود ذوقش از ظاهراً که آورد در غیرعادي صدایی اولی. وردا

 با و بود ایستاده آنجا در چمچا صلدین. شدند خانه روشن راهرو وارد و گذشتند دایموند رُزا کنار از همگی و چرخاند در سوي به
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ــت با و -بود شــده کنده بود کرده پرت تختخواب روي را خودش وقتی پیژامه ي دکمه -داشــته نگه را اش پیژامه دســت یک  دس

 .مالید می را هایش چشم دیگر

ـــداي که مردي ـــت کرد می ناله که آن ،".بینگو": گفت آورد می در فس فس ص  اش چانه زیر خواندن دعا فُرم به را هایش دس

 گذشت کنارش از داد، می هل را دایموند رُزا اش شانه با که حالی در سومی و. است شده مستجاب دعایش بدهد نشان تا گرفت

 ".خانم ببخشید": گفت و

 را هایش گفته و دید نمی را چمچا صلدین دیگر. راند نشیمن اتاق به را رُزا پلیس خودهاي کاله موج باشد، آمده سیل پنداري بعد

ستان انفجار ي درباره او نشنید هرگز رُزا. شنید نمی  که هایی آن از من. شده اشتباهی حتما زد می فریاد عوض در -بگوید چیزي بُ

ــوند می وارد قاچاقی ماهیگیري قایق با ــتم ش ــتم، اوگاندا اهل نه من. نیس  معلوم: زدن پوزخند به کردند بنا ها پلیس. کنیا اهل نه هس

 توانید می بخواهید اگر کردند، اضــافه پوزخندزنان همانطور و. کردید شــنا ســاحل تا شــما وقت آن و پایی، هزار ســه از آقا، اســت

 رُزا ولی. ایم گرفته را هایشــان خوب آن از یکی انگار. زدن قهقهه به کردند بنا زودي به ولی. شــماســت حق این. بمانید ســاکت

 ولی. دارم هم اقامت ي اجازه. هستم انگلیسی من کنید، باور را حرفم باید. شد می مانع خندان پلیس. شنید نمی را صلدین اعتراض

سپورت دیدند وقتی سایی مدرك هیچ و پا شک خنده شدت از ندارد، همراه شنا شان از ا شم  تهی هاي چهره حتی. شد جاري چ

شتند تن به سویل لباس که مردانی شک از هم بودند آمده مهاجرت سرویس از و دا  پوزخندزنان باز وقت آن. شد خیس شادي ا

 دریایی هاي پري هم شاید. اند شده گم و افتاده کتتان جیب از شدید می پرت داشتید وقتی حتما. بگویید نیست الزم. البته گفتند،

تان آب در ـــگ و مردان خندان ازدحام آن در. اند زده را جیب ـــت نمی رُزا ها س  روز به چه پوش یونیفورم بازوهاي ببینند توانس

 فریاد شــنیده که صــدایی نبود مطمئن تازه. کردند چه پایش قلم با ها پوتین و شــکمش با ها مشــت یا و آوردند می چمچا بازوهاي

 کدامتان هیچ مگر": شد بلند نومیدانه فریادي با بار آخرین براي که شنید را صدایش سرانجام اما. ها سگ ي زوزه یا بوده چمچا

 "].Maxim Alien[ ین الی ماکسیم. هستم ماکسیم من نیستند؟ متوجه چرا کنید؟ نمی نگاه تلویزیون

 ".ام قورباغه] Kermit[ کِرمیت هم من. هستید که البته بله،": گفت ورقلنبیده چشم پاسبان

 در منزلم تلفن شــماره این": بود این اســت، کار در بزرگی اشــتباه شــد معلوم وقتی حتی نیاورد، زبان به هرگز چمچا صــلدین آنچه

 و ســفیدپوســت زیبا، همســر ســیم ســوي آن در": نگفت کردند می دســتگیرش که هایی پاســبان به و کرد غفلت او ".اســت لندن

 .درك به. نگفت جانم نه ".دارد حقیقت ام گفته شما به آنچه که کند می ضمانت انگلیسیَم

ــبر دقیقه یک": گفت و کرد جور و جمع را خودش دایموند رُزا ــه اما ".ببینم کن نگاه. الیم فرانک کن ص  هاي لباس که مردي س

شتند تن به عادي شم و ناله فس، فس ي برنامه همان با باز دا شتی با گرداندن چ شاره چمچا به لرزان انگ  اگر خانم،": گفتند کرده، ا

 ".کنید نمی پیدا این از بهتر چیزي گردید می مدرك دنبال

 کابوس انگیزترین هول در که فهمید و برد اش شــقیقه به دســت] Popeye[ آي پاپ انگشــت ي اشــاره جهت در چمچا صــلدین

 رشد به رو بزي هاي شاخ تازه، شاخ دو. بود روییده شاخ دو هایش شقیقه بر زیرا شد، می آغاز تازه که کابوسی. است شده بیدار

 .کردند می پاره شکم راحت که بودند تیز آنقدر که
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 جبرئیل. داد روي دیگري ي غیرمنتظره ي واقعه ببرد، اش تازه زندگی ســوي به را چمچا صــلدین ها پاســبان لشــگر که این از قبل

شته سموکینگ کت که حالی در بود، شنیده را قانون اجراي مأمورین هذیانی هاي خنده صداي و دیده را کننده خیره نور که فر  ا

 و آمد پایین ي طبقه به داشت، تن به بود کرده انتخاب دایموند هنري هاي لباس میان از که را تنگی سواري شلوار و رنگ اي قهوه

 را پایین ي طبقه رویدادهاي آورد زبان بر چیزي که آن بی ایســـتاده، اول ي طبقه پاگرد در داد، می نفتالین بوي کمی که حالی در

 پاهاي با و بود چسبیده را پیژامه همچنان که زده دستبند هاي دست با چمچا ناگهان که بود ایستاده ساکت همانطور. کرد می تماشا

 ".شده چی بگو ها این به خدا به را تو جبرئیل،": زد فریاد و افتاد او به چشمش رفت، می پلیس رنگ سیاه اتومبیل سوي به برهنه

 "آسمانی؟ شناگران از دیگر یکی باشند؟ که ایشان و": چرخیدند جبرئیل سوي به اشتیاق با آي پاپ و اي ناله فس، فس

ــید، ها لب روي کلمات ولی ــدند خاموش ها نورافکن لحظه آن در زیرا ماس ــتورش. ش ــتبند چمچا به وقتی دس  تحت را او زده، دس

شی از بعد و. بود شده صادر بودند داده قرار الحفظ شید، هفت خامو شاهده همه خور  از رنگ طالیی و خفیف نوري که کردند م

. تابید می جبرئیل، سـر پشـت در اي نقطه از درخشـان و نرم نور آْن واقع در. تابد می دارد تن به اسـموکینگ کت که مردي سـوي

. کرد می انکار را اي پدیده چنین دیدن حتما پرســید، می آن ي درباره او از کســی اگر و نکرد اشــاره نور آن به هرگز الیم بازرس

 .گرفته شوخیتان حتما بیستم؟ قرن اواخر در هم آن نورانی، ي هاله

 همه که کردند تمایل احســاس بودند آنجا در که پلیس افراد ي همه "خواهند؟ می چه آقایان": پرســید جبرئیل وقتی حال، هر در

شان و بدهند شرح کامل جزییات با را چیز سرار سخره که این. نه اما او، که او، که انگار. کنند فاش را ا ست م  سر بعد ها هفته تا. ا

 خانم قدیمی دوســت مرد آن. اســت داشــته منطقی دالیل اند داده انجام آنچه بقبوالنند خود به شــد موفق ســر آخر تا جنباندند می

 منزل به انســانی مالحظات بنابر و بودند یافته شــدن غرق حال در ســاحل کنار را ناقال رذل چمچاي اتفاق، به دو آن و بوده دایموند

 ظاهري با را کســـی که فرشـــته مثل مردي هم آن. بشـــوند فرشـــته آقاي یا رُزا مزاحم آن از بیش که نداشـــت دلیلی. بودند آورده

 .نیست جنایت که پوشیدن لباس غریب و عجیب خُب و، اسموکینگ کت آن با. یافت توان نمی او از تر محترمانه

 ".کمک جبرئیل،": گفت چمچا صلدین

 و کرد مراجعت باال ي طبقه به و جنباند ســـري بعد. برگیرد را نگاهش توانســـت نمی و بود افتاده دایموند رُزا به جبرئیل چشـــم اما

 .بازدارد را او تا نکوشید کسی

 هاله هیچ و کند می نگاهش رُزا خواب اتاق کوچک بالکن از که دید را خائن ي فرشــته جرئیل رســید، پلیس اتومبیل به که چمچا

 .نیست پیدا حرامزاده آن ي کله پس از نورانی ي
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 به مردي آرژانتین، اي نقره ســرزمین در شــده، فراموش و دور هاي زمان آن در. نبود یکی بود، یکی... الزمان قدیم فی کن ماء کن

 کم، ها زن ي درباره و دانست می زیاد پرندگان ي درباره که زیست می] Don Enrique Diamond[ دایموند انریکه دون نام

 دروازه به کرد، می سواري اسب سینیورا که همانطور روز یک. دانست می بسیار عشق از و دانست نمی هیچ مردان از رُزا زنش و

سیاي سنگی بزرگ ي ستان سید دایموند] estancia[ ا سب روي وري یک. ر سته ا ش شت سر به پَردار کالهی و بود ن  ناگهان. دا

 هر حال هر در و گریخت می مرگ از گویی که دوید می سرعت به چنان شترمرغ. دوید می سویش به شتابان که دید را شترمرغی

 فاصله اندك در. کرد شکارش توان نمی سادگی به که زیرك است حیوانی شترمرغ آخر. زد می کار به دانست می که را اي حقه

 او پایی شش ي فاصله به شترمرغ وقتی و. رسید گوش به شکارچیان قال و قیل و رفت هوا به خاکی و گرد شترمرغ، سر پشت اي

سید، سید فرا خاك و گرد میان از بوالیی ر ستري مادیان پاي پیش شترمرغ. پیچید پرنده پاي دُور به و ر  و درغلطید رُزا رنگ خاک

 کمربندش غالف از را اي نقره قبضه کاردي او. برنگرفت رُزا ي چهره از نگاه هرگز شد، پیاده اسب از پرنده کشتن براي که مردي

 زردرنگ زمین بر که حالی در و داد انجام بنگرد، شترمرغ به یکبار که آن بی را همه این و برد فرو پرنده گردن در دسته تا و کشید

 .بود دوالکروز مارتین نامش. نگریست می دایموند رُزا دیدگان در خیره همچنان بود، زده زانو پهناور

 شکار وقتی مانست، می رؤیا به که لحظه آن در. آمد می شگفتی به خود رفتار از غالباً فرشته جبرئیل چمچا، شدن دستگیر از پس

سی پیرزن دیدگان ساس بود، شده انگلی  او اختیار عنان دیگري شخص نیازهاي و ندارد تعلق او به دیگر اش اراده که بود کرده اح

ست در را ست گرفته د شت خاطر به. ا صمیم همچنین و اخیر، رویدادهاي انگیز شگفت سر  بماند، بیدار االمکان حتی که این به ت

شید طول روزي چند شت که دنیایی با را وقایع شد موفق تا ک شمانش پ شت می چ  که دریافت هنگام آن در تنها و. دهد پیوند گذ

 او با توانســت نمی هرگز نبود، مراقب اگر و کرد می نفوذ بیداریش زندگی به هایش کابوس جهان زیرا بخشــد، نجات را خود باید

 .بود دیده چشم به را دنیا بام که لویا، اله او، طریق از. بیابد دیگر تولدي

ـــی هیچ هنوز دید می که این از خودش ـــش ـــخت که حالی در چمچا، به کمک از یا و نکرده الی با تماس براي کوش  نیاز آن به س

شت، ست، کرده فروگذار دا شنگ شاخ جفت یک روییدن دیگر، سوي از اما. بود منزجر ا شش صلدین سر بر تازه و ق شو  نمی م

 از وقتی و بُرد می ســر به خلســه حالت نوعی در جبرئیل. کرد می نگرانش باید طبیعتا که بود اتفاقاتی آن از این که حالی در. کرد

 که چیزها چه و نیست تازه چیز هیچ آسمان زیر گفت و زد غریبی لبخند رُزا پرسید، اخیر پیشامدهاي ي درباره را نظرش پیر بانوي

 نو هاي قصه براي جایی. انگلستان مانند باستانی کشوري در دار شاخ خودهاي کاله با مردان ظهور مثالً. است ندیده خود چشم با

ــدها حال به تا چمن برگ هر و نبود ــده لگدکوب هزاربار ص ــاعت روز، طول در. بود ش  حرف و افتاد می پالگویی و پرت به ها س

ــوش هاي ــرار دیگر مواقع در ولی زد، می مغش ــت اص ــنگین و پُرحجم هاي خوراك جبرئیل براي داش ــپردزپاي، بپزد، س  کیک ش

صیف شوق نوعی همواره و سنگین، و مختلف هاي سوپ و غلیظ هاي سس با گرم هاي خوراك غلیظ، کرم با ریواس  ناپذیر تو

 می دِه به خرید براي همراهش. است کرده راضی ژرفی و غیرمنتظره طور به را او جبرئیل حضور گویی. شد می دیده اش چهره در

 جبرئیل و گذشت می پیاپی روزها. داد می تکان آمرانه را عصایش و کرد نمی اعتنا رُزا ولی. شدند می خیره دو آن به مردم و رفت

 .نداشت رفتن خیال
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 خانه آن در همچنان ولی "دارم؟ کار چه اینجا بدمصب من. ورافتاده نسلشان که است انواعی آن از. لعنتی انگلیسی": گفت خود با

ــر به ــته ناپیدا زنجیرهایی با که چرا. برد می س ــده بس ــپانیایی زبان به را قدیمی آوازي مُدام زن حال آن در. بود ش  که خواند می اس

یل مه یک جبرئ ید نمی هم را اش کل ند بود؟ طریق این از جادو. فهم گان مان فه مُر  آواز با که پیر ي] Morgan Le Fay[ لو

 از او و کرد می خواندن به شروع رُزا رفت، می در سوي به جبرئیل کشانید؟ کریستال غار به را جوان] Merlin[ مرلین جادوییش

ــانه که حالی در و ماند می باز رفتن ــد هرچه نمانم؟ چرا": گفت می دل در انداخت، می باال ش ــین به احتیاج پیرزن باش . دارد همنش

 فقط. بگیرم قوت کمی تا دارم نیاز اســتراحت به من حال هر در. مانده برایش چه اینجا در ببین. خودت جان به. باخته رنگ شــکوه

 ".مانم می دیگر روز دو

 گچی ي نیمتنه زیر که بود خاصی اي نقره قبضه چاقوي جمله از. نشستند می بود اي نقره تزیینات از پُر که پذیرایی اتاق در عصرها

سه باالي از که دایموند، هنري شه ي قف  ضربه شش پدربزرگ ساعت وقتی و بودند کوبیده بود، مانده خیره پایین به دیوار ي گو

 می شروع بینی پیش قابل جمله این با همیشه ولی. کرد می صحبت به شروع رُزا و ریخت می شري گیالس دو جبرئیل نواخت، می

شان را ادبش که این براي پدربزرگ کرد، ست او. آید می دیر دقیقه چهار بدهد، ن شد شناس وقت زیادي ندارد دو  آن بی بعد. با

ست تماما که این ولو کرد می شروع بگوید نبود یکی و بود، یکی که شاهده را وافرش انرژي جبرئیل دروغ، یا گفت می را  می م

 دُوران تنها گفت، رُزا. کرد می مصــرف داســتان نَقل در را اش اراده ي نومیدانه ي ذخیره آخرین. شــود می گفتن صــرف که کرد

 بود اي پرتره یا رُزا قلب واقع در بود، خاطره از پُر انبانی چون که خامی ي ماده این که برد پی جبرئیل و آورم، می یاد به که شادي

 نقره سرزمین که دانست جبرئیل. بود کرده ترسیم خود از خودش نگریست، می آینه در اتاقش در تنها و تک که مواقعی مانند که

 و طرف این به مرتب آن در که رفته رو و رنگ خانه این نه داد، می ترجیح و داشت می دوست بیشتر رُزا که بود مفري گذشته اي

 می آن از اي گوشــه در یا و -شــد می کبود و خورد می در ي دســتگیره به بدنش انداخت، می را قهوه میز -خورد می طرف آن

 .شود می کوچک چیز همه زد، می فریاد و شد می جاري اشکش نشست،

سرش اتفاق به 1935 سال در سی نیمه که آالموس، لوس اهل انریکه دون هم شتی با بود، آرژانتینی نیمه ? انگلی  سفر آرژانتین به ک

شاره اقیانوس به انگشت با انریکه دون. کرد می  وسعتش به توانی نمی کردن نگاه با تنها. است] pampa[ پامپا این :گفت و کرد ا

 کامال ولی قوي، مشت مانند باد ها قسمت بعضی در. روز پشت روز تغییر، عدم و یکسانی این. کنی سفر آن در باید بلکه ببري، پی

ست ساکت شت به صدایی کمترین اما کند، می زمینت نقش. ا سد نمی گو ست این دلیلش. ر  بوئه اُم یک نه. ندارد درخت که ا

]ombu[، نادا یک نه تبریزي، یک نه ]nada .[ــتی، و ــی اوبوئه هاي برگ مراقب باید راس ــم. باش ــت مهلک س  تواند نمی باد. اس

 طوري. زهرآگین هاي برگ ساکت، بادهاي. هِنري که واقعاً. زد کف کودکان چون رُزا. تواند می برگ زهر ولی بکشد، را کسی

 تشــویش با فکورش و درشــت چشــمان نرم، بدن روشــن، موهاي با هِنري. اســت کودکان ي افســانه انگار که زنی می حرف آن از

 !نیست هم ها بدي این به بابا، نه: گفت

 

 از که داد را پاسـخی تنها او و کرد ازدواج پیشـنهاد هنري. شـد وارد آسـمان انتهاي بی و آبی گنبد زیر پهناور، سـرزمین آن به رُزا 

سید آرژانتین به وقتی ولی. رفت می انتظار ساله چهل دختر پیر یک ضاي آن در: شد مطرح برایش بزرگتري سؤال ر  چه پهناور ف

ست می شکل گفت، خود با بکند؟ توان ست، بودن بد یا بودن خوب من م ست بودن تازه بلکه نی سایه گفت جبرئیل به رُزا. ا  مان هم
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 امریکاي مقیم هاي انگلیســی داســتان برایم مُدام. آمد نمی خوشــش من از هرگز ،]Jorge Bobington[ بابینگتون یورك دکتر

 وقت آن. چپاولگر و راهزن و جاسوس مشت یک. کالهبردارند شان همه گفت می تحقیرآمیز لحنی با و کرد می تعریف را جنوبی

سید، رُزا از ستان در هایی آدم چنین پر  جزیره آن در جایتان شماها. سینیورا کنم نمی فکر داد جواب خودش و کمیابند؟ شما انگل

 .دهید بروز اید کرده پنهان درونتان در که را آنچه تا بیابید وسیعتري هاي افق باید که است تنگ آنقدر تابوت، چون ي

ــگرفش ظرفیت دایموند ــق براي ش ــد معلوم که چنان ظرفیتی. بود ورزیدن عش ــل بیچاره ش . کرد نخواهد پُر هرگز اش، کننده کس

شق و لطافت سکریمر باتالق باز. بود کرده ذخیره پرندگان براي شد، می یافت مانند ژله پیکر آن در ع  ي پرنده و] screamer[ ا

ـــوار را روزهایش بهترین او. دراز نوك  دوربین درون که حالی در نیزار میان و محلی] laguna[ الگوناهاي پارویی، قایق بر س

 هایش دست غذاخوري کابین داخل کردند، می سفر آیرس بوئنوس به قطار با که بار یک. بود گذرانیده نگریست، می مخصوص

 سرخ شرم از رُزا و بود، کرده تریپال ایبس واندوریا اش، عالقه مورد ي پرنده صداي آوردن در به شروع و گرفته دهانش دُور را

 را او هنري که چرا نیامد، زبانش به هرگز پرسش این ولی بداري؟ دوست قدر این مرا توانی نمی چرا بپرسد خواست می. بود شده

سته و خوب زنی ست می غرایزي از را شهوت و شور ولی شمرد، می شای سیموي رُزا. بود دیگر نژادهاي خاص که دان  خانه ژنرالی

شید و شد شتیاق و شور هاي ترانه تا کو شت عادت. کند خاموش خود وجود در را ا  و بزند قدم پامپا در منزل از بیرون ها شب دا

 سراپایش و آمد می در لرزه به جاري، و درخشان زیبایی آن نفوذ زیر گاه و حال، آن در. کند تماشا را دور کهکشان کشیده، دراز

 .بود وجد به حالت نزدیکترین ستارگان موسیقی این رُزا براي. کرد می زمزمه را ناشناس آهنگی و لرزید می ژرف و وافر حظی با

 روز هر آن در که کند می وارد گمشده دنیاي آن به را او و تند می گِردَش تار، چون رُزا هاي قصه کرد می احساس فرشته جبرئیل

 وحشی بسیار. نه بودند، نوکرصفت و پَست نکنی فکر. ما] gaucho[ گوچوهاي بودند مردانی چه. آمدند می ناهار براي نفر پنجاه

 از که گفت می مهی از شان، خوابی بی هاي شب درازاي در. است معلوم عکسشان از. بودند گوشتخوار حیوانات چون مغرور، و

 چون دور از سوار هر و آمدند می نظر به هایی جزیره مانند آن در درخت تک چند که طوري به گرفت، می فرا را پامپا گرما فرط

 می را هایی قصه برایش رُزا. ماند می دریا شبح به پامپا. کند می عبور اقیانوس سطح از نعل چهار که نمود می اي اسطوره موجودي

ــنیده اردوگاه آتش کنار که گفت ــوي. بود ش ــت که دینی بی گوش  مادرش وقتی. بود گفته برایش را ها آن کرد، می انکار را بهش

ست روحش از تمام شب هفت بود، مُرده شتم شب و بازگردد، بود کرده درخوا ضاي مادرش حتما که بود کرده اعالم ه  را او تقا

 کار پایان مرگ که گرفت می نتیجه و دهد، دلداریش تا شتافت می دلبندش فرزند بالین به فوراً بود، شنیده را آن اگر زیرا نشنیده،

ست  شان خورده روغن موهاي و سفید هاي لباس با ،]Peron[ پِرون مردمان که انداخت روزهایی شرح دام به را جبرئیل بعد و. ا

ـــان مزدوران و آمدند می ـــیدند آهن راه] Anglos[ ها انگلوس چگونه که کرد تعریف برایش و کردند، می بیرونش  بتوانند تا کش

سیاهاي به را الزم خدمات ستان ستان به رسید می وقت آن و شد ساخته همینطور هم سدها. برسانند خودشان ا : کلودت دوستش دا

 کرده مایوس هم را هرلینگ هاي آدم از نیمی و درآمده گرینجر اسم با مهندس یک همسري به که بود دل سنگین هاي زن آن از"

 را سد تا راهند در انقالبیون که شنیدند چندي از پس و رفتند کرد می کار آن در شوهر که سدي محل به جوان شوهر و زن ".بود

 وقت آن و. گذاشت تنها خدمتکاران با را کلودت و کند محافظت آن از تا رفت سد محل به کارگران همراه گرینجر. کنند منفجر

. است خانه یک بزرگی به در، دَم آمده] hombre[ اومبره یک سینیورا،. آمد بدو خدمتکار بعد ساعت چند شد؟ چطور دانی می

ستند کجا شوهرتان" و. انقالبی کاپیتان یک چه؟ دیگر شان که حاال خانم؟ ه ستند، شما از محافظت فکر در ای  بر را آن انقالب نی
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 کشـته مرد دو هر کارزار آن در ولی. بود چیزها آن از. دانی نمی. گذاشـت خانه بیرون را محافظ چند وقت آن و ".گیرد می عهده

 یکدیگر کنار در که دید را تابوت دو و شود انجام مشترك ختمشان مراسم کرد اصرار کلودت و کاپیتان، هم و شوهر هم شدند،

 Trop fatale, trop jolly.است خطرناك زنی او که دانستیم واقعه این از بعد. کرد عزاداري دو هر براي و گذاشتند قبر درون

fatale[ .ـــه زبان به متن در. خطرناك زیبا خیلی. خطرناك خیلی ـــت فرانس ـــتان در جبرئیل.[ م. اس  زیبا، کلودت باورنکردنی داس

 نافش گرد و کند می نگاهش زیرچشمی دید می افتاد، می زن به چشمش اگر لحظاتی چنین در. شنید می را رُزا آرزوهاي موسیقی

 احساس آن و گرفت برمی را نگاهش رُزا وقت آن. شود خارج آنجا از خواست می چیزي پنداري. کرد می احساس کشش نوعی

 .بود عصبی فشار جنبی عوارض از حالت این هم شاید. شد می ناپدید

سید، رُزا از شبی ست، دیده بود روییده چمچا سر بر که را هایی شاخ آیا پر سخ جاي به و شد کر ناگهان او ولی ا  برایش دادن پا

ـــته می آالموس لوس در گاوها آغل یا ،]galpon[ گالپون کنار اي چهارپایه روي چگونه کرد تعریف ـــس  در که گاوهایی و نش

 نام به دختري بعدازظهر، روز یک. نهادند می زانویش بر را شــاخدارشــان ســرهاي و آمدند می نزدش کردند می شــرکت مســابقه

ل دِل اورورا ــُ ــتانش به خطاب ظاهراً. آورد زبان بر متلکی بود، دالکروز مارتین نامزد که ،]Aurora del Sol[ س  موذیانه که دوس

 و چرخید سویش به رُزا که گذارند، می ها باکره زانوي روي فقط را سرشان گاوها کردم می فکر: گفت کنان زمزمه خندیدند می

 خواســتنی و اســتانســیا ي رقاصــه بهترین بعد، به آن از. عزیزم کنی آزمایش توانی می اســت اینطور که حاال: داد جواب مهربانی با

 .بود آمده دریاها سوي آن از که شد الغر زیادي و قد بلند زیادي زن آن خونی دشمن پرون، دختر ترین

ــبانه ي پنجره کنار که همانطور ــتاده پهلو به پهلو اش ش ــا را دریا و بودند ایس ــبیه عینا تو": گفت دایموند رُزا کردند، می تماش  او ش

ــتی ــتی او ي لنگه. گویم می را دالکروز مارتین. هس ــم که همین ".هس  بی که پیچید جبرئیل ناف در چنان درد آمد، کابوي آن اس

 ".کن نگاه را آنجا": زد فریاد شادي به و نشنید چیزي ظاهراً دایموند رُزا ولی. نالید اختیار

 کنار از ســرعت به نمود، می طبیعی ظاهراً که شــترمرغی تعطیالت، اردوگاه و مارتیلو بُرج جهت در شــب، نیمه ســاحل کنار آنجا،

ست می را پایش جاي آب که چنان دوید، می آب خط  شد، می دور شتابان و خورد می تاب و پیچ مرغ شتر. کرد می محو و ش

 .شد ناپدید شب تاریکی در که این تا کرد می دنبال را آن شگفتزده جبرئیل دیدگان و گریخت، می خطر از انگار

* 

 ســالگیش نُه و هشــتاد تولد روز که بود آورده یاد به رُزا. بخرند شــامپانی و کیک بودند رفته ها آن. افتاد اتفاق دِه در بعدي رویداد

ست، سی بود کرده طرد را اش خانواده که آنجا از و ا ستاده تبریک کارت ک صرار که جبرئیل. بود نزده تلفن و نفر شت ا شن دا  ج

 از قبل که اســـترلینگ پوند از پُر دار کیف مخصـــوص کمربند :داد نشـــان رُزا به بود کرده پنهان پیراهنش زیر که را رازي بگیرند،

 می. برویم بیا. نیســـتم تنگدســـتی آدم من. دارم اعتباري کارت بخواهد دلت تا تازه": گفت. بود خریده ســـیاه بازار از بمبئی ترك

سیر رُزا هاي قصه جادوي بند در چنان مدت این در ".کنم مهمانت خواهم  آورد نمی خاطر به و گذشت می روزها که بود گشته ا

شت ده، در خرید از پس بنابراین. شد خواهد شگفتزده و شاد بودنش زنده از گرفتن خبر با زنی و دارد اي زندگی خودش براي  پ

 .آورد می همراه را خرید هاي پاکت و آمد می دایموند خانم سر
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 کشنده چنگ آن دیگر بار که گذرانید می وقت و بود ایستاده خیابانی کنار جبرئیل کرد، می دل درد فروش شیرینی با رُزا که بعداً

ــکم در را ــاس ش ــداي. افتاد برقی چراغ تیر پاي کند، هایش ریه وارد هواي تا زد می نفس نفس که حالی در و کرد احس  کلیپ ص

 انگار اول نگاه در که بود جوان زنان و مردان از پُر گاري درون. کشید می را آن یابویی که دید را اي قدیمی گاري و شنید کالپی

 و. داشــت اي نقره هاي دکمه هایش مُچ کنار که بودند کرده پا به مشــکی تنگ شــلوارهاي مردها. بودند پوشــیده بالماســکه لباس

شان هاي پیراهن شیه و گشاد هاي دامن ها، زن و. بود باز کمر تا تقریباً جلو از سفید شتند، تن به دوزي حا  الیه الیه که طوري به دا

 را خیابان شـادیشـان و خواندند می آواز خارجی زبانی به ها آن. خورد می چشـم به طالیی و زمردي گلی، سـرخ شـاد، هاي رنگ

ست، جریان در غیرعادي چیز یک که فهمید می جبرئیل اما. نمایاند می سلیقه بی را آن برق و زرق و تیره  دیگري کس هیچ زیرا ا

شده گاري متوجه خیابان در شی شیرینی از رُزا وقت آن. بود ن سته آن دُور که روبانی از کیک ي جعبه. شد خارج فرو  از بودند، ب

 رقص مهمانی همیشـه ما دانی، می. آیند می رقص براي ها آن": گفت بلند بانگ به. بود آویخته راسـتش دسـت ي اشـاره انگشـت

 ".کشت را الشخور آن که بود شبی همان این": افزود بعد اندکی و ".است خونشان در. دارند دوست را رقص ها آن. داشتیم

 در بودند، داده الشـخور لقب او به مانندش مُرده ظاهر خاطر به که ولیا ژوان نام به شـخصـی آن در که بود رقص مهمانی همان این

ــتی حال ــل دل اورورا به مس ــت جز اي چاره مارتین براي که داد ادامه کار این به آنقدر و کرد توهین س  او با کردن نرم پنجه و دس

 از بیا گفت مارتین. اســت اي کننده خســته دختر خیلی که من نظر به آید؟ می خوشــت این با همخوابگی از چرا مارتین، هی. نماند

ست اطراف درختان از پریان سرزمین چون که هایی چراغ که حالی در تاریکی، در و بیرون برویم اینجا  سایه بود آویخته رقص پی

 کشته ژوان. شدند گالویز زنان چرخ و کشیدند را کاردها پیچیدند، بازو دُور را پونچوهایشان مرد دو انداخت، می زمین بر را شان

شت را مُرده کاله دالکروز مارتین و شد شت را کاله او. کرد پرتاب سل دل اورورا پاي پیش و بردا  می دور که دید مارتین و بردا

 .شود

شتاد دایموند رُزا سبان، اي نقره لباس در ساله نه و ه ستی در را سیگاري چوب که حالی در چ ستکش د  اي پارچه و گرفته پوش د

شید می معدنی آب و جین گوش سه و سبز لیوانی از بود، پیچیده سرش دُور به اي نقره صه و نو شته خوب روزهاي هاي ق  را گذ

 ".ام نرقصیده هم بار یک و است تولدم شب. برقصم خواهم می من": کرد اعالم ناگهان. گفت می

 

 * 

. افتاد رختخواب در تبی اندك با بعد روز و آورد در پا از را پیرزن سَحَر هاي دمدمه تا جبرئیل با رُزا رقص و شب آن فراوان تقالي

ـــل دل اورورا و دالکروز مارتین جبرئیل. آورد خود با را اوهام از انبوهی که تبی ـــت فرش آجر روي که دید را س  ي خانه بام پش

ست و رقصیدند می فالمنکو دایموند ستاده قایقی هاي خانه روي سفید شلوارهاي و کت با ها پرونی  اون په اي عده براي و بودند ای

. شــود می قســمت مردم میان و آید می در مالکین دســت از ها زمین این پرون حکومت در": کردند می ســخنرانی آینده ي درباره

سی آهن خط صاحب دولت هم را انگلی صی مالکیت طرفداران این راهزنها، این بیایید. کند می ت صو  تنه نیم ".بیندازیم بیرون را خ

 با ســفیدپوش شــورشــیان از یکی که کرد می تماشــا را صــحنه این و بود آویخته هوا و زمین میان باال، آن دایموند هنري گچی ي

شت شاره او به انگ ست خودش": زد فریاد و کرد ا ستثمار را شما که آن. ا ست همین کرده ا شمن این. ا ست د  در چنان درد ".شما
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 می سنگین و سبک را آپاندیس یا معده زخم امکان منطقیش شعور که اي لحظه همان در اما. بمیرد ترسید که پیچید جبرئیل شکم

سیر که این: کرد زمزمه را حقیقت ذهنش باقی کرد، ست شده رُزا تواناي ي اراده ي بازیچه و ا ست. ا شته، آن که همانطور در  فر

 .بود گفته سخن پیغمبر ماهوند انگیز شگفت نیاز نفوذ تحت ناگزیر جبرئیل،

 از بُریده بُریده و خورد می تاب و پیچ رختخواب در تب چنگال در دایموند رُزا. نمانده چیزي دیگر. میرد می دارد رُزا که فهمید

 همسر براي کامال روستایی زندگی شاید بود گفته هنري به دکتر. گفت می سخن بابینگتون دکتر اش همسایه دشمنی و بونه ام سم

 به را] Amerigo Vespucci[ وسپوچی امریکو ي سفرنامه بود، شده مبتال تیفوس به که رُزا بهبود از پس و کند می کفایت شما

سنده که بگویم باید": گفت و زد لبخندي بابینگتون. بود کرده هدیه او شهور خیالپردازي به نوی  واقعیت از تواند می خیال اما. بود م

 مصــرف به بیشــتر و بیشــتر را قوتش ي مانده ته شــد، می ضــعیفتر هرچه "!کردند نامش به را اي قاره باشــد هرچه باشــد، نیرومندتر

ــاند، می آرژانتینش رؤیاهاي ــاس جبرئیل و رس  لم تختش کنار نیمکتی روي حالی بی با. اند زده آتش را نافش انگار کرد می احس

 ي جزیره همه از انگیزتر شگفت و کرد می پُر را فضا بادي سازهاي موسیقی. شدند می فراوانتر ساعت به ساعت اشباح و بود داده

 برف مثل رفت، می پایین و باال شناور تیرهاي چون امواج با همراه که جزیره. شد نمودار ساحل سوي آن که بود کوچکی سفید

 چون هایشان برگ نوك تا که گچ سپیدي به سپید، درختان. یافت می امتداد درختان انبوه شیب تا سفیدش هاي ماسه و بود سفید

 .بود سپید کاغذ

 بود، داده لم مرگ به رو زن خواب اتاق نیمکت روي که همانطور. رسید اوج به جبرئیل بیحالی و ُسستی جزیره، شدن پیدا از پس

 بعد. است ناممکن حرکتی گونه هر که شود می زیاد آنقدر رفته رفته بدنش وزن کرد می احساس و افتاد می هم روي هایش پلک

شیده سیاه تنگ شلوار. بود دیگري خواب اتاق در شت اي نقره هاي دکمه ها مُچ روي که بود پو  اي نقره قالب با کمربندش و دا

ــته ــده بس ــنگین مرد به خطاب. بود ش ــبیه اش چهره که نرمی و س ــما": گفت بود گچی ي تنه نیم ش ــتادید من دنبال به ش  دون فرس

ست می خوب ولی "انریکه؟ شم و گرفته را سراغش کی دان شت، نمی بر زن ي چهره از چ  تور از شرم سرخی دید وقتی حتی دا

 .زند می باال گردنش دُور سفید

 من مســؤولیت تحت مردم این": بود گفته. کنند دخالت دالکروز مارتین ي قضــیه در رســمی مقامات بود نگذاشــته دایموند هنري

 به تا بود کرده را سعیش منتهاي شواهد ي همه رغم علی و. است میان در شرافت ي مسأله که بود داده توضیح رُزا براي و ".هستند

 پس انریکه، دون ولی. بود برگزیده استانسیا پولوي تیم کاپیتانی به را او مثالً. دارد اعتماد وي به هنوز که بدهد نشان قاتل دالکروز

شخور مارتین که این از شته را ال سته زود. نبود قبلی مرد آن دیگر بود ک سل و خ شان اي عالقه نیز پرندگان به حتی و شد می ک  ن

ست می هم از رفته رفته امور ي شیرازه آالموس لوس در و داد نمی س شهود چندان ابتدا. گ شت چیزي ولی نبود، م  کامال که نگذ

 تمثیل را آن استانسیا در ها خیلی گرفت، تیفوس دایموند رُزا وقتی. نکرد بیرونشان کسی و بازگشتند سفیدپوش مردان. شد آشکار

 .کردند تلقی ملک انحطاط

 از دورتر، رُزا دونا و بود ایستاده دار مزرعه کار اتاق در انریکه دون مقابل پابرهنه کنم؟ می چه اینجا من اندیشید وحشتزده جبرئیل

ست دیگري کس اینجاي. شد می سرخ شرم شت هنري -ا سی به -دارم اعتماد خیلی تو به من گفت، می دا  ولی گفت، نمی انگلی

 مسؤولیت... همراهش تو و بکند اطراف این در گردِشی یک نقاهتش دُوران براي همسرم است قرار" -فهمید می را حرفش جبرئیل
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 بیرون آن از بیگانه کلمات و شــد باز دهانش اما بگویم؟ چه اســت، من نوبت حاال ".شــود می من رفتن از مانع آالموس لوس هاي

 .خروج چرخش، پاها، ي پاشنه کوفتن هم به. انریکه دون است من افتخار باعث. آمد

 سینه در قرن نیم از بیش که اي قصه. بود کرده هایش داستان بیت شاه تجسم به شروع سالگیش نُه و هشتاد ضعف در دایموند رُزا

 حرکت دیگر استانسیاي به استانسیایی از او] Hispano- Suiza[ سوییزاي هیسپانو سر پشت اسب بر سوار جبرئیل و. بود نهفته اش

 عجیبی هاي سکونتگاه به و گذشتند] cordillera[ کردیلرا کنار از] arayana[ آرایانا درختان با اي بیشه میان از ها آن. کرد می

ـــبک به که ـــکاتلند هاي قلعه س ـــرهاي و اس ـــتان قص ـــاخته هندوس ـــده س ـــیدند بود ش  اوانز کدواالدر آقاي هاي زمین از و رس

]Cadwallader Evans [شت شاد زن هفت که  شب یک اي هفته از بیش کدام هر که بودند شاد این از زنان. کردند دیدن دا

سیدند معروف] MacSween[ سویین مک قلمروي به بعد و. نبودند وظیفه انجام به مجبور شق که ر  به و بود آلمانی هاي ایده عا

 در. کرد می خودنمایی ســفید اي دایره در شــکســته صــلیبی آن مرکز در که بود آویخته ســرخ بیرقی اســتانســیایش درفش چوب

 پیک براي کرد اصرار و دید را سرنوشت سفید ي جزیره بار اولین براي رُزا گردنه، نزدیکی از عبور هنگام سویین، مک استانسیاي

 همراهش که خواست دالکروز مارتین از و گذاشت همانجا را شوفر و خدمتکار وقت آن. بروند آنجا به قایق با ناهار صرف و نیک

 .بچیند برایش را شراب و گوشت و بگستراند سفید هاي ماسه بر را سرخ ي سفره آنجا در و بزند پارو جزیره تا و بیاید

 روي که سرخ ي سفره بر سپیدش بلوز و سیاه دامن با و شد دوال رُزا که همین. آبنوس سیاهی به و خون سرخی به برف، سپیدي به

 لیوانی در را سرخ شراب ،)داشت تن به سفید و سیاه لباسی هم او که( دالکروز مارتین کشید، دراز بود، شده پهن ها ماسه سفیدي

 اتفاقی یک بدمصب -بوسید و گرفت را رُزا دست که همین زده، شگفت سپس و ریخت بود گرفته سفید دستکش با دستی در که

شیده، دراز سرخ ي پارچه روي دو هر لحظه یک -شد تاریک صحنه. افتاد شت و غلطیدند می آن پهناي در ک  و ساالد سرد، گو

شان سنگینی زیر پاته شتیاق سپانو سوي به وقتی و. شد می له ا شتند، سوییزا هی ستند می بازگ  و شوفر از را چیزي توان نمی که دان

 و کشید می عقب را خود غمگین بلکه ظالمانه، نه زن، دیگر اي لحظه و بود، غذا هاي لکه از پُر لباسشان زیرا کرد، پنهان خدمتکار

ستاده او و. نه گفت، می سرش کوچک حرکت با ضیلت با را زن و شد می دور کرد، می تعظیم ای ست ناهارش و ف  تنها نخورده د

ــت می ــتانه در رُزا که حالی در. گذاش ــحنه دو خورد، می تاب و پیچ تختش روي مرگ ي آس  جا بودند پذیر امکان دو هر که ص

ستان بیت شاه در او و. نشد تسلیم شد، تسلیم -کردند می عوض  باشد واقعیت خواست می که را آنچه نبود قادر زندگیش هاي دا

 .کند انتخاب

 

 * 

 هاي نفس ولی بود آمده بر ماه ".زند می ســـرم به دارد من اما میرد می دارد او. شـــوم می دیوانه دارم انگار": گفت خود با جبرئیل

 نیمکت از کوشــید جبرئیل. بود همراه خرخر با و ســنگین بازدَمش و دَم هر: رســید می گوش به اتاق در که بود صــدایی تنها رُزا

 گذاشته اش سینه روي سنگی پنداري. نمود می سنگین اندازه بی بدنش تجسم، دو میان هاي وقفه در حتی. نتوانست ولی برخیزد،

ـــحنه و بودند ـــق آالموس لوس در کاه انبار در اي لحظه. بودند برهم و درهم همچنان گرفتند، می جان وقتی ها، ص  می بازي عش

ـــلیب، مارتین کرد، می زمزمه را نامش پیاپی او و کردند ـــل دل اورورا ي خیره نگاه زیر بعد، اي لحظه و ص ـــط در س  بی روز وس
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 حتی زیرا -نبود پذیر امکان شـــده اقرار واقعیت از آلود گناه بازســـازي یا آرزو از خاطره تشـــخیص که طوري به. کرد می اعتنایی

 .شود روبرو گذشته با باز چشم با چگونه دانست نمی دایموند رُزا نیز مرگ هنگام

 را تورش و بالش نگار و نقش جبرئیل و کرد عبور آن از رُزا ي چهره با برخورد هنگام گویی شـــد، جاري اتاق در که ماه نور

ــخیص ــتش و انریکه دون بعد. داد تش ــخت بابینگتون دکتر دوس ــرزنش و گیر س ــتاده بالکن در که دید را پُرس  دلتان تا و بودند ایس

شباح هرچه آمد نظرش به بعد. آمدند می نظر به زنده بخواهد ضحتر ا صتر و وا شخ شباح با انگار ناپیدا، و محوتر رُزا شوند، می م  ا

شباح ظهور بود فهمیده که آنجا از و. شود می جابجا ستگی خودش به ا  و دلهره دارد، دخالت آن در سنگینیش و درد دل و دارد ب

 .گرفت فرا را سراپایش مرگ از ترس

 دوســـتی به احترام خاطر به من و کنم دســـتکاري را ژولیا ژوان مرگ گواهی خواســـتی من از": گفت می داشـــت بابینگتون دکتر

 دارد که است وجدانت شاید و اي داده پناه قاتل یک به تو بینم، می دارم را اش نتیجه و نبود درست اما. کردم را کار این قدیممان

 خودت با هم را زنت آن بیفتد، بدتري اتفاق که این از پیش و برگرد. انریکه برگرد وطنت به. خورد می را تو درون از ذره ذره

 ".ببر

 ".گیرم می نادیده هم را همسرم از بردن اسم و هستم وطنم در من ولی": گفت دایموند هِنري

 کنند، نمی ترك را انگلســتان هرگز شــوند، ســاکن جا هر ها انگلیســی": گفت شــود محو ماه نور در که این از قبل بابینگتون دکتر

 ".بشوند عاشق رُزا دنا مثل که این مگر

ــت ماه برابر از ابري ــته جبرئیل بود، خالی بالکن که حاال و گذش ــد موفق باألخره فرش  و برخیزد نیمکت از کند وادار را خودش ش

ستد سته پایش به زنجیر با را سنگی انگار که بود طوري رفتنش راه. بای سانید پنجره به را خودش بود طور هر ولی. اند ب شم تا. ر  چ

 بوته از اقیانوسی اکنون بود، دریا قبالً که جایی. خورد می تکان نسیم در خار آساي غول هاي بوته جهات ي همه در کرد، می کار

شش در که شنید را بابینگتون دکتر صداي. بالغ آدم یک بلندي به هایی بوته. یافت می امتداد افق تا  پنجاه در": کرد می زمزمه گو

 میان از که دید را زنی وقت آن ".شــود می تجدید گذشــته ظاهراً. اند شــده طاعون دچار ها بوته که اســت بار اولین اخیر، ســال

 این از بعد": گفت وضوح به سرش پشت از رُزا صداي. است افشان سیاهش موهاي و دود می پابرهنه بوته، مواج و ضخیم درختان

ـــخور با که . بود دختره خود کار. کرد نمی نگاهش مارتین دیگر نمود، تبدیلش قاتل به و کرد خیانت او به و ریخت هم روي الش

 .بود کرده پنهان را دیگر سراب سرابی. کرد گم زار بوته در را سل دل اورورا جبرئیل ".است ها خطرناك آن از این

 نگاه را برش و دُور. خورد زمین پشت با که کرد پرتابش زمین بر طوري و چرخاند را بدنش. چسبید را پشتش چیزي کرد احساس

سی اتاق در. کرد سته تخت روي صاف پیرزن. نبود دایموند رُزا جز به ک ش  گونه هر زن که فهمید جبرئیل. بود شده خیره او به و ن

 با رؤیاهایش در که وقتی آن مثل درســت و. اســت نیازمند او به اش مکاشــفه آخرین براي و داده دســت از را ماندن زنده به امید

ــوداگر ــده روبرو س ــاس بود، ش ــت می ظاهراً رُزا که حالی در... کرد ناتوانی و جهل احس ــم به وادار را او چگونه دانس  و. کند تجس

 .پیوست می یکدیگر به را دو آن ناف که دید را درخشان بندي جبرئیل



                                                                                                            (   آواي بوف )                                                         آیات شیطانی

      125  
AVAYeBUF. com 

 را او حاال. رسید راه از مادیانش بر سوار رُزا که داد می آب اسبش به و بود ایستاده پایان بی هاي بوته میان در آبگیري کنار اکنون

 دوســت مرا توانی می چطور کرد می زمزمه رُزا. کردند می بازي عشــق حاال و گشــود می را هایش دکمه و موها گرفته آغوش در

 .کرد می زمزمه آرامبخش کلمات او و بزرگترم، تو از خیلی من آخر بداري؟

 دست که ندید بود، کشیده دراز زمین روي لخت و گرم بدن با وقتی شد، دور اسب بر سوار و پوشید را لباسش برخاست، اکنون

 ...ربود را ایش نقره قبضه کارد و آمد در به ها بوته میان از زنی

 .طرف این از. نه! نه! نه

 دیگر گفت و کشید آغوشش در کرد، نگاهش دستپاچه شد پیاده که این محض به و رسیده او به آبگیر کنار مادیانش با رُزا حاال

ــید فریاد زن افتادند، زمین بر کنان تقال دو هر. کند تحمل را اعتناییش بی تواند نمی  را زن هاي لباس او و زد چنگ را بدنش و کش

 .کرد لمس را کارد ي دسته رُزا دست. کرد پاره

 !اینجا طرف، این از! نه هرگز،. نه! نه

شقانه و لطیف اکنون شق به عا سب بر سوار سومی نفر حاال و. کردند می نوازش آرام را یکدیگر پرداخته، بازي ع  ي منطقه وارد ا

 -رفت نشانه را رقیب قلب و کشید را کوچکش تیر هفت انریکه دون. کشیدند کنار را خود معشوق و عاشق و شد آبگیر کنار باز

 این کردي، ول مرا که این براي این. اســت ژوان براي این. بگیر. برد می فرو قلبش در پیاپی را خنجري اورورا کرد احســاس او -

 -ات انگلیسی اَشرافی روسپی براي هم

ــاس او و - ــته تا را کارد بود، افکنده زمین بر که زنی کرد احس  فرو را کارد بار، چند دوبار، بار، یک رُزا. برد می فرو قلبش در دس

 -.برد

 .زد ضربه آلودش خون زخم به بار چند و برداشت را مُرده مرد کارد انگلیسی کرد، اصابت هدف به هنري تیر که این از پس -

 .شد بیهوش و کشید بلندي فریاد جبرئیل لحظه این در

 باد ،]pampero[ پامبرو. شنید می سختی به او که گفت می سخن نرمی به چنان خودش با تخت روي پیرزن آمد، هوش به وقتی

 سل دل اورورا چطور. داستان آخر. آن از قبل هم شاید یا کردند، پیدایش وقت آن. خواباند زمین بر را ها بوته و آمد غربی جنوب

 به نشــود، دســتگیر قتل جرم به کســی که شــد داده ترتیبی چطور. بود کرده تف دایموند رُزا صــورت به دالکروز مارتین ختم روز

 سـوار آالموس لوس ایسـتگاه در چطور. بازگردند انگلسـتان به تمام سـرعت به و بگیرد را رُزا دنا دسـت انریکه دون که این شـرط

 به شــروع قطار وقتی چطور. یابند اطمینان رفتنشــان از تا ایســتادند آنجا در بورســالینو هاي کاله با ســفیدپوش مردان و شــدند قطار

 .بود نهفته آن میان در کوچکی اي نقره قبضه کارد. کرد باز را دستش کنار هاي ساك از یکی دایموند رُزا کرد، حرکت
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ستانی اولین در هنري" ستان به که زم شتیم انگل شت بازگ  شدن کوچک": کرد مکث ".پایان. جنگ. نداد روي هیچ دیگر و درگذ

 می خُرد عالم این در چیز همه. باشــد نیامده دنیا به هرگز آدم که اســت این مثل پهناور، ي عرصــه آن در زندگی از بعد حد، این تا

 ".شود

ساس جبرئیل و شد پدیدار تغییري ماه نور در شش از باري کرد اح شته دو  که داد روي سریع چنان شدنش سبک. شود می بردا

ــقف تا تواند می انگاري ــمانش. بود خوابیده تخت روي حرکت بی دایموند رُزا. برود باال س ــته چش  لحاف روي بازوانش و بود بس

 .بشود رفتنش مانع که ندارد وجود چیزي دیگر دریافت جبرئیل. رسید می معمولی نظر به. داشت قرار

ـــنگینی گاباردین. نبودند محکم و قرص خیلی هنوز پاهایش. رفت پایین ها پله از احتیاط با  تعلق دایموند هنري به روزگاري که س

شت ستري تربلی کاله با همراه و کرد پیدا دا سرش که خاک ست با هم شت بود دوخته داخلش را انریکه دون نام خود هاي د  و بردا

 پالژ کنار را آن و برد را کالهش باد کرد، رفتن راه به شروع که این محض به. رفت بیرون خانه از بنگرد سرش پشت به که آن بی

 جیبش توي را شهر تمام او. آمدم که باش جون، لندن. بگذارد سرش و بگیردش توانست تا دوید دنبالش به آنقدر جبرئیل. انداخت

 .زد تا آ از لندن شهر ي کهنه کتاب. دانان جغرافی لندن: داشت

 برآورده آرزویت عزیزم گویم می و زنم می در خانه در روم می همینطوري. نه نزنم؟ یا بزنم تلفن بکنم؟ چه کرد می فکر داشـــت

 نگویم، اینطوري هم شاید حاال خب، -دارد نگه دور تو از مرا تواند نمی هم هواپیما انفجار حتی. آمدم تو بستر تا دریا بستر از. شده

 .شما هوبر بی، بی الی. است سیاست بهترین تعجب ایجاد بله، -مضمون همین به چیزي ولی

 و بیگانه زبان به و آمد می بود شــده نقاشــی چشــم یک دریایی دزد دیوارش روي که قایق، قدیمی انبار از. شــنید آواز صــداي بعد

شنا حال درعین شنا هم صدا. خواند می را آن غالباً دایموند رُزا: بود آ شت تفاوت کمی چند هر بود، آ  جوانتر لرزید، می کمتر. دا

 .رفت آواز سوي به جبرئیل. زد می هم به را آن باد و بود باز دلیلی هیچ بی قایق انبار در. بود

شیده لباس سفید ي جزیره روز مثل رُزا شمی بلوز و سیاه هاي چکمه و دامن. بود پو  در را پالتویت" گفت. کاله بدون سفید، ابری

ستر و کرد پهن انبار زمین روي را پالتو او ".بیاور شانش و سرخ آ ضاي آن در درخ سته ف شن ماه نور از که ب  در زن. زد برق بود رو

ـــی، زندگی ریزهاي خُرده میان ـــو میزهاي پریده، لب هاي گلدان رورفته، و رنگ آباژورهاي کریکت، هاي چوب انگلیس  و تاش

 .گرفت جاي زمین روي کنارش در جبرئیل. کرد دراز او سوي به را دستش و کشید دراز بزرگ هاي چمدان

 ".بزرگترم خیلی تو از من آخر باشی؟ داشته دوست مرا توانی می چطور": کرد زمزمه زن
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 پوشانده را هایش ران که افتاد اي تیره و ضخیم موهاي به چشمش و کشیدند پایین را شلوارش پلیس ي شیشه بی استیشن در وقتی

 کرد، خندیدن به شــروع هیســتریک حالت با بار این اما. خورد ضــربه شــب آن در بار دومین براي چمچا صــلدین بود، خورده فِر و

شته تأثیر او بر شکارچیانش شادي ي ادامه هم شاید  -ها آن از یکی و بودند سرحال عجیب مهاجرت ي اداره مأمور سه. بود گذا

 باز را مغازه": بود گفته شادي فریاد با کشیده، پایین را صلدین شلوار است، استین اسمش شد معلوم بعداً که ورقلنبیده چشم همان

ـــاخته چه از را تو ببینم بگذار. پکی کن ـــفید راه راه ي پیژامه ".اند س  پایین کرد می اعتراض که چمچا پاي از زور به را قرمز و س

 به محکم دیگري پاســبان ي چکمه و چســبیده را بازوانش کلفت گردن پلیس دو بود افتاده زمین روي که حالی در. بودند کشــیده

شار اش سینه سبان به. آورد می ف شت می خوش آنقدر ها پا شت نمی شان خنده و صحبت صداي که گذ  را چمچا اعتراض گذا

 و کرد می عصبانی را قانون مجري افسران البته که خورد، می ها پاسبان پاي ساق یا و رل استیشن، کف به مُدام هایش شاخ. بشوند

 اش عاریه ي پیژامه وقتی وجود، این با. آورد می یاد به که بود اي روحی حالت بدترین در مجموع در. کردند می اش حواله مشت

شمش و آوردند در تنش از را ست افتاد بود نهفته آن زیر آنچه به چ  گریخت هایش دندان میان از که اش ناباورانه ي خنده از نتوان

 .کند جلوگیري

 پاهایش و نداشتند پشم پایین تا زانو زیر از ولی نمودند، می نیرومند و ستبر اي العاده خارق وضع به بلکه پُرپشم، تنها نه هایش ران

شت بی تقریباً و قوي پاهاي مُچ به تا شدند می باریک ستخوانی و گو شان، سم دو به که رسیدند می اي ا  ختم بُز ُسم به شبیه درخ

ضو این. بود خورده یکه هم آلتش دیدن از صلدین. شد می سیار ع ضع به و درازتر ب ست آوري شرم و  که طوري به بود، شده را

شکل ست خودش آلت همان این کند باور بود م ست؟ دیگر این" گفت کرد، می فس فس که همان نواك،. ا  که حالی در و "چی

شی با را آن شید می بازیگو ضافه ک سر برونو، جو "برده؟ را دلت ماها از یکی نکند" کرد ا  این شنیدن با مهاجرت ي اداره ناالن اف

 نواك ".بزیم هم ما کند می خیال گمانم بابا، نه": زد فریاد و کوبید نواك ي دنده به را آرنجش و کوفت رانش به را دستش حرف

ــتش که ــلدین، تخم به تصــادفاً مش ــد تازگی که ص ــتین ".دیگه آره": گفت فریاد با خورد، بود، کرده رش  خنده از که حالی در اس

 ".کرده راست اینجور نیست بیخود پس هی، هی،": کشید زوزه بود، آورده چشم به اشک

 بازوان میان کرده، ضــعف خنده از ".کرده راســت... بُزیم هم ما": کردند می تکرار که حالی در تا، ســه هر حرف این شــنیدن با

 گذشته این از. بکشد مع - مع بُز مثل و باشد رفته هم صدایش ترسید می ولی بزند، حرفی خواست می چمچا. افتادند می همدیگر

 بیشـتر وضـع این با دیگران برخورد. کرد می مشـکلتر را کلمات اداي و آورد می فشـار اش سـینه به بیشـتر هرچه پاسـبان ي چکمه
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 شیطان این به او تبدیل و مسخ و استحاله یعنی -کرد می متحیر و مات را آدم که اي سابقه بی حالت چنین ها آن. کرد می گیجش

 یا اولین ".نیســت انگلســتان این": گفت خود با. کردند می تلقی ممکن قضــایاي ترین مبتذل و ترین عادي مانند را الطبیعه ماوراء

 پلیس اســتیشــن جاي چه رَوي میانه و اعتدال ســرزمین این در آخر اســت؟ ممکن چطور. افتاد می فکر این به که نبود باري آخرین

 هرچه و اسـت مُرده هواپیما انفجار در که گرفت می نتیجه داشـت رفته رفته باشـد؟ عملی رویدادها گونه این وقوع داخلش که بود

 می اصـــرار آن به نســـبت قدیم از که ابدیت انکار بود اینطور اگر اما. اســـت مرگ از بعد زندگی نوعی به مربوط افتاده اتفاق بعداً

سیار ورزید، شان میان این در اما. نمود می احمقانه ب  یا برزخ این چرا بود؟ کجا در آن، پلیدي یا نیکی از صرفنظر متعالی، وجودي ن

 هر که بود شــبیه پریانی هاي قصــه و ها پاداش] Sussex[ ســاســکس به قدر این بود، کنونیش محل که اي دره جهنم هر یا دوزخ

سربچه ستان ي فاجعه در شاید که آمد نظرش به شناخت؟ می اي پ ست نمُرده بُ ستان در بیماري نهایت در اکنون و ا ستري بیمار  ب

ستخوش و شده ست آلود وهم هاي کابوس د سندید، را توجیه این. ا شی از که را مردي صداي و شب دیروقت تلفن چون پ  گو

 ســبب درد واقعیت و خورد اش دنده به محکم و تیز چیزي... داد می جلوه معنی بی شــد، نمی موفق بردنش یاد از در و بود شــنیده

 اســتیشــن این. حال زمان به کرد، معطوف گذشــت می آنچه به را توجهش. کند تردید زده، توهّم نظریات قبیل این به نســبت شــد

 .وحشت دنیاي. بود او دنیاي تنها حاضر حال در پاسبان، پنج و مهاجرت ي اداره مأمور سه حامل پلیس ي دربسته

 تأییدکنان برونو و ".حیوان": گفت زد، می لگد او به مرتب که حالی در استین. بودند درآمده به مزاح و شادي از دیگران و نواك

سید یک ته و سر تان همه شماها": افزود شت انتظار شود نمی که حیوان از. کربا  نواك بعد و ".کند رفتار متمدن هاي آدم مثل دا

 ".ولدزنا. زنیم می حرف شخصی المصب نظافت از داریم ما": داد ادامه

 فرا را وجودش شرم و تلخی و بود ریخته استیشن کف فراوان که دید را مانند ساچمه نرم اشیاي آن که این تا بود شده گیج چمچا

شیده زحمت قدر این که او هم آن! تحقیري چه. بود شده بزي هم بدنش طبیعی اعمال حاال ظاهراً. گرفت  آدم خودش از تا بود ک

سازد اي شده تربیت و وارد ضاحت تنزل چنین. ب سمان یک براي شاید باري ف  شاگرد یا و] Sylhet[ هت سیل دهات اهل جل آ

شد، مهم چندان] Gujranwala[ واال گوجران ي دوچرخه تعمیر هاي مغازه  سعی! بود اي جدابافته ي تافته او باشد هرچه ولی نبا

ـــم پاهاي افتاده، زمین روي دراز به دراز که وقار بی حالت آن در که اي آمرانه لحن با کرد  آن نرمش مدفوع و باز هم از وارش س

.ببَرید پی اشتباهتان به نشده دیر تا است بهتر. من سَروَران عزیز، دوستان": بگوید نبود، آسان چندان بود ریخته دوروبر " 

ستش که حالی در نواك شت را د شش پ ستین. کرد نگاه اطرافش به و "بود؟ چی صدا این شده؟ چی": گفت کرد می حلقه گو  ا

سی؟ می من از": گفت ست که حالی در و ".بود چی شبیه گویم می االن": گفت داوطلبانه برونو جو "پر  دهانش دُور را هایش د

ــه هر وقت آن ".هه -هه -هه -مع": زد داد گرفت می ــان س ــلدین که طوري به. خنده زیر زدند تاش ــت نمی ص  دارند بفهمد توانس

 ناغافل که شده خوفناکی و شیطانی وضع همان دچار هم صوتیش تارهاي و آمده سرش به ترسید می که بالیی یا کنند، می توهین

 .بود سردي اندازه بی شب. بود کرده لرزیدن به شروع دوباره. بود آورده درش پا از

ستین ضوع به مرتبه یک بود، گانه سه گروه آن رهبر ظاهراً که ا شن حرکت با همراه که اي ساچمه مدفوع مو ستی  قل زمین روي ا

 ".کنیم تمیز را کاریمان کثافت داریم عادت ما مملکت این در": داد اطالع صلدین به و بازگشت خورد می
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 پاکش. شد درست حاال": گفت نواك. شد دوزانو زمین روي تا کشید باال را او و برداشت صلدین ي سینه روي از را پایش پاسبان

 و برد بود اي ساچمه اشیاي از پُر که استیشن کف سوي به را سرش و گذاشت چمچا گردن پس را بزرگش دست برونو جو ".کن

 ".افتد می برق زودتر زمین کنی، شروع زودتر هرچه. کن شروع": گفت عادي صداي با

* 

 بگویم، دیگر طور یک بگذارید یا، -کرد می اجرا را مجوزش بی تحقیر مراسم ترین پَست و آخرین این باالجبار که هنگامی حتی

 که دریافت چمچا صـلدین -شـد می ناپذیرتر تحمل و تر دوزخی آسـا، معجزه نجات آن از پس اش، زندگی شـرایط که حالی در

ست غریب اوایل آن مثل دیگر مهاجرت ي اداره مأمور سه هاي نگاه و رفتار سر. نبودند شبیه همدیگر به ابداً دیگر ها آن اوالً. نی  اف

 به دماغی که درآمد آب از ستبر و هیکل درشت مردي کردند، می صدایش] Mack, Jocky[ جاکی یا مک همقطارانِ که استین

 حاال": گفت کرد، می ناله همچنان بینوا چمچاي که حالی در. اســت اســکاتلندي اش لهجه شــد معلوم و داشــت کاســتر رلر شــکل

 ".آید می خوشم خیلی بازي تماشاي از من نه؟ اي هنرپیشه گفتی شد، درست

سیار اي چهره داراي اکنون نیز او. کرد تحریک را -کیم یعنی -نواك ي گفته این شی شکل به و پریده رنگ ب ستخوانی زاهدمن  ا

سطی قرون هاي شمایل یاد به را آدم که بود شانگر اخمش و انداخت می و  به شروع اکنون نواك. بود درونیش عمیق ي شکنجه ن

 که برونو افســر و بود، کرده مســابقه با توأم شــوهاي مجریان و اش عالقه مورد تلویزیونی هاي ســریال ي ســتاره ي درباره صــحبت

 بلوندش ریش و بود کرده باز وسط از را فرقش زده، مخصوص ژل را موهایش و آمد می سیما خوش بسیار صلدین نظر به ناگهان

ضاد اش تیره موهاي با شمگیري ت شت چ شاي پس گفت، هرزه حالتی با گانه، سه گروه فرد جوانترین برونو، -دا  چه؟ دخترها تما

 وقتی ولی. داشــت خاصــی ي کنایه که برانگیخت تمامی نیمه هاي جوك بازگفتن به را ســه هر حرف این. اســت همین من تفریح

سبان پنج ستند پا سی ها آن به خوا ست سه هر جویند، تا شان را ها پلیس و گرفته اي مآبانه رئیس ژ شاندند سرجای ستین آقاي. ن  ا

 ".کنند بلند هم را صدایشان که این نه بشوند، دیده باید فقط کوچک هاي بچه": که داد اندرزشان

شت چمچا هنگام این در ستفراغ از زور به شد، می خفه دا ست می چون کرد، می خودداري ا شتباهی دان  تر طوالنی را بدبختیش ا

 طرف آن و طرف این به که گشت می آورش شکنجه هاي ساچمه دنبال و رفت می راه استیشن کف پا و دست چهار. کرد خواهد

 گشــتند، می مهاجرت ي اداره افســر توبیخ از ناشــی ســرخوردگی کردن خالی براي بهانه دنبال به که ها پاســبان و خوردند می قل

 با همگی بعد. کنند تقویت را او شــکســت احســاس و ناراحتی تا کفلش موهاي کشــیدن و دادن دشــنام صــلدین به کردند شــروع

 اي حرفه گیران کشتی دارت، بازیگران هنرپیشگان، مزایاي تحلیل و تجزیه به شروع مهاجرت ي اداره افسران از تقلید به جسارت

 باالدســت تجریدي و روشــنفکرانه حالت توانســتند نمی و بود گرفته را حالشــان اســتین جاکی تکبر که آنجا از ولی. کردند غیره و

ــان ــر بر بگیرند، خود به را هایش ــپر هات تاتنهام تیم امتیازات س  نیرومند تیم و 1960 ي دهه اوایل] Tottenham Hotspur[ س

] Danny Blanchflower[ فالور بالنش دنی که کنایه این با لیورپول هواداران -گرفت باال شان مرافعه و دعوا امروزي لیورپول

سر به و بود لوکس بازیکنی سوم که همانطور و ماند می اي خامه د شتش بود، گل به مو  را] Spur[ سپر هواداران بود، زنانه نیز سر

سخ در نیز ها آن. بودند آورده خشم به ست می سپر ي دارودسته و خورند مفت لیورپول هواداران که بودند کشیده فریاد پا  با توان

 بسیاري در چون دانستند، می را فوتبال] hooligan[ هاي هولیگان شگردهاي ها پاسبان ي همه البته. بکند را کلکشان بسته دست
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شت که حالی در شنبه، روزهاي از شتند، بازیکنان به پ ستادیوم در دا شور، جنوب و شمال مختلف هاي ا شاگران ک  نظر زیر را تما

ــتند می که هنگامی و بودند گرفته ــان همکاران به خواس ــان را غیره و "کلک کندن" و "دادن جر" دقیق مفهوم مخالفش  بدهند، نش

 .دوختند چشم صلدین هیکل به و چرخیدند وقت آن و رفتند غره چشم یکدیگر به خشمگین جناح دو. گرفت باال کار

ــتیشــن داخل هیاهوي ــت اذعان باید و گرفت می باال مُدام پلیس اس ــید، می زوزه خوك مانند که هم چمچا که داش  تا آن در کش

سبان. بود دخیل اي اندازه سمت به جوان هاي پا شت بدنش مختلف هاي ق سه عنوان به او از و کوفتند می م ستفاده بوکس کی  می ا

 شکستگی خطر تا کنند محدود بدنش آلودتر گوشت و نرمتر هاي قسمت به را هایشان ضربه کوشیدند می هیجان وجود با و کردند

 روي به گرفتند تصــمیم مشــغولند کاري چه به هایشــان دســت زیر دیدند جو و کیم جاکی، وقتی و بشــود کمتر دیدگی ضــرب و

 .بکنند را تفریحشان باید هم ها جوان این باشد چه هر چون نیاورند، خودشان

 با اکنون و کنند صحبت سنگینتري مسایل از واداشت را نواك و برونو استین، نظارت، و تماشا از صحبت همه این گذشته، آن از

 فقط منظور. کردند می صحبت زمانه و دوره این در پلیس نیروهاي میان دقت افزایش لزوم از خِرَدمند صداهاي و موقر هاي چهره

شا" ست، تما ست نظارت و دقت بلکه نی سبان ي تجربه ".ا ستین. خورد می درد به خیلی جوان هاي پا  جمعیت مراقب باید گفت ا

 ".است ابدي نظارت آزادي بهاي": که کرد ادعا و. بازي نه بود،

 ".اوه.. واي.. آخ": زد فریاد کند خودداري حرفش بُریدن از توانست نمی که چمچا

* 

 ماریاي استیشن آن در که است وقت چند دانست نمی دیگر. گرفت فرا را صلدین انفصال غریب حالت یک گذشت، که چندي

 مکرري صداي هرچند. بزند حدس را نهاییشان مقصد حوش و حول توانست نمی وجه هیچ به و کنند می سفر تحقیر و سقوط سیاه

. لندن ان، -او -دي ان، -او -ال. بود بزرگ مادر پاهاي خیالی صـــداي انگار. شـــد می بلندتر دَم به دَم بود پیچیده گوشـــش در که

 اش شده مسخ غریب ي منظره دیگر گذشته آن از. نمود می نرم معشوق نوازش مانند کردند، می اش حواله که هایی مشت اکنون

 این به و بود شـده خم کوچکش دنیاي در حالی بی با. زد نمی هم به را حالش هم بزي هاي پشـکل آخرین حتی. نبود انگیز خوف

 .کرد می خُردتر هرچه را خود آورد دست به را آزادیش و شود ناپدید و محو کامال سرانجام بلکه که امید

 را استین سرزنش از ناشی قهرآمیز فضاي کرده، متحد را ها پاسبان و مهاجرت ي اداره کارمندان دیگر بار نظارت، فنون از صحبت

. شد می خارج تلفن دستگاه از پنداري که شنید می را شکارچیانش دوردست صداي استیشن کف ي حشره چمچا،. بود داده تغییر

ستگاه افزایش لزوم به راجع سم در ویدئو هاي د  در بعد و کردند می صحبت کامپیوتري اطالعات فواید و عمده رویدادهاي و مرا

 پلیس هاي اسب خوراك ي کیسه در تر غنی و بهتر هاي مخلوط ریختن فواید از داشت، کامل تضاد قبلیشان هاي گفته با که حالی

 می تاپاله از پُر تظاهرکنندگان راه و گرفتند می روش شکم ها اسب وقتی که چون. گفتند سخن بزرگ مسابقات از قبل شبهاي در

 "نه؟ مگر شویم، می معرکه وارد راستی راست ما وقت آن و": شدند می تحریک گري وحشی و خشونت به بیشتر شد،

ـــریال میان راهی یافتن از که چمچا ـــابقه و تلویزیونی هاي س  و پرت این به دیگر بود، مانده عاجز خنجرها و مانتوها و امروز ي مس

 .داد فرا گوش پیچید می سرش توي که پاهایی صداي به و نکرد توجه پالها
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 .افتاد دوزاریش وقت آن

 "!بپرسید کامپیوتر از"

ست و شد بلند بدبو موجود وقتی ش سبان پنج و مهاجرت ي اداره مأمور سه گفت، بلند صداي به را جمله آن و ن . شدند ساکت پا

 ".برسیم خدمتش باز باید انگار خواهد؟ می چه دیگر این": گفت -بود تاتنهام تیم طرفدار اتفاقا که -پلیس جوانترین

سم": گفت جویده جویده بزي موجود آن ست چمچاواال الدین صالح من ا ضو من. چمچا صلدین اي، حرفه نام. ا  هاي انجمن ع

 ".بپرسید کامپیوتر از لطفاً. است این اتومبیلم ثبت ي شماره. هستم گریک کلوپ و کلوپ اتومبیل هنرپیشگان، عدالت

 تو. بکن خودت به نگاهی یک": بود مردّد نیز او لحن ولی "بمالی؟ شیره خواهی می کی سر": گفت لیورپول تیم هواداران از یکی

 ".انگلیسی یک براي هم آن. است اسمی جور چه دیگر این چی؟ چی صل. بدبخت بُزي عین

 ها آن پس": گفت کرد می اشاره مهاجرت ي اداره مأموران به سر با که حالی در و برانگیزد، خود در خشم اندکی توانست چمچا

 ".آیند نمی نظر به انگلوساکسون خیلی چی؟

ـــولی این براي و کنند حمله او به همگی بود نزدیک لحظه یک براي ـــرانجام اما دربیاورند، روزگارش از دمار فض  نواك مأمور س

 فهمیدي؟ جنده، مادر ،]Weybridge[ بریجم وي اهل من": کرد تکرار و خواباند صــورتش توي کشــیده چند اســکلتی صــورت

 ".کردند می زندگی المصب هاي بیتل که همانجا. بریج وي

 ي جلسه پاسبان پنج و مهاجرت ي اداره مأمور سه و ایستاد سیاه استیشن بعد نیم و دقیقه سه ".کنیم تحقیق است بهتر": گفت استین

شکیل فوري شان حالت در دید چمچا و دادند ت شت هر جدید شان و ترس پنداري. اند شده شبیه همدیگر به نفر ه ض  را ها آن انقبا

ـــان ـــت چیزي و. بود گردانیده برابر و یکس ـــگاه به تلفن فهمید که نگذش  کامپیوتري هاي پرونده با نامش ي مقابله و مرکزي پاس

سري صله که پلیس، سرا سایی انگلیس یک ي درجه ي تبعه را او بالفا ضعش تنها نه بود، کرده شنا شیده، بهبود را و  را او بلکه نبخ

 .است داده قرار بیشتري خطر معرض در

شنهاد ها آن از یکی  اي فایده": آمد جواب ".کردیم پیدا ساحل در بود افتاده بیهوش که حالی در را او بگوییم توانیم می": کرد پی

. رفت حال از درگیري حین و کرد حمله ما به دستگیري موقع گوییم می پس "رفته؟ یادت خور مفت یکی آن و پیرزنه مگر. ندارد

 نمی حرف اصالً بود، چی اسمش یارو، یکی آن و. شد نمی دستگیرمان چیزي هایش حرف از و بود وضع خُل پیري آن که این یا

 خودش براي رفت مرتبه یک وقت آن چیه؟ ما تقصیر ماند، می شیطان عین بیندازید، بهش نگاهی یک هم، بدبخت یکی این و زد،

 پزشکی مرکز این به که این جز بکنیم؟ توانستیم می چه رئیس، جناب باشید منصف بیایید نه، بکنیم؟ توانستیم می چه ما. کرد غش

 روش همان با هم آن. کنیم بازجوییش و بگیریمش نظر تحت بتوانیم هم و برســند بهش حســابی و درســت هم تا. بیاوریمش زندان

 وضع المصب دومی یارو آن و یه پیري فقط هان؟ نفر، یک به نفر هشت چیست؟ نظرتان "... کنیم می فکر که دارد وجود دالیلی"

 .کنیم ناکارش اول است بهتر گفتم که همانطور. کنیم درست بعداً را قصه توانیم می ما. کن نگاه. کنند می قاراشمیش کمی را ما

* 
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ستان تخت روي آمد، می اش سینه از اخالط که حالی در چمچا ضعش. شد بیدار بیمار ستخوان انگار که بود طوري و  را هایش ا

 از که آن بی شـــد، تمام ســـرفه کریز که بعد دقیقه نیم و نوزده و کرد ســـرفه به شـــروع. بودند گذاشـــته یخچال در مدیدي مدت

 چهره سربرآورد، خواب ژرفناي از دوباره وقتی. رفت فرو بیمارگونه و سبک خوابی به باشد، آورده در سر فعلیش مکان چگونگی

 به حالت": گفت زد می اش شانه به نرم که حالی در زن. نگریست می او به داشت لب به بخش اطمینان لبخندي که زنی مهربان ي

ـــود می خوب زودي نه یک فقط. ش ـــی نت را خودش ".اي کرده کوچولو پَهلوي س ـــی یاس ، ]Hyacinth Phillips فیلیپس ه

 ".نیست درست که این جانم، کنم نمی قضاوت اشخاص ظاهر از وقت هیچ من": افزود و کرد معرفی فیزیوتراپیست،

 و کند را هایش کفش و زد گره را سفیدش یونیفورم. داد قرار دهانش کنار را مقوایی کوچک ي جعبه و چرخاند پهلو به را او بعد

 هاي پرده میان از او بر ســوار خواهد می و اســت اســب انگاري که نشــســت چمچا روي طوري و پرید تخت روي به ورزشــکارانه

 بار هر دوبار، روزي. است دکتر دستور": گفت توضیحا. بتازد بود چگونه داند می خدا که آن پشت غریب فضاي تا تخت اطراف

 و سـبک هایش مشـت. صـلدین بدن میانی قسـمت دادن مال و مشـت کرد بنا چابک و تند اضـافی، چینی مقدمه بی و ".دقیقه سـی

 .بود خبره کامال

ست از تازه که بینوا صلدین ولی شن در پلیس هاي کتک د ستی ست نمی را یکی این بود، شده خالص سیاه ا  زیر. کند تحمل توان

 و تالش این ولی "نکرده؟ خبر را زنم کســی چرا بروم، بگذارید کنید، ولم": زد فریاد. کوفت می مشــت و کرد می تقال زن ي تنه

 هیاســـینت فیزیوتراپیســـت شـــد باعث و انجامید طول به دقیقه دهم ســـه و هفده که آورد همراه به را دیگري ي ســـرفه کریز فریاد

ستت شش با کارم باید االن. کنی می تلف مرا وقت داري": کند سرزنشش  نکرده شروع هنوز که صورتی در باشد، شده تمام را

.ها کنی نمی ها بَدقِلِقی این از دیگر. ام  منتظر که رودئویی سوارکار مانند بدنش با همراه و بود مانده صلدین تخت روي همانطور "

 شش از را سبز اخالط زن گذشت و کشید تالش از دست خورده شکست صلدین. رفت می پایین و باال باشد، ثانیه نه پایان زنگ

ستد بیرون اش کرده ورم هاي سینت کار و بفر ست شده بهتر خیلی حالش که کرد اذعان ناگزیر شد تمام که هیا سینت. ا  جعبه هیا

 دستپاچگی با بعد و ".ایستی می سرپا زود چه دید خواهی": گفت قبراق و برداشت بود اخالط از پُر نیمه تا اکنون که را کوچک ي

 .کرد فراموش را تخت دُور هاي پرده کشیدن و رفت و خواست معذرت

 شده مسخ و جدید وضع که داد نشان بدنی سریع بررسی یک ".است چطور اوضاع ببینم که رسیده وقتش": گفت خود با صلدین

شته امیدي نیمچه دلش ته دریافت و شد گرفته حالش. مانده همانطور اش  پیژامه. باشد گرفته پایان خواب حین کابوس آن با که دا

ــبز دفعه این که بودند کرده تنش دیگري ي بیگانه و جدید ي ــاده س  بخش آن ســقف و دیوار از هرچه و ها پرده رنگ با و بود س

 هاي شــاخ و شــدند می ختم برانگیز پریشــان هاي ســم آن به هنوز پاهایش. آمد می در جور دید، می بیمارســتان ناشــناس و مرموز

 می هایی ضجه چنان صدا. بازداشت دردناك برداري فهرست آن از را او نزدیکیش در مردي صداي. بودند تیز همانطور نیز سرش

 "!نکشیده زجر من مثل کس هیچ واي،": شد می ریش آدم دل که زد

 صـداهاي داد، می تشـخیص را بسـیاري صـداهاي رفته رفته ولی. کند تحقیق کوشـید و "کیسـت؟ دیگر این": گفت خود با چمچا

صوص صداي حتی و ها، میمون ي پچه پچ نر، گاوهاي خُرناس حیوانی،  و آه دیگري سمت از بعد. مینا مرغ یا طوطی مقلد و مخ

 رسید برابر دو به آن شدت بلکه نشد، قطع تنها نه زن صداي بچه، جیغ درآمدن از پس ولی آمد نوزادي ي گریه و جیغ و زن ي ناله
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ـــداي چمچا بعد، ي دقیقه پانزده حدود و ـــنید را دوم فرزند ص ـــت اولی به که ش  در و گرفت نمی پایان زن زایمان درد باز و پیوس

صل  رحمش از فاتح سپاهی چون باورنکردنی، تعدادي به جدید هاي بچه نمود، می پایان بی که زمانی در دقیقه، سی تا پانزده فوا

 .شدند می خارج

ــناتوریوم، که داد اطالع او به بینیش ــمش یا س  غنی، هاي رایحه همراه مزرعه، و جنگل بوهاي. دهد می گند بوي نیز بود، هرچه اس

ـــرخ کره در که جاتی ادویه مانند ـــند کرده س  وقتش. دارد اي اندازه هرچیزي کرد فکر. زعفران و گلپر قرنفل، دارچین، هل،. باش

سیده ضی تکلیف که ر شن را چیزها بع شید و آویخت پایین را پاهایش. کنم رو  ابداً  جدیدش پاهاي به که آنجا از ولی برخیزد، کو

 در خیز و افت و تخت ي لبه گرفتن با و کرد برطرف را مشـکل این تا کشـید طول سـاعتی. افتاد زمین بر بالفاصـله نداشـت، عادت

 چهره که رساند، بعدي ي پرده به را خود کرد، می حفظ را تعادلش زحمت به که حالی در سرانجام. آموخت رفتن راه آن اطراف

 ،.[م. کارول لوییس اثر عجایب سرزمین در آلیس ي قصه به اشاره] آلیس داستان ي گربه چون مهاجرت، ي اداره مأمور استین، ي

 .کرد پیروي آن از سرعت به نیز بدنش ي بقیه و شد نمودار چپ سمت ي پرده دو میان

 "است؟ چطور حالتان": پرسید عریض لبخندي با استین

ند چمچا ندت فت ت لت به توانم می کی ببینم؟ را دکتر توانم می کی": گ ـــتین "کنم؟ ترك را اینجا توانم می کی بروم؟ توا  با اس

ستار. آید می زودي به دکتر": گفت مالیمت  ".برود تواند می شد خوب حالش که این محض به. آورد می لگن برایتان فیلیپس پر

ستین وقت آن ستانش پرسناژ که اي نویسنده امتنان با ا  این کردید لطف": گفت باشد کرده حل را فنی آور قلقلک مشکل یک دا

ـــتان. گرفتید را ریه بیماري یارو  بیهوش واقعاً کردیم پیدایتان وقتی که اید بوده بیمار آنقدر ظاهراً. کند می قبولتر قابل خیلی را داس

 پیره، خانم آن. دیگر مطلب یک": افزود استین. نیافت اي کلمه چمچا ".متشکرم. آوریم می خاطر به خوب تامان هشت هر. شدید

 هنوز البته. زده غیبش هم آقا یکی آن و. بوده ســرد بَره گوشــت عین کردند که پیدایش. مُرده رختخوابش در هم او. دایموند خانم

 ".نشده رد خرابکاري امکان

 کنم می پیشــنهاد شــهروند، صــلدین جناب نتیجه، در": گفت شــود خارج چمچا نوین زندگی از همیشــه براي که این از پیش و

 بزرگ هاي سم و کوچولو هاي شاخ این با ولی کنم، می صحبت اینطور ببخشید. نیندازید دردسر به شکایت طرح براي را خودتان

 پرستار، به گرش شکنجه بازگشود، وقتی و بست را چشمانش چمچا صلدین ".بخیر شما روز. آیید نمی نظر به اعتمادي قابل شاهد

 بگو، من به فقط داري، دوست که هرچه جانم؟ بروي راه خواهی می": پرسید. بود شده تبدیل فیلیپس هیاسینت ها، فیزیوتراپیست

 ".بکنم برایت توانم می کار چه ببینم تا هیاسینت، به

* 

 ".ت س سس"

 :کرد بیدار را صلدین آمد می هندي بازار یک از گویی که سلیس صداي مرموز، ي مؤسسه آن چراغ سبزرنگ نور در شب

 ".شو بیدار] Beelzebub[ بیلزبوب ت، س سس"
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ـــتاده مقابلش در که موجودي ـــت می چمچا که آمد می نظر به غیرممکن چنان بود ایس ـــرش خواس  اما. کند پنهان مالفه زیر را س

 ".نیستی تنها تو بینی؟ می. بله": گفت موجود ؟...هم خودش مگر زیرا نتوانست،

 هاي نگهبان": گفت توضیحا. ماند می دندان ردیف سه با وحشی پلنگی سر به سرش که آن حال بود، کامل انسان یک بدن بدنش

 ".زنیم می حرف همدیگر با ما وقت آن روند، می خواب به و زنند می چرت اغلب شب

 و محافظت وار حلقه اي پرده ي وسیله به تخت هر که دانست می دیگر چمچا -ها تخت از یکی از صدایی لحظه همان در درست

 مانتیکور گفت می خودش که آنطور یا پلنگی مرد و ".نکشــیده زجر من مثل کس هیچ... واي": زد ضــجه -شــود می مجزا بقیه از

]manticore [اند کرده کورش که است این اند کرده او با که کاري تنها. اي ناله لیزا این از امان": غرید کالفگی با." 

 "کرده؟ کار چه کی": گفت بود شده گیج که چمچا

 "نه؟ یا کنی تحملش توانی می تو که است این موضوع": داد ادامه مانتیکور

سی گفت می یارو این ظاهراً. بود گیج هنوز صلدین سؤول ک سخ این م ست م صیر فهمم نمی": گفت چگونه؟ و کی اما. ا  به را تق

 "انداخت؟ توان می کسی چه گردن

. شده آبی کرگدن بیشتر االن که اند خوابانده را زنی آنجا": گفت و رفت قروچه دندان سرخوردگی با دندانش رج سه با مانتیکور

سمت در اي نیجریه سوداگران سته یک. اند آورده در ستبر هاي دُم شان همه دیگري ق ستند سنگالی د  آمده تعطیالت براي که ه

 در و هستم مانکن که است ها سال االن خودم من. شدند لغزنده مارهاي به تبدیل و کنند عوض هواپیما خواستند می فقط و بودند

سام و انواع. آورم می در زیادي پول بمبئی ضر کی دیگر حاال ولی. دهم می نمایش را پیراهن و شلوار و کت اق ست حا  این با مرا ا

ـــلدین. گریه زیر زد مرتبه یک "کند؟ اســـتخدام ریخت  چیز همه جانم، نداره عیب": گفت دلداري محض خود به خود چمچا ص

 ".باش داشته جرأت. باش مطمئن شه، می درست

شم لحنی با و کرد جور و جمع را خودش موجود ضوع": گفت آلود خ ست این مو ضی که ا ضر ماها از بع ستیم حا ضع این نی  را و

ـــب هر. کنیم فرار اینجا از کنند تبدیلمان بدتر چیزهایی به ها آن که این از قبل خواهیم می ما. کنیم تحمل ـــاس ش  کنم می احس

 از تا چند راستی، هستید؟ منظورم متوجه... ها ببخشید... کنم می ول باد مُدام تازگی مثالً. کند می تغییر دارد بدنم از اي تازه قسمت

ــتان براي": داد چمچا به قوي نعنایی آبنبات قوطی یک و ".بخورید ها این ــت خوب نفس ــوه ها نگهبان از یکی به. اس  تا ام داده رش

 ".بخَرَد بسته تا چند

 کنند توصیف را چیزها که دارند را قدرت این ها آن. همین فقط کنند، می توصیف را ما ها آن": کرد زمزمه موقر لحنی با دیگري

 ".دهیم می در تن سازند می ما از ها آن که تصویري به ما و

ــکل کردنش باور": کرد مباحثه چمچا ــت مش ــال من. اس ــت ها س ــاکن اس ــتم اینجا س  ولی "...بود نیافتاده اتفاقی چنین هرگز و هس

ــید، دهانش در کلمات ــم با که دید را مانتیکور زیرا ماس ــده تنگ هاي چش ــید. نگرد می او به اعتماد بی و ش ــال؟ چندین ": پرس  س

 ".جاسوسی حتما فهمیدم، آره،. هستی خبرچین نکند است؟ ممکن چطور
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 بروم، خواهم می مسیح، حضرت یا. بروم بگذارید": نالید می زنی صداي. رسید گوش به دوردست از بلندي ي ناله هنگام این در

سی یا سیح اي خدا، اي. بروم بگذارید بروم، باید مریم، ابن عی سیار ظاهري با گرگی ".خدا م  تخت دُور ي پرده از را سرش هرزه ب

 ".اي شیشه برتا است، همان هم باز. آید می زودي به نگهبان": گفت مانتیکور به شتاب به و آورد تو صلدین

شه": کرد شروع صلدین ضیح صبرانه بی مانتیکور "اي؟ شی ستش": داد تو شه به تبدیل پو ست نمی ".شده شی  کابوس بدترین دان

 ".برود توالت تا تواند نمی حتی دیگر حاال. شکستند را آن ها حرامزاده این وقت آن": کند می مبدل واقعیت به را چمچا

 ".بدمصب تخت اون توي برو خدا به را تو زن،": گفت کنان فس فس سبزرنگ شب سوي آن از دیگري صداي

. داند نمی هم خودش": انداخت باال شــانه مانتیکور "نه؟ یا هســت ما با": بداند خواســت می. کشــید می را مانتیکور دســت گرگ

 ".است این مشکلش. کند باور تواند نمی بیند می که را آنچه

 .گذاشتند فرار به پا شنیدند، شدند می نزدیک که را نگهبانان هاي چکمه صداي که همین

* 

 وضعیت دو این نداشت لزومی دیگر پنداري. رفت خواب به باز و شد بیدار شگفتزده چمچا و نبود پمال یا دکتر از نشانی بعد، روز

ضاد  پایان بی توهّم نوعی تا آمدند می بیرون یکدیگر از و شدند می جاري یکدیگر در که بودند هایی حالت بلکه شوند، تلقی مت

ـــرت با دارد که دید دید، را ملکه خواب... کنند ایجاد حواس ـــقبازي مالطفت با علیاحض  دولت بود، انگلیس بدن او. کند می عش

 .هایش لذت ماهتاب بود، اش معشوقه او. باشد همراهش تا بود کرده انتخاب را او صلدین و مجسم،

 تو": گفت گوشش زیر شد تمام که کارش ولی. داد در تن قال و قیل بی او و بزند مشتش و کند سواري تا آمد وقت سر هیاسینت

 هم من باشـی تو اگر": شـنید را خود صـداي. اسـت شـریک بزرگ ي توطئه در نیز او که فهمید صـلدین و "همدسـتی؟ بقیه با هم

 بسـیار هاي مشـت از یکی که افتاد فکر این به و کند می پرش گرمایی کرد احسـاس چمچا. جنباند سـري رضـایت با او و ".هسـتم

: شــد بلند کور مرد طرف از صــدایی لحظه همین در درســت که. گیرد دســت در را فیزیوتراپیســت نیرومند ولی کوچک و لطیف

 ".ام کرده گم را عصایم عصایم،"

 صاحبش دست به و برداشت را عصا. رفت کور مرد سوي به شتابان و پرید پایین چمچا روي از و ".بینوا بدبخت": گفت هیاسینت

 "خب؟ باشد؟. بینمت می امشب": گفت و برگشت صلدین پیش و داد

 ها مریض بدهم، انجام را کارم باید چمچا، آقاي هستم پُرکاري زن من": گفت تیز و تند او ولی بماند، بیشتر زن خواست می دلش

 ".ببینم را

ــلدین رفت، وقتی ــت به ص ــید دراز پش  حتما که کرد خطور ذهنش به فکر این و زد لبخند مدید مدتی از پس بار اولین براي و کش

 افکار چنین تعقیب فرصت که این از قبل. بود شده بیدار پوست سیاه زن یک به نسبت رمانتیکش احساسات آخر. دارد ادامه مسخ

 :داد فرا گوش اختیار بی چمچا و کرد صحبت به شروع باز کور ي همسایه بیابد، را اي پیچیده
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ضاي با دارد مرد که برد پی صلدین ".دانم می را فهمیدگیتان و مهربانی قدر و هستم و بوده شما متوجه ام، بوده شما متوجه من"  ف

. کنم فراموش را مهربانی که نیستم آدمی من": کند می صحبت ایستاده، هنوز فیزیوتراپیست کرد می تصور حتما که جایی خالی،

 دیگر او که بگوید نیامد دلش چمچا "...داشـــت خواهم یاد به امتنان با را آن که بدانید اکنون ولی کنم، تالفی بتوانم روزي شـــاید

 امیدوار توانم می": کرد سؤال فضا از کور مرد سرانجام تا داد فرا گوش اندوهگین. رفت پیش مدت یک عزیز دوست. نیست آنجا

 سنگین و یکباره نشستن صداي خشک، اي خنده شد، سکوت بعد "ها؟ وقت بعضی اندکی؟ بیاورید، خاطر به مرا هم شما که باشم

 مثل کس هیچ... واي": زد بانگ زد می حرف خودش با که مرد و شـــد شـــروع باز ناپذیر تحمل اي وقفه از پس آخر، و مرد یک

 ".نکشیده زجر من

ــید چمچا ــیدن براي تالش ي همه اندیش ــت، اوج به رس ــتمان خیانت با ولی اس ــرش ــویم می روبرو س ــتیم هایی دلقک ما. ش  در هس

 هایم رگ در سیاه مایعی حاال و بودم، گرم. بودم تر خوشبخت و سبُکتر من وقتی یک. گرفت فرا را او تلخ حسی. تاج جستجوي

 .است جاري

 .رود می خط آخر تا و است ها آن با که گفت مانتیکور و گرگ به شب آن. درك به. نبود خبري پمال از هنوز

 کرده پاك اخالط از کامال را صلدین هاي ریه فیلیپس هیاسینت خانم هاي مشت دیگر. پیوست وقوع به بعد شب چند بزرگ فرار

 را هایی آن بلکه سناتوریوم، ساکنان تنها نه و بود یافته سازمان خوب بسیار که درآمد آب از بزرگ مقیاس در عملی فرار این. بود

 نزدیکی در مرکزي، بازداشـــتگاه هاي میله پشـــت و نامید می.[ م. اســـت فرانســـه زبان به متن در. زندانی] detenus مانتیکور که

ـــناتوریوم ـــر به س ـــتانژهاي از که چمچا. گرفت برمی در نیز را بردند می س  تا ماند منتظر تختش کنار همانطور نبود، فرار بزرگ اس

 ســابقشــان نگهبانان که اي بســته پا و دســت مردان کنار از عبور از پس و گریختند ها کابوس بخش آن از اتفاق به و آمد هیاســینت

 قابل غیر موجودات چمچا و گریختند می بسـیاري هاي سـایه نورانی شـب آن در. پیوسـتند مهتابی و سـرد شـب شـفافیت به بودند،

صوري شره یا گیاه، نیمه زنان و مردان: دید را ت ضی در حتی و ح  شاخ دماغ جاي به که بودند مردانی. سنگ یا آجر نیمه موارد بع

شتند کرگدن شتگاه مجتمع مرز سوي به صدا بی و شتاب به هیوالها. زرافه گردن درازي به هایی گردن با زنانی و دا  مرکزي بازدا

 می را بقیه انتظار بودند، جویده حصــار از که بزرگی هاي ســوراخ کنار آنجا، در دندان تیز شــدگان مســخ ســایر و مانتیکور. رفتند

 چمچا صلدین. رفتند خود راه به یک هر نیز شرمی هیچ بی ولی امید، بی اگرچه آزادانه، و آمدند بیرون همگی وقت آن و کشیدند

 شرق گفت هیاسینت. کرد می صدا کالپ کلیپ رو پیاده آسفالت روي صلدین هاي سم و دویدند می هم کنار فیلیپس هیاسینت و

 شرق، شرق، سمت به ها آن. برد میان از پیچید، می هایش گوش در که را دیگري صداي آن خودش، پاهاي صداي وقت آن و

 .شد می منتهی لندن شهر به که دویدند می هایی خیابان در و شرق
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شی جامپی ستان انفجار در را شوهرش مرگ خبر چمچا پمال که شبی همان ،]Jumpy Joshi[ جا  پمال که شرایطی در و شنید، بُ

 وراي از شب هاي نیمه در که صلدین، کالجش، قدیمی رفیق صداي شنیدن رو این از. شد همبستر او با نامید، "محض اتفاق" بعداً

ضی ببخشید، کنم می خواهش ببخشید،: کرد ادا را کوتاه کلمه شش آن و درآمد، قبر  بعد ساعت دو از کمتر هم آن. ام گرفته عو

 آلود خواب پمال. داد قرارش تنگنا در بودند، داده انجام را دوپشــته حیوان عمل ویســکی بطر دو کمک به پمال و جامپی که این از

 بود، اشتباه": بگوید گرفت تصمیم او و "بود؟ کی": پرسید و زد غلتی سویش به داشت چشم به ضدنور سیاه ماسک که حالی در

 .نداشت اشکالی خود نوع در که ".نباش نگران

 عادت طبق و نشــســت تخت روي راســت برهنه همانطور. بکشــد دوش به تنهایی به را نگرانی بار ي همه بود ناچار بعد به آن از اما

   .کرد می راحتش کار این. مکیدن را راستش دست شست کرد بنا همیشگی

 داشت عصبی هیجان و آشفتگی براي عظیم ظرفیتی و سیمی آویزهاي رخت به شبیه هایی شانه که بود اندام کوچک مردي جامپی

شکی کامال هنوز که موهایش ریزش، و گودرفته هاي چشم پریده، رنگ ي چهره و . دادند می خبر درونش ِسر از بود، فرفري و م

 ایستاد می سیخ مُدام موهایش و بود فایده بی کشیدن برس و زدن شانه دیگر که بود زده هم به را موها این آنقدر منقبضش انگشتان

 ي خنده ي عالوه به موها، این. است داشته عجله و کرده دیر و شده بیدار خواب از االن همین انگار که بخشید می او به ظاهري و

سکه با توأم بینانه، خودکم آلود، شرم سم اش، هیجانزده زیادي و سک صلیش ا شید که را ا  مبدل ترقه یا جامپی لقب این به بود جم

سانی حتی همه، که بود کرده ستین براي که ک شنا او با بار نخ  جز به همه بله، کرد، فکر. بردند می کار به خود به خود شدند، می آ

ــلدین زن پمال، ــتش آلود تب حالتی با که حالی در و. ص ــس  گفت باید انگار. کن کمکم خدا یا بیوه؟ گفت خود با مکید می را ش

 که بود غریب آنقدر. زمانه و دوره این در هم آن اي، اپرایی اتفاق عجب. آب در گوري از بازگشت. بود رنجیده چمچا از. همسر

 .بشود ناشی غلط ایمان از که کاري مثل. آمد می ناشایسته نظر به

شسته سنگین و متین بگرید، که آن بی بود دیده و بود رفته پمال ي خانه به عجله با بود شنیده را خبر که این محض به ست ن  پمال. ا

ـــع که اش، مطالعه اتاق به را او  هاي باغچه آبرنگ تابلوهاي دیوارها روي. برد بود کنی جمع آشـــغال به تمایلش از حاکی آن وض

 متن در. سوسیالیست حزب] Partido Socialista بود شده نوشته زیرش که اي افراشته هاي مشت پوسترهاي کنار در سرخ گل

 از را راهش جامپی وقتی. خورد می چشم به افریقایی ماسک دسته یک و دوستان عکس و بود آویخته.[ م. است اسپانیایی زبان به
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 ي مسأله": گفت احساس بی صدایی با پمال جست، می فمینیستی تخیلی -علمی هاي رُمان و صدا ي روزنامه ها، زیرسیگاري میان

ـــت این آور تعجب ـــوراخ او مرگ باشـــد چه هر کردم فکر دادند، خبر من به وقتی که اس  ایجاد من زندگی در کوچکی خیلی س

شرد می را گلویش بغض که جامپی ".انداختم باال شانه و کرد خواهد ستاد، ترکاند، می را دلش ها خاطره و ف  بلند را بازوهایش ای

 در ناغافل که ماند می خفاشی به وحشتزده و رو و رنگ بی ي چهره آن با شکلش، بی سیاه پالتوي آن که حالی در زد، بال و کرد

 به شــروع پیش ســاعت چند از گفت پمال. افتاد ویســکی خالی هاي بطري به چشــمش وقت آن. باشــد افتاده گیر روز و شــنیع نور

 روي کنارش جامپی. اســت داده ادامه کار این به اســتقامت، دو ورزشــکاران پشــتکار با دار، ریتم و آرام حاال، تا و کرده نوشــیدن

شو تخت ست کوتاهش و تا ش شنهاد و ن ست میلت طور هر": گفت پمال. کند بازي را راهنما نقش کرد پی ستش به را بطري و ".ا  د

 .داد

 هم دست به دست اخیر راز این و زدگی می سردرد و مکید می را شستش بطري لب جاي به و نشسته تخت روي صاف که حاال

شت، عادت می به نه او آخر( کوفتند می اش جمجه درون داده، ساس جامپی ،)راز به نه دا شک دیگر بار کرد اح شمش به ا  می چ

صمیم و آید  بود بزرگی انبار. نامید می "کمینگاه" را باال ي طبقه صلدین. رفتن باال ها پله از کرد بنا. بزند قدمی و برخیزد گرفت ت

ــت بام به اي پنجره که ــم به محله پارك دیگرش هاي پنجره از و داش ــریین کاج، هاي درخت از پُر که خورد می چش  آخرین و ش

 هم شاید. است ما نوبت حاال بود، ها نارون نوبت اول اندیشید، جامپی. بودند مانده برجاي طوالنی هاي سال از که بود هایی نارون

ـــداري درختان مرگ ـــرش. بود هش ـــب وقت این در را بیمارگونه افکار این تا داد تکان را س  ماهون چوب میز لب و بزند کنار ش

 الغري دختر کنار بود ریخته آبجو و شراب رویش که میزي لب همینطور کالجشان در پارتی یک در هم بار یک. نشست دوستش

. زد می برق اي نقره سپرهاي چون هایش پلک و بود انداخته پُربنفش شال و پوشیده توردوزي مشکی مینی لباس دختر. بود نشسته

ـــالم حتی دختره به که دید نمی خود در جربزه آنقدر جامپی  بر مبتذل و معمولی اي جمله و کرد او به را رویش آخر اما. کند س

 گفت دهد حرکت بود، زده ســیاه ماتیک که را، هایش لب که آن بی و انداخت ســراپایش به تحقیرآمیز نگاهی دختره. آورد زبان

 و "ادبند؟ بی قدر این چرا شهر این دخترهاي ببینم بگو": بود گفته اختیار بی و برآشفته جامپی و فهمیدي؟ است، مُرده گفتگو این

 بعد دقیقه چند. اند تو مثل پســرهایش بیشــتر چون بود داده جواب بالفاصــله بدهد، کردن فکر زحمت خودش به که آن بی دختر

 بود مجسمی تصویر. داشت تن به سفیدي کورتاي و داد می.[ شرقی هند نعناي نوعی] patchouli پاچولی گند بوي. رسید چمچا

 گفت خود با جاشــی جامپی و بازآمد قدیم تلخی. رفت او با دختره بعد دقیقه پنج و داشــتند، زمین مشــرق از ها المصــب این که

 روتختی به تبدیل که کتی: بشــود دهند می پول باالیش و خواهند می ها آن چه هر بود حاضــر. شــد نمی ســرش خجالت حرامزاده

 با است بهتر. آمد خودش به انگار اینجا در. دارد اندازه چیزي هر. خور مفت هاراکریشنادهاي بیند، می هم را شما کف و شود می

شوي روبرو واقعیت شید ب ستش. جم ست این واقعیت. آمدند نمی طرفت دخترها را سادت جز اش بقیه و ا ست ح . داد وا کمی. نی

 .نه هم شاید و باشد مُرده شاید داد ادامه و باشد اینطور شاید خُب

 یک اتاق کاریکاتور: آمد انگیز غم خاطر همین به و مصـــنوعی اي گونه به خواب بی فضـــول آن نظر به چمچا اتاق دکوراســـیون

شه صاویر از پُر. بود هنرپی ضا ت  گرفته نمایش حین که هایی عکس شده، قاب هاي برنامه نمایش، هاي تراکت همکاران، ي شده ام

 یک. ماسک. زندگی از تقلیدي بود، کیلویی اتاق یک. هنرپیشگان خاطرات متعدد جلدهاي ها، جایزه ها، روزنامه ي بُریده بودند،

سک شم به نوظهور شیء یک سطح هر روي. اتاق این بود ما سمه پیانو، شکل به هایی سیگاري زیر: خورد می چ  کوچک ي مج
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 دیوارها، روي جا، همه و بود، کشیده سرك کتاب ي قفسه پس از که.[ فرانسه پانتومیم سنتی و شوخ پرسناژهاي از یکی] یرو پی

سترهاي شته] اروس که چراغی نور در سینما، پو شق ي فر ست در برنزي.[ م. ع شت، د  سوي آن از قلب، شکل به اي آینه در دا

 عزیزم و بوسند می را دیگر هم که است این ها تئاتري رسم. کشید می نعره عشق به صلدین نیاز اتاق، سقف و خونی قرمز موکت

 به ماسک، یک دلداري کم دست یا رضایت جلب. است سرشار ساختگی عشق از هنرپیشگان ي روزمره زندگی. کنند می خطاب

 می وا کاري هر به که دارد خانه چمچا وجود در یاسی فهمید جامپی. نیست دشوار چندان کند می جستجو آنچه پژواك ي وسیله

 آمیز محبت ي کلمه یک تا دربیاید شــکلی هر به و بپوشــد را مزخرفی لباس هر بزند، کاري هر به دســت اســت حاضــر او: داردش

ــنود ــلدینی هم آن. بش  نمی کفایت زرنگیش و مالحت آن با پمال حتی. بیچاره غزمیت. نبود ناموفق زن مورد در وجه هیچ به که ص

 .کرد

 روي را سرش پمال دوم، ویسکی پایان نزدیک. است داده دست از زنش براي را خود کفایت آرام آرام نیز صلدین: که بود معلوم

 نمی درگیري به منجر کنم می عقیده اظهار بار هر که هستم کسی با که این از دانی نمی": بود گفته زده مِی و بود گذاشته اش شانه

شم می راحتی نفس چه شود، سی. ک شته طرفدار که ک ست ها فر شق": گفت باز او و ماند منتظر جامپی ".ا  سلطنتی ي خانواده عا

 واقعیت کردي می کاري هر. بود پُستال کارت یک برایش همیشه کشور این. ملکه مجلسین، کریکت، بازي. شود نمی باورت. بود

 مردي. بود الدین صالح هم واقعاً": گفت او. نهاد جامپی دست روي تصادفاً را دستش و بست را چشمانش ".دید نمی را آن پشت

ست مقدس سرزمینی فاتح که ستانی. ا شی هم تو و... بود معتقد آن به که انگل  روي و کشید کنار را خودش پمال ".بودي آن از بخ

 معاش عقل قیمه، پاي گرم، آبجوي. بودم بدپیر بریتانیاي خود من آن؟ از بخشی": شد دراز ها آشغال و کاغذ هاي گلوله ها، مجله

 خود طرف به را او و کرد دراز جامپی سوي به را دستش ".دارم وجود حقیقتاً و واقعاً... من ج، ج دارم، واقعیت من آخر ولی. من و

 .بود شده. بله "شدي؟ منظورم متوجه": بوسید صدا و سر پر و غیرعادي حالتی با را او و نهاد لبش بر لب کشید،

ـــید می کنار را خودش که حالی در بعداً  می فالکلند جنگ به راجع را هایش حرف باید": گفت رفت می ور موهایش با و کش

 وقت آن. است خبر چه بینی می روي می و رسد می گوَشت به پایین از صدایی شب هاي نصفه کن فرض پمال، گفت می. شنیدي

 می چه تو. باال برگرد کند می امر و گرفته دســـت در تیري هفت که افتد می اي نکره مرد به چشـــمت نشـــیمن اتاق در مرتبه یک

 تحمل شود نمی را این و اند شده خانه وارد مهاجمین. دیگر است همین مسأله خُب. باال ي طبقه روم می است، معلوم گفتم کنی؟

 آســان هاي تمثیل این ناچاري اگر گفتم": اند شــده ســفید انگشــتش بندهاي و کرده مشــت را هایش دســت پمال دید جامپی. کرد

 و است ها آن ملک اي خانه کنند ادعا همزمان نفر دو که است این مثل. خیر نه. ببر کار به درست را ها آن ببري، کار به را وامانده

 با جامپی ".است واقعیت عین این. است اینطوري قضیه. برسد تیر هفت با دیگري کرده، غصب را خانه ها آن از یکی که حالی در

... راستکی ،.[مربا] Jam جم آقاي است اینطور بله،": گفت زد می زانویش به دست با که حالی در او و داد تکان سر جدّي حالتی

 ."بده ویسکی قلپ یک حاال. است اینطور حقیقتاً و واقعاً

 این با خانم این. بابا بکش دست ام؟ -بونی کاست مسیح، یا گفت خود با جامپی. فشرد را ضبط ي دکمه و شد خم جامپی روي از

شونت اداهاي همه سیقی از هنوز ایش حرفه -نژادي آمیز خ  در وقت آن. چیکابوم بوم .شد شروع آهان. شد نمی سرش چیزي مو

. بود هفتم و سـی و صـد مزمور. گریه زیر زد بود، سـاخته جاري چشـمش از را طبیعی هاي اشـک مصـنوعی احسـاسـات که حالی

 .خواند بیگانه سرزمینی در را خدا سرود توان می چگونه زد، می بانگ ها قرن ماوراي از داوودشاه
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سته زمین روي که حالی در پمال ش شمان با ن سته چ شو تخت به را سرش ب سه در را سرود این": گفت بود داده تکیه تا  مجبور مدر

 کرد بنا و داد تکیه فشرد، را ضبط توقف ي دکمه... گریستیم اوه، اوه، بودیم، نشسته که همانجا بابل، رود کنار ".بگیریم یاد بودیم

 نیاورم، یاد به را تو اگر ببرد، یاد از را هایش مهارت تا وادار را راسـتم دسـت کنم، فراموشـت اگر اورشـلیم، اي": خواندن حفظ از

 ".ندهم ترجیح را اورشلیم شادیم در اگر

 که دید می را مزامیر خواندن و شــبانگاه و صــبحگاه ســرودهاي آن. دید خواب را مذهبیش ي مدرســه رفت، که خواب به بعداً،

ـــود بیدار تا داد می تکانش که حالی در و پرید جامپی ناگهان ـــده چه بگویم تو به باید. ندارد اي فایده": زد داد ش . نمُرده او. ش

 ".است زنده المصب. گویم می را صلدین

* 

 چشم به میانشان در سفید تارهاي نخستین که اش زده حنا و پُرپشت موهاي درون را هایش پنجه نشست، دوزانو شد، بیدار بالفاصله

 هیچ بی ناگهان وقت آن. شد تمام جامپی حرف تا خورد نمی جم و بود نشسته موها در دست برهنه، همانطور و برد فرو خورد، می

شداري شت کرد بنا ه شت نیرو تمام با. جامپی هاي شانه و بازوها سینه، به زدن م شت چند. زد می م . خواباند صورتش توي هم م

شسته پیشش همچنان بود، شده مضحک پمال توردوزي روبدوشامبر با اش قیافه که جامپی شت و بود ن  شل را بدنش. خورد می م

شت. داد می تن و بود کرده ساس جامپی. بود خیس عرق از بدنش گرفت، پایان که زدنش م سته بازویش کرد اح ست شک  نفس. ا

 .کردند سکوت دو هر. نشست پیشش زنان

 می خیال": گفت بعد اندکی و جنبید احتیاط با جامپی. لیسید را چپش پاي و زد پنجه او به. آمد می نگران نظر به شد، وارد سگش

صدیق سر با پمال ".شده گم کردم سمش فقط. پرداختم را باج من و گرفتند تماس دزدها ولی": کرد ت  االن و اند کرده عوض را ا

  ".کنم تلفظ درست را] Sher Khan[ خان شِر توانم نمی که من. ندارد هم اشکالی. دارد نام] Glenn[ گِلِن

 ".کردي االن که کاري این": کرد شروع. کند گفتگو است مایل کرد احساس جامپی بعد اندکی

 ".خدا واي"

ست کاري مثل. نه" شد زندگیم کار بهترین شاید که کردم، بار یک من که ا ستان در ".با ست صلدین ،1967 تاب  غیر" و ساله بی

سی  هم زندگیت تمام در بار یک افتاده، فیل دماغ از آقاي": بود برده جنگ ضد تظاهرات یک به خودش همراه تهدید با را "سیا

ــده، که ــطح به را تو خواهم می ش ــن هارولد بود قرار ".بیاورم خودم س ــت( ویلس  از کارگري دولت چون و بیاید )وقت وزیر نخس

ـــود برپا تظاهراتی بود قرار کرد، می جانبداري ویتنام در امریکا درگیري ـــاي براي": گفت. رفت همراهش چمچا. ش  حس ارض

 ".کنند می تبدیل کننده ازدحام مشتی به را خودشان باهوش، ظاهر به هاي آدم چگونه ببینم خواهم می. آیم می کنجکاویم

 همراه که چمچا و جامپی. بودند شده خیس استخوان مغز تا اسکوئیر مارکت در کنندگان تظاهر. بارید باران اقیانوس یک روز آن

 قاتل مثل را خودشـان که دانشـجو دو. مخصـوص لژ گفت چمچا. یافتند شـهرداري هاي پله نزدیکی در را خود رفتند، می جمعیت

 بودند زده چشم به تیره عینک پوشیده، بلند پالتوهاي و مشکی شلوار ها آن. بودند ایستاده کنارشان بودند، کرده درست روس هاي

 کاغذ رویش و بود خورده خیس ســیاه جوهر در قبالً که بودند کرده پنهان هایی فرنگی گوجه بغلشــان زیر کفش هاي جعبه در و
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سبانده سفیدي شت حروف با که بودند چ شته رویش سیاه در سیدن به مانده کمی. بمب بودند نو ست ر  به ها آن از یکی وزیر، نخ

 لطفاً آمد، درازش ماشین در ساخته خود وزیر نخست ویلسون، آقاي وقتی کنم می خواهش. ببخشید": گفت و زد پاسبانی ي شانه

 به حاال. آقا خوب بسیار هه، هه": گفت پاسبان ".کند پرتاب را هایش بمب بتواند من دوست تا بکشد پایین را شیشه بخواهید ازش

 مثل. کنید پرتاب ایشــان به هم فرنگی گوجه توانید می. نیســت مربوط ما به چون کنید، پرتاب مرغ تخم توانید می. گویم می شــما

شته جعبه در که هایی آن شان و اید گذا شان و اید کرده سیاه را رنگ ست مربوط ما به هم این. بمب اید نوشته روی  یک اگر ولی. نی

 روزهاي آن یاد ".آورد می را دخلتان تیرش هفت با ایســـتاده اینجا که همکارم وقت آن کنید، پرتاب ایشـــان طرف به ســـمی چیز

سید، که اتومبیل... بود جوان هم دنیا روزها آن. خیر به جوانی  وقت آن. شدند سوا هم از چمچا و جامپی و خورد تکان جمعیت ر

 پایین و باال کرد بنا جامپی و شد قُر کاپوت. پرید آن کاپوت روي و رفت باال ویلسن هارولد لیموزین از و شد ظاهر جامپی ناگهان

 :پرید می مردم شعارهاي ریتم با وحشی هاي آدم مثل و پریدن

 .مین هوشی باد زنده بریم، می جنگیم، می

شید داد صلدین شتند و بود ویژه ي اداره هاي آدم از پُر جمعیت که خاطر این به. پایین بیا: ک  ولی" آمدند، می اتومبیل طرف به دا

 استخوانش مغز تا. پرید می باالتر و باالتر داد، ادامه پریدن به جامپی ولی ".المصب. بودم شده خجالتش باعث که دلیل این به بیشتر

شفته بلندش موهاي و خیس سطوره درون پرنده جامی. بود آ سن. کهن هاي سال آن ي ا سیا و ویل  ترس از عقب صندلی روي مار

 و خیس هاي چهره دریاي میان سر با و کشید عمیق نفس جامپی ممکن، ي لحظه آخرین در. مین هوشی هو، هو،. بودند شده دوال

ستند هرگز ها آن. شد ناپدید و پرید مهربان شتر صلدین": آورد یاد به جامپی. کثافت هاي خوك: بگیرند را او نتوان  هفته یک از بی

 داغانت بزنند تیر با راحت توانســتند می ها پلیس آن که باشــی شــده ملتفت امیدوارم گفت کرد، که شــروع و زد نمی حرف من با

 ".نکردند را کار این اما. کنند

شسته تخت روي هم پَهلوي هنوز ست پمال بازوي به جامپی. بودند ن ستم می فقط": کشید د سی چه فهمم می که بگویم خوا سا  اح

 ".بود الزم ولی آمد، می ممکن من نظر به. بم م. و. داري

 ".گویی می که است همینطور ولی. ببخش مرا. من خداي": گفت چرخید می سویش به که حالی در زن

* 

شید طول ساعت یک صبح شغال در مُدام تلفن. بگیرند را هواپیمایی شرکت ي شماره شدند موفق تا ک  و. بود فاجعه خبرجویان ا

 اي حرفه طور به که زنی صداي سیم سوي آن از -بود خودش صداي. کرد تلفن اینجا به او آخر اصرار دقیقه پنج و بیست از پس

 دردناك ي لحظه این در شـــما با و دارید احســـاســـی چه فهمم می": گفت برســـد، بحرانزَده هاي آدم کار به تا بود شـــده تربیت

. مادام ببخشید": نداشت باور را بود آورده زبان بر پمال آنچه از اي کلمه آشکارا بود، شکیبا بسیار اگرچه صدا ".کنم می همدردي

 مواقع در که چمچا پمال ســرانجام ".شــده منفجر پایی هزار ســی در هواپیما ولی کنم، دار جریحه را شــما احســاســات خواهم نمی

: کشـــید جیغ گوشـــی داخل کرد، می قفل خودش روي به را حمام درِ گرفت، می اش گریه وقت هر و بود، منضـــبطی آدم عادي

 تلفن دستگاه روي را گوشی سر آخر و ".گویم می چه ببینید کنید گوش. نزنید ها حرف این از دیگر. کنید بس خدا به ترا خانم"

 را اي قهوه و درآمد لرزه به بدنش ترس از افتاد، او چشمان و چهره حالت به چشمش تا که چرخید، جاشی جامپی سوي به کوبید،



 AVAYeBUF                                                                                                                                                   سلمان رشدي

142 
 

 صاحب هاي بال با آسمان از البد ها؟ است زنده هنوز. عوضی مارمولک": گفتن ناسزا به کرد بنا پمال. ریخت آورد می برایش که

ـــت و آمده فرود اش مُرده ـــوپرمنیش کوفتی رخت تا رفته تلفن اتاقک نزدیکترین طرف به یکراس  تلفن زنش به و بیاورد در را س

. بود آویخته مغناطیســی نوار از پمال چپ بازوي کنار که افتاد کارد تعدادي به چشــمش جامپی و بودند آشــپزخانه در ها آن ".بزند

ـــرت به بالیی که این از قبل": داد نمی مهلت او ولی بگوید، چیزي تا کرد باز را دهانش  چقدر من. کن گم را گورت بیاورم س

 ".نفهمیدم که بگو را من. تلفن پشت صداي: کردم باور را عوضی تو حرف که احمقم

 شست بود گذاشته را اسمش و بود کرده سیار دیسکوي به تبدیل را رنگش زرد استیشن مینی عقب جامپی هفتاد، ي دهه اوایل در

 چمچا که همان بود، ،]Finn MacCool[ کول مک فین ایرلند، ي رفته خواب به و اي افســـانه غول بزرگداشـــت منظورش. فین

شت عادت  از اي، مدیترانه ي لهجه ته با کرده، تلفن و گرفته شوخیش جامپی با صلدین روزي. بخواندش "دیگر هالوي یک" دا

سیس جکی خانم طرف ست اونا ست" که بود کرده درخوا سیقیش خدمات "ش سکورپیو ي جزیره در را مو  ارایه] Skorpios[ ا

ـــفر البته. بگیرد دالر هزار ده مقابل در و بدهد له به و بود مجانی نیز یونان به همکارانش از نفر پنج و خود س ـــی  هواپیماي ي وس

: داد جواب. بود پلید اعمال آن از جاشی، جامپی چون اي ساده و صاف آدم سر به بالیی چنین آوردن. گرفت می انجام خصوصی

 جامپی و کرد تلفن بعد ساعتی صلدین وقتی. شد روحی بحران دچار وقت آن و ".بکنم را فکرهایم تا بدهید مهلت ساعت یک"

. است بیهوده او با شوخی و بیند می را شدن قدیس ي دوره دارد دوستش فهمید کرد، رد سیاسی دالیل به را اوناسیس خانم دعوت

 بگویید ایشان به کنم می خواهش": بود داده پاسخ نگران جامپی و ".شوند می دلشکسته اوناسیس خانم مطمئنا": بود گفته سر آخر

 ".پسندم می هم خیلی را ایشان شخصاً من بخواهید را راستش. نیست شخصی وجه هیچ به مسأله

 توانیم می حاال و. طوالنی زیادي مدتی. شــناســیم می که اســت طوالنی مدتی را یکدیگر همه ما اندیشــید پمال رفت، جامپی وقتی

 .دهیم آزار دهه دو خاطرات با را همدیگر

* 

 نباید انگار اندیشید صداها گرفتن اشتباه ي درباره راند، می زیاد سرعت با 4.ام ي جاده در شان کهنه جی. ام که بعدازظهر روز آن

ــخت قدر این ــرعت از. بگیرم س ــه خودش چند هر. برد می لذت س ــادي به همیش  ابداً  ایدئولوژیک دیدگاه از که بود کرده اقرار ش

 .نیست درست

 کوشش صرف جهات بسیاري از زندگیش اوقات بیشتر که داشت صدایی بود، آمده دنیا به الولیس خانوادگی نام با که چمچا پمال

سري، توئید، ي پارچه از صدایش پنداري. بود شده آن جبران براي ستانی، پودینگ رو  دار، شیروانی هاي خانه هاکی، چوب تاب

 این با و بود شده درست ارتجاع و بزرگ هاي سگ کلیسا، در خانوادگی هاي نیمکت ها، راهبه خانگی، هاي پارتی سدل، صابون

ست صداي بلندي به دارد، نگه پایین را آن کرد می سعی مُدام که شیده فراك هاي بدم  قرص شبانه هاي کلوپ در که بود اي پو

ـــدایش، خاطر به که بود این زندگیش تراژدي بود که جوانتر. کنند می پرتاب اطراف به نان ـــی و دار مزرعه هاي جنتلمن ص  بعض

 زیست، محیط حفاظت هواداران برخورد که حالی در افتادند، می دنبالش داشت، نفرت ازشان وجود تمام با او که شهري مردهاي

 عمیق ظنی ســوء با کرد، می احســاس نزدیک ها آن به را خود غریزي طور به که جهان تغییر مدافعان و صــلح براي تظاهرکنندگان

شان که بود همراه شان او از داد می ن ش شتگان طرفدار شود می چطور. نیامده خو  اند افتاده فیل دماغ از که هایی آدم مثل و بود فر
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 تصــمیم بود واداشــته را پمال که دالیلی از یکی. رفت می قروچه دندان پمال و آوردند می هجوم گذشــته خاطرات کرد؟ صــحبت

ستش و بیا -بگیرد شت بازي این از قبل -بگو را را  پی و شده بیدار خواب از روز یک که بود این دهد، خاتمه ازدواجش به سرنو

ــق وجه هیچ به چمچا که بود برده ــداي آن بلکه نبود، او عاش ــایر پودینگ گند بوي که را کذایی ص ــتی و یورکش  نیروي هاي کش

 ساکنش خواست می وجود تمام با که انگلیس، قدیمی رؤیاي پُرتوان و فام سرخ صداي آن داشت، می دوست را داد می دریایی

 .گریخت می آن از دیگري که بود شده کشیده چیزي آن سوي به یک هر. بود متضاد هاي هدف ازدواج یک این. باشد

ــف وقت آن. نمانده زنده کس هیچ ــب نص ــدار با احمق جامپی ش ــت که بود خورده یکه آنقدر اش، بیهوده هش  از بود نکرده فرص

 بزنی، جا اعتماد بی را خودت نیســت الزم -کننده ارضــا کامال -بگو را راســتش -طریقی به بازي عشــق و جامپی با شــدن همبســتر

ـــد می روبرو زیادي چیزهاي با باید -بود؟ کی گذراندي خوش همه این که باري آخرین ـــتاب آخرین با بنابراین. ش  می ممکن ش

سد، خودش به شهر از خارج قیمت گران هاي هتل از یکی در روز چند بود بهتر. گریخت  لعنتی جهنمی حالت این از دنیا شاید بر

شان را طبقاتیم واکنش دارم دانم، می: داد اجازه خودش به باشد، خُب. لوکس زندگی کمک به مدارا. آمد می در به  به. دهم می ن

 .کن در کونت از باد مثل را آن داري، اعتراضی هم اگر. بکنم را کارم بگذار. درك

 برق و رعد شدند، ظاهر تیره ابرهاي مرتبه یک. کرد تغییر هوا وضع وقت آن. گذشت سوییندن از ساعت در مایل یکصد سرعت با

 با را او و مُرد می بود برش و دُور کس هر. نمانده زنده کس هیچ. داشــت نگه گاز پدال روي را پایش. گرفت شــدیدي باران و زد

 به توانســت می که کالســیک آثار محقق پدرش،. کند تف ســویش به را ها آن که نبود کســی. گذاشــت می تنها واژه از پُر دهانی

ــازد تجنیس کهن یونانی ــدایش و بس ــدایی بود، داده او به ارث به را ص  جنگ زمان در که مادرش و بود، نفرینش و ماترك که ص

صه پدر براي ست می و بود یاب راه خلبان پدرش. خورد می غ  که شبی میان در سرعت، کم هواپیماي آن در بار یازده و صد بای

شن ها افکن بمب راهنمایی براي را آن هواپیمایش هاي چراغ تنها ستان به آلمان از کرد، می رو  پژواك آن با وقتی. کند سفر انگل

شش در آك -آك شت، گو سم مادر بازگ  رفت، دنبالش به هرجا بعد به آن از که شد چنین و نکند ترك را او هرگز که خورد ق

سردگی آرام. خالء درون حتی  که وقتی و آورد نمی شانس پوکر بازي در پدر که چرا قرض، درون و نیامد باز آن از هرگز که اف

 هرگز پمال. یافتند را خود راه آخرین دو هر که بلند ســاختمانی فراز تا ســرانجام و. کرد قمار او هاي پول با کشــید، ته خودش پول

شتر نبخشید، را ها آن ست نمی وقت هیچ که خاطر این به بی شان تواند نمی که بگوید ها آن به توان  به کرد شروع وقت آن. ببخشد

ضر مثالً. بود مانده وجودش در ها آن از هرچه کردن رد شد حا ست نمی را صدایش که آنجا از و برود کالج به ن  بدهد، تغییر توان

 می قرار بودند، کرده خودکشـــی کارانه محافظه که مادرش، و پدر طعن و لعن مورد که کند گفتگو هایی ایده از واداشـــت را آن

ــته. گرفت ــد معلوم چون و کرد ازدواج هندي یک با و رفت آن، از گذش ــباهت ها آن به حد از زیاده او ش ــت می دارد، ش  خواس

 جسته پیشی او از باز نیرنگ مرگ دیگر بار شود، جدا شوهرش از بود گرفته تصمیم وقتی درست و کند، رها را مشترك زندگی

 .بود

 گرفت می سبقت ببیند را جلویش گذاشت نمی هایش چرخش آب ترشح که زده، یخ هاي خوراك حامل استیشن یک از داشت

 پمال و گذاشـــت چرخیدن بناي و شـــد خارج خط از کرد، لغزیدن به شـــروع جی. ام و افتاد پُرآبی ســـراشـــیبی میان به ناگهان که

شمش شن هاي چراغ به چ ستی شمان مثل که افتاد ا  اتومبیلش ولی ".پایان": کرد فکر. عزرائیل. بودند زده زل او به مرگ ي الهه چ

 طرز به همگی که جاده کشی خط سمت هر عرض تمام از. شد دور استیشن راه سر از که سرخورد و چرخید آنقدر خود به خود
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 آنچه از کمتر صدایی با دیگري، ي درجه هشتاد و صد چرخش از پس و بود گذشته بودند، نقلیه ي وسیله از خالی آسایی معجزه

ـــت غرب به رو دیگر بار اکنون. بود کرده برخورد بندي جدول به رفت، می انتظار ـــاده بندي زمان با و داش  واقعیت ي لوحانه س

 .زدود می را توفان و شد می پدیدار خورشید

* 

 آن در لباســش، زیباترین در چمچا پمال شــب آن. کند می تالفی را آورد می آدم ســر به زندگی که بالهایی بودن، زنده واقعیت

 کریسـتال، و نقره ظروف از پُر میزي پشـت بود، شـده تزیین وسـطی قرون هاي درفش و بلوط چوب با دیوارهایش که ناهارخوري

 جشن بود مرگ فکین از نجات با توأم که را نوین آغازي و نوشید] Chateau Talbot[ شاتوتالبو شراب و خورد گوزن گوشت

فت له. گر غازي ب هان که اي. نو آ لدي خوا نده چیزي حال هر در خب،... نخســــت دیگري، تو ما گاه زیر. بود ن  ي هرزه هاي ن

 بُرج در که ها، خانم شــاهزاده خواب اتاق به شــب اول و نوشــید شــراب و خورد شــام تنهایی به ســیار، فروشــندگان و ها امریکایی

 مرگ، با رویارویی پی در. کند تماشـا تلویزیون در را قدیمی هاي فیلم و بگیرد طوالنی حمامی تا برد پناه داشـت قرار هتل سـنگی

ــاس ــته کرد می احس ــله او از گذش ــریرش عموي زیرنظر که بلوغش دُوران مثالً. گیرد می فاص ] Harry Higham[ هایم هري ش

 ژنرال یا] Matthew Hopkins[ هاپکینز ماتیو به زمانی که کرد می زندگی هفدهم قرن اربابی ي خانه یک در عمو. بود گذشته

 کرملینز مزاح جهت در خوفناك کوششی منباب حتما را اسمش و داشت تعلق بود، دورشان خویشاوندان از یکی که جادوگریاب،

]Gremlins [غایب جامپی به خطاب و آورد خاطر به را هایم قاضــی کند، فراموش راحتی به بعداً که این براي پمال. بود گذاشــته 

ــه هم من کرد، زمزمه ــب پاي زیر ها خیلی که گراونر، میدان بزرگ تظاهرات از پس. دارم را خودم ویتنام ي قص  تندرُوي هاي اس

ستثنایی مورد یک بودند، کرده پرتاب سنگریزه پلیس ضاوت تاریخ در ا  آن. شناختند قتاله آلت را سنگریزه و شد پیدا انگلیس ق

 میدان هاي ســنگریزه ي قضــیه در اصــلی قاضــی. کردند اخراج حتی و زندانی ســنگریزه داشــتن جرم به را جوانان از بســیاري وقت

ـــاوندي ي رابطه و.) گرفت لقب اعدامی بعد به آن از که( بود هري همین گراونر، ـــیر که جوان دختر براي او با خویش ـــداي اس  ص

ست ستیش د شکل بود، را صر در که چمچا پمال حاال، و. شد اي تازه م  از را خودش بود، لمیده نرم و گرم رختخواب در موقتش ق

شباح. ندارم برایت زیادي وقت دیگر من. اعدامی خداحافظ. کرد می خالص قدیمی شیطان این شر  خود از نیز را مادرش و پدر ا

 .شد آماده شبح آخرین این از رهایی براي و راند

شان کنیاك شا تلویزیون در را درآکوال فیلم نو ساس خودش وجود از و کرد تما ضایت اح  ساخته خود زنی که این نه مگر. کرد ر

 هال، بریک ي محله در اجتماعی، روابط هیأت دفتر در. کشید سر خودش سالمتی به را ناپلئون کنیاك و هستم که همینم من بود؟

 پوست سیاه اولین تازه! سالمتی به. گویم می را این خودم. ندارم رودست کارم در و هیأتم معاون کنم، می کار آي -اي -ان لندن

ـــفیدها آن از منفی آراي ي همه و بودیم کرده انتخاب را ـــاطوریش. بود س ـــیایی بازرگان یک پیش ي هفته! کنید س  رغم به آس

 قبل سال پانزده که بود این جرمش. شد اخراج انگلستان در زندگی سال هجده از پس مختلف، احزاب اعضاي و مجلس وساطت

 هال بریک بخش دادگاه در پلیس آینده ي هفته! ســالمتی به. بود کرده پُســت دیر ســاعت هشــت و چهل را اداري ي ورقه یک

]Brickhall [حالی در اند، کرده متهمش جرح و ضرب ایراد به. کرد خواهد سازي پرونده اي نیجریه ي ساله پنجاه زن یک براي 

 را کله این که است این من کار بینید؟ می است، من ي کله این! سالمتی به. شده بیحال که اند زده کتکش آنقدر قبالً خودشان که

 .بکوبم ال بریک دادگاه دیوار به
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 .بود زنده او و مُرده صلدین

شید هم این سالمتی به شتم. نو شتم می چیزهایی دا  و جدید ساختمان ي درباره: بزرگ چیزهایی. صلدین بگویم تو به بعداً که نو

 کارکنانش ولی. باشد صدا ضد کامال که بودند ساخته را آن طوري. دونالد مک مقابل -استریت هاي هال بریک در کار دفاتر بلند

 و -نه؟ آمد، می خوشـت آن از حتما -گذارند می عادي صـداهاي نوار برایشـان حاال که بودند شـده پریشـان سـکوت آن از چنان

سی این به راجع سی اسمش. شناسم می که اي پار ست] Bapsy[ بپ . شده ترك مرد یک عاشق و کرده زندگی آلمان در مدتی. ا

 می بهتر روز به روز معشوقش آلمانی که حالی در است، آلمانی کنند می صحبت دو هر که زبانی تنها که است اینجا مشکلش ولی

 ها بچه زبان به بپسی بیچاره و نویسد می شاعرانه هاي نامه برایش مرتب طرف. کرده فراموش دانسته می هرچه تقریباً بپسی و شود

 نه اســت، ما مال موضــوع این. میرم می عشــق چیســت؟ نظرت. داند نمی خوب زبان کند، چه -میرم می عشــق-دهد می جواب

 گویی؟ می چه صلدین؟

. کشــد می را ها پیرزن. نشــده دســتگیر هنوز که دارد وجود قاتل یک من، مســؤولیت تحت ي محله در. کوچک موضــوع یک و

 .ترند مسن خیلی من از قربانیانش نباش، نگران

 .شده تمام ما بین چیز همه. کنم ترکت خواهم می: دیگر یکی و

 می فریاد ســـاعت یک شـــوي، می چاق داري گفتم می اگر. گفت شـــد نمی هیچ تو به. کنم گفتگو تو با توانســـتم نمی هرگز من

 تنگ برایت شلوارت کمر فهمیدي می خودت که حالی در. داد می تغییر دیدي می آینه در که را آنچه من ي گفته انگار. کشیدي

 تو که بود این من گناه. داري من به نسبت نظري چه فهمیدند می ها آن و بُریدي می مرا حرف بودیم، که دیگران میان. است شده

 می محافظت ساختگی اطمینان همه آن با ناگزیر که را هولناك پرسش آن. ببینم را وجودت مرکز توانستم می من. بخشیدم می را

 .را خالی فضاي آن. کردي

 می اتاق سنگین هاي پنجره بر قطراتش و بود گرفته باران باز. گذاشت کنارش در را آن و کرد خالی را لیوانش. صلدین خداحافظ

 .کرد خاموش را چراغ و کشید را ها پرده. کوفت

ـــوهرش به باید که را چیزي آخرین رفت، می خواب به وقتی بود، لمیده که همانطور  رختخواب در": آورد خاطر به گفت می ش

ـــتی توجه من به هرگز ـــت اهمیتی برایت هرگز من نیاز. ببرم لذت هم من این به. نداش ـــوقه، نه تو فهمیدم آخرش. نداش  بلکه معش

 ".بخواب راحت هستی که همانجا حاال خب،. خواهی می خدمتکار

ضاي اش چهره. دید را صلدین خواب در وقت آن ست پایان به رو چیز همه": گفت. بود کرده پُر را خواب ف  به درها تمدن، این. ا

 توانیم می وقتی تا باید. بود جهان شکوه. مسیحی و آدمخوار. پلید حال درعین و درخشان. بود جالبی فرهنگ. شود می بسته رویش

 ".صبح تا. بگیریم جشن را آن

 .حاال هم آن. است بیهوده اندیشید می آنچه بازگفتن دانست می اگرچه. نبود همداستان او با نیز رؤیا عالم در حتی پمال ولی

 * 
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 هال بریک در صــفیان آقاي ي کافه ،]Shaandaar[ شــاندار به کرد، بیرونش خانه از چمچا پمال که این از بعد جاشــی، جامپی

ستریت هاي شت و رفت ا ست میزي پ ش ست بوده دیوانگی کرده که کاري ببیند کند فکر خوب تا ن  و بود خلوت هنوز کافه. نه یا ا

 چالو چاي که دوزي پیراهن عرب کارگر دو خرید، می] jalebi[ جالبی و برقی ي بســـته جعبه یک داشـــت که چاقی خانم جز به

سن زن یک و خوردند می ستانی، م ست در آبنبات و شیرینی فروش و خرید هنوز که دُورانی ي بازمانده له  کس بود، ها یهودي د

 خورد می شیر لیوان یک و پوري یک سبزي، ساموساي دو و نشست می اي گوشه در روز هر زن. شد نمی دیده کافه در دیگري

شت وقتی ": که آید می آنجا به این براي کرد می اعالم شد، می کافه وارد که کس هر به و  همین جا بهترین آید، نمی گیرت گو

 افسانه زنی که مهیبی نقاشی زیر اش قهوه با جامپی ".باشد راضی دوم ي درجه هاي بهترین این به باید آدم روزها این و است، کافه

شان برهنه هاي سینه با را سر چند و اي ست داد، می ن ش شاند می را هایش سینه نوك حریرگون ابر تکه چند. ن شی. پو  رنگ به نقا

 .است پکر خیلی جامپی کرد احساس بود، خلوت سرش هنوز که صفیان آقاي. بود طالیی و نئون سبز صورتی، هاي

 "ندارد؟ وجود ابر کافی قدر به مملکت این در مگر آوردي؟ من ي کافه به را بدت هواي و آب چرا. جامپی حضرت سالم"

 را سبیلش بی ریش و داشت سر به را کوچکش سفید کاله شب معمول طبق صفیان. شد سرخ جامپی آمد، پیشش صفیان که همین

ست می حنا مکه اخیر زیارت از بعد شت اي برآمده شکم و کلفت بازوهاي که بود ستبر مردي صفیان محمد. ب شناس از و دا  خدا

شی براي. یافت توان می که بود مؤمنینی ترین غیرفناتیک حال عین در و ترین شاوندي حکم جا شت را قدیمی خوی  که صفیان. دا

 "است؟ کم ام تخته یک من تو نظر به عمو، راستی": گفت رسید میزش به

 "بیاوري؟ در پول اي توانسته حاال تا": پرسید صفیان

 ".عموجان نه"

 "فروشی؟ دست مشروب، صادرات؟ -واردات اي؟ کرده تجارت کار حاال تا"

 ".آورم نمی در سر ارقام و اعداد از من"

 "هستند؟ کجا ات خانواده اعضاي"

 ".هستم تنها خودم عمو، ندارم فامیل من"

 ".کند راهنمایی وضع این در را تو که کنی می مسالت خداوند از مُدام تنهاییت و خلوت در حتما پس"

 ".نیستم مسالت و دعا اهل من. عمو دانی می بهتر که تو"

 ".کنی می را فکرش که آن از بیش حتی. خلی برگرد برو بی پس": گرفت نتیجه صفیان

 ".دارین لطف واقعاً. جان عمو متشکرم": گفت و نوشید را اش قهوه ي جرعه آخرین جامپی

ست می صفیان ست، نهفته طنزش در که مِهري دان شته تأثیر اش غمزده ي چهره رغم علی جامپی، در ا ست گذا  مرد به خطاب و ا

: گفت بود شده وارد تازه و داشت تن به فراخ هاي شانه و زنده رنگهاي به چهارخانه بارانی که اي آسیایی آبی چشم و سفیدپوست
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ـــون حنیف آقاي" ـــون ".کن حل را ما معماي و اینجا بیا] Hanif Johnson[ جانس  با بود، محل بچه و زرنگ وکیلی که جانس

ست؟ آدمی جور چه این فهمی می تو": گفت صفیان. رفت جامپی سوي به و کرد بش و خوش صفیان زیباي دخترهاي  که من ا

 نمی زن و شده سالش چهل. ندارد بیشتر پیراهن تا دو و است مرض مثل نظرش به که پول خورد، نمی که مشروب. شود نمی سرم

 و کند می زندگی هوا باد با گذشته، ها این از و دهد، می درس رزمی هنرهاي ورزشی مرکز در حقوق چندرغاز ماهی براي گیرد،

ـــی مثل تار طریقت پیران یا ها ریش  هیچ به که حالی در برده، رازي به پی ظاهراً. ندارد ایمانی کمترین که حالی در کند، می رف

 ".بگو را نتیجه و بزن جمع کالجش تحصیالت با را ها این ي همه. نیست مستقیم صراطی

: کرد باز را هایش دست ساختگی حیرتی با صفیان ".شنود می صداهایی او": گفت و زد جامپی ي شانه به مشتی جانسون حنیف

 "کرده؟ قایم کتش داخل که سونی واکمن از یا آسمان، از تلفن؟ از کجا؟ از صدا! بگو پس صدا؟"

 و شده نوشته ابیاتی رویش که است کاغذ ورق یک میزش روي باال ي طبقه. درونی صداهاي": داد جواب جدّي ي قیافه با حنیف

 ".است خون جوي عنوانش

صله که حنیف به خطاب و پرید جا از انداخت می را خالیش فنجان که حالی در جامپی سط از بالفا  پرید، می طرف آن به سالن و

 کنید، رفتار محترمانه ایشـان با. داریم شـاعر یک میانمان در ما صـاحب، صـفیان آره": داد ادامه حنیف و ".کشـمت می": زد فریاد

ــان ــید مراقبش ــان. ظریفند خیلی که باش ــت رودخانه خیابان گویند می ایش ــانیت. آب جریان ي مثابه به یا و اس  خون جوي چون انس

 هشت میز یک پشت به بود کرده دنبالش جامپی که حالی در و بُرید را حرفش "...آدمی هر همینطور. شاعر منظور است این. است

 جاري خون جوي هایمان بدن در مگر": داد می تکان بال چون را بازوانش و زد می سرخی به غضب از جامپی ي چهره. دوید نفره

ـــت؟  جامپی ".آورده لب بر کف خون از که بینم می را تیر رود گویی رومی، مرد آن چون": بود گفته کنجکاو پاول اتوك "نیس

شی ستعاره این باید بود گفته خود با جا سازم خودم از چیزي آن از باید. کرد احیا را ا سانه. ب  مثل کارت این": گفت حنیف به ملتم

 ".کن بس خدا به را تو. است تجاوز

. داشـت گربه که مردي آن یا ژاندارك مثل... ولی آیند، می بیرون از شـنود، می آدم که صـداهایی": گفت فکورانه کافه صـاحب

 مشهور نه که یکی این. رسد می ثروت به الاقل یا شود، می معروف آدم صداهایی چنین شنیدن با ولی. ویتینگتون بود؟ چی اسمش

 ".پولدار نه است،

 ".تسلیم. است بس": گفت زد می لبخند اراده بی و بُرد می باال را بازوهایش که حالی در جامپی

ــه تا ــفیان آقاي هاي کوشــش ي همه رغم علی بعد، روز س ــال دخترهایش، و خانم و ص ــون حنیف همینطور و آناهیتا، و میش  جانس

 به. بود کارهایش دنبال همیشـــه مثل ".جامپی تا اســـت) خپل( دامپی بیشـــتر": گفت می صـــفیان. نبود خودش انگار جامپی وکیل،

شریات پخش براي ها خیابان و بود آن عضو که فیلم تعاونی دفاتر جوانان، کلوپ  گذار و گشت یا خاص، هاي روزنامه فروش یا ن

 .کرد می سنگینی هایش قدم رفت، می راهش به که همانطور ولی رفت، می

شراف و اعیان ي لهجه تقلید با آناهیتا سی اَ شید آقاي": گفت انگلی شی جم شی آقاي لطفاً. جا صی کنند، صحبت تلفن با جا صو  خ

 ".است
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شی ي چهره از که اي شادي به نگاهی نیم صفیان، پدرش  که صدایی خانم،": کرد زمزمه زنش گوش زیر و افکند تراوید می جا

 ".نیست درونی لحاظ هیچ از بشنود دارد دوست پسره این

* 

 همین رسمش و راه پنداري که تازگی و تر چنان و ژرف مالطفتی ناپذیر، پایان ذوقی و شوق با عشقبازي، روز شبانه هفت از پس

ست، شده اختراع االن شی و پمال میان غیرممکن چیز آن ا ست وقوع به جا  درجه آخرین روي را اتاق شوفاژ روز شبانه هفت. پیو

 که جمشـید. اند حاره مناطق معشـوق و عاشـق جنوب، در آفتابی و گرمسـیر کشـوري در کردند وانمود و ماندند برهنه و گذاشـتند

 را ســواري دوچرخه ســرانجام که ســالگیش هجده تولد از پس هرگز گفت پمال به کرد، می رفتار پا و دســت بی ها زن با همیشــه

 را چیز همه مبادا ترسید شدند، خارج دهانش از ها واژه که این محض به و است نداده دست او به شگرفی احساس چنین آموخت،

 ولی. شـد خواهد شـمرده ناسـزا دانشـجویی، دُوران پرپري ي دوچرخه با زندگیش بزرگ عشـق سـنجش حتما. باشـد کرده خراب

. کرد تشکر است گفته زنی به مردي حال به تا که چیزي زیباترین خاطر به او از و بوسید را هایش لب پمال زیرا بود، بیهوده نگرانی

ستین براي و بود نخواهد غلط بکند هرچه برد پی که بود مرحله این در ساس حقیقتاً زندگی در بار نخ  یک مثل امن. کرد امنیت اح

 .داشت را احساس همین هم چمچا پمال و دارد، دوستش کسی که آدمی مثل خانه،

: کرد زمزمه وحشتزده پمال. پراند رؤیایشان بی خواب از را دو آن کند باز را خانه درِ خواست می که کسی صداي شب هفتمین در

 تو با هم من": گفت پمال ".بده من به را آن": گفت آهســته بود ترســیده همانقدر که جامپی ".اســت هاکی چوب یک تخت زیر"

شامبرهاي که حالی در دو هر سر آخر ".وجه هیچ به. خیر نه": داد جواب جامپی ".آیم می شتند، تن به را پمال توردوزي روبدو  دا

. ببرند کار به را چوب که کردند نمی رشادت احساس چندان یک هیچ هرچند رفتند، پایین ها پله از آهسته دست در هاکی چوب

 ي طبقه برگردید زود": گوید می که تیر هفت با مردي چه؟ باشد داشته تیر هفت مَرده این اگر که است افتاده فکر این به دید پمال

 .کرد روشن را چراغ کسی. رسیدند ها پله پایین به دو آن "...باال

ــیدند، فریاد همزمان جامپی و پمال ــتاب آخرین با و انداختند زمین بر را هاکی چوب کش  همان در. دویدند باال ي طبقه به ممکن ش

 شــب نیمه از بعد تلویزیونی هاي فیلم یا کابوس درون از راســت یک پنداري که بود ایســتاده موجودي همکف وُرودي درِ حال،

شه. آمده بیرون سته را وُرودي درِ ي شی ستخوش چنان پمال. (کند باز را قفل تا بود شک  بود کرده فراموش که بود هیجان و شور د

 غول بزي مانند هایی ســم و ها ســاق با پُرمو، نهایت بی بود موجودي. بود خون و یخ گل، به آغشــته ســراپا و.) بیاندازد را در کلون

 از پوشیده و ماند می انسان سر به شاخش، دو از گذشته که سري و انسان بازوهاي بود، پوشیده بُز پشم از که مردانه اي باالتنه آسا،

 .شد زمین نقش و داد دست از را تعادلش شد تنها که همین ممکن غیر موجود آن. بود درآمده هم ریشش ته و کثافت و چرك

 ته از و پیچید می خود به معشــوقش بازوان میان در چمچا پمال خانم صــلدین، کمینگاه در یعنی منزل، ي طبقه باالترین در باال، آن

ست می دل شید می فریاد و گری سی. شده نابود هواپیما انفجار در شوهرم. ندارد حقیقت. نه": ک  می چه شنوي می. نمانده زنده ک

 ".مُرده المصبش شوهر که زنی. هستم چمچا ي بیوه من گویم؟
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 می خدا کرد می گمان که بود این از ترسش. شد خدا از وحشت دستخوش دیگر بار لندن، مقصد به قطاري در فرشته، جبرئیل اي

ـــت از براي را او خواهد ـــید می جنون به رفته رفته کارش رو این از و کند مجازات ایمانش دادن دس  به هم دیگري کس هر. کش

شت بود او جاي سیگاري ي ویژه یک درجه ي کوپه یک در. کرد می وح سته ها غیر ش شت و بود ن شت، قطار موتور به پ  زیرا دا

 گاباردین هاي جیب ته را هایش مشت و کشید پایین سرش روي را تریلبی کاله جبرئیل. بود نشسته روبرو دیگري شخص بدبختانه

ستر شت. افتاد هراس به ناگهان و برد فرو قرمز آ سبت دیگر که نیرویی دخالت با هم آن حواس، اختالل از وح  ایمان آن وجود به ن

 آن به طوالنی مدتی نبود قادر که یافت می شـدت چنان شـود، مبدل واهی ي فرشـته آن به جنون حال در که این از ترس نداشـت،

 و لرزید سکوت در یافت؟ توان می اخیر روزهاي اشباح و ها دگردیسی ها، معجزه براي دیگري توضیح چه وجود، این با. بیندیشد

 ".است کرده عوض را چیز همه قانون و رفته کسی -ب. ام داده دست از را عقلم من -الف نیست، خارج حال دو از": اندیشید

ــبختانه ــا معجزه امور قطار، ي کوپه نرم و گرم ي پیله در اکنون خوش ــی اطمینان نحو به آس ــته عالوه به بودند، غایب بخش  هاي دس

شزد مقررات اجراي لزوم جابجا و بود خالی آینه قاب و افتاده کار از اش شانه باالي ي مطالعه چراغ ساییده، صندلی . شد می گو

 توقف زنجیر از مورد بی ي اســتفاده آگهی یک کردند، می ممنوع را دخانیات اســتعمال ســفید و قرمز مدور کوچک هاي عالمت

 وجود نیز توالت به وُرود موقع. داد می نشان را پنجره کردن باز مجاز مقدار دیگري عالیم و شمرد، می مجازات قابل را اضطراري

 می هاللی را ها بلیط ته که کوچکش دستگاه با کنترل مأمور وقتی. کرد شاد را دلش مقررات سایر اعالن و ممنوعیت عالمت چند

ـــید، می اعتبار او به و بُرید ـــد، وارد بخش  بهتري ي روحیه با که طوري به بود، کرده آرام اي اندازه تا را جبرئیل قانون تظاهرات ش

 بهبودي پی در حاال و بود، گریخته آن خاص هذیان و مرگ چنگال از و آورده رو او به اقبال. کرد منطقی دالیل ي ارایه به شروع

ــت می ظاهراً اش، ــته توانس  خود براي واقعه این از قبل که اي تازه زندگی جدیدش، قدیم زندگی یعنی -قدیمش زندگی هاي رش

 می دورتر ناگزیرش اســـارت و فرود میش و گرگ ي ناحیه از را او قطار هرچه. گیرد دســـت در دوباره را -بود کرده ریزي طرح

سیر در و برد، شان پیش قابلیت که موازي آهن خطوط آن م ساس رفت، می پیش بود، آور شادي بینی شش کرد می اح  جادویی ک

 بردن یاد از و امور تجدید قبول در که استعدادي. گردد می باز امیدوارش و دیرین خصلت و افتد می کارگر وي بر عظیم شهر آن

 از یکی روي و پرید صــندلیش روي از. نمود می رخ دیگر بار داد، می خودنمایی مجال آینده به و داشــت گذشــته هاي ســختی
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. داشــت اهمیتی چه ولی نبود، کنارش در پنجره دیگر اگرچه. بود لندن به رو اش چهره که طوري به نشــســت، مقابل هاي صــندلی

 ."لویا اله": کرد آواز بلند بانگ به را نامش. داشت جاي ذهنش در خواست می که لندنی

ـــافر و ـــتناد] برادر لویا اله": کرد تأیید را حرفش کوپه دیگر مس ـــتایش" معنی به که Alleluia ي واژه با لویا آله لفظ به اس  باد س

 ".آمین و عزیز آقاي) پرستم می را او( هوسانا ،.[م. است "خداوند

* 

 دادم می جواب گلو ته از من اله، ال بودید گفته شما اگر مثالً. است نام بی کامال من ایمان که کنم اضافه باید": داد ادامه غریبه مرد

 .اهللا الی

ــد متوجه جبرئیل ــفرش الی غیرعادي نام تلفظ در توجهی بی و کوپه در مکان تغییر که ش ــتباه به را همس ــش و انداخته اش  در کوش

شنایی افتتاح ست شده تلقی دیندار آدمی سوي از آ ست کیف از کارتی که حالی در مرد. ا  به و آورد می بیرون کروکودیلش پو

 ارمغان به اکبرشــاه که هســتم اي جهانی ایمان پیرو شــخصــاً. هســتم]John Maslama[ مســلمه جان من": گفت داد می جبرئیل

 ".است کُرات موسیقی خداوند من ي عقیده به. آورد

 تاب و پُرآب جریان این به و بنشــیند ســاکت که این جز جبرئیل و ایســتد نمی باز گفتار از ها زودي این به مســلمه آقاي بود معلوم

 مراقب بود بهتر بود، دار هیکل اي حرفه گیران کشتی مانند یارو که آنجا از دیگر طرف از. نداشت اي چاره دهد فرا گوش کلمات

 هنگام روز هر اواخر همین تا که پرتویی همان. داد می تشخیص را واقعی ایمان پرتوي چشمانش در فرشته عالوه، به. باشد رفتارش

 .بود دیده خودش چشمان در تراشی ریش ي آینه در صورت اصالح

 باید. پوست اي قهوه آدم یک براي خصوص به. آقا ام بوده موفق کارم در من": داد می پز آکسفوردیش خوش ي لهجه با مسلمه

ستثنایی طور به که بگویم ستید متوجه. زمانه و دوره این در هم آن. ام بوده موفق اي ا ستی گویاي ولی ضعیف حرکت با ".که ه  د

 زنجیردار، طالي ساعت دوز، دست راه راه ي جلیقه و شلوار و کت: کرد اشاره قیمتش گران هاي لباس به بود خوك ران شبیه که

 شده نصب سفیدش هاي مُچ به که نشانی جواهر هاي سردست تکمه و مخصوص سنجاق با ابریشمی کراوات ایتالیایی، هاي کفش

 عقب صاف را پُرپشتش موهاي که داشت قرار بزرگ بسیار سري بود، انگلیسی لرد یک ي برازنده که هایی لباس این فراز بر. بود

شت ابروان زیر. بود زده شمانی بلندش و پُرپ شین چ شته تأثیر جبرئیل بر ابتدا همان از که شد می دیده آت  باید که جبرئیل. بود گذا

 موسیقی،" مانند تبلیغاتی شعارهاي ساختن راه از را ثروتش ابتدا گفت، می که اینطور ".است شیک بسیار": گفت داد می پاسخی

 .بود آورده دست به "آشنا شیطان آن

سوسه به را مردها و کرد می تشویق براق ماتیک و زیر لباس خرید به را ها زن که شعارهایی سر در حاال. انداخت می و  شهر سرتا

شی صفحه هاي مغازه شت فرو شگاه یک و گرم موم موفق ي شبانه کلوپ مالک عالوه به. دا سیقی آالت فرو  و شاد که بود مو

 شوند می خارج دسته دسته چنان مردم. آقا نمانده آنجا چیز هیچ دیگر ولی": بود گویان اصل و االصل هندي او. کرد می مغرورش

 می کلیسا به یکشنبه هر من. بود متعال خداوند کمک به": بود شده موفق زود خیلی او ولی ".نیست کافی قدر به هواپیما دیگر که
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 می جا از ســـقف که خوانم می بلند آنقدر و دارم خاصـــی ي عالقه انگلیس مذهبی آوازهاي به نســـبت که کنم می اقرار. آقا روم

 ".پرد

 امیدوار. گفت تبریک او به جبرئیل. رســید پایان به بچه دوجین یک و زن یک وجود ي درباره کوتاهی شــرح با اتوبیوگرافی این

 به راجع شما نیست احتیاجی": کرد شروع صمیمی و شاد لحنی با. کند فاش را رازش خواست می تازه مسلمه اما شود، ساکت بود

ست طبیعی. بگویید چیزي خودتان سم می را شما من که ا صیتی چنین ندارد انتظار آدم اگرچه. شنا ستبورن خط روي را شخ  -ای

شمک لبخندزنان ".ببیند ویکتوریا شتش و زد چ صی زندگی به من ولی": نهاد بینیش کنار را انگ صو  خوش و گذارم می احترام خ

.ابداً. بشوم کسی آسایش مُخِلّ ندارم " 

 نرم هاي شاخک مانند ابروانش و داد تکان سر سنگینی به مرد "هستم؟ که من من؟": گفت اراده بی که شد شگفتزده چنان جبرئیل

 هاي آدم براي هم آن. آقا اســت بدي ي زمانه و دوره. دارد جایزه جوابش که اســت ســؤالی این من ي عقیده به بله،": خورد تکان

ــخص وقتی. اخالقی ــبت ش ــل به نس ــت خوب آدمی یک که ببرد پی تواند می چگونه ندارد، اطمینان جوهرش و اص  ولی. بد یا اس

 که شما گذشته این از": نگریست سقف به مسلمه اینجا در ".دهم می پاسخ ایمانم با خود هاي پرسش به من. کردم تان خسته انگار

 اضافه باید متأسفانه و سینما ي ستاره. هستید اي افسانه و مشهور ي فرشته جبرئیل آقاي همان زیرا ندارید، تردیدي هویّتتان به نسبت

سرم و من و فرزند دوازده هر. غیرمجاز ویدئوي کنم، شگران از همگی هم  قهرمانان نقش در شما چراي و چون بی و قدیمی ستای

 .گرفت دست در را جبرئیل راست دست مرتبه یک و ".هستیم مقدس

سلمه سایش صداي با م صاً": داد ادامه رعدآ  می محترم را خدایان ي همه و دارم تمایل وجود وحدت ي نظریه به که آنجا از شخ

ــمارد، ــما کار به ش ــام و انواع نمایش به زیرا. عالقمندم ش ــما آقا. اید کرده اهتمام خدایان اقس ــمان ائتالف کمانی رنگین مثل ش  آس

 بوي داشت رفته رفته ".بگویم درود شما به بگذارید. اید آینده شما خالصه. اید کرده دایر را خدایان ملل سازمان تنه یک. هستید

 بود نگران جبرئیل بود، نشــده خارج خود ي ویژه فکر طرز اِبراز ي مرحله از هنوز که این با و پراکند می را دیوانگی بروبرگرد بی

 بخوانیم، نامی هر به را او که باورم این بر من": گفت می داشت مسلمه. سنجید می در تا را خودش ي فاصله مشوش هاي نگاه با و

 ".کند می مخفی را واقعی نام که عالمتی فرشته، آقاي بله. بود نخواهد رمز عالمت یا کد یک جز چیزي نام آن

سلمه و ماند ساکت همانطور جبرئیل شاندن در که م شی خود یأس پو ش سید خواهید می حتما": گفت او جاي به نکرد، کو  آن بپر

 اتوبیوگرافیش حتما. برد می سنگ پاره کلی به عقلش یاور این و است نکرده اشتباه فهمید جبرئیل وقت آن و "چیست؟ واقعی نام

 داستان بودند، حرکت در ها داستان و ها قصه گذاشت می پا کجا هر به که افتاد فکر این به. ایمانش که است ساختگی آنقدر هم

 که ترسیدم دیوانگی از آنقدر. است خودم تقصیر": کرد متهم را خودش. انسانند کردند می وانمود آدمیزاد ماسک پشت که هایی

 ".آمد سراغم به و آورد در سر تاریک ي گوشه کدام از حراف زنجیري این داند می خدا

 تجســم و ســینما جاودان ي ســتاره کنی می ادعا! متظاهر دروغگو، شــارالتان،! دانی نمی تو": زد فریاد و پرید جا از مســلمه ناگهان

 چیزها این] Essequibo[ بو کی اسه در بارتیکا فقیر پسر من، که است ممکن چطور. دانی نمی وقت آن و هستی خدا یک و هزار

 "!تو بر تف! قالبی نداند؟ را ها آن فرشته جبرئیل وقت آن و بدانم، را



 AVAYeBUF                                                                                                                                                   سلمان رشدي

152 
 

 آســیاب چون که بازوانش خطر از ماندن امان در براي جبرئیل و بود کرده پُر را فضــا ي همه تقریباً مســلمه ولی برخاســت، جبرئیل

ــتري تریلبی کاله و چرخیدند می بادي ــختی به بودند، افکنده کناري به را خاکس ــد متمایل طرف یک به س  مرتبه یک وقت آن. ش

 .کرد صدا دنگ زانوانش و افتاد زانو به منجمد لحظه چند از پس و شد کوچک اینچ چندین پنداري ماند، باز مسلمه دهان

. کرد می بخشــش تقاضــاي و بود افتاده التماس به دیوانه مرد اما گردد؟ می من کاله پی دارد؟ کار چه پایین آن. برد ماتش جبرئیل

 دید جبرئیل و شد تونلی وارد قطار ".ببخشد را پا و دست بی من خشم. آمد خواهید شما که نداشتم تردیدي هرگز من": گفت می

ست اي نقطه از که طالیی و گرم نوري که ست کرده شان احاطه شد، می ساطع سرش پس در در شه در بعد. ا  انعکاس در ي شی

 .دید را سرش دُور نورانی ي هاله

سلمه شت م شش بند با دا ستم می زندگیم طول تمام در من آقا": رفت می ور کف  قدر همان لحنش حاال ".ام شده برگزیده که دان

سید می نظر به آمیز تهدید پیش لحظه چند که نمود می عاجزانه ستم می بارتیکا، در بودم، که هم بچه": ر ستش پاي کفش ".دان  را

ـــده داده عالمتی": گفت. جورابش کردن لوله کرد بنا و آورد در را  و عادي اول نگاه در پایش. آورد در هم را جورابش ".بود ش

سیار  آن": گفت غرور با مسلمه. بود همان شمرد، باز. شمرد انگشت شش و کرد شمارش به شروع جبرئیل وقت آن. بود بزرگ ب

ست، همینطور هم پایم شته آن معنی در تردیدي هیچ من و ا صوب خدا یاوري سمت به را خود او ".ام ندا  می خیال بود، کرده من

 می پایش یک هم کره این معنوي زندگی شود می معلوم اندیشید فرشته جبرئیل. است کیهانی موجود یک پاي ششم انگشت کرد

 .دارند ایمان خدا به کنند می ادعا مردم درون در دیو همه این. لنگد

 بلند مسلمه. شو بلند انگشتی شش جان": گفت هندي هاي فیلم ژست بهترین با. گرفت تصمیمی جبرئیل و شد خارج تونل از قطار

 ".شو

ستاد مرد شتانش با و بود انداخته پایین را سرش که حالی در. ای  این بدانم خواهم می آنچه": گفت جویده جویده رفت، می ور انگ

 "اید؟ بازگشته چه براي شما رستگار؟ یا نابود: شویم می چطور آخرش ها آدم ما. آقا است

 در منفی و مثبت و شود سنجیده باید ها واقعیت. است قضاوت غرض": داد جواب سرانجام و کرد را فکرهایش سرعت به جبرئیل

 آن گواه تاریخ. ندارد درخشانی ي سابقه که است علیهی مدعی این و شود، می محاکمه انسان نوع اینجا در. گیرد قرار خود جاي

 آن تا. شد خواهد اعالم چیز همه رسید که وقتش. نشده صادر رأیی هنوز حاضر حال در. شود انجام باید دقیقی هاي ارزیابی. است

 خودش از. گذاشت سرش را کالهش ".است واجب حیاتی و امنیتی دالیل به رازپوشی این. نشود برمال من حضور است بهتر زمان

 .بود آمده خوشش

 می احترام رازداري و اشــخاص اســرار به که هســتم آدمی من. کنید حســاب من روي": داد می تکان ســر شــدت با داشــت مســلمه

 ".بودم گفته که هم قبالً. گزارم

ـــمت به که همانطور و پرید بیرون کوپه از کرد می تعقیبش دیوانه مرد مذهبی آوازهاي که حالی در جبرئیل  دوید، می قطار ته س

 .خواند می را هندل مسیح از هایی بخش جدیدش مرید ظاهراً "!لویا آله! لویا آله": شنید می را مسلمه صداي هنوز
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سی حال هر در شبختانه و نکرد تعقیب را جبرئیل ک  شده تزیین زیبا و شاد طرحی با که بود یکی درجه ي کوپه هم قطار ته در خو

ست پنجره نزدیک جبرئیل. بودند چیده میزها دُور چهارتا چهارتا را رنگ نارنجی راحت هاي صندلی. بود ش  نفس که حالی در و ن

شیده پایین را کالهش و زد می نفس ست می. ماند خیره لندن سمت به بود ک  نورانی ي هاله انکارناپذیر واقعیت شده طور هر خوا

شد هرچه. شد نمی موفق اما کند، درك را سلمه جان آن شر از تازه با ضع خُل ي م  آله نزدیک دیدار هیجان و بود شده راحت و

 نشسته اش پرنده بخاراي قالی روي. کرد پریشانش پنجره کنار مرچنت رکا خانم سررسیدن. گذاشت نمی باقی تفکر مجال کن لویا

 وي بر تأثیري بیاید، نظر به رسیده پایان به اش برنامه که تلویزیونی مانند انگلستان شد می موجب که بیرون برف توفان ظاهراً و بود

شت ستی رکا. ندا ساس جبرئیل و داد تکان سویش به د  را دیدگانش پرنده ي قالیچه روي مکافات. گوید می ترکش امید کرد اح

 .کند جلوگیري بدنش لرزش از کوشید و نهاد هم بر

* 

ستش درونی نور از شان چهره که نوجوان دختران کالس به خطاب کُن الی ست شبح دانم می من": گفت درخشید می پر  در. چی

ــیار هیمالیا، بلند هاي کوه  و مغرورتر ارواح یا و اند نرســیده قله به هرگز که کوهنوردانی ارواح را کوهنوردان که افتد می اتفاق بس

 ".کنند می همراهی اند، رفته میان از بازگشت هنگام و رسیده قله تا که آنان غمگینتر

 رنگ به نور ســفیدپوش، شــهر و برفی ي تیره ابرهاي مابین. نشــســت می پارك ي برهنه و بلند درختان و زمین روي بر برف بیرون

 به الی آنجا، ولی. برود فرو رؤیا عالم به گذاشت نمی و کرد می کسل را آدم که گرفته مِه و باریک نوري. بود درآمده کثیفی زرد

 اینجا. شد می انداز طنین موسیقی چون پنداري که بود شفاف و پاك چنان نور متري، هزار هشت ارتفاع در باال، آن آورد، می یاد

ـــطح، زمین روي ـــطح هم نور مس  نمی اي پرنده و پژمردند می مرداب گیاهان کرد، نمی پرواز چیز هیچ اینجا در. بود زمینی و مس

  .شد می تاریک زودي به هوا. خواند

ست ست؟ روح منظورتان کُن، خانم": آورد خود به را او بود شده بلند که دخترها هاي د ست را ما روح؟ ا  در "نه؟ اید، انداخته د

 اصلی سؤال :دانست می پرسیدند نمی هم آخرش و بپرسند خواستند می واقعاً را آنچه او. جنگید می پرسش با تردید هایشان چهره

 کن نگاه گفتند، می راست: بود شنیده را شان هیجانزده هاي زمزمه بود، شده که کالس وارد. بود آسایش معجزه پوست به مربوط

ــت، پریده رنگ چقدر ــت باورکردنی اس ــت ارتفاع در آفتاب، حرارت در اش یخزده حالت که کن، لویا آله. اس  پا متري هزار هش

شیزه الی،. بود مانده برجا شدید؟ سوخته آفتاب شما چطور خانم. یخ ي ملکه برفی، ي دو  کالینگ پیروزمند هیأت اتفاق به وقتی ن

 به شــباهتی او ولی. دادند لقب کوتوله هفت و ســفیدبرفی را ها آن ها روزنامه رفت، باال اِوِرِســت کوه از] Collingwood[ وود

شت دیزنی والت ملیح قهرمانان شت لبان. ندا شکی، جاي به موهایش صورتی، بلکه سرخ، نه آلودش گو شمانش و یخی بلوند م  چ

ـــت . کرد می تنگ را دیدگانش برف، روي به نور انعکاس با مقابله براي عادت بنابر بلکه نبود، خبر بی جا همه از نگاهش و درش

 نمی همیشه مثل که حالی در بودند، هم با که نیمی و روز سه طول در جبرئیل. آمد یادش به فرشته جبرئیل از اي خاطره مرتبه یک

ــت ــان هرچه بگذار عزیز؟ یخی، کوه تو گفته کی": بود زده بانگ بگیرد، را خودش جلوي توانس  یک تو. بگویند خواهد می دلش

 ادامه را بازي و بشــوند خنک مثالً تا بود کرده فوت را انگشــتانش نوك وقت آن ".داغی کاچوري مثل. بی بی هســتی شــهوتی زن
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 وقت حاال آهاي. کرد کنترل را خودش فرشــته جبرئیل. دســتم رو بریز آب داغه، خیلی آي،. بود داده تکان را هایش دســت داده،

 .است کار

ست، درارتفاعات. ارواح بله": کرد تکرار محکم لحنی با  را مردي بردم، در به سالم جان ها یخ روي سقوط از که این از پس اِوِرِ

 و بسته چشمانش. بود نشسته ،.[م. یوگا در نشستن مخصوص هاي فُرم از یکی] لوتوس فُرم به زانو، چهار سنگی تخته روي که دیدم

 عجیبش رفتار و قدیمی هاي لباس دیدن از الی. خواند می را هم پادمه مانی قدیمیَم مانتراي و بود بسته سرش به شطرنجی ي پارچه

ــون موریس روح باید که بود زده حدس فوراً ــد] Maurice Wilson[ ویلس ــون. باش ــال در که بود اي یوگی ویلس  می 1934 س

ست ست ارتفاع تنهایی به خوا  که برسند اي یگانگی چنان به جسمش و روح تا بود نزده غذا به لب تمام ي هفته سه. بپیماید را اِوِرِ

شان جدا به قادر کوه  رفتن باال به شروع ها برف روي به فرود از پس و رفته باال سبک هواپیماي یک با ممکن جاي تا. نباشد کردن

شته هرگز و کرده سون شد، نزدیک الی که همین. بود بازنگ شمانش ویل  آن ي بقیه و داد تکان سري سالم جاي به و کرد باز را چ

شد دور کنارش از روز شت، می سختی گذرگاه از وقتی و زد می قدم همراهش همینطور و ن ضا در گذ  با بار یک. ماند می باقی ف

 الی. بود سوار جاذبه نیروي ضد نامریی لوژ یک روي به پنداري خورد، سر باال طرف به و افتاد تندي شیب هاي برف روي به شکم

 .بود فهمیده را خود رفتار این دلیل بعداً اگرچه. است برخورده قدیمی آشناي یک به گویی بود، کرده رفتار عادي کامال

ــون ــحبت به همانطور ویلس ــی روزها این": بود داده ادامه ص  که این از و ".پایین چه باال، به رو چه آید، نمی ها طرف این زیاد کس

 بدنم از که بودند پُررو آنقدر کوچولو زردهاي این": بود دلخور ســخت بود کرده کشــف را جســدش 1960 ســال در چینی هیأت

ــم الی ".کردند فیلمبرداري ــفیدي و زرد ي پارچه از چش ــون که س ــرش به ویلس ــته س ــت برنمی بود بس  براي را ها این ي همه. داش

 کرده التماس نوشــته، نامه برایش آنقدر ها آن. کرد تعریف] Brickhall Fields[ فیلدز هال بریک ي دخترانه ي مدرســه دختران

 نزدیک که هم تان خانه. بیایید باید حتما": بودند نوشته. کند رد را تقاضایشان بود نتوانسته سر آخر که کند سخنرانی برایشان بودند

 می دیده کالس ي پنجره از کرد، می محدود را دید که برف ســنگین ریزش رغم علی و بود پارك طرف آن آپارتمانش ".اســت

 .شد

 را مرگش از بعد کشفیات و صعود جزییات حوصله و صبر با ویلسون موریس روح که حالی در: بود این بود نگفته دخترها به آنچه

 سخن بود دیده جنوب در اخیراً که ،]yeti[ ها یتی غیرمولد ي همواره و ظریف بسیار گیري جفت مراسم از بعد، و بود داده شرح

سانی اولین ،1934 عجیب مرد شبح دیدن که بود دریافته الی بود، گفته ست می که ان ست ي قله تا تنهایی به خوا  کند، صعود اِوِرِ

ــی ــاره نوعی بلکه نبوده، اتفاقی بود، انگیز هول برفی آدم نوعی خود که کس ــی اعالم و اش ــاید و نزدیکی و خویش  پیش نوعی به ش

 هم شاید ".همراه بی صعود رؤیاي" غیرممکنِ انجامِ شده، زاده پنهانیش رؤیاي لحظه همان در زیرا شده، می محسوب آینده گویی

 .بود مرگش ي فرشته ویلسون موریس

 رویدادها گونه این از ها، قله از آمدن فرود هنگام کوهنوردان بیشــتر زیرا کنم، صــحبت ارواح از خواســتم می": گفت می داشــت

ــوند می خجل ــتان قبیل این و ش  هایی آدم آن از اگرچه. کنم می اقرار را این دارند، وجود ارواح ولی. کنند نمی تعریف را ها داس

 ".است بوده استوار زمین روي بر پاهایم و کرده زندگی واقعیت با همیشه که هستم
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ست به صعود از قبل حتی. پاهایش. بود دار خنده دیگر این  بمبئی، اهل زن یک که دکترش و بُرد می رنج نابهنگام دردهاي از اِوِرِ

 اصــطالحا که پا قوس شــدن کم از که بود داده اطالع او به بود، صــریح آدمی و عمومی پزشــک ،]Mistry[ میســتري دکتر نام به

سطح پاي کف ست رنج در گویند می م شه پایش قوس. ا شنه بی هاي کفش پوشیدن ها سال اثر در و بود ضعیف همی سطح و پا  م

 به دویدن برهنه پا، هاي انگشت انقباض تمرین،. کند تجویز مداوا براي زیادي دستورات توانست نمی میستري دکتر. بود شده بدتر

شیدن و باال ي طبقه سب هاي کفش پو شی مواظب اگر. جوانی کافی قدر به تو": بود گفته دکتر. بود خوب البته منا  به توانی می با

 شدن سوزن سوزن وجود با که شنید -!شد شروع باز -جبرئیل وقتی ".شوي می چالق سالگی چهل در وگرنه بدهی ادامه زندگی

 خاطر به دریایی پري یک که بود خوانده بامپر پریان هاي قصه کتاب در. نامید "من مریض" را او کرده، صعود اِوِرِست به پاهایش

 بدنش بر دُم جاي به که پاهایی با وقتی ولی. بود درآمده انســـان شـــکل به و گفته ترك را اقیانوس داشـــت می دوســـت که مردي

شه روي گویی که بود دردآور چنان هایش گام رفت، می راه بود، روییده  می پیش همچنان حال این با. رود می راه شکسته ي شی

ــد می دور دریا از و رفت ــري. کردي بدپیر کوه آن براي را کار این تو": گفت جبرئیل. ش  انجام را آن هم مرد یک خاطر به حاض

 "بدهی؟

 همچنان درد روزها این اما. داشت می پنهان همراهش کوهنوردان از را پایش درد الی که بود انگیز شگفت چنان اِوِرِست ي جاذبه

. ماجراجو یک کار پایان کرد، فکر. بود شده گریبانگیرش مادرزاد ضعف این که بود بدشانسیش از و گرفت می شدت و بود باقی

 .افتاد ویلسون روح یاد به و المصب، هاي چینی این اندیشید،. بود ذهنش در بسته پاهاي تصویر. کردند خیانت من به پاهایم

شته جبرئیل بازوان میان سته فر ضی براي زندگی": بود گری سان ها آدم بع ست آ  روز این به ها آن ي بُرده شور مُرده پاهاي چرا. ا

شانیش جبرئیل و "افتد؟ نمی سیده را پی شه تو براي شاید": بود بو شد، مبارزه یک این همی ست اندازه بی را کوهنوردي چون با  دو

 ".داري

سل را ارواح از گفتگو همه این که کالس ستان ها آن بود، دیگري چیز انتظار در یافت، می کننده ک صلی دا ستند می را ا  می. خوا

 ســاعت چند طول به اي لحظه در آدم زندگی ي همه که این دانید می بپرســد ازشــان بود مایل الی و بایســتند قله روي به خواســتند

: گفت اما دهد؟ می دست آدم به حالی چه پیمود، راه توان می نزول جهت در تنها وقتی دانید می دارد؟ احساسی چه باشد متمرکز

رپا همراهم و من" ــِ ــیده قله به حاال تا اول جفت حتما گفتم پمبا به. بودیم دوم جفت ،]Sherpa Pemba[ پمبا ش  که هوا. اند رس

 می حساب به هیأت هاي دلقک از یکی او چون بود، عجیبی تغییر. شد جدّي مرتبه یک پمبا. برویم توانیم می هم ما. نکرده تغییري

ـــعود قله تا عمرش به هرگز و آمد ـــتم خیال مرحله آن در. بود نکرده ص ـــیژن بدون نداش  چنین پمبا دیدم وقتی ولی بروم، باال اکس

 زنی خواست می دلم مرتبه یک ولی بود، اي غیرحرفه و احمقانه هوسی. روم می اکسیژن بی هم من. باشد کردم فکر دارد، قصدي

شم سته، حرامزاده کوه آن ي قله روي که با ش سان، یک مثل ولی ن شین یک نه ان سی ما . را کار این نکن بی، بی الی گفت پمبا. تنف

ـــروع و ندادم گوش من ولی ـــگفت حالت آن من و آمدند می پایین که دیدم را اول جفت بعد لحظه چند. رفتن باال به کردم ش  ش

 با اکسیژن دستگاه نشدند متوجه که خوردند می غوطه متعالی عوالم در و بودند خبر بی خود از چنان. دیدم چشمانشان در را انگیز

 بازَدم و دَم او از تبعیت به نیز من و کرد می تنفس درستی ریتم با پمبا. باشید ها فرشته مراقب. باشید مواظب زدند بانگ. ندارم خود

 و دل، ته از لبخندي. زدم لبخند و شــود می برداشــته ام کله روي از چیزي کردم احســاس وقت آن. کردم تنظیم آهنگ همان با را

ــکلکی به لبخندش. زند می لبخند هم او دیدم کرد من به رو پمبا وقتی ــدت از که ماند می ش ــد، آورده در درد ش ــی اما باش  از ناش
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 بود یافته توفیق یخزده عظیم هاي سنگ آن از خود کشیدن باال و بدنی شدید زحمت اثر در که بود زنی او ".بود وار دیوانه وجدي

سد روح ي معجزه به و شود خارج مادي جهان از  حال آن در": گفت رفتند می باال گام به گام همراهش پنداري که دختران به. بر

 کوه. را همه بله،. دید را خدا ي چهره و زد پس را اي پرده توان می که دارد صدایی کیهان که داشتم باور. داشتم باور را چیز همه

سترده پایم پایین که دیدم را هیمالیا هاي  زیرا کرد، نگرانش که دید چیزي ام چهره در گویی پمبا. بود خدا سیماي نیز آن و بود گ

 انگار که رفتم باال چنان آمدگی پیش آخرین از که آید می یادم. باش ارتفاع مواظب. بی بی الی باش مواظب زد بانگ ســـو آن از

 شده، پاك عالم ي همه: نوري عجب. گریخت می پایمان زیر از سو همه از زمین و رسیدیم وقت آن و کنم، می پرواز قله سوي به

 ها آن. نخندید کالس در کس هیچ ".کند نفوذ پوســتم داخل به نور آن تا بکنم را هایم لباس خواســتم می. بود گشــته مبدل نور به

 رقصیدند می و جهیدند می آسمان در ها کمان رنگین. شد شروع خیالی تصاویر وقت آن". رقصیدند می برهنه دنیا بام بر همراهش

 من. کردند نمی شــوخی دیدم راه در که کوهنوردانی پس. بودند فرشــتگان و ریخت می فرو خورشــید پیکر از آبشــار چون نور و

 مردمک. نمود می ســـفید کامال چشـــمانش مردمک. بودیم زده زانو دو هر هنگام آن در. دید هم پمبا شـــربا و دیدم را فرشـــتگان

شمان ستان وهم و شده کور برف از که حال همان در بود ممکن. ندارم شک بود، سفید نیز من چ  کرد، می زایل را عقلمان کوه

 فریاد با را پمبا بار چند. آورد خود به مرا صــدا آن و تیر صــداي مانند تیز، و بلند صــدایی. شــنیدم صــدایی ناگهان ولی بمیریم آنجا

 هوا اکنون. بود راه در کوالکی. کرد می تغییر ســرعت به هوا. کردیم رفتن پایین به شــروع دو هر و آمد خود به نیز او تا زدم صــدا

 کوچک چادر درون نفر چهار هر و رساندیم مالقات محل به را خود بود طور هر. سبکی آن نور، آن جاي به سنگینی. بود سنگین

ست ارتفاع در کمپ، ستی یک هر. چپیدیم پایی هزار هفت و بی شتیم اِوِرِ  از بار یک. پیمودیم را آن بارها شب طول تمام در که دا

سیدم ها آن ستی": پر سی بود؟ چه صدا آن را ست زده سرم به انگار که کردند نگاهم طوري ها آن ولی "کرد؟ در تیر ک  گفتند. ا

 تفنگ کوه این در ما از کدام هیچ که دانی می خودت تو الی، گذشـــته، آن از و. کند می کاري چنین ارتفاع این در احمقی کدام

 یکباره ".شد تمام. همین. پژواکش و تیر صداي. دنگ :دانم می را این. بودم شنیده را صدا من ولی گفتند، می راست البته. نداریم

ــتان مهمترین بود این": بُرید را حرفش ــاي ".زندگیم داس ــته عص ــت را ایش نقره دس ــد رفتن ي آماده و برداش  معلم بري، خانم. ش

شکرات تا آمد پیش کالس ست دخترها ولی کند، ادا را معمول ي مزه بی ت صرار و نبودند بردار د  چی صداي پس": کردند می ا

 شاید. دانم نمی": گفت و انداخت باال شانه نمود، می پیرتر سال ده سنش سال سه و سی از ناگهان که حالی در او و "الی؟ بود

 ".بود ویلسون بوریس روح

 .رفت بیرون کالس از داد، می عصا به را سنگینیش که همانطور و

* 

 فرشته جبرئیل. بود پوشیده سفید سراپا ختم مجلس در عزاداران مانند -!فکسنی شهرهاي این از نه یار، گویم می را لندن خود-شهر

شاء نیست که من مال کیست؟ عزاداري مجلس پرسید خودش از وار دیوانه  این از پیش رسید، ویکتوریا ایستگاه به که قطار. اهللا ان

 لندنی. رفت ســکندري ها دســتی چرخ طرف به و خورد پیچ پایش که طوري به. انداخت بیرون در از را خودش بایســتد کامال که

ستهزا با منتظر هاي شت که همانطور. کردند نگاهش ا سبیده را اش چروکیده کاله افتاد، می دا  و نبود پیدایش مرچنت رکا. بود چ

 روي صــبورانه. دید فروشــی بلیت کنار را او زودي به ولی دوید، دیوانگان چون جمعیت میان از کرده اســتفاده فرصــت از جبرئیل

 .بود پنهان او جز به همه دیدگان از و بود نشسته اش پرنده ي قالیچه
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 نگاه را برت و دُور. ببینم را سقوطت خواهم می": داد جواب فوراً "خواهی؟ می چه من جان از خواهی؟ می چه": گفت اختیار بی

 ".اي شده دیوانه کنند می خیال همه که ام کرده کاري. کن

ــدند می دور مردم ــع خُل مردي را جبرئیل. کردند می خالی را اطرافش و ش ــادي پالتوي که دیدند می وض ــیده گش  کالهی و پوش

ــر به گدایان چون ــداي. دارد س ــخ مادرش و ".زند می حرف خودش با دارد مرد آن": گفت کودکی ص . جان عزیز هیس داد پاس

ست خوب ست می مترو به که هایی پله سوي به فرشته جبرئیل. آمدید خوش لندن به. کند مسخره را ها بدبخت آدم نی  و دوید پیو

 .برود گذاشت بود نشسته قالیچه روي که رکا

 صفحه 48 پوستر یک درون که بود اي رنگی عکس بار این. دید را او باز رسید، ویکتوریا خط شمال سکوي به عجله با وقتی ولی

 بینندگان به رکا. کرد می تبلیغ را تلفن المللی بین خطوط سیستم ي واسطه بی کاربرد مزایاي و داشت قرار دیوار روي تبلیغاتی اي

ستر ستان به جادو ي قالیچه سفر در را صدایتان داد، می اندرز پو ستید، هندو ست نیازي جادو چراغ یا جن به بفر  فریاد اراده بی. نی

 داخلش بود، رسـیده تازه مترو. گریخت جنوب جهت سـکوي به و -شـدند مشـکوك عقلش به نسـبت مسـافران دیگر بار -کشـید

 .شد بسته صدا با سرش پشت درِ. کرد لوله زانویش روي را اش قالیچه و نشست روبرویش مرچنت رکا ولی جهید،

 روي. یافت باز را او مرچنت رکا بار هر و گریخت لندن شــهر زیرزمینی قطار ي وســیله به جهات ي همه از فرشــته جبرئیل روز آن

سفورد پایان بی برقی پله سورهاي داخل و سیرگس آک سان ستاد کنارش پارك فنل تا شلوغ آ شت از و ای  او به را خودش طوري پ

ــوایی زندگیش زمان در که مالید ــمرد می رس ــباح پلیتن، مترو خط اواخر. ش  پایین به مانند چنگال درختان باالي از را فرزندانش اش

 در ســر نوك از تئاتري حالتی با را خود فوراً شــد، خارج مترو از انگلســتان بانک کنار هواخوري براي جبرئیل وقتی و کرد پرتاب

 این به کم کم دانست، نمی هیچ شهر ترین صفت بوقلمون و ترین ثبات بی این واقعی شکل از جبرئیل که این با و. افکند زیر به آن

 طور به مترو هاي ایستگاه خطوط که طوري به کرد، می عوض شکل شهر دوید، می هایش زیرزمین در که همانطور که رسید باور

 برد، می پایان به را زمان و فضــا قوانین کارکرد که زیرزمینی دنیاي آن از خفگی حال به بار چند. شــدند می عوض تصــادفی کامال

 آخر. بود داده ادامه رزمیش فرار به و بازگشته سرانجام بی هزارتوي آن خم، و پُرپیچ جهنم آن به ناچار بار هر ولی بود، شده خارج

 سفر ایستگاه آخرین که شد خارج ایستگاهی از تصادفی طور به و داد در تن دیوانگیش تقدیروار منطق به خستگی از هالك سر،

 طرفه یک پیچی کنار پُرآشــغال، و کثیف خیابانی دلگیر تفاوتی بی میان در. نمود می واهی جســتجوي آن در اش بیهوده و طوالنی

شبینیش هاي مانده پس آخرین با. شد می تاریک هوا. افتاد راه به خیزان و افتان و شد خارج پُرکامیون و شناس پارکی به خو  که نا

 را زنی پیکر که افتاد زانو به زمستان شب انزواي در و شد وارد بخشید می وار شبح هیبتی آن به تنگستن هاي المپ اثیري هاي هاله

شد انتقامش ي الهه مرچنت رکا باید کرد فکر. آمد می سویش به پارك پوش برف چمن میان از آرام. دید سه دادن براي که با  بو

 و داد نمی اهمیت دیگر. اسـت آمده بود، شـکسـته را اش خورده زخم روح که آنجا از عمیقتر زیرزمینی به او کشـاندن و مرگ ي

ـــید نزدیکتر زن وقتی ـــک به. بود آویزان طرف دو از پالتویش و بود افتاده زمین بر بازو با رس ـــوس  دلیلی به که ماند می بزرگی س

 .باشد گذاشته سر به کثیفی تریلبی کاله مرگ هنگام نامعلوم
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 و داشت خود در را غریب رنجشی و وجد ناباوري، که کوچکی فریاد. شنید را زن متعجب فریاد صداي دور اي فاصله از پنداري 

ـــیدن وهم در مدتی تا داده اجازه رکا که دریافت برود، هوش از که این از قبل  وقتی خواهد می زیرا بماند، باقی امنیت به رس

 .باشد تر پُرمعنی و شدیدتر انتقامش شود، می پیروز او بر سرانجام

 این مســـأله": افزود کرد، می تکرار بود، آورده زبان بر دیدارشـــان اولین در که را کالمی که حالی در و ".اي زنده تو": گفت زن

 ".اي مانده زنده که است

 .رفت خواب به برفی شب آن در الی بیمار پاهاي کنار لب بر لبخند

 

  

 

  



                                                                                                            (   آواي بوف )                                                         آیات شیطانی

      159  
AVAYeBUF. com 

  

  

  

  

  

  

 

 چهارم فصل
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 عایشه

 

  

 دنیاي اکنون که بود این رِکا و رُزا با مالقات ي نتیجه. شـناسـند می او از بهتر را شـهر و اند کرده مهاجرت نیز خیالی تصـاویر حتی

: شود می ظاهر برابرش در منظره این االن مثالً. رسید می نظر به ملموس بیداري زمان متغیر واقعیت مانند اش فرشته همزاد رؤیاهاي

بک به اربابی، عمارتی ـــَ ـــی در هلندي س ـــرعت به را او رؤیا. دارد نام کنزینگتون فهمد می بعدها که لندن از بخش  کنار از تمام س

ـــگاه ـــتري کوچک ي خانه ،]Barkers[ بارکرز بزرگ فروش  و دارد قرار دیوارها رفتگی فرو در هایش پنجره که رنگی خاکس

شگاه کتاب آنجا در] Thackeray[ تاکري شت، را بطالت نمای  به مُدام پوش یونیفُرم سال بچه دختران که اي صومعه و میدان نو

ــوند، می داخل آن ــوند خارج هرگز آنکه بی ش  بوقلمون بار یک هزارو که این از پس وقتی پیري، روزگار در تالیران ي خانه و ش

 گذراند ها این ي همه برابر از را او رؤیا بله،. درآمد فرانسه سابق سفیر ي قیافه به داد، تغیر را زندگیش اصول و ها وفاداري صفت

ساند نبش دو ي طبقه هفت ساختمانی بلوك یک به و  شده کار و رنگ سبز آهنی هاي نرده چهارم ي طبقه تا هایش بالکن که ر

شت شت هاي پرده چهارم ي طبقه در و بَرَد می باال ساختمان بیرونی دیوار از اورا سرعت به رؤیا اکنون. دا شیمن اتاق ي پنجره پ  ن

 ریشو امام به آینده، به و است باز رنگ زرد ضعیف نور در چشمانش. نشیند می همانجا بیدار همیشه مثل سرانجام و زند می کنار را

 .است شده خیره سر به عمامه و

 چون هایی واژه منظور... نشـود اشـتباه افتاده ها زبان سـر بر روزها این که کلماتی سـایر با اسـت بهتر که -تبعیدي یک کیسـت؟ او

کوه بازگشــتی رؤیاي تبعید. اســت محیّل و ســاکت پناهنده، مهاجر،  اســت آلبا تبعید. اســت انقالب خیالی تصــویر تبعید. اســت باشــُ

]Elba [هلن سنت نه ]St. Helena .[نگرد می را رویش پیش افکند، می عقب به که نگاهی وراي از: است پهلو دو همواره تبعید .

 عکس، یک قالب در اســت چیزي ترجمان شــود، می منجمد زمان در. ماند می همانجا و شــده پرتاب هوا به که اســت توپی تبعید

 است ناپذیري گریز ي لحظه انتظار در آویخته موطنش باالي بر ممکن غیر وضعی به شده، صلب حرکتش امکان که چیزي عکس

 اش خانه. اندیشـد می چیزها این به امام. کند طلب را سـاکنش زمین که اي لحظه آید، در حرکت به اسـت ناچار عکس آن در که

 .است هوا. است عکس. است انتظار اتاق. است اي اجاره آپارتمانی

ـــبز هاي راه که رنگ کرم کلفت دیواري کاغذ ـــتطیل که آنقدر باخته، رنگ کمی دارد زیتونی س  تر، پُررنگ هاي لوزي و ها مس

 و سر بی تصاویر شد، وارد که خانه این به. است تصویر دشمن امام. است نمایان رویش بودند آویخته آنجا قبالً که تابلوهایی جاي

 تصاویر بعضی وجود، این با. نگیرند قرار نیامده زبان بر تقبیح آن راه سر بر تا شدند خارج اتاق از و رفتند کنار دیوارها روي از صدا

 که میهنی. دهند می نشان را میهنش از مناظري قراردادي اي شیوه به که است چیده پُستال کارت چند تاقچه روي. بمانند توانند می

 ولی. مسجد یک تنومند، درختی پس از زیبا دهی نماي برآورده، سر شهري فراز از که کوهی. خوانَد می دش ي شده ساده لفظ به

 زنی ي پرتره. است کرده نصب مقتدري شمایل کشد، می دراز که آنجا سختش، سفري تخت مقابل دیوار روي خوابش، اتاق در
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ــتثنایی نیرویی که ــهورش رخ نیم و دارد اس ــمه به مش ــیاهش موهاي که زنی. ماند می یونانی اي مجس ــت، قدش بلندي به س  بله، اس

شمنش ست مقتدر زنی د ست. دارد می نگاه خود نزد را شمایلش: ا صرهاي در که او مثل در ست در را او عکس اقتدارش ق  می د

شارد ست امپراتوري او. کند می پنهان گردنبندش درون را آن یا و ف ستید؟ می چه دارد؟ نام چه. ا شه نامش خوا ست عای  این در. ا

 .چینند می را دیگري قتل ي توطئه یک هر زن، آن. دش وطنش، در و تبعیدي امام جزیره

ـــخیم مخمل هاي پرده ـــید می روز تمام را رنگ طالیی ض ـــت، خارج چیز آن. بخزد آپارتمان داخل پلید چیز آن مبادا که کش  اس

 در. آنجا در نه و بَرَد می ســـر به اینجا در دارد که شـــده متمرکز تلخ واقعیت این روي به افکارش ي همه. غریبه ملّت فرنگســـتان،

 پنداري کتشان که چشم به آفتابی عینک جوان مرد هشت میان رود، می کنزینگتون به هواخوري براي امام که نادري هاي موقعیت

شد، زیرش چیزي ست که حالی در و ماند می دارد، ورم با  هیچ نکند که شود می خیره ها آن به گیرد، می همدیگر به را هایش د

شاك چون بار نفرت شهر این از اي ذره یا عامل شمش به خا شیند چ  این به را او و بود ها پلیدي و گناه دان زباله که شهري این. بن

 نهاده منت زیر را امام مردمانش، پرستی شهوت و نخوت آز، و حرص رغم علی که چرا کرد، می تحقیر بود داده پناهش که خاطر

ـــهر آن به پیروزمندانه تا گوید می ترك را لعنتی تبعید این وقتی. بود ـــتال کارت کوه زیر که دیگري ش ـــترده پُس  با گردد، باز گس

 سر به مطلق جهل در و ندارد اطالعی هیچ بوده اقامتگاهش انتظار طول در ناچار به که سدمی آن ي درباره گفت خواهد سربلندي

 .است مانده باقی پاك همچنان تغییر گونه هیچ بی و نشده آلوده رو این از و بَرَد می

ــیدن دیگر دلیل ــت این ها پرده کش ــم از پُر برش و دُور که اس ــت، گوش و چش ــم هم آن اس  آن از همگی که هایی گوش و چش

ستان ستند دو ستند طرف بی رنگ نارنجی هاي ساختمان این. نی صوص، لنز با هایی دوربین مکانی در خیابان طرف آن حتماً. نی  مخ

. داشت دور نظر از نباید نیز را پنهانی نقاط از تیراندازي خطر وانگهی،. اند کرده پنهان را سمع استراق وسایل و ویدئو هاي دستگاه

ــغال نگهبانانش را امام کناري آپارتمان و پایین باال، طبقات هاي آپارتمان ــر، به چادر زنانه، لباس در مُدام و اند کرده اش  دهان با س

 تبعیدي یک او باشـــد هرچه. باشـــند مواظب حد از بیش ناچارند. زنند می قدم کنزینگتون ي محله هاي خیابان در اي نقره بندهاي

 دشـــمنان تعقیب تحت حال عین در و مشـــهور و مهم فردي را خود بیمار شـــود می موجب که اي روانی بیماري] پارانویا و ســـت

 .است شده ماندنش زنده شرط پیش.[ م. بپندارد

 بوده معروفی خوان آواز قبالً که است امریکایی یک آیین نو این. است شنیده اي قصه اش عالقه مورد آیینان نو از یکی از تازگی

ــمش حاال و ــود نامیده ایکس بالل و داده تغییر را اس ــبانه کلوپ در که گفته برایش بالل. میش  را هایش نایب معموالً امام که اي ش

 شده آشنا دش اهالی از نام محمود جوانی با فرستد، می آنجا به اپوزیسیون هواداران بعضی از پاکشی زیر احیانا و سمع استراق براي

ــحبت حین و بود خواننده که ــود می معلوم ص ــت اندازه بی چیزي از محمود این که ش ــرخ زنی با تازگی گویا. دارد وحش  و مو س

 بوده ایران، شاه ي شکنجه سازمان ساواك، تبعیدي رئیس رناتا، این قبلی معشوق و رناتا اسم به بوده ریخته هم روي اندام درشت

 پلک زدن آتش یا پا هاي ناخن کشیدن استعداد که کوچک هاي سادیک این از یکی نه یک، ي شماره پانچاندام خود بله،. است

شم هاي صاً حرامزاده آن خود بلکه دارند، را چ شوقش شخ ست بوده مع  تازه آپارتمان به رناتا و محمود که این از بعد روز یک. ا

 سالمی خواستم می فقط. بکن کنی می جماع زنم با. سگ مادر باشد بود، نوشته. آمد اي نامه محمود براي کردند، مکان نَقل شان

 بودند کرده تقاضــا رناتا و محمود. جدیدت تلفن شــماره اینم. بگم رفت یادم پدر ســگ راســتی: رســید دوم ي نامه بعد روز. بدهم

شان تلفن ي شماره شود ثبت تلفن راهنماي دفتر در جدید شان ي شماره هنوز تلفن شرکت و ن  بدبختانه. بود نکرده اعالم را جدید
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 محمود موهاي ي همه. بود آمده کذایی ي نامه در که بود همان دقیقا تلفن شــماره رســید، تلفن شــرکت ي نامه وقتی بعد، روز دو

 من سر از تو اما دارم، دوستت من جون، عزیز": گفت رناتا به التماس با افتاد، موهایش به چشمش بالش روي وقتی و ریخت جا در

ــت، جاي یک برو اینجا از خدا به ترا. زیادي هم ــت خیلی دوردس ــه این که امام ".دوردس ــنید، را قص ــري ش  آن گفت و جنباند س

 جُذام از که است گذاشته خودش روي نشانی. زند نمی دست او به کسی دیگر حاال باشد، انگیز شهوت بدنش هم قدر هر فاحشه

 قرار مراقبت تحت مُدام باید امام که بود این داستان این واقعی ي نتیجه اما. کنند می ضایع را خودشان اینطوري ها آدم. است بدتر

شت تلفنش شرکت در مهمی ارتباطات ساواك رئیس که بود شهري لندن. گرفت می  صاحب شاه زمان ساواك رئیس این و دا

 .بکِش را ها پرده. پذیرند می را کسی هر اینجا. پناهگاهی عجب! شهري عجب. بود گرفته بارش و کار و بود هونسلو در رستورانی

 و تفنگ اینجا در. اســت امام مالکیت تحت میهن تنها اربابی، ســاختمان این هاي آپارتمان پنجم تا ســوم طبقات حاضــر، حال در

شینند می ها آن در پوش شلوار و کت زرنگ جوانان که دارد وجود هایی اتاق و کوتاه موج رادیوي ضطراري طور به و ن  چند با ا

ــحبت تلفن ــروب اینجا در. کنند می ص ــت خبري هم نرد تخت و بازي ورق از. ندارد وجود الکلی مش  می دیده که زنی تنها و نیس

 یا انتظار اتاق را آن خواب بی قدیس که میهن، مقام قائم این در. آویخته پیرمرد خواب اتاق دیوار روي که است تمثالی همان شود

 نمی تبعیدي. اند بســته محکم را ها پنجره و اســت باز درجه آخرین تا شــب و روز شــوفاژ دســتگاه پندارد، می خود ترانزیت ســالن

 چون و است داغ نیز ماهش حتی که آینده و قدیم میهن. کرد تقلید را آن باید رو این از کند، فراموش را دش خشک گرماي تواند

شند مالیده کره آن به که گرمی چاپاتی ست خاك تکه آن آه،. کند می چکه با شتنی دو شید و ماه که آنجا دنیا، دا  مذکرند، خور

 ســرمایش و آید می درون به مهتاب کند، می باز را اتاقش هاي پرده ها شــب تبعیدي. دارد مؤنث نامی شــیرینشــان و گرم نور ولی

 که کشیده درهم ابرو و شوم مرد این بله،. کند می تنگ را هایش چشم و زند می مژه. رود می فرو هایش چشم تخم در میخ چون

 .است امام دارد تن به گشاد لباسی و است بیدار همچنان

 شده خریداري فروشگاه یک از یکجا عجله، با و گرانند همه. شوند می زشت ها مبل تبعید در. ندارد روح که است کشوري تبعید

سوتوالدز بیوك هاي اتومبیل مثل براق اي نقره هاي کاناپه: اند سه دارند، پره قدیمی هاي مبل د شه درهاي با کتاب هاي قف  اي شی

. شـود می داغ دوش آب کند، باز را آشـپزخانه شـیر کسـی که این محض به تبعید در. گذارند می پرونده آن در کتاب جاي به که

 بشقاب کشیدن آب یا کتري کردن پُر از که باشند داشته یاد به باید ملتزمین ي همه بَرند، می تشریف حمام به امام هروقت بنابراین

 پخته غذا هرگز تبعید در. جهند می بیرون دوش داغ آب زیر از مریدان روند، می توالت به امام وقتی و کنند خودداري کثیف هاي

ــود نمی ــه براي تالشــی گونه هر تبعید در. خرند می غذا بیرون از دودي عینک با نگهبانان. ش  چنین: نماید می خیانت دواندن ریش

 .است شکست به اقرار هایی تالش

 .است چرخی مرکز امام

 دســت در را لیوان. شــود می خلوتگاهش وارد آب لیوان یک با خالد پســرش. شــود می منشــعب او از حرکت روز شــبانه تمام در

 را خود تا نوشد می آب لیوان یک دقیقه پنج هر نوشد، می آب پیاپی امام. است نهاده آن زیر را چپش دست کف و گرفته راست

شینی فیلتر یک از قبالً را آب. دارد نگه پاك صفیه گذرانده امریکایی ما  مشهور ي رساله با برش و دُور جوانان ي همه. اند کرده ت

 ي زاهدانه لذت و سادگی زاللی،. شود می منتقل نوشنده به آب پاکی است معتقد امام. دارند آشنایی است آب ي درباره که امام
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 شــراب]. Burgundies,clarets[ کالرت یا بورگاندي شــراب ".نوشــد می شــراب امپراتوریس" که دهد می توضــیح. اش مزه

ــتی فســاد مختلف هاي ــان مس ــش ــت کافی گناه همین. آمیزند می در پلید و زیبا بدن آن با را بخش ــه، براي او تا اس  امید بدون همیش

شان حالی در را خوابش اتاق تمثال. شود محکوم رهایی و بخشودگی سانی ي جمجمه که دهد می ن  جمجمه. گرفته دست در را ان

 جهت بی":  کند می ادعا مزبور ي رساله. است آب مرد امام ولی نوشد، می خون امپراتوریس است تیره سرخ رنگ به مایعی از پُر

 از تواند نمی متمدنی فرد هیچ. اســـت زندگی حافظ آب. دانند می واجب را آن حرمت ما گرمســـیر ســـرزمین مردمان که نیســـت

 زن پاي و دســت هم قدر هر بخواهد، آب و بیاید بزرگی مادر نزد اي دختربچه اگر. کند خودداري اي تشــنه فرد براي آب آوردن

شک آرتروز بیماري شدت از شد، شده خ صله با شید، آگاه و بدانید پس. رود می آب شیر سراغ به و خیزد برمی بالفا  کس هر با

 ".است کرده رقیق را خود روح گرداند، اش آلوده یا بگوید کفر آب علیه

 رهبر نوشیدن شامپانی ي درباره که اي مصاحبه متن در. است داده نشان آقاخان مرحوم ي خاطره به نسبت را خود خشم بارها امام

 من لبان به که این محض به اما است، شامپانی ظاهراً نوشیدنی این": بود گفته خبرنگار پاسخ در آقاخان بود، شده انجام اسماعیلیان

 چنین آینده حکومت در گوید می مردانش به خطاب. عوضــی کافر، مرتد،! دیو زند می داد امام ".شــود می تبدیل آب به برســد

 ي آتیه آساي معجزه سرشت است این. شد خواهد جاري شراب چون خون و بود خواهد آب هنگام. شد خواهند محاکمه افرادي

 رؤیاي کسی چه. شد خواهد تبدیل ملّتی سرنوشت به بعدها آید، می زبان بر آپارتمانی سترون گرماي در نخست آنچه: ها تبعیدي

 می احســاس. اســت دیده را روز یک از بیش خواب امام ولی. باشــد روز یک براي تنها اینکه ولو اســت؟ نپرورده دل در را شــاهی

 .شد خواهد تاریخ حرکت کنترل ي وسیله که تراود می تارعنکبوت چون تارهایی انگشتانش از کند

 .تاریخ نه: نه

 .است انگیزتر شگفت او رؤیاي

 * 

 در بیرون که پاســداري که رســاند می اطالعش به و زند می زانو محراب مقابل زائري چون پدر برابر در آب، حامل خالد، پســرش

سی سلمان دهد، می نگهبانی خلوتگاهش شت بالل. دارد نام فار ستگاه پ سته د ش  از شده، توافق موج طول همان با را روز پیام و ن

 .کند می پخش دش قصد به رادیو

 دو به سنگین دارند، خارا سنگ سربی رنگ که را اش پُرگره بزرگ هاي دست. ماند می زنده سنگی به. است مجسم سکون امام

ــندلی طرف ــت ص ــرش نهاده، بلندش پش ــگفت نحو به که گردنش از فکورانه آید، می بزرگ زیادي نظر به بدن آن براي که س  ش

 امام نگاه. شود می دیده زحمت به نمکیَش فلفل ریش پس از و نیست پیدا درست گردنش. آویخته است استخوانی و الغر انگیزي

ست جدّي ست کامل قدرت او. خندد نمی لبانش و ا صر از وجودش. ا شی هیچ بی. برآمده عنا  آنچه عملی هیچ بی جنبد، می جنب

 .تاریخ اش حقه و است باز شعبده او. گوید می سخن آورد زبان بر اي واژه آنکه بی و رساند می انجام به خواهد می

 .آن از شگفتتر چیزي تاریخ، نه نه،
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ضیح سد می گوش به امریکایی نوآیین بالل صداي. شنوید می مخفی رادیوي موج طول از اکنون هم را معما این تو  سرود که ر

 می گوش به دش رؤیایی کشور در و کند می نفوذ آماتور ي فرستنده دستگاه درون صدایش. مؤذن بالل. خوانَد می را امام مذهبی

 آغاز امپراتوریس به دشنام با روزانه ي برنامه. سازد می جاري زبان بر را امام رعدآساي سخنان و دهد می فُرم تغییر وقت آن. رسد

 با جنســی روابط رشــوه، کشــی، آدم جنایاتش، فهرســت. اســت شــده روزانه عبادت چون تکرار فرط از که هایی دشــنام. شــود می

 می قرائت ملّتش به خطاب را امام ي شــبانه پیام دار زنگ صــدایی با بالل بعد. شــود می برشــمرده همگی چه، و چه و ها مارمولک

 تنها نه. کرد خواهیم انقالب ما": کند می اعالم بالل صداي با امام. خوانَد می عایشه حکومت پلیدي علیه شورش به را ها آن و کند

 تاریخ. است تاریخ خود آن و دارد، وجود عایشه وراي دیگري دشمن که چرا ".کرد خواهیم انقالب تاریخ علیه بلکه استبداد، علیه

ست خون چون شراب همان شیده نباید دیگر که ا ستی تاریخ شود، نو ست شیطان مالکش و خالق که بخش م . بزرگ شیطان. ا

ــرفت، ــت بیش باطلی خیال دانش و حقوق و علم پیش  ي مرحله به ماهوند به خداوند وحی گرفتن پایان با ها دانش ي همه زیرا. نیس

ــید تکمیل ــنوندگان به خطاب بالل. رس ــب ش ــرار که هنگامی و پیچیم می هم در را تاریخ ي پرده ما": گفت ش  می برمال تاریخ اس

کوهمندش انوار در که بینیم می را بهشــت شــود، . بود برگزیده خوشــش صــداي خاطر به را بالل امام ".اســت ایســتاده آنجا در شــُ

 اســت، نافذ و غنی صــدایش. بود رســانده ها پُرخریدارترین اِوِرِســت ي قله به را آوازهایش بارها آیین، تغییر از قبل که صــدایی

سلحه امریکایی، نفس به اعتماد صداي دیده، تعلیم و شده تغذیه خوب که صدایی. شود شنیده دارد عادت که صدایی  غرب ي ا

ستبداد و امپراتوریس از نیرویش با که اي سازنده همان. رود می کار به اش سازنده علیه شتیبانی وي ا  ایکس بالل اوایل. کند می پ

سبت صرار و کرد می اعتراض صدایش از گفتگو گونه این به ن شت ا سته ستم تحت ملّتی میان از نیز او که بگوید دا ست برخا  و ا

 هم ما درد تو درد بالل، گفت می نبود عاري مهربانی از که لحنی با امام و. نیست منصفانه امپریالیست هاي یانکی با او دانستن برابر

ــت ــده، بزرگ قدرت ي خانه در که آدمی ولی. هس ــم و راه ش ــتی همین با را ها آن باید. داند می را آن رس  و درد موجب که پوس

شان روش و راه از شده رنجت شان خود شانی سرجای ست، قدرت به عادت منظورم. بن  با آن رفتار و آن حرکات آن، کالم لحن ا

ست بیماري یک این. دیگران  کنند، کوبت لگد قدرتمندان اگر. کند می سرایت شوند می نزدیکش که کسانی ي همه به و بالل ا

 .کند می ات آلوده پایشان کف تماس

ـــتبداد بر مرگ": گوید می تاریکی به خطاب همچنان بالل ـــه، امپراتوریس اس  بر مرگ امریکا، بر مرگ ها، تقویم بر مرگ عایش

 پاره را کاغذها. کنید اعتماد کتاب یک به تنها و بسوزانید را ها کتاب. طلبیم می را خداوند زمان بی. ابدیتیم جستجوي در ما! زمان

 با و ".آمین. است کرده تفسیر را آن ما امام و شده الهام پیامبر ماهوند به مالئکه جبرئیل طریق از که کالمی بشنوید، را کالم و کنید

 بازان شـــعبده چون را مالئکه جبرئیل و فرســـتاد دیگر پیامی خلوتگاهش در امام حال، همان در. رســـاند پایان به را برنامه گفته این

 .کرد ظاهر

* 

ـــت ها مالئکه مثل ظاهرش: بیند می خواب در را خودش ـــت مردي. نیس  هِنري مرحوم هاي لباس همان. معمولی هاي لباس با اس

 سفید پیراهن و ماهیگیران مدل پشمی پلور شده، بند تنش به شلوار بند زور به که گشادي شلوار. تریلبی کاله و گاباردین. دایموند

ــبیه کامالً که رؤیا جبرئیل این. کرده پف ــت، بیداري جبرئیل ش ــتاده امام خلوتگاه در لرزان اس ــت ایس ــمان. اس  به ابر مانند امام چش

 .زند می سفیدي
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 :گوید می خلقی کج با ترسش پوشاندن براي جبرئیل

.است شده تمام دیگر دُوران آن دانید می که خودتان ببینید؟ را مقرّب مَلِک حتماً دارید اصراري چه" " 

شمانش امام شد می آه و بندد می را چ شته پا زیر فرش از. ک شمی ي پیچنده هاي ر  می جبرئیل پاهاي دُور به و شوند می دراز پُرپ

 .دارند می نگهش محکم و پیچند

  ".بروم بگذارید. گرفته پایان الهام و وحی. ندارید احتیاجی من به شما": کند می تاکید جبرئیل

 می پُر را جبرئیل گوش بالل صــداي و اســت حرکت بی لبانش ولی آید، می ســخن به و جنباند می منفی عالمت به را ســرش امام 

 .ببري اورشلیم به مرا باید تو و است موعود شب امشب گوید می صدا. شود نمی دیده اي فرستنده هرچند کند،

ــود می محو آپارتمان ــتاده آب منبع کنار بام روي دو آن و ش ــکون حال در کند، می اراده را حرکت امام وقتی که چرا. اند ایس  س

شش. آورد می در جنبش به خود اطراف در را دنیا ي همه ست شده بلندتر حاال آمده در حرکت به باد در که ری  را آن باد اگر و ا

 جبرئیل. ببر مرا. ماند می معلق فضا درون صدایش و است قرمز چشمانش. رسید می پایش نوك تا بود، نبرده هوا به گردن شال مثل

ست، سریع انگیزي شگفت طرز به که حرکت یک با امام اما. بروید توانید می تنهایی به خودتان انگار. رود می طفره شش ا  را ری

شیده هیوال مثل که را شکلش دوکی دوپناي و زند می باال را پیراهنش دامن اندازد، می اش شانه روي شم از پو ست پ  می هویدا ا

شیند می جبرئیل ي شانه روي و زند می چرخی پرد، می هوا به شب سیاهی در و کند،  چنگال به و شده بلند که هایی ناخن با و ن

 بلندتر دَم هر که موهایی با را پیرمرد و شود می بلند هوا روي که کند می احساس جبرئیل. چسبد می را او ماند، می شده خم هاي

 .جنبد می باد در رشته چون ابروهایش و آمده در اهتزاز به جهت همه از اکنون موها. بَرَد می آسمان به خود همراه شود می

 مکان یا ایده مفهوم به تواند می که اســت لغزنده هاي واژه آن از اورشــلیم آن، از گذشــته اســت؟ طرف کدام از راســتی. اورشــلیم

شد شلیم. تعالی یا هدف یک مثل چیزي. با ست؟ امام اور شش در غیبی صداي آن کجا شه آن سقوط": گفت گو  آن سقوط. فاح

 ".بابل ي فاحشه

ضاي در شند کرده آتش را زیرش که پنیري مثل اکنون و شود می گرم ماه. گذرند می شتابان شب ف  جبرئیل، او، و زند می قل با

سمان سرخ آتش روي که ماه هاي تکه افتند، می گاه به گاه که بیند می را آن از هایی تکه شان زیر زمین. زنند می قل آ  پدیدار پای

 .گیرد می شدت گرما. شود می

 که کنند می پرواز هایی کوه فراز بر دو آن. است مسطح درختانش نوك و زند می سرخی به زمینش که پهناور است اندازي چشم

 کوهی. است کامل مخروط که رسند می بلندي کوه به بعد. اند شده صاف گرما از اینجا هاي سنگ حتی. است مسطح هایشان قله

سش که ستال کارت را عک سترده پایش پایین شهر و اند کرده پُ ست گ صري کوه، پایین شیب در و ا شم به ق صر. خورد می چ  ق

 است رادیو آماتورهاي انقالب این. آورده در روزگارش از دمار رادیویی هاي پیام که همان. امپراتوریس
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 گویی که ها خیابان گرم، شــب این در. آید می پایینتر اســت، پرنده ي قالیچه انگار که شــده ســوارش چنان که امام همراه جبرئیل

 چه آنجا بابا ما؟ چشم جلو. روید می اي تپه گویی قصر برابر در. رسند می امپراتوریس قصر به. خزند می مار چون اند، گرفته جان

 ".بدهم نشانت را عشق خواهم می. پایین برو": ماند می معلق فضا در امام صداي است؟ خبر

سند می که ها بام سطح به ست پُر ها خیابان بیند می جبرئیل ر سان انبوه. ا شرده و تنگ چنان ها ان سا مار هاي کوچه در ف ستاده آ  ای

 کوچه به ها کوچه پس از و حرکتند در برابر هاي گام با آرام، مردم. شـده مبدل مارپیچی و سـخت دل هسـتی به ترکیبشـان که اند

 آساي غول درختان را اطرافش و دارد پهنا اتومبیل ردیف دوازده قدر به که اصلی خیابان در و رسند می ها شاهراه و ها خیابان ها،

شته اکالیپتوس صر ي دروازه تا و اند کا ست پا بر عظیمی اجتماع یابد، می امتداد ق ضو به و ندارد انداختن سوزن جاي خیابان. ا  ع

شان به دیگران و پهلو، به پهلو نفر هفتاد. است شده تبدیل سر چند جدید موجود این اصلی  سوي به عبوس و جدّي ظاهري با دنبال

 و زانو به دیگر دو و ایستاده یکی ردیف، سه در ملکه شخص گارد دروازه برابر در. دارند برمی گام امپراتوریس قصر هاي دروازه

شند می انتظار آماده هاي سالح با درازکش، سلح گاردهاي سوي به کوهپایه شیب از مردم. ک  با نفر هفتاد هر و دارند برمی گام م

ـــند می تیررس به هم ـــالح غرش ناگهان. رس  روي از بعدي نفر هفتاد هنگام این در. افتند می زمین بر همگی و خیزد برمی ها س

 می باال کوهپایه از دیگري ردیف هم باز. شـود می بلندتر مُردگان ي تپه و زنند می قهقهه دیگر بار ها تفنگ و گذرند می جسـدها

 شو، شهید برو. دهند می هل تظاهرات سوي به را شان کرده عزیز پسران سر به چارقد مادران ها خانه تاریک درهاي کنار در. آید

 برابر در تواند نمی دنیا در اســتبدادي هیچ دارند؟ دوســتم چقدر بینی می": گوید می غیبی صــداي. بمیر. بکن اســت الزم چه هر

 ".کند مقاومت آرام عشق این پیشروي

ــق این ": دهد می جواب گریان جبرئیل ــت عش ــت نفرت. نیس ــیح این اگرچه ".رانده تو دامان به را مردم ملکه زن، آن. اس  به توض

 .آید می سطحی و ناقص نظرش

ستم ها آن": گوید می امام صداي ستم آب من زیرا دارند، دو ساد او و آورم می برکت من. ه  که عادتم این خاطر به مرا ها آن. ف

ست شکنم می را ها ساعت سان. دارند دو ساس شوند، می رویگردان خداوند از که هایی ان شق اح  دیگر و بازند می را یقین و ع

 مردم. ندارد حرکت به نیازي که زمانی بی زمان. است آینده و حال گذشته، وراي که زمانی. یابند نمی در را کران بی زمان مفهوم

 و نگرد، می آینه درون روز هر. نیست هیچ ساعت تاك تیک جز او که حالی در. هستم ابدیت من و پرورند، می را ابدیت سوداي

شت فکر از شت به پیري و زمان گذ شت زندانی او. افتد می وح ست خویش سر ست زمان زنجیر میان در و ا  از بعد. زند می پا و د

ــاعتی دیگر انقالب، ــاعت ي همه ما. مانَد نمی باقی س ــاعت ي واژه و کرد خواهیم خُرد را ها س  خواهد حذف المعارف دایرة از س

 متعال قادر دیدگان برابر در و شد خواهیم زاده دوباره همگی ما. گرفت نخواهد جشن را زادروزي کسی دیگر انقالب، از بعد. شد

  ".داشت خواهیم ناپذیر تغییر و ثابت سنی

 و است حکمفرما سکوت. یابند می دست ها سالح به مردم. است رسیده فرا بزرگ ي لحظه پایین آن زیرا شود، می ساکت اکنون

 فشارند می را گلوهایشان رسد، می گاردها ردیف به خاسته، پا به هاي توده آساي غول اژدهاي آن انسانی، صفوف انتهاي بی مار

 ".شد تمام": کشد می سخت آهی امام بَرند، می را هایشان سالح مرگبار صداي و
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 خاموش قصـر درون از ناگهان. اسـت خاموش آن هاي چراغ روند، می قصـر سـوي به سـنجیده هاي گام همان با مردم که هنگامی

 صدایی. رسد می زوزه ژرفاي به کم کم و شود می آغاز گوشخراش اي ضجه با نخست که صدایی خیزد، برمی سهمگین صدایی

ــیدن هو چون ــمی با توأم جغد، کش ــهر زوایاي ي همه آن غرش که مهیب چنان خش ــر طالیی گنبد بعد. کند می پُر را ش  چون قص

ست سطوره شبحی سیاهی آن میان از و ترکد می مرغ تخم پو  چون موهایش و دارد گون شبق و ستبر هایی بال. زند می برق اي ا

 .است جسته بیرون عایشه جلد از الت آل که بَرَد می پی جبرئیل. است امام ریش ي اندزه به طولش که سیاه آبشاري

 ".بکُشیدش": دهد می فرمان امام

. گوید می پاسخ را مردم بزرگ شادي اش گشاده هاي دست حرکت با او و گذارد می قصر تشریفاتی بالکن روي به را او جبرئیل

 چاره مانده معلق هوا میان جبرئیل. گیرد می اوج اي ترانه چون و پوشاند می را الهه هاي زوزه حتی که است بلند چنان مردم صداي

 فضا در خورد، می چرخی بیند، می را رسیدنش که الهه و رود می جنگ به که است اي بازي شب خیمه عروسک مثل. ندارد اي

 مثل که امام داند می خوب جبرئیل. دارد برمی خیز ســویش به توان ي همه با زند، می ضــجه همچنان که حالی در و شــود می خم

 بود ساخته اي تپه قصر ي دروازه برابر در جسدهایشان که مردمی سادگی همان به نیز را او فرستد، می جنگ به اي نماینده همیشه

 .کند می قربانی

 من. ضــعیفم من گوید، می خود با. اســت خودکشــی مأموریتش و نیســت بیش ســربازي روحانی آن هدف اجراي در که داند می

 و رعد جبرئیل. آورد می حرکت به را جبرئیل امام قدرت. اســت کرده ضــعیف نیز را الهه شــکســت این ولی شــوم، نمی او حریف

 دنباله هاي ستاره الهه و کند می پرتاب حریف پاي به برق هاي نیزه مقرّب مَلِک. شود می آغاز کارزار و گیرد می دست در را برق

ستد می جبرئیل شکم سوي به را دار صد به داریم ما گوید می خود با. فر سمان در و. مرد خواهیم حتماً. جنگیم می مرگ ق  دو آ

ـــیده میدانی در رزمنده دو چون. جبرئیل و الت ال: شـــد خواهند زاده فلکی بُرج ـــاد از پوش  ولی دارند، برمی گام ســـختی به اجس

 .اند خسته سخت دو هر. جنگند می همچنان

 .افتد می الهه

 می برجاي سرش بی جسد و شود می خُرد اش جمجمه کند، می سقوط زمین به سر با و آید می در پا از شب ي ملکه الت، ال. بله

 هراس با که جبرئیل. افتد می قصر باغ درهاي از یکی کنار مچاله اي توده چون شده، کنده هایی بال با سر بی سیاه ي مالئکه. مانَد

شم صر جلویی حیاط در و آمده در هیوال هیبت به که بیند می را امام گیرد، برمی او از چ شیده، دراز ق  خمیازه حال به را دهانش کِ

 .بلعد می گذرند می آن از که را مردم و کرده باز دروازه کنار

 دش پایتخت در ها ســاعت ي همه اکنون و. اســت مانده برجاي آن از تیره اي لکه تنها و ورچروکیده ها چمن روي الت ال جســد

 پایان و یابد می ادامه یک و هزار فروسـوي چهار، و بیسـت فراسـوي دروازه، فراسـوي وقفه، بی زنگ هاي ضـربه و زنند می زنگ

 بی آغاز ساعت شراب، بر آب پیروزي ساعت تبعیدي، بازگشت ساعت است، بیرون مقیاس از که ساعتی. کند می اعالم را زمان

 .امام زمانی

* 
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 امپراتوریس با امام ي مبارزه به قبلی، اخطار بی یثرب، و جاهلیه رویدادهاي گیري پی و کند می تغییر شـبانه هاي قصـه که هنگامی

ــود، می تبدیل ــاید که افتد می فکر این به جبرئیل ش ــع این ش ــده نفرین وض ــابق مثل دوباره رؤیاهایش و گرفته پایان ش  حالت به س

 که اي نقطه همان از درســت رود، می خواب به که بار هر گذشــته، چون نیز تازه داســتان بیند می وقتی ولی. اســت آمده در عادي

 دیگر بار و بازد می رنگ امیدش شود، می وارد صحنه به مقرّب مَلِک تناسخ چون خودش تصویر و گردد می آغاز بود یافته پایان

 است شده ناپذیر تحمل اش شبانه قهرمانی هاي قصه از بعضی که رسیده جایی به کار حاال. دهد می تن ناپذیر اجتناب وضع این به

 زیرا. است خوشحال شود، می طویلتر رؤیاهایش فهرست و شود می شروع داستان بعدي قسمت که این از امام، مکاشفات پی در و

ست می جبرئیل که اي الهه که شده معلوم سرانجام شد، موفق و ببرد میان از خوا  نفرت و قانون وظیفه، قدرت، انتقام، خداي تنها ن

 به کند می احساس. کرد می حکایت رفته دست از میهن و غربت غم از نوعی به هم داستان این. هست نیز عشق خداي بلکه نیست،

 چهل تولد روز اکبر سعید میرزا: کنیم شروع اول از بیایید. شود می شروع االن است؟ اي قصه جور چه این... است بازگشته گذشته

 .کرد می تماشا را اش رفته خواب همسر بود پروانه از پُر که اتاقی در سالگیَش

* 

 بود اش خفته همسر مواظب پروانه از پُر که اتاقی در زمیندار، اکبر سعید میرزا سرنوشت، روز آن در سالگیَش چهل تولد روز صبح

 و تلخ دهانش و دیده بدي خواب نزده سپیده هنوز. بود شده بیدار زود صبح روز آن. شود می لبریز عشق از قلبش کرد احساس که

سیدن آخر به خواب همان. بود شده بدمزه ست می وقوع به اي فاجعه آن در که رؤیایی. بود دیده کرّات به که دنیا ر شه و پیو  همی

سان: یافته ادامه حد از بیش که ناچیزي نوع آن ي رحمانه بی پایان": خواند می را نیچه از اي جمله قبل شب. بود تقصیرکار او  ".ان

 بیدار پروانه بال صداي با روشن سایه و خنک خواب اتاق در وقتی. بود رفته خواب به گذاشته، اش سینه روي همانطور را کتاب و

ست از بود، شده شمگین خودش د ست کرده انتخاب شب آخر در خواندن براي را کتابی چنین که بود خ  االن صورت، هر در. ا

. کرد زدن قدم به شــروع وســیعش ي خانه ایوان توي آرام و پوشــید را راحتیَش هاي کفش برخاســت، ســرعت به. بود بیدار کامالً

 دورها آن کسی. کردند می پرواز سرش پشت ملتزمین چون ها پروانه. بود تاریکی در غرق هنوز خانه و بودند کشیده را ها کرکره

 می میان آن در ها پروانه ابر و بود مِه در غرق هنوز باغ. زد گره را بندش و کشــید باال را کرکره تو، آمد ســعید میرزا. زد می فلوت

شتند شهرت قدیم از افتاده دور ي منطقه این هاي پروانه. چرخیدند سا معجزه هاي پروانه هاي فوج. دا ضا شب و روز آ  می پُر را ف

ـــتعداد که هایی پروانه. کرد ـــتند رنگ تغییر اس ـــرخ، هاي گل روي که هنگامی و داش  یا تیره هاي جامه زعفرانی، هاي پرده س

 پروانه ي معجزه به چنان مردم آن نزدیک دِه و زمیندار ي خانه در. شد می عوض هایشان بال رنگ نشستند، می کهربا انگشترهاي

 ها پروانه که بود این آورد، می یاد به خدمتکار که همانطور واقعیت ولی. کردند می تلقی جزیی امري را آن که داشــتند، عادت ها

 به که مقدس زنی. اند بوده محل آن قدیمی دوستان ها پروانه که کرد می حکایت محلی ي افسانه. بودند بازگشته پیش سال نوزده

 کرده عمر سال دو و چهل حدود و داشت شهرت.[ م. رود می کار به احترام یا محبت ي نشانه به هند در "جی" پسوند] جی بی بی

 سال بیست و صد از. بود شده فراموش اکنون آن جاي ولی کند، می خوب را زگیل و جنسی ناتوانی قبرش زیارت گفتند می. بود

 و صد از بعد وقتی که طوري به بودند، شده ناپدید ها افسانه دنیاي در قدیس خود چون نیز ها پروانه بود، مُرده جی بی بی که پیش

شتند، سال یک شت این آمد می نظر به ابتدا بازگ  افزود فوراً باید البته. دهد می خبر انگیز شگفت رویدادي شدن نزدیک از بازگ

ضاع جی، بی بی مرگ از بعد که صول کافی قدر به زمینی سیب هاي بوته و بود خوب همچنان او  دهاتی اگرچه ولی داد، می مح
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 پروانه بازگشــت رو این از. دارند کم چیزي کردند می احســاس ها خیلی نداشــتند، یاد به قدیمی قدیس زمان از چیزي کنونی هاي

ـــیاري دل ها، ـــاد را بس ـــت با وقتی ولی کرد، ش ـــت، وقوع به اي العاده خارق رویداد هیچ زمان گذش  عادي حالت به مردم نپیوس

ــتند ــاس را کمبود همان و بازگش ــتان، احتماالً. کردند احس  جادویی موجودات این وار پري هاي بال از را زمیندار ي خانه نام پریس

 به زودي به روند، می کار به روزمره طور به وقتی ها نام ولی بود، اینطور حتماً که دِه نام پور، تیتلی مورد در. بودند گرفته الهام

. کردند می حرکت یکدیگر میان در متقابل ي افاده و ناز نوعی با ها پروانه هاي گله و پور تیتلی ســـاکنان. شـــود می مدفون عادت

 طوري به بودند، شسته دست هایشان خانه از ها پروانه راندن براي کوششی گونه هر از بود ها مدت زمیندار ي خانواده و ها دهاتی

ـــته یک شـــد، می باز چمدانی گاه هر اکنون که  تغییر پرواز حین و کردند می پرواز بیرون به آن از پاندورا، هاي جن چون بال دس

 گرفتند می جا ها کتاب صفحات میان حتی و ها گنجه ي همه داخل و پریستان هاي توالت سیفون در زیر ها پروانه. دادند می رنگ

 .یافتی می هایت گونه روي را ها پروانه شدي، می بیدار که خواب از و

 حال، این با. بود نکرده توجه درســت ها پروانه به که بود ســالی چند هم ســعید میرزا و آیند نمی چشــم به ســرانجام عادي چیزهاي

ــبح ــالگیَش، چهل تولد روز ص ــپیده انوار اولین که هنگامی س ــن را خانه دم س ــیدند، ها پروانه و کرد روش  لحظه آن زیبایی درخش

 هاي پروانه. بود خفته بند پشـــه زیر آن در] Mishal[ میشـــال زنش که دوید اندرونی خواب اتاق ســـوي به فوراً. بُرید را نفســـش

شال پاي هاي پنجه روي جادویی سته بود مانده بیرون که می ش شه یک ظاهراً. بودند ن شه داخل به هم پ  جاي زیرا بود، یافته راه بند پ

 ببوسد را ها نیش جاي آنقدر زنش، رختخواب داخل و بزند کنار را بند پشه خواست می دلش. شد می دیده زن ي شانه روي نیش

 خفته بدن فُرم پاکی داد ترجیح و شد مسلط خودش به ولی. خاریدند می سخت شد، می بیدار وقتی حتماً. بشود محو سرخیشان که

 خاکستري ابریشم چون بسته هاي پلک پشت چشمانش و سفید سفید پوشش بود، حنایی به مایل اي قهوه موهایش. کند تماشا را

شکیل را خوبی جفت رو این از. بود دولتی بانک رئیس پدرش. بودند شان واقعی دلیل. دادند می ت  به رو ثروت که بود این ازدواج

 پیوندي به نداشـــتند، فرزند که این با زمان، گذشـــت با همزیســـتی این ولی شـــود، می تامین مجدداً میرزا قدیمی ي خانواده اتمام

شقانه شاي. بود شده مبدل عا شال تما ساس از را سعید میرزا خفته می  بیرون خویش ذهن از را کابوس آثار آخرین. کرد می پر اح

 می کمال زیبا صبح این هاي لحظه در که دنیایی برسد؟ آخر به دنیا است ممکن چطور آخر ": کرد استدالل رضایت سر از و راند

 شود؟ می آخر چطور آفریند،

 یک مثل و ام رسیده سالگی چهل به من میشال،: کرد آماده ذهن در زنش به خطاب کوچکی سخنرانی شاد، افکار این ي ادامه در

 غوطه تو عشــق دریاي در عمیقتر و بیشــتر چه هر ها ســال این در که فهمم می حاال. کنم می رضــایت احســاس روزه چهل کودك

صانه چه زن ".شناورم گرم دریاي این در ماهی چون حاال و ام خورده شق او به خال شت نیاز زن این به چقدر او و ورزید می ع . دا

 به خطاب. نمود می محال جدایی که بود رسیده محرمیت و صمیمیت از اي درجه چنان به و رفته فراتر جنسی روابط از ازدواج این

سرش ست سعادتی شدن پیر تو کنار جان، میشال": گفت بود خفته همچنان که هم شود مانتال سانتی داد اجازه خودش به و ".ا  و ب

 مخصوص قسمت بزرگ ایوان به دیگر بار وقتی. آمد بیرون خواب اتاق از پاورچین پاورچین و کرد فوت میشال سوي به اي بوسه

ــت قرار عمارت باالي ي طبقه در که خودش ــید، داش ــدن محو با اکنون که کرد ها باغ به نگاهی رس ــبحگاهی مِه ش  می پدیدار ص

 زیان برابر در خود ناپذیري آســیب به که اي لحظه در درســت. زد هم بر ابد براي را خاطرش آرامش که دید را اي منظره و شــدند

 .نمود می محال بهبودیش که خورد اي ضربه چنان یافت، می اطمینان سرنوشت هاي
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ست با او و نشستند می دستش کف روي ها پروانه. بود آورده پیش را چپش دست کف زده، چمباتمه ها چمن روي جوانی زن  د

 می صــبحانه دادند می نشــان موافق روي که هایی بال از منظم و آهســته زن. گذاشــت می دهان به و داشــت برمی را ها آن راســت

 .خورد

 .بود گشته رنگارنگ بودند داده پس مرگ حال در ها پروانه بال که رنگهایی از هایش گونه و چانه ها، لب

 غالب او بر نیرومند چنان شهوتی خورد، می شیطانی اي صبحانه باغش هاي چمن روي که دید را جوان زن اختر سعید میرزا وقتی

صله که شد ست غیرممکن": گفت خود با و آمد شرمش بالفا ستم حیوان که من باشد چه هر. ا  زعفرانی زرد ساري جوان زن ".نی

 که ساري شد، می خم ها پروانه خوردن براي که همین. بود آویخته برهنگیش روي به منطقه فقیر زنان ي شیوه به را آن و پوشیده

 نرده تا کرد دراز را دستش سعید میرزا. شد می نمایان زمیندار ي خیره نگاه برابر در کوچکش هاي پستان و رفت می کنار بود شل

ـــفیدش] kurta[ کرتاي کوچک حرکت گویی و بگیرد را بالکن ي ـــرش فوراً زیرا کرد، جلب را زن توجه س  به و کرد بلند را س

 .نگریست زمیندار ي چهره

ـــت انتظار مرد که آنطور نه و برگرفت، را نگاهش دَم همان نه ولی ـــد بلند داش  می گویی. ماند منتظر لحظه چند بلکه. بگریزد تا ش

 .نه یا بزند حرفی خواهد می مرد ببیند خواست

ـــاکت همچنان او وقتی و ـــبحانه خوردن به همانطور ماند، س ـــم و داد ادامه غریبش ي ص ـــعید میرزا ي چهره از چش . برنگرفت س

ست کف سوي به دم سپیده میان از شوند، سرازیر قیفی از که چنان ها پروانه ظاهراً که بود این نکته عجیبترین  روان مرگ و او د

 دهانش یکبار. خورد می و بَرَد می دهان به را ها آن زبانش نوك با و کشید می عقب را سرش گرفت، می را بالشان نوك او. بودند

سارت با را اش تیره لبان. کرد باز را شود ج  ولی زند، می پَرپَر مرگبار ي حفره آن در که دید را اي پروانه و لرزید سعید میرزا و گ

 باغ در دهاتی زن دو، هر و کرد جویدن به شروع و بست را لبانش است، دیده را منظره این مرد که یافت اطمینان وقتی. گریزد نمی

 به خورد می تاب و پیچ شــدت به که حالی در و شــد کالپیســه زن چشــمان ناگهان که این تا ماندند باقی باال ي طبقه در زمیندار و

 .افتاد زمین بر چپ پَهلوي

 به حال همان در و ".اســت خراب وضــع شــوید، بیدار آهاي، منزل، آهاي، ": زد فریاد دســتپاچگی و هول لحظه چند از پس میرزا

ـــوي له س نه هاي پ ها ــــا تان کار ماهون چوب ي ش ـــ ید انگلس له این. دو ـــم به غریبی جاي از را ها پ یک اس ــــایر وار  ش

]Warwickshire[ــانه مکانی. بودند آورده ــارل آن، در که اي افس ــتم هفدهم قرن در اول ش ــیس  که این از قبل دیگري، زمانی س

ـــت از را عقلش ـــومعه در روزي بدهد، دس ـــعید میرزا و. بود آمده پایین ها پله همین از نور بی و غمناك اي ص  فرد آخرین که س

 .دوید ها چمن طرف به و کرد عبور سربُریده ارواح پاهاي اشباح روي از و پرید پایین ها پله همین از بود، نیز خانواده

ــنج حمله حالت در دختر ــعید میرزا. کرد می له خود غلطان بدن زیر را ها پروانه و بود گرفته تش ــید، او به همه از قبل س  اگرچه رس

 یک و کرد باز زور به را دهانش و گرفت را دختر ي چانه. نبودند دور چندان بودند شــده بیدار او فریاد با که خدمتکاران و میشــال

 می این از ســـعید میرزا و زد می بیرون اش بُریده دهان از خون. کرد خُردش بالفاصـــله که گذاشـــت هایش دندان میان چوب تکه

 به را دختر داد دستور میشال. رفت خواب به و گرفت آرام دختر و شد تمام حمله لحظه آن در ولی. بگیرد گاز را زبانش که ترسید

ـــعید میرزا حاال و بردند خودش خواب اتاق  بار دومین براي و بنگرد رختخواب همان در دیگري ي خفته زیباي به بود مجبور س
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ساس شونت نام آن به توان نمی که شد بیدار درونش در غنی و ژرف چنان اح  پلیدي افکار از حال عین در. داد را "شهوت" بار خ

 اي تازه احساسات. یافت می تعالی جوشید می دلش در که احساساتی از و خورد می هم به حالش یافت می جریان ذهنش در که

 یتیم دختر این": گفت و داد تکان سري زن و "شناسی؟ می را او": پرسید آمد، که میشال. آورد می هیجان به را او بودنشان نو که

 از همیشه مثل سعید میرزا ".بوده غشی کوچکی از. فروشد می رو کامیون ي جاده در و سازد می لعابی کوچک حیوانات و است

ستعداد سان به شدن نزدیک در زنش ا شتی زحمت به خودش. آمد شگفتی به دیگر هاي ان  حالی در شناخت، می را ها دهاتی از م

 جز به اگرچه گفتند، می برایش را رؤیاهایشـان حتی ها آن. بود باخبر بانکیشـان آمد در و خانوادگی جریانات القاب، از میشـال که

 ي عالقه. ببینند خواب توانســتند نمی بار یک ماهی از بیش و نداشــتند را تجملی چنین اســتطاعت که بودند فقیر آنقدر بقیه تن چند

 سینه به را سرش زن. کرد حلقه میشال ي شانه دُور را بازویش و آمد باز بود کرده احساس همسرش به نسبت َسحَرگاه که شدیدي

سید را موهایش سعید میرزا و ".مبارك تولدت": گفت نرمی به و داد تکیه شوهر ي ستاده یکدیگر آغوش در دو آن و بو  دختر ای

 .گفت او به را دختر اسم زنش. عایشه. کردند می تماشا را

* 

 بود، شـده خیره دیگر جهانی به گویی که نگاهش حالت و آشـفته زیبایی رسـید، بلوغ سـن به یتیم دخترك عایشـه، که این از پس

 که پندارد می آن از باالتر را خود زیرا است، بهشتی معشوقی انتظار در که شد شایع رفته رفته و برانگیخت را بسیاري هوس و شور

ــود نزدیک مبرا و عادي مردان به ــده رانده خاطرخواهان. ش کوِه اش ش ــِ  ســخت همه آن براي مجوزي حقیقت در که کردند می ش

 تمایلی بود ممکن که بهشتی ارواح شود می سبب که است صرع شیطانی بیماري گرفتار ثانیاً و نیست بیش یتیمی اوالً. ندارد گیري

 زیاد آنقدر عایشه معایب گفتند اشاره به و گرفتند را پیش دست تلخ اوقات جوانان از بعضی. شوند گردان روي او از بدهند، نشان

ست ست بهتر بنابراین بیابد، شوهري تواند نمی هرگز که ا شوق ا شود حرام زیباییش الاقل تا بگیرد مع شته، این از. ن  تر عادالنه گذ

شکالت که شد می زنی آن از زیبایی این که بود آن شت کمتري م ستند می که پور تیتلی جوانان هاي تالش رغم علی اما. دا  خوا

 فضاي به که بود آلود خشم و متمرکز نگاهی دفاعیش ي وسیله. ماند باقی نخورده دست همچنان عایشه کنند، تبدیل فاحشه به را او

شه و دوخت می ها آن چپ ي شانه باالي شانی همی  کرده عادت ها پروانه بلعیدن به که شنیدند مردم بعد. شد می تلقی تحقیر از ن

ست سبت را شان عقیده و ا ست خطرناك او با خوابیدن و خورده تکان مغزش که یافتند اطمینان و دادند تغییر او به ن  ممکن چون ا

 و ساخت می که حیواناتی با اش بیغوله در را او دِه شهوتناك مردان پس آن از. یابند راه معشوقش بدن به او طریق از شیاطین است

ـــتند تنها پَردارش عجیبِ غذایی رژیم ـــت اش، کلبه نزدیکی در و آمد می مرتب هنوز جوانی مرد اما. گذاش  می آن برابر در درس

ــت، ــس ــیک پنداري که طوري نش ــید، می کش ــت محافظت به نیازي دیگر دختر اگرچه کش  یعنی پَهلویی، دِه اهل که جوان. نداش

 می وانمود همیشــه عایشــه. بود نهاده برخود را عثمان نام آورده اســالم بود، ها نجس از گذشــته در و] Chatnapanta[ چاتناپانتا

 .خورد می تکان سرشان باالي دِه درخت هاي برگ. نداشت انتظاري این از بیش هم جوان و نیست عثمان حضور متوجه که کرد

 به اي منطقه در فراوانش هاي ریشه با سلطان، چون که درختی. بود یافته گسترش بانیان عظیم درخت یک ي سایه زیر پور تیتلی ده

ــد اینک. راند می فرمان مایل، یک از بیش قطر ــترش و دِه درون در درخت رش  که بود پیچیده درهم چنان درخت میان در دِه گس

ضی. نبود ممکن یکدیگر از دو آن تمیز دیگر شاق هاي مخفیگاه به درخت مناطق از بع شتند شهرت شده، تبدیل ع ضی در و دا  بع

 می ســر به آن انبوه هاي برگ میان و ســاخته پناهگاه آن تنومند هاي شــاخه زوایاي در فقیر کارگران. بودند ســاخته مرغدانی دیگر
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ست تاب ها بچه براي درخت الیاف از و رفت می کار به کوچه جاي به ستبر ي شاخه چند. بردند  که جاهایی آن. بودند کرده در

شته بدل هایی کلبه بام به هایش برگ بود شده خم زمین سوي به درخت ساج پرندگان ي النه چون گویی که بود گ  ها شاخه از ن

ــکیل دِه] panchayat[ پانچایات وقتی. بودند آویخته ــد می تش ــایش ش ــاخه نیرومندترین روي اعض  ها دهاتی. آمدند می گِرد ش

ــاکنان. بنامند "درخت" تنها را دِه و دِه نام به را درخت بودند کرده عادت ــنجاب ها، مورچه یعنی بانیان، دیگر س  نیز جغدها و ها س

 .شدند می روبرو اعتنایی بی با رفته باد بر قدیمی امیدهاي چون ها شاپرك تنها و بودند احترام مورد ها همشهري سایر مانند

ـــلمان دِه مردم  در او. بود آمده آنجا به اش اخته نر گاو "بوم بوم" و دلقکی لباس با نوآیین عثمان که بود خاطر همین به. بودند مس

 مثالً . باشد تر پُرمنفعت اش گذشته هاي نام تغییر از شاید که بود نهاده خود بر مسلمانی نام امید این با داده، تغییراتی نومیدي منتهاي

سم شت اجازه بود، خدا فرزند که او چانتاپانتا در ولی بودند، داده تغییر "خدا فرزندان" به را ها نجس ا شد، آب چاه از ندا  زیرا بکِ

سی تماس گفتند می شه مانند که عثمان. کند می آلوده را آب شده طرد اش فرقه از که ک  دلقکی راه از بود، خانمان بی و یتیم عای

 جشن دیگر و ها عروسی هنگام و کرد می تزیین آنرا دماغ پشت و پوشاند می سرخ کاغذ با را گاوش هاي شاخ. آورد می در نان

 هایش پرسـش به سـر حرکت با که بود این گاو نقش. داد می نمایش اخته، گاو همکارش، با و کرد می آمد و رفت دهات میان ها

 .بود آري مفهوم به حرکت دو و نه معنی به حرکت یک. گفت می پاسخ

 "نه؟ مگر ایم، آمده خوبی دِه به": گفت می عثمان مثالً 

 .بود مخالف نر گاو ".بوم"

 "نیستند؟ خوب مردم این مگر کن، نگاه. است خوب چرا نه؟ مگر"

 ".بوم"

 "است؟ گناهکاران از پُر دِه که است این منظورت چی؟"

 ".بوم بوم"

 "روند؟ می جهنم به شان همه یعنی! پوره با"

  ".بوم بوم"

 "نیست؟ امیدي برایشان دیگر جان، باهاي ولی"

ــتگاري نوید نر گاو ".بوم بوم" ــد خم هیجانزده عثمان. داد می رس ــت گاو دهان دَمِ را گوشــش و ش  ها این. بگو باش زود": گذاش

 تا گرداند می جمعیت برابر در و داشت برمی سرش از را عثمان کاله گاو هنگام این در "شود؟ بخشیده گناهانشان که کنند چکار

 ".بوم بوم،": داد می سرتکان شادي به عثمان و بریزند پول آن در

 ولی کرد، می طلب مهربانی تن یک از تنها جوان ولی بودند، پذیرفته گرمی به را بوم بوم گاوش و نوآیین عثمان پور تیتلی مردم

ــت توجهی او به همچنان دختر ــه پیش عثمان. نداش ــالم که بود کرده اقرار عایش ــتر آوردنش اس ــت بوده تاکتیکی دالیل به بیش : اس
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 به اعتراف این از دختر ولی "بکند؟ تواند می چه آدم بی، بی. بکِشـــم خوردن آب قدري چاه از بتوانم که بود این براي راســـتش"

شم سلمان ابداً او که بود کرده اعالم آمده خ ست م ست خطر در روحش و نی شت بازمی چانتاپانتا به اگرهم و ا شنگی از و گ  می ت

شنی دلیل هیچ بی عثمان، از ناامیدیش و گرفت می رنگ اش چهره گفت می سخن که همانطور. نبود مربوط او به مرد،  شدت رو

 ولی. بزند چمباتمه عایشه منزل قدیمی دِه در تا بود بخشیده بینی خوش جوان به که بود امید سلب غریب شدت همین و. یافت می

 از و گرفت می باال را دماغش گذشــت، می کنارش از اعتنایی بی با دختر و بود نشــســته برجا همچنان عثمان و گذشــت می روزها

 .کرد می دریغ خالی و خشک سالم یک

 که دِه این به ساعت چهار از پس و افتادند می راه به چانتاپانتا خاکی ي جاده در بار یک اي هفته پور تیتلی زمینی سیب هاي گاري

 چانتاپانتا میدان در فروشــان عمده زمینی ســیب آلومینیومی بلند ســیلوهاي. رســیدند می داشــت قرار رو کامیون شــاهراه و تقاطع در

 زمینی سیب هاي گاري از یکی جلوي و ایستاد می جاده کنار او. نبود آنجا به عایشه مداوم سفرهاي دلیل این ولی بود، شده چیده

. رفت می چانتاپانتا بازار تا چســباند، می خود به بود ســاخته که را هایی بازي اســباب کوچک ي بقچه که حالی در و گرفت می را

 بانیان درخت مرز در گاوش و عثمان. داشــتند شــهرت منطقه تمام در چانتاپانتا میناکاري هاي عروســک و چوبی هاي بازي اســباب

ستاده شه و ای  در تا کردند بدرقه آنقدر نگاه با پرید می پایین باال گاري هاي تکان با همراه زمینی، سیب هاي گونی روي که را عای

 .شد مبدل اي نقطه به افق ي پهنه

ــیدند، که چانتاپانتا به ــري کار دفتر به دختر رس ــرینیواس س ــباب کارگاه بزرگترین مالک ،]Sri Srinivas[ س  روي. رفت بازي اس

. بدهید راي پی -سـی به خواهشـمندم تر، مؤدبانه لحنی با طرفتر، آن و. بدهید راي هند به: بودند نوشـته سـیاسـی شـعارهاي دیوارها

سباب کارگاه: بود شده اعالم غرور با جمالت این باالي). ام( ست این ما شعار. نیواس سري بازي ا  سري. وخالقیت صداقت:  ا

شت بود مردي. بود کارگاه داخل نیواس شید مثل که مو بی سري با مانند، ژله و هیکل در شید می خور  که ساله پنجاه مردي. درخ

 چوبی هاي بازي اســباب از آنقدر. بود او مدیون را درآمدش عایشــه. بود نکرده تلخ را خویش بازي اســباب فروش و خرید عمري

ـــش دختر کاري کنده هاد که بود آمده خوش ـــن ید چه هر بود کرده پیش ند می تول یاورد برایش ک  خلقی خوش وجود با ولی. ب

شگیش، شه وقتی همی سباب تا کرد باز را بقچه عای شان را اش تازه هاي بازي ا سک دوجین دو. رفت هم در اش چهره بدهد، ن  عرو

شت به دلقکی کاله که جوان مردي شکل به . شد می دیده بقچه درون خورد، می تکان اش شده زینت سر که نري گاو و سردا

 خیانت والدتش به مرد این دانی می خوب که تو": زد فریاد است بخشیده را عثمان شدن مسلمان عایشه فهمید که سرینیواس سري

 که زده سرت به چه داند می خدا بدهد؟ تغیر را خدایانش کند، می عوض را هویّتش او که آسانی همان به است حاضر کی. کرده

 درون خطی خوش گواهی سـرش پشـت دیوار روي ".خواهم نمی را ها عروسـک این من ولی دخترم، اي کرده درسـت را ها این

 باالي از نیک ســی شــرکت هواپیماي ي وســیله به که ســرینیواس، ســري آقاي که شــود می گواهی وســیله بدین: بود آویخته قاب

 بازوهایش و گذاشت هم بر را چشمانش نیواس سري. است زمین ي سیاره شناسی زمین تاریخ متخصص کرده، عبور کانیون گراند

 این": گفت قاطعیت با اند، کرده پرواز هواپیما با که آنان چراي و چون بی ي جاذبه با لبخند، بی و جدّي بودایی. نهاد سینه روي را

سره ست شیطان پ شه و ".ا سک ي بقچه عای ست مجدداً را ها عرو صدد آنکه بی و ب  سرینیواس. شد رفتن ي آماده برآید، بحث در

شود را دیدگانش فوراً ست از امان": زد فریاد و گ  احتیاج پول این به دانم نمی کنی می فکر کنی؟ نمی بحث و جر من با چرا. تو د

. باش هم زود کن، درست خ -ت عروسک تا چند برو بکنی؟ خواهی می چکار حاال کردي؟ را احمقانه کار این چرا آخر داري؟
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 سري آقاي شخص ابداع خانواده، تنظیم یا خ، -ت عروسک ".هستم بازي دل و دست آدم چون خرم، می ازت نرخ بهترین با من

سک از نیواس، سی قدیمی هاي عرو سکی امّا بود، شده گرفته الهام رو سؤولیت که بود عرو  یک داخل. شد می سرش اجتماعی م

سک سک پوش، چکمه و لباس خوش] Abba[ آباي عرو شت قرار] Amma[ آما پوش ساري باوقار عرو  دختري داخلش که دا

 شـد، می خارج که عایشـه به نیواس سـري. اسـت کافی فرزند دو: بود این ها عروسـک پیام. بود نهفته داشـت شـکم در پسـري که

 سري": گفت زنان لبخند و چرخید سویش به عایشه ".روند می فروش خوب خ -ت هاي عروسک. کن درست زود زود": گفت

 .رفت بیرون در از و ".نباشید من نگران جی، نیواس

شه، وقتی شت، می باز پور تیتلی سوي به زمینی سیب هاي گاري راه از پیاده پاي یتیم دختر عای شت، سال نوزده گ  و چهل ولی دا

 در بود، آمده در برف سـفیدي به یکباره موهایش که چرا بود، یافته دسـت سـنی به اي گونه به رسـید، دِه به که بعد سـاعت هشـت

ستش که حالی شت را نوزاد کودکان شادابی پو  کرده ازدحام بدنش روي به چنان ها شاپرك انبوه بود، برهنه کامالً که این با و دا

ـــی آمد می نظر به که بودند  بوم بوم اش اخته گاو با جاده نزدیکی در دلقک عثمان. دارد تن به عالم ي پارچه ظریفترین از لباس

شه طوالنی غیبت که این با زیرا کرد، می تمرین شته شب تمام و کرده بیمارش نگرانی از عای ستجوي در را گذ  بود، گذرانده او ج

 وقتی نبود، قایل احترامی خدا براي هرگز سبب همین به و آمده دنیا به نجس که جوان مرد. بیاورد در نانی هست طور هر بود ناچار

ــمش ــت و خورد یکه افتاد دختر به چش ــت و گرفت فرا را وجودش مقدس امور و الطبیعه ماوراء از وحش  این که دختري به نتوانس

 .شود نزدیک داشت دوست همه

رپنج دیدار به بعد. خوابید وقفه بی روز شـبانه یک و رفت اش کلبه به عایشـه ] Sarpanch Muhammad Din[ دین محمد سـِ

 کشیده، دراز کنارش و شده ظاهر او بر رؤیا عالم در مقرّب مَلِک جبرئیل که رساند اطالعش به عادي لحنی با و رفت دِه کدخداي

 نگریست می او به الطبیعه، ماوراء امور تا بود زمینی سیب فکر به بیشتر زمان آن تا که سرپنج که حالی در و. است کرده استراحت

 ارزانی ما به چیز همه عوض در اما شــد، خواهد خواســته داریم که آنچه هر از. پیوســته وقوع به ما میان در بزرگ امري": داد ادامه

 ".شد خواهد

 موجودي آن از عایشــه که این قبول برایش. داد می دلداري را گریان دلقک درخت از دیگري بخش در ســرپنج، همســر خدیجه،

 کم و پیر ي خدیجه. شود می حرام مردان به ابد براي زن آن شود، همبستر زنی با اي فرشته چنانچه زیرا نبود، آسان است شده برتر

 تکرار را قدیمی المثل ضرب یک دهد، دلداري شاید و باید چنانکه را عثمان توانست نمی و بود ذوق بی محبت اِبراز در که حافظه

 .آیند می پی در پی همیشه بد خبرهاي ".ترسند می پلنگ از که کند می غروب آنجا همیشه آفتاب": کرد

ـــه پیچید، دِه در معجزه که این از پس اندکی ـــد دعوت بزرگ عمارت به عایش ـــاعت بعد روزهاي و ش  بیگم با را طوالنی هاي س

 .بودند شده مقرّب مَلِک موي سپید همسر ي فریفته دختر و مادر. گذرانید بود، آمده دیدارش به مادرش که زمیندار همسر میشال،

* 

ـــش اِبراز از بیند می خواب که آن رؤیا، عالم در  ـــت عاجز اعتراض ـــتم من آخر: اس  از این کنید؟ می فکر چه نخورده، او به دس

سی رؤیاهاي ست جن صالً. شما جان نی  اینجانب از صورت هر در. گرفته می کجا از را الهاماتش -اطالعات دختره این دانم نمی ا

 .نبوده
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 سـوي به و شـد خارج جاده از و کرد خسـتگی احسـاس یکباره که گشـت، بازمی دِه سـوي به پیاده دختر: بود این افتاد اتفاق آنچه

 در دید، می خواب داشت که جبرئیل بست، را چشمانش که این محض به. کند استراحت اش زیرسایه تا رفت هندي تمبر درخت

ـــده عرق خیس گرما از کالهش و پالتو همان با. بود کنارش ـــاید. بیند می چه نفهمید او ولی کرد، نگاهش دختر. بود ش  می بال ش

ست نمی و بود لمیده آنجا بعد،. دید می را مخلفات ي بقیه و نورانی ي هاله هم شاید دید، ست. برخیزد توان  سنگینی به پایش و د

 حالتی با شــد، تمام که کردنش تماشــا. شــد می له خود به خود ســنگینی اثر در بدنش پنداري چنانکه. بودند شــده آهنی هاي لوله

 و گرفت قرار کنارش در برهنه و کرد باز را نازکش سازي وقت آن. دهد می را جبرئیل ي گفته جواب گویی. داد تکان سر جدّي

 در را خودش دوباره وقتی. بود کشــیده برق از را پریزش کســی پنداري که شــد مدهوش چنان و برد خوابش رؤیا عالم در جبرئیل

 مجذوبانه همانطور و بود شده دگرگون کلی به. بود ایستاده روبرویش اي پروانه لباس و سفید موهاي آن با دختر دید، بیدار خواب

 برجاي بود کشیده دراز زمین روي که همانطور را جبرئیل بعد. گرفت می پیغامی نامید می جبرئیل که مکانی از و داد می تکان سر

 .کند اعالم را وُرودش تا بازگشت دِه به و گذاشت

سش آنقدر خواب در صب آن با اما. دارم زن یک رؤیا عالم در حاال پس بگوید، خود با که بود جا سر حوا  چند، هر کند؟ چه الم

 .هستند یکدیگر کنار بزرگ عمارت در اختر میشال و عایشه. گیرد می تصمیم باره این در که نیست او

* 

 ".شود می شروع سالگی چهل از زندگی انگار": گفت می شگفتزده زنش. شد شهوت و نیاز از پُر بعد به تولش روز از سعید میرزا

ــان ــه روزي را ها مالفه ناچار خدمتکاران که گرفت تحرکی چنان ازدواجش ــال. کردند می عوض بار س  که بود امیدوار دل در میش

 شدن آبستن در ذوق و شوق که داشت محکمی اعتقاد زیرا. کند کمک آبستنیش به سرانجام شوهر، جنسی نیاز و حرارت افزایش

 و گذاشت می درجه شدن بلند از قبل صبح به صبح بود ها سال گذشته، آن از. بگویند خواهند می چه هر دکترها حاال دارد، تأثیر

 این ي همه انگار ولی. شود مشخص گذاریش تخمک سیر تا کرد می رسم شطرنجی کاغذ روي را بدنش حرارت ي روزانه میزان

 و باید که آنطور دیگر بَرَد، می رختخواب به خود با را علم وقتی که خاطر این به اي اندازه تا بود، داده معکوس ي نتیجه کارها

 ریزي برنامه مکانیکی چنین که مادري رحم به نداشت دوست محترمی ي نطفه هیچ او نظر به تازه و داد نمی خرج به حرارت شاید

شال. شود وارد بود، شده ست نمی زیرا. گفت نمی چیزي سعید به اگرچه بیاورد، فرزند کرد می دعا هنوز می  این از شوهرش خوا

 دل در زد، می خواب به را خود بسته، را چشمانش حالیکه در ها شب. شود شکست احساس دچار برآورد، را انتظارش نتوانسته که

 عالمت همان این شاید گفت خود با میشال گرفت شدت سعید شهوت وقتی و بدهد عالمتی خواست می او از و خواند می را خدا

 اندرونی به ها قدیم مثل آمدند می پریســتان به وقت هر خواســت می او از که را شــوهر عجیب تقاضــاي هم خاطر همین به. باشــد

 در همسرش و زمیندار. کند برخورد تحقیرآمیز حالتی با درخواست این با بود الزم بودند، شهر در اگر که حالی در پذیرفت، برود،

 هاي پارتی و کردند می کلکســیون را معاصــر هنري آثار ها آن. داشــتند شــهرت بودن مُدرن به و کردند آمدمی و رفت زیاد شــهر

 همدیگر با ها کاناپه روي ویدئو، جنسی و سبُک هاي فیلم تماشاي حال در تا کردند می دعوت را دوستانشان و دادند می آنچنانی

 مثل و کنیم جور قدیمی ي خانه این با را رفتارمان بتوانیم ما اگر جان، میشـــو راســـتی": گفت ســـعید میرزا وقتی بنابراین. بروند ور

 ".ســعید بخواهی تو هرچه": گفت عوض در ولی داد، می خنده با را جوابش باید ".شــود می بامزه خیلی کنیم، رفتار ها ندیم قدیم

شال که بود کرده رفتار طوري شوهرش ست انگیز شهوت هاي بازي آن از یکی هم این کرد می خیال می  گفته کنایه به حتی او. ا
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سبت هوسش آتش: بود ست ممکن که شده ور شعله چنان زن به ن شان وي به را بخو لحظه هر ا شال اگر و بدهد ن سمت دیگر می  ق

 روزمره کارهاي انجام مانع او حضور مسلما گذشته، آن از. شد خواهند شرمگین دو آن رفتار از را خدمتکاران باشد، عمارت هاي

شه مثل برویم، که شهر" دیگر طرف از. شد می اش ستنباط چنان گفته این از زن ".کرد خواهیم رفتار امروزي همی  شهر که کرد ا

 خواست به گرفت تصمیم. است بیشتر خیلی پور تیتلی در شدنش آبستن احتمال رو این از و است سرگرمی از پُر سعید میرزا براي

ــوهرش  هم به نرود، بیرون خانه از و بماند اندرونی در بود قرار اگر زیرا کرد، دعوت مادرش از که بود هنگام این در و بدهد تن ش

 پایین شیطان خر از را دامادش شده طور هر خواست می. شد وارد غرید می خشم از که حالی در قریشی خانم. داشت نیاز صحبت

ـــت بازي اندرونی این از تا بیاورد ـــال التماس با حیرت کمال در ولی. بردارد دس  کنم می خواهش جان مادر": گفت می که میش

 دختریَت و نوجوانی در تو جان میشو": بود امروزي زنی دولتی، بانک رئیس همسر قریشی، خانم. شد روبرو ".باشید نداشته کاري

 از دار سرمایه همسر ".گذارد نمی شوهره این انگار اما باشی، شده بهتر حاال که بود این امیدم. آوردي می در بازي اُمُل گاهی هم

 نیافته نظر این اثبات براي دلیلی مدت آن در که این با و پنداشت می مغز سبُک آدمی را او و نداشت دامادش با خوبی ي میانه اول

 سعید میرزا سراغ به بیرونی باغ در و گرفت ندیده را دخترش اصرار هم پریستان به رسیدن از پس. فشرد می پا آن بر همچنان بود،

 که نیســـت ها آن از من دختر کنید؟ می شـــماها که اســـت زندگی جور چه این" :گفت تاب و آب با بود، عادتش چنانکه و رفت

 ثروت این نیست معلوم اي، کرده قفل هم ثروتت روي به در که تو. ببري تفریح و گردِش به را او باید. کرد قفل رویش به در بشود

ــرم،! خورَد می درد چه به ــقتان تفریح و گردِش حال در و ببر خودت با را او. کن باز را زنت و ها پول قفل پس  ".کن تجدید را عش

 وجد به خود غراي نطق از که قریشی خانم. بست فرو لب نیافت، مناسبی پاسخ چون ولی بگوید چیزي تا گشود دهان سعید میرزا

 جانم، برو. بروید و ببندید را هایتان چمدان است کافی": گفت اصرار به و کرد دنبال را مسافرت و رفتن گردِش ي ایده بود، آمده

ـــت با که حالی در و "برود؟ در خودش که کنی قفل رویش به را در آنقدر خواهی می نکند. ببر هم را او برو. برو ـــبابه انگش  به س

 ".همیشه براي هم آن": افزود کرد، می اشاره آسمان

 .کند فکر باره این در داد قول کرد، می گناه احساس که سعید میرزا

 ".است هملت کند می خیال ول و شل آدم این مرد؟ هستی چه منتظر بکنی؟ فکري چه": زد فریاد پیروزمندانه زن مادر ولی

ساس مدتی تا زن مادر ي حمله سته زنش از وقتی از که آورد همراه به را سرزنش و گناه اح  به گاه به گاه کند، سر چادر بود خوا

 کتاب این در. کرد خواندن به شــروع و برداشــت را تاگور] Ghare- Baire[ کارییر کتاب خود دلداري براي. آمد می ســراغش

ستان تاگور شویق را زنش که دهد می شرح را زمینداري دا سی آن از یکی با زن اما کند، می حجاب ترك به ت شه دو هاي سیا  آت

 خواندن. دهند می کشــتن به را زمیندار داســتان آخر در و دارد دســت] swadeshi[ ســوادشــی ماجراي در که شــود می دوســت

ستان سکینش موقتاً دا شت زودي به تردیدش ولی داد، ت  واقع در که این یا بود، صادقانه بود آورده زنش براي که دالیلی آیا. بازگ

ست می شه تا باشد آزادتر خوا صروع، ي عای شی خانم که حالی در کند؟ تعقیب را ها پروانه دختر مَ  خود با آورد، می یاد به را قری

سن حضورش اگرچه بود، کننده متهم مادرزن نگاه! آزادتر گفت  خودش که افتاد فکر این به. کرد می اثبات را سعید میرزا نیت حُ

شال شن روز مثل برایش چند هر کرده، تشویق مادرش از دعوت به را می  و ندارد را دیدنش چشم قلنبه و گِرد پیرزن آن که بود رو

 داشـتم دیگري هاي نقشـه اگر. کند می متهمش ها زرنگی و ها کلک و دوز انواع به شـده، مواجه او با ظن سـوء با وُرود محض به

صرار که شت اي فایده ولی. کند دعوت را خانم کردم نمی ا ستان این": کرد می غرولند همچنان درونی صداي آن. ندا  جدید دا
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سولوژي سات بیداري و سک سا سبت اح ست؟ خانم به ن سرت تو چی  دیدن براي دلت واقع در. اي داده قرار دختره آن جاي به را هم

 ".زده لک او با زدن الس و دهاتی دختر آن

 مادر ناسزاهاي رسید نظرش به بدبختی این در که طوري به پنداشت، ارزش بی کامالً را خود زمیندار که بود این گناه احساس تأثیر

ست محض حقیقت زن شی خانم. ا سته اش کتابخانه در که حاال و بود خوانده ول و شل را او قری ش  درون ها کتاب برش و دُور و ن

سه ست بله ول، و شل. یافت می واقعیت برایش گفته این شد، می سرزنده و شاد هاي کرم خوراك ها قف ست همینطور در  من. ا

 شد، نمی پیدا نظیرشان هم ملی آرشیوهاي در حتی که سانسکریت خطی هاي نسخه هایی، کتاب چه هم آن. هستم ولی و شل آدم

ــترمن، پرســی آثار ي کلیه عالوه به  Percy Westerman, G.A. Henty, Dornford[ یتز دورنفورد و هنتی -ا -جی وس

Yates [و شل نسل هفت خانواده این در بود، گشته دست به دست نسل هفت حال به تا عمارت. بودند کشیده صف کتابخانه در 

شت وجود ول صویر که راهرویی در. دا شت هاي قاب در اجدادش ت  آینه به تا افتاد ره به بود، آویخته دیوارها به برق و پُرزرق و ز

 تصویر که کند یادآوري سعید میرزا به تا بود الزم آینه وجود. شد خیره خودش تصویر به و داشت قرار آن انتهاي در که رسید اي

شان را مردي آینه درون تصویر. شد خواهد آویخته دیوارها به اجدادش چون روزي نیز او  فاقد بدنش و چهره خطوط که داد می ن

 ي چانه و پشت کم سبیل به سعید میرزا. نبود پیدا استخوانشان و بودند گوشت از پوشیده نیز هایش آرنج حتی. بود تیز هاي گوشه

ست خود ضعیف شانی، بینی، ها، گونه. نگری سی نظر من مثل آدمی": زد فریاد. ول و شل. بودند شل و نرم همه پی  می جلب را ک

شویش فرط از شد متوجه وقتی و "کند؟ ست، گفته سخن بلند صداي به ت شق حتماً که دریافت ا شق بیمار و شده عا ست، ع  در ا

 .نیست پُرمِهرش همسر معشوقش که حالی

ــید آهی ــطحی آدم عجب پس": گفت خود با و کش ــتم فریبکاري و س  این به که آدمی. دهم می فریب هم را خودم حتی. من هس

ــرعت ــت بهتر کند، می تغییر س ــکم در چاقویی بتواند که نبود هایی آن از ولی ".بمیرد زودتر چه هر اس  در مدتی. فروکند خود ش

 خلقی خوش چون چیزي و گرداند باز را اش روحیه دیگر بار ســـاختمان فضـــاي جادوي زودي به و زد، قدم پریســـتان راهروهاي

 .شد ناامیدیش جایگزین

ستان سل هفت نمود، می غریب هند محیط در و بود لطافت از عاري و محکم بنایی نامش رغم علی که پری  به سعید میرزا از پیش ن

سیله سی معماري ي و ستعمره مقامات توجه مورد که پرون. بود شده ساخته] Perowne[ پرون نام به انگلی  معماري َسبک بود، م

ــتان ــتایی هاي خانه از را پریس ــیک و روس ــی نئوکالس ــعید بزرگ جد. بود گرفته عاریت به انگلیس  از پس دقیقه پنج را یارو این س

سطنه، نایب میهمانی در مالقات شه و طرح ي تهیه براي ال ست می که اي خانه ي نق سازد خوا ستخدام ب سما تا بود کرده ا شان ر  ن

سلمان ي همه که بدهد ستند] Meerut[ روت می سربازان طرفدار ها م شتیبانی ها شورش از و نی  معمار به سعید جد. کنند نمی پ

 مناطق از تقریباً که منطقه این زمینی ســیب مزارع میان فعلیَش صــورت به پریســتان اینک نتیجه در بود، داده تام اختیارات انگلیســی

 می مارها آشپزخانه در رفتند، می باال دیوارهایش از ها پیچک. بود برافراشته سر بانیان تناور درخت کنار آمد، می حساب به حاره

ـــدهاي و خزیدند ـــوها در ها پروانه جس ـــی. کردند می خودنمایی کش ـــل در و گرفته معمار از هم را نامش گفتند می ها بعض  اص

 .است شده مبدل پریستان به و شده کوتاه بعدها که بوده پروتستان
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 صاف آسمان و نخل بلند درختان گاوي، هاي گاري انداز چشم با که بود درآمده صورتی به تازه نسل، هفت از بعد پریستان بناي

] King Charles the Headless[ سر بی شاه چارلز، هاي پله به رو که مشبکش هاي پنجره حتی. یافت می خوانایی پُرستاره و

 تساوي هاي غارت از زمینداران هاي خانه قبیل این از اندکی شمار تنها. بودند شده خاصیت بی توصیفی قابل غیر نحو به نیز داشتند

سیدگی بوي چون چیزي هم دلیل همین به. بودند مانده برجاي روزها این ي طلبانه ضاي ها موزه پو ستان ف شته را پری  شاید بود، انبا

صی غرور سعید میرزا که این رغم علی یا و خاطر، این به سبت خا سال بناي این به ن ساس کهن  پول نگهداریش براي و کرد می اح

شتی فُرم به تختی در برنجی کاري کنده سایبان زیر او. بود کرده صرف زیادي سطنه نایب سه ها قدیم که خوابید می ک  رویش ال

 غیرعادي شــکل که نفره ســه ي کاناپه روي قریشــی خانم و میشــال همراه عمارت بزرگ ســالن در داشــت دوســت. بودند خوابیده

 اي میهمانی انتظار در و شده لوله و نصب چارچوبی باالي شیراز بافت بزرگ قالی یک درندشت اتاق این انتهاي در. بنشیند داشت

 ستبر هاي ستون داراي ناهارخوري اتاق. شد نمی برگزار هرگز که اي میهمانی. باشد داشته را شدنش باز استحقاق که بود باُشکوه

 چشمک هال در ونیز کار هاي چراغ چهل و کردند می خودنمایی سنگی و طبیعی هاي طاووس باغ اصلی هاي پله کنار بود، مزیّن

 اي پنجره بی اتاق به و کرده عبور ها اتاق کف و دیوارها از که طنابشان و بودند سالم هنوز اولیه] punkah[ هاي پانکاه. زدند می

 خنک نسیمی و جنباند می و گرفته دردست را ها آن ریخت می عرق گرما از که درحالی و نشسته آن در واال پانکاه که رسید می

 خاطر همین به و بودند کار به مشغول آنجا در نسل هفتمین زمان از نسل، اندر نسل هم خدمتکاران. فرستاد می خانه نقاط ي همه به

ست از را غرزدن و شکایت و ِشکوِه هنر شان و جدید هاي شیرینی. بودند داده د  را زمیندار تأیید و دادند می تن سنت به ابتکاری

ــدند می جویا ــختی به درخت زیر قدر هر زندگی. ش ــت، می س ــتان در گذش  در نیز راحت هاي زندگی اما. بود راحت و نرم پریس

 .خطرند معرض

* 

. کرد می ناپذیر تحمل احساسی دچار را سعید میرزا گذرانید، می عایشه با دربسته اتاقی در را وقتش بیشتر زنش که این به بردن پی

شال. بود ممکن غیر خاراندنش و خارید می درونش جایی. بود شده اگزما دچار روحش انگار  شوهر مقرّب، مَلِک بود امیدوار می

 سعید میرزا جواب در و بگوید شوهرش به چیزي بابت این از خواست نمی اما. بشود آبستن سرانجام و برآورد را آرزویش عایشه،

 احتیاط و ســکوت. انداخت می باال شــانه خلقی کج با گذراند، می دِه دختر ترین دیوانه با را وقتش از همه این چرا پرســید می که

شال شدید را سعید میرزا روحی خارش می ساس و کرد می ت سادت اح ست نمی چند هر انگیخت، برمی وي در را ح سبت دان  به ن

 مانند ها، شــاپرك بانوي ي درخشــنده هاي مردمک رنگ که شــد متوجه بار نخســتین براي. ورزد می حســادت زنان از یک کدام

 چه داند می خدا. شدند می متحد علیهش بر ها زن گوي زد، دامن خشمش به نیز شباهت این و است خاکستري همسرش چشمان

سراري صالً. گفتند می او از هم شاید. کردند می پچ پچ همدیگر گوش زیر ا ضایاي این پنداري ا شت درازي سر زنانه ق  چون. دا

ــی، خانم ــیفته هم پیر ي ژله آن قریش ــه ي ش ــده عایش ــعید میرزا. بود ش ــه گفت خود با س . اند کرده پیدا خوب را همدیگر تایی س

 .شود می خارج دردیگري از سلیم عقل شود، وارد که الطایالت

 ولی کرد می احترامش شرمگین خواند، می اردو ي عاشقانه اشعار که دید می را سغید میرزا باغ یا بالکن در که بار هر عایشه، اما و

. ســاخت می ور غوطه ناامیدیَش و ســرخوردگی در بیشــتر را ســعید بود، همراه شــهوانی توجه کامل فقدان با که رفتاري خوش این

 دراماتیک فریادهاي صداي اندرونی، به عایشه وُرود از پس دقیقه چند و کرد می را زنش جاسوسی که روزها از یکی که بود چنین
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ــش به زن مادر ــید، گوش ــه عمدا اش، احمقانه انتقامجویی در غرق رس ــد اتاق وارد تا کرد تلف وقت تمام ي دقیقه س  خانم دید. ش

شی شه که حالی در گرید، می کنان موي سینمایی هاي فیلم قهرمانان مثل قری شال و عای سته تخت روي چهارزانو می ش شمان به ن  چ

 .بود گرفته کف در را میشال صورت کرده، دراز را ها دست عایشه. خاکستري به خاکستري. اند شده خیره یکدیگر

شه به مقرّب مَلِک شد معلوم سر که داده اطالع عای ست مرگ به رو و شده مبتال سرطان بیماري به زمیندار هم  سینه اکنون هم و ا

 خدا که بود فهمانده میشــال به ســرطان این جاي اما و. مانَد نمی زنده ماه چند از بیش و اســت بیماري مرگبار هاي گره از پُر هایش

 ي شیره نوشاندن و فرزند آوردن آرزویش تنها که زنی هاي سینه در بود قادر شریر پروردگاري تنها که چرا است، ظالم موجودي

. کنی فکر اینطور نباید تو": کرد می زمزمه میشــال به خطاب مشــوش عایشــه شــد، وارد که ســعید. بنشــاند مرگ بود، او به جانش

 ".است ایمان آزمایش یک فقط این. دهد می نجاتت خداوند

ــی خانم ــعید میرزا به فراوان ي ناله و آه با را خبر قریش ــربه ترین کاري گیج، زمیندار براي که خبري. داد س ــم از. بود ض  چنان خش

 ور حمله ســاکنانش به و کرده خُرد را اتاق ي اثاثیه و اســباب اختیار بی اســت ممکن آن هر گویی که لرزید می و کشــید می فریاد

 .شود

 و اي آمده من ي خانه به هایت فرشته و جنون این با تو. اشباحت سرطان این با شو گم برو": گفت عایشه به کنان فریاد حال آن در

 زندگی امروز مُدرن دنیاي در ما. شو گم نامرییت شوهر و خیاالت همراه و برو اینجا از زود. اي چکانده زهد ام خانواده گوش در

شکانند این و کنیم می شخیص را ها بیماري که پز شباح نه دهند، می ت  بافته هم به بیهوده را ها یاوه این تو. زمینی سیب ي مزرعه ا

 ".نشود پیدایت دیگر که برو و کن گم را گورت زود. اي

 و. داد می گوش سعید میرزا ناسزاهاي به بود نهاده زمیندار زن صورت به دست که همچنان برگیرد، میشال از دیده آنکه بی عایشه

 در ولی دارد، را انتظار باالترین ما از خداوند": گفت میشــال به آهســته کرد، می بســته و باز را هایش مشــت افتاده نفس از او وقتی

 به پنداري که کردند می زمزمه چنان وار طوطی دِه مردم ي همه که بود فرمولی این ".شد خواهد ارزانی ما به چیزها ي همه عوض

 که زد عایشــه به اي کشــیده چنان و داد کف از اختیار آن یک شــنید، را جمالت این که ســعید میرزا. اند برده پی مفهومش کنه

ــد زمین نقش بیهوش ــربه اثر در که دندانش و دهان از و بود افتاده. ش ــده لق ض ــی خانم که چکید می خون بود ش ــروع قریش  به ش

 براي آره بزن، هم مرا باش زود. زند می را ها زن خدا، اي. ام داده قاتل این به را دخترم که ببین را من خدا، اي": کرد ناســزاگویی

 .گفت ترك را اتاق آورد، زبان بر اي کلمه آنکه بی سعید ".نجس شیطان کافر،. کند می توهین مقدسات به. بزن شده هم تمرین

 در خواهی می اگر": بود مخالف ســعید که حالی در. برود شــهر به کامل آپ چک یک براي کرد اصــرار اختر میشــال بعد روز

شاري خرافات شته انتظار من از اما. برو کنی پاف شت. بیایم همراهت باش ندا شد می طول ساعت ه صب شهر به اتومبیل با تا ک  الم

 دادند، اطالع او به را آزمایش ي نتیجه که هنگامی نتیجه در. رفت شهر به راننده و مادرش همراه ازظهر بعد روز آن میشال ".برسیم

 چنان چنگالش و پیشرفته چنان سرطان. بود مثبت آزمایش ي نتیجه. نبود همسرش، کنار در یعنی باشد، باید که آنجایی سعید میرزا

شال حال هر در. بود فایده بی جراحی عمل که بود کرده خانه اش سینه درون عمیق شتر ماه چند می  شش حداکثر. ماند نمی زنده بی

 ي نامه آنجا در و رفت اندرونی در اتاقش به یکراست و بازگشت پریستان به میشال. گرفت می فرا را اش سینه زودي به درد و ماه،

 محکومیت سعید وقتی. داد اطالع شوهر به را پزشکی آزمایش ي نتیجه رسمی لحنی با و نوشت رنگ صورتی کاغذ روي کوتاهی
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 لجبازي با چشــمانش ولی بگرید، خواســت می وجود تمام با خواند، بود شــده نوشــته خودش دســتخط با که را همســرش مرگ به

 هجوم ذهنش به عایشه جمالت از بعضی حاال ولی نداشت، فرصت متعال خداوند به اندیشیدن براي بود ها سال. ماندند باقی خشک

ـــد خواهد ارزانی ما به چیزها ي همه. دهد می نجات را تو خداوند": آوردند می : گرفت فرا را ذهنش خرافی و تلخ فکري و ".ش

 ".داد کُشتن به را زنم هم او و شد بیدار عایشه به نسبت من شهوت. ایم شده لعنت ما"

 به دیگري ي نامه بود، کرده سد را راه و ایستاده در جلو که مادرش ولی کرد، خودداري دیدارش از میشال رفت، اندرونی به وقتی

 بده اجازه کنم می خواهش. ببینم را عایشـــه خواهم می": بود نوشـــته خوشـــبو رنگ آبی کاغذ روي جمله دو بار این. داد ســـعید

 .شد دور شرمگین و کرد خم سر موافقت نشان به سعید میرزا".بیاید

 

 * 

سر ماهوند با رابطه ست کشمکش سرا ست هیچ دختر این با اما. بردگی امام با و ا ست حرکت بی جبرئیل معموالً. نی  نیز رؤیا در و ا

 و دهد می فرا گوش آورد، نمی زبان بر او آنچه به آید، می نزدش آب جوي یا درخت کنار دختر. اســـت خواب در واقعیت چون

 .هیچ داند؟ می چه سرطان از جبرئیل مثالً. گوید می ترکش گاه آن و گیرد برمی خواهد می که را آنچه

 گردند، می ها واژه مجذوب و شنوند می صداهایی که است هایی آدم از پُر وبرش دُور که اندیشد می این به بیداري و خواب میان

 آن به و کند می زمزمه هایشان گوش در که کیست این کیست؟ مال پس -نیست او هاي حرف این نه. نیستند او از ها واژه این اما

 بدهند؟ تشخیص را بیماري و دارند باز پویش از را زمان آورند، در حرکت به را ها کوه تا بخشد می نیرو ها

 .نداد پاسخی جبرئیل

*  

ــت از پس روز یک ــال بازگش ــه پور، تیتلی به میش ــد ناپدید انظار از نامیدند، می کاهن و پیر را او مردم اکنون که عایش  یک تا و ش

ــق دلقک، عثمان. نبود پیدایش هفته ــته بخت عاش ــیب هاي گاري ي جاده در که اش برگش  بود، روان دنبالش به چانتاپانتا زمینی س

. نبود دختر از اثري آن از پس و آزرده را چشمانش و کرده بلند هوا به را جاده خاك باد راه، هاي وسط که گفت ها دهاتی به بعداً

 خواندن بی شـدنشـان بسـته و باز که درهایی و جادو هاي چراغ و اجنه باورنکردنی هاي افسـانه گاوش همراه عثمان گاه هر معموالً

ـــوص وردهاي ـــت بهتر گفتند می ناباوري با ها دهاتی کرد، می نَقل را بود ناممکن مخص ـــه این اس  هاي احمق آن براي را ها قص

 اگر که دانیم می و بدهیم تمیز خیال از را حقیقت توانیم می پور تیتلی مردم ما. کنند می باور را ها حرف این که بگویی چانتاپانتا

 کافی ورد خواندن هم کردنشـــان خراب براي تازه و. آیند نمی پدید خود به خود قصـــرها نکنند، کار روز و شـــب کارگر هزاران

 بود دختري عایشه زیرا نگرفت، تمسخر به را دلقک کس هیچ بار این همه این با. بکِشند زحمت کلی باید کارگرها همان و نیست

ـــپید دختر که بودند کرده باور کم کم ها آن. کردند می باور مردم گفتند، می اش درباره چه هر که ـــین مو، س  بی بی حق بر جانش

ست جی شته باز آمد دنیا به که سالی در ها پروانه مگر. ا شته، آن از و بودند، نگ  در جامه چون و کردند نمی دنبالش مُدام مگر گذ

 وجودش و بخشــید می حقانیت بود، آورده بار به ها پروانه بازگشــت که اي شــده ســرکوب امیدهاي به عایشــه گرفتند؟ نمی برش
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شانگر ست از نیز سرزمین فرد فقیرترین و ضعیفترین براي ولو زندگی، این در شگرف هاي پدیده بروز امکان هنوز که بود آن ن  د

 .است نرفته

سر خدیجه، ست فرشته آن از دیگر او": گفت شگفتزده سرپنج هم سات از آنکه بی خدیجه. گریه زیر زد عثمان و ".ا سا  جوان اح

ست عالی خیلی که این. ندارد گریه": افزود آورد سردر ست معلوم": گفتند سرپنج به ها دهاتی ".ا ست بی زن چنین با نی  و پا و د

 ".اي شده کدخدا چطور اي ساده و صاف

 ".کردید انتخابم خودتان": داد می جواب سرسنگین او و

 بودند پوشانده جامه اش برهنه بدن بر طالیی هاي پروانه. رفت می دِه سوي به که دیدند را او عایشه، شدن ناپدید از پس روز هفت

 بانچایات به کرد درخواست و رفت دین محمد سرپنج منزل سوي به یکراست. خورد می تاب و پیچ نسیم همراه سفیدش موهاي و

رُفِ  در درخت تاریخ رویداد بزرگترین": گفت عایشــه. شــوند آماده فوري ي جلســه یک تشــکیل براي بدهند اطالع پور تیتلی  شــُ

 .گذاشت هوا تاریکی از بعد شب، همان براي را جلسه قرار نبود، امتناع به قادر که دین محمد و ".است وقوع

 بود ایستاده زمین روي برابرشان در که حالی در عایشه و آمدند گِرد درخت ي شاخه روي همیشه مانند پانچایات اعضاي شب آن

شته همراه من": گفت سمان ي نقطه باالترین تا فر  مقرّب مَلِک جبرئیل. ام دیده نیز را ِسدرالمنتهی درخت من بله. ام کرده پرواز آ

 خواهد ارزانی ما به چیز همه مقابل در ولی شــد، خواهد خواســته داریم که آنچه هر اما. هســت نیز فرمان که آورده پیغامی ما براي

 ".شد

صمیمی براي تا بود نیامده پیش اي واقعه کنون تا دین محمد سرپنج زندگی در  در. سازد اش آماده گرفت می باید زودي به که ت

 "جان؟ دختر خواهد می چه ما از جبرئیل": گفت کند جلوگیري صدایش لرزیدن از کوشید می که حالی

ـــویم آماده زیارت براي حاال همین از دِه، کودکانِ و زنان مردان، ما، ي همه که گرفته قرار این بر مالئکه ي اراده"  فرمان ما به. ش

 ما. ببوســیم دارد قرار شــریف حرم مرکز در کعبه، در که را حجراالســود و برویم پیاده را شــریف ي مکه تا اینجا از که شــده داده

 ".برویم زیارت این به باید حتماً

ضو پنج هنگام این در سأله. کردند آغاز را پُرهیجانی ي مباحثه پانچایات ع صول ي م  ي همه نابهنگام کردن رها و بود میان در مح

ــید نمی نظر به عاقالنه ها خانه ــرپنج. رس ــور": گفت س ــته امکان کنم نمی تص ــد داش  انجام خداوند که دانند می همه. جان بچه باش

 و ماند ساکت همچنان عایشه ولی ".بخشاید می شوند مشرف مکه به توانند نمی بیماري یا فقر دلیل به که کسانی بر را حج مناسک

شته واگیر سکوتش پنداري وقت آن. دادند ادامه مباحثه به دِه پیران شد، دا  که حالی در طوالنی، زمانی و کرد سرایت سایرین به با

 .نگفتند اي کلمه -ندانست را آن چگونگی هرگز کس هیچ که حالی در -شد می حل مسأله

 فریاد بود آب اي جرعه نوشیدن با مترادف چیزي برایش تازه دین که نوآیین عثمان. کرد صحبت به شروع دلقک عثمان سرانجام

 "برویم؟ توانیم می چطور شوند؟ می چه ها بچه و ها پیرزن. است راه مایل دویست دریا تا اینجا از": زد

 ".دهد می نیرو ما به خداوند": داد پاسخ آرام عایشه
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ـــماجت با عثمان ـــریف ي مکه و ما میان که اي کرده فکر هیچ": زد فریاد مجدداً س  می چطور آخر گرفته؟ قرار افیانوس یک ش

شتی زائران براي نداریم پول که ما کنیم؟ عبور آن از توانیم شتمان از مالئکه شاید. کنیم کرایه ک  پرواز بتوانیم که رویاند می بال پ

 ".کنیم

شمگین ها دهاتی از جمعی  دیگر": گفت آمیز سرزنش لحنی با دین محمد سرپنج. گرفتند گفت می کفر که را عثمان بر و دُور خ

ست بس ست زیادي مدت تو. باش ساکت. ا سالم که نی ست بهتر. اي آمده ما دِه به و آورده ا  ما روش و راه از و ببندي را دهانت ا

 ".کنی پیروي

ــاري همچنان عثمان ولی ــما پس": کرد پافش ــما. کنید می رفتار اینطور واردها تازه با ش  دانید، نمی برابر خودتان با را واردها تازه ش

ــما چه هر باید که دانید می هایی آدم را ها آن بلکه ــبناكِ مردان ي حلقه ".بدهند انجام گویید می ش ــرخ غض  عثمان گِرد چهره س

 .داد تغییر کلی به را فضا دلقک، سؤال به کاهن ي عایشه پاسخ بیفتد، دیگري اتفاق که این از قبل ولی شد، می محکمتر

 به پا رسیدیم، دریا ساحل به وقتی و پیمود خواهیم پیاده مایل دویست ما. است داده توضیح هم را این فرشته": گفت آرام همانطور

شایند راه ما براي تا شد خواهند باز هم از خود به خود ها آب. نهیم می امواج کف میان شوده هم از ها آب بله،. بگ  شد خواهند گ

 .شویم مکه رهسپار اقیانوس کف از ما تا

* 

 به سکوت. نیامد جوابی خواند فرا را خدمتکاران چه هر و بود ساکت غریبی طرز به خانه شد، بیدار که سعید میرزا بعد، روز صبح

سترده سرپناه زیر اما. بود کرده رخنه نیز زمینی سیب هاي مزرعه شی و جنب پور تیتلی درخت ي گ ضاي ي همه. بود پا بر جو  اع

ـــدند می آماده دِه ترك براي ها دهاتی و بودند داده راي مقرّب مَلِک جبرئیل، فرمان از اطاعت به پانچایات ـــرپنج. ش  می ابتدا س

 سرپنج": بود گفته خدیجه همسرش اما بنشانند، آن در را معلولین و پیران و ببندند گاو به تا بسازد هایی گاري نجار عیسی خواست

 این بر قرار ".کنیم اطاعت را فرمانش باید هم ما خُب برویم؟ پیاده باید ما که نگفته فرشته مگر! دهید نمی گوش شما جی، صاحب

 مواد ي همه ها دهاتی. شــوند حمل بزرگســاالن پشــت نوبت به نبودند طوالنی راهپیمایی به قادر که کودکان خُردســالترین که شــد

 نزدیک سبزیجات سایر و بادنجان قرمز، لوبیا تلخ، قلیایی کدو برنج، عدس، زمینی، سیب هاي کپه و بودند آورده گِرد را غذاییشان

 حمل را اش جیره کدام هر تا کنند تقسـیم زائران میان تسـاوي به را غذایی مواد گرفتند تصـمیم. بود شـده انبوه پانچایات ي شـاخه

سایل. کند شپزي و  خود با نیز را مرغ و جوجه حامل گاري چند و بارکش حیوانات بود قرار. آوردند گِرد هم را ها رختخواب و آ

سته همه از سرپنج ولی ببرند، سایل کمترین به بود خوا  میرزا وقتی و بودند کرده شروع دم سپیده از پیش ها دهاتی. کنند قناعت و

شمگین تمام ي دقیقه پنج و چهل زمیندار. بود گرفته سامان و سر بیش و کم کارها شد، دِه وارد خبر بی جا همه از سعید  سخن خ

سبیده را ها دهاتی ي شانه و گفت شان چ ست طرفی اما داد، تکان  همه و رفت و کرد ول سرانجام و شد کار کندي سبب تنها و نب

شیدند راحتی نفس  را مردم و کوفت می پیشانی به دست با رفت، می که همانطور میرزا. پرداختند کار به پیشین شتاب همان با و کِ

 بلکه نداشت، اعتقاد رسول و خدا به و نبود دینداري مرد هیچوقت او ولی. گفت می ناسزا و کرد می خطاب ساده و صاف و دیوانه

ست می که بود قدرتمند اي خانواده از النفس ضعیف مردي شتش دنبال به تا کردند می رهایش خود حال به بای  چون برود، سرنو

 .بود فایده بی او مثل آدمی با مباحثه
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 از تا کنند آغاز را سفر آن از پس و برخیزند نماز براي همه است بهتر گفت سرپنج که بودند حرکت ي آماده ها دهاتی غروب دم

سر کنار که هنگامی شب،. باشند امان در روز گرماي در حرکت ست باألخره": کرد زمزمه بود کشیده دراز پیرش هم  من. شد در

شه ست می دلم همی ستش خدیجه ".کنم طواف آن گِرد بروم دنیا از که این از قبل و ببینم را کعبه خوا ست کرد، دراز را د  را او د

 ".گذریم می آب وسط از هم با دو هر. بود همین هم من آرزوي": گفت و گرفت

شمگین سعید میرزا  می باید": گفت زنش به خطاب مانند فریاد صدایی با شدند، می آماده زیارت براي که دِه مردمان دیدن از خ

شان شو دیدی ست که حالی در و ".می شان به پور تیتلی مردم": افزود داد می حرکت بیهوده را هایش د  دریا تا خواهند می. زده سر

 آیند می عقل سر بکنم، نقد پول پیشنهاد اگر کنی می فکر. است خانه ي همه آید؟ می چه زندگیشان خانه سر به آخر. بروند پیاده

 "مانند؟ می همینجا و

 چمباتمه زمین روي مادرش و میشال و بود نشسته تخت روي چهارزانو. شد خشک صدایش و افتاد عایشه به چشمش ناگهان ولی

 سگ این بازهم": گفت سعید میرزا. کردند می جدا برد شد می که را چیزهایی و کردند می جستجو وسایلشان و ها لباس میان زده

 ".است اینجا پدر

 زن شما ولی. انداخته ها دهاتی جان به میکربی چه جنده این داند می شیطان فقط. بروید گذارم نمی. روید نمی شما": زد فریاد و

 ".بزنید خودکشی به دست کار این با دهم نمی اجازه و هستید من

 باقی عمرم از چیزي دانید می شــما. بَرید می کار به قشــنگی کلمات عجب ســعید. خوبی هاي حرف چه": خندید تلخی به میشــال

ـــی از وقت آن نمانده، ـــحبت خودکش ـــما اما افتد، می اتفاق دارد مهمی چیز یک اینجا در. کنید می ص  وارداتی دینی بی آن با ش

 قلبتان کردید می سعی و گشتید می انگلیس دوخت شلوار و کت داخل اگر شاید چرا، اما من. بفهمید را آن توانید نمی اروپاییتان

 ".فهمیدید می را آن کنید پیدا را

 "است؟ بوق عهد مگر اي؟ شده دچار خدا تب به مرتبه یک تویی؟ این میشو،. میشال. است تصور قابل غیر": گفت سعید

شی خانم ست بهتر": گفت قری سرم بروي ا ست ها ایمان بی جاي اینجا. پ شته. نی شه به فر شال وقتی که گفته عای  مکه زیارت به می

 ".شد خواهد ارزانی ما به چیز همه عوض در و شود می خواسته ما از چیز همه. رود می بین از سرطانش شود، مشرف

 اي وقفه از پس و فشـرد دیوار گچ به را پیشـانیش و چسـباند همسـرش خواب اتاق دیوار به را هایش دسـت کف اختر سـعید میرزا

 ".بود خواهیم مکه در دیگر روز دو. برویم هواپیما با بیایید خُب است، حج عملیات انجام منظور اگر": گفت طوالنی

 ".برویم پیاده اند داده فرمان ما به": گفت میشال

شال،": زد فریاد و داد کف از اختیار باز سعید شال، می شو؟ مقرّب مَلِک مالئکه، فرمان؟ می شته و دراز ریش خداي جبرئیل؟ می  فر

 ها زن آیا بگیري؟ خواهی می اي نتیجه چه ها حرف این از آخر اش؟ اسبی ُسم و دُم با شیطان میشال؟ جهنم و بهشت بالدار؟ هاي

 وقتی سفید؟ یا است سیاه خدا دارند؟ جنسیت ها روح آیا. برگردانیم را سؤال است بهتر که این یا گویی؟ می چه هان دارند؟ روح

ــوند می باز هم از اقیانوس هاي آب ــت روند؟ می کجا اضــافی هاي آب ش ــال مانند؟ می کنار دیوار مثل راس  آیا. بده جواب میش
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شت به تو دارد؟ حقیقت معجزه شوده من گناهان آیا داري؟ اعتقاد به شانیش که همانطور و شد سرازیر اشکش شد؟ خواهند بخ  پی

سبانیده دیوار به را شال. افتاد زانو به بود چ شت از و شد نزدیک می شش در پ شد،": گفت حال بی و خفه صدایی با. گرفت آغو  با

سدس الاقل ولی برو، زائران همراه شن بنز مر ستی شد چه هر. ببر همراهت را ا  کوکاکوال از پُر را یخدانش توانی می و دارد تهویه با

  ".کنی

 ".برویم خواهیم نمی که دریا کنار نیک پیک به سعید، زائریم ما. رویم می راه پیاده بقیه مثل هم ما. نه": داد پاسخ نرمی به میشال

 ".آیم نمی بر اش عهده از تنهایی به. میشو کنم چه دانم نمی من": گفت گریان سعید میرزا

 ".بدهید نجات را روحتان و بیایید ما با. آمده سر به شما افکار زمان دیگر. بیایید ما با صاحب، میرزا": گفت تخت روي از عایشه

شمان با سعید شک از سرخ چ ست ا سی با و برخا شی خانم به بدجن صبی گردِش هم این": گفت قری ستید می که الم  این اما. خوا

 ".شود می هوا باد نسل هفت گیرد، می را مان همه جان آخرش گردِشتان

 ".بیا فقط. بیا ما با سعید": چسباند سعید پشت به را اش گونه میشال

 ".ندارد وجود خدا": گفت عایشه به خطاب محکم و چرخید او ولی

 ".اهللا رسول محمداً و اهللا الی اله ال": گفت عایشه

 گشـــوده اقیانوس آب. ندارد ربطی ملموس و عینی حقایق با و اســـت ذهنی و درونی واقعیتی روحانی ي تجربه": داد ادامه ســـعید

 ".شد نخواهد

 ".شد خواهند گشوده هم از مالئکه فرمان به ها آب"

 ".کشانی می فاجعه سوي به را مردم این تو"

 ".روند می خدا آغوش به ها آن. نه"

 دیوانگی این به کوشم می دارم برمی که قدمی هر با و آمد خواهم همراهتان ولی. نیستم معتقد تو به من": گفت مُصِّرانه سعید میرزا

 ".بدهم خاتمه

شته شکاکان پاي پیش گوناگونی هاي روش و ها راه خداوند": داد جواب شادي به عایشه ست گذا  یقین وجودش به سرانجام تا ا

 ".بیاورند

 .راند بیرون را ها پروانه دوید، می بیرون اتاق از که حالی در و ".جهنم به برو": زد فریاد سعید میرزا

* 
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ـــایبان زیر که دلقک عثمان  آن یا دختره ترند، دیوانه یک کدام": گفت حیوان گوش زیر کرد، می تیمار را گاوش کوچک س

 اقیانوس از اجباري عبور انگار. ماندیم می نجس بود بهتر شـــاید": داد ادامه عثمان. نداد جوابی گاو "شـــده؟ عاشـــقش که احمقی

 .بوم بوم،: داد تکان تصدیق نشان به دوبار را سرش گاو و ".است چاه ممنوعیت از بدتر خیلی
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 ناشده تماشا اما آشکار شهر، یک

 

  

1 

 

حر باطل یا ورد کدام شــدم، مبدل جغد به که این از پس"  ي کافه صــاحب صــفیان محمد آقاي "گرداند؟ می اولم حال به مرا الســِ

سافرخانه و شاندار شاور و آن باالي ي طبقه ي م شتري معتمد و امین م سه دو این هاي م س  عاقله بودند، اقلیمی و رنگ هر از که مؤ

شتر مثل که سابق معلم صفیان. بود دنیادیده مردي شکه ها حاجی بی شاي به که این از و نبود مقدس خ  معتاد ویدئویی هاي فیلم تما

 ناحیه" هنوز بنگالدش وقتی ها، قدیم که ها فرهنگ از بسیاري کالسیک آثار با آشنا و خودساخته بود مردي نداشت، ابا باشد شده

 می. بود شــده اخراج داکا در خود پُســت از ها ژنرال از بعضــی با فرهنگی و عقیدتی اختالفات خاطر به شــد، می نامیده "شــرقی ي

ـــرویی با حال عین در و ".ام کرده کوچ کوتوله منِ که فهمید نمی انگار. مهاجر گویند می من به اینجا": گفت  کوتاهی به خوش

شاره قدش شت، کلفت کمري و بازوها و ستبر هیکلی که این با زیرا. کرد می ا سید نمی نیم و متر یک به قدش طول دا  این در. ر

شته نیمه از شب که لحظه ّصرانه زدن در صداي با بود، گذ شی، جامپی ي مُ ستاده، خواب اتاق در کنار و پریده خواب از جا  مژه ای

شته میز روي از را عینکش بعد. زد می شیش کرتاي لباس دامن با و بردا شت آن بند که بنگالد  بود، خورده تمیزي فکل گردنش پ

 بی و بسـته حنا ریش به گشـود، کامال را چشـمانش زد، را عینکش و بسـت را بینش نزدیک چشـمان بعد و زد پلک باز کرد، پاك

 مثل جامپی ظاهراً که لرزانی موجود هاي شاخ دیدن از پس و گشود را وُرودي درِ و کرد غنچه را هایش لب کشید، دست سبیلش

 و کوتاه ي جمله نداشــت، تردیدي هیچ وجودشــان به نســبت دیگر که هایی شــاخ بود، آورده و کشــیده خودش همراه گربه یک

 پیش سال180 تا 120 حدود که مادورا اهل مراکشی کشیش آپولیوس، لوسیوس از را جمله این هرچند. آورد زبان به را باال نیشدار

 در که کشیش این. بود انگیز ستایش ذهنش حضور بود پریده خواب از تازه که این با اما بود، رفته کش زیست می مسیح میالد از

 کرده اقرار تمام وقاحت با آن ردّ از پس شده متهم جادو و ِسحر به ثروتمندي ي بیوه ي وسیله به بود مستعمره کشورش دُوران آن

شت، می قدم راهرو به که حالی در صفیان بوده، شده تبدیل جغد نه و خر به ِسحر اثر بر قبالً که بود ست گذا  سرما از را هایش د

. نکنیم ناله و آه اســـت بهتر ولی. زده فلک ي بیچاره بله، داد ادامه دمید، می آن در را نفســـش بخار و گرفته بینیش و دهان اطراف

 .کنم بیدار را زنم روم می. داشت سازنده برخورد مسایل این با باید

ــر از کثافت و بود درآمده چمچا ریش ته  دو پایینش از که بود افکنده دوش به ها رومی رداي مانند را پتویی. بارید می رویش و س

سخ پاي ضحکش و شده م ست کت پتو روي. شد می دیده سم قالب در م  باال را آن ي یقه و افکنده دوش به را جامپی ي بَره پو

شم که طوري به بود، زده شم به بُزیش و تیز نوك شاخ دو نزدیکی در آن هاي پ  عین در و آور خنده اي قیافه او به و خورد می چ

 تشویش رغم به و بودند درخشش فاقد دیدگانش و تنبل و کند حرکاتش نبود، گفتن سخن به قادر ظاهراً. بخشید می انگیز غم حال
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 جنگلی خدایان نیم قالب در صـــلدین -کنیم می درســـت را چیز همه زدن هم به چشـــم یک در دیدي؟ حاال: گفت جامپی هایش

 کسی کشیش آن شدن خر ي قضیه مورد در گفت آپولیوس داستان از الهام با مجدداً صفیان. بود مانده بیحال و ول و شل همانطور

حر نبود قادر مِصـري، خداي ایزیس، شـخص جز  آقا حضـرت شـما مورد در. اسـت گذشـته مال ها قصـه این ولی کند، باطل را سـِ

 .کنید میل داغ سوپ پیاله یک اول که است این کار بهترین

 چاق بدن بعد لحظه چند و شد گم بود شده بلند دانگ چند اُپرا ي شیوه به که دیگري صداي میان در مهربانش صداي اینجا در

 خود برابر در سپر چون یا بزند کنار راه سر از را او که داشت تردید انگار. زد تنه قدش کوتاه پیکر به بود گوشت کوه شبیه که زنی

شت که حالی در جدید موجود این. دارد نگه شت با و کرد دراز را لرزانش بازوي بود شده قایم صفیان پ  به که خپلی ي سبابه انگ

 آمده؟ سرمان به چه. اونجاس که اونی اون، نالید و داد نشان را صلدین بود زده رنگ سرخ الك آن ناخن

سردي با صفیان ست": داد جواب خون شی دو ست جا شید، کنم می خواهش": داد ادامه چمچا به خطاب و ".ا  چیز همه آخر ببخ

 ".دارد نام هند صاحبه بیگم هستند، بنده خانم ایشان صورت هر به نه؟ مگر بود، ناگهانی

 "نداري؟ چشم مگر اهللا، یا دوست؟ کدام -چیه دوست": زد فریاد کرده قوز همانطور زن

شان دیواري کاغذ که دیوارهایش و لخت چوبی کف با راهرو  دو -شد می پُر آلود خواب ساکنان از بود شده پاره جابجا گلدار

ـــیخ را موهایش یکی. کردند می خودنمایی میان آن در نوجوان دختر ـــیخ س ـــبی دُم دیگري و س ـــت اس  دو هر و بود کرده درس

شال دو آن. دادند می نمایش بودند گرفته یاد جامپی از که را چون وینگ و کاراته یعنی رزمی هنرهاي شگردهاي ) ساله هفده( می

 لباسی. بودند پریده بیرون خوابشان اتاق از رزمی هاي تمرین مخصوص لباس با که بودند صفیان دخترهاي ساله، پانزده آناهیتاي و

. بودند پوشــیده بود، شــده چاپ رویش خواننده جدیدترین تصــویر که هایی شــرت تی روي را آن که لی بروس پیژاماي شــکل به

 .سرجنباندند شادي به افتاد که فلکزده صلدین به چشمشان

 بیست اش نمره المصب": افزود کرد می تصدیق سر جنباندن با که حالی در خواهرش و ".است معرکه": گفت رضایت به میشال

 شــوهر": نالید قبل ي دفعه از بلندتر هند. بگیرد ایراد بیان طرز این به کرد فراموش که بود مغشــوش چنان مادرشــان حواس ".اســت

ــت؟ اي حاجی جور چه این. کنید نگاه مرا ــوپ خواهد می من از او وقت آن تو، آمده در از رجیم شــیطان اس  گرم برایش مرغ س

 ".ام پخته خودم دست با که سوپی هم آن. کنم

 تقاضاي و بدهد توضیح که این یا. باشد داشته مدارا و تحمل توقع هند از شده، که هم التماس با توانست نمی جامپی. نداشت فایده

 نفسش از که چیست گند بوي این پس شده، نازل ما بر که نیست شیطان این اگر": داد ادامه زنان نفس زن. کند کمک و همکاري

 "درآمده؟ بهشت گلستان از تازه نکند آید؟ می

 به و کشید جیغی ترس از صدایش شنیدن با هند و ".ایندنا ایر 420 ي شماره پرواز. بوستان از نه، گلستان از": گفت ناگهان چمچا

 .گریخت آشپزخانه سوي

 ".است بدي آدم حتماً بترساند آنطور را او که هر آقا": گفت صلدین به دوید می پایین ها پله از مادرش که حالی در میشال
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 ".آمدید خوش ما منزل به. هست هم شرور": کرد تأیید آناهیتا

* 

ست، کردنی باور شتر حاال که هند همین. دارد حقیقت ولی نی شگر اوقات بی شمگین و پرخا سی روزي بود، خ  باحیا و خجالتی عرو

سري مقام در. بود نیز تحمل و خوشرویی ي درجه باالترین و مهربانی ي نمونه گذشته این از. شد می سرخ دقیقه به دَم که بود  هم

 در کرد، می پذیرایی او از هل چاي با ماند، می بیدار دیروقت تا امتحانی اوراق تصحیح براي شوهرش وقت هر شهر دانشمند معلم

ــرکت معلمین ي خانواده که ثلث هر پایان هاي میهمانی ــتند می ش ــند مورد که کرد می رفتار طوري جس  حتی. گیرد قرار مدیر پس

ستان  ودا ریگ از راحتی به تنها نه که شوهري. باشد دانسته را شوهرش لیاقت تا خواند می بود طور هر را تاگور متافیزیک هاي دا

 هند روزها آن. داشــت بر از هم را مقدس ژان ســن الهامات و ســزار ژول رزمی ماجراهاي بلکه آورد، می قول نَقل شــریف قرآن و

سین را شوهرش ي احاطه و باز فکر ست می و کرد می تح شپزخانه در خود سهم به خوا ستور هم. کند پیاده را فکر طرز همان آ  د

 به تمایلش کم کم. پخت می را کشــمیر نرم و چرب هاي قیمه هم و گرفت، می یاد را اوتاپام و دوســا هندوســتان، جنوب غذاهاي

شپزي در گرایی کثرت  قورت را قاره شبه گوناگون غذاهاي اعتقاد بی صفیان که حالی در و شد تبدیل عظیم ذوقی و شوق به آ

 از بخشـــی تواند می چطور قرن چند این از بعد ندارد، حضـــور اینجا در غرب فرهنگ که نکنیم تظاهر بیایید": گفت می و داد می

 سس و حیدرآباد تیز و تند غذاهاي که همانطور و خورد می بیشتر و بیشتر رفته رفته و پخت می غذا مرتب زنش "نباشد؟ ما میراث

ـــت هاي  تپه به کم کم. کرد می باز را خود جاي باید غذا همه آن. کرد می تغییر رفته رفته بدنش فُرم لمباند، می را دارلوکناو ماس

 .کنند می عبور مرزها ي همه از و شناسند نمی مرز ها خوراکی زیرا یافت، شباهت مرز بی اي قاره شبه یا وحشی هاي

 .نشد چاق هم گرم یک حتی صفیان محمد اما

شکالت آغاز چاقی شمردن مردود ي اراده این و ست که تو": کرد می سرزنش مُدام هند. بود م ست مرا پخت د  پس نداري، دو

ــتر که بالنی مثل روز به روز و کنم می کار همه این دارم کی براي من ــتر کنند بادش بیش ــوم؟ می چاق بیش ــردي با او و "ش  خونس

شه باالي از که حالی در و.) بود بلندتر او از هند قد( کرد می بلند را سرش صوص عینک کوچک هاي شی  می او به خواندنش مخ

 بلند سـفره سـر از سـیر نیمه و خوردن غذا کمتر قاشـق دو. بیگم ماسـت، هاي سـنت از یکی خودداري": داد می جواب نگریسـت،

ضت شدن، شیدن ریا ضان طریقت ک ست مرتا شت، جواب چیز همه براي. بود مردي عجب ".ا  دعواي یک باهاش شد نمی اما دا

 .کرد حسابی

ضت اما  ازدواج زن یک با کردم می فکر": بود گفته اگر بود، کرده شکایت بار یک صفیان اگر شاید. خورد نمی هند درد به ریا

ـــده چاق آنقدر تو ولی ام، کرده ـــده که هم بار یک براي اگر ".زنی تا دو انگار که اي ش ـــدن الغر ي انگیزه او به ش  داد می را ش

 جور چه این. نبود وجودش در خشــونت اي ذره که بود او تقصــیر بنابراین. کرد می را کار این حتماً نه. بردارد دســت بود ممکن

ست نمی که بود مردي سش یا نفرین صفیان اگر که بود این واقعیت اما. کند توهین چاقش زن به باید چگونه دان  کرد می هم التما

ـــاکت او که حاال اما. کند کنترل را خودش از پذیرایی و خوردن نبود قادر همچنان هند  می آرامی به دهانش که حالی در بود، س

 .انداخت می گردنش به را هیکلیش بد و چاقی تقصیر جنبید،
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ـــفیان وقتی از و ـــر را ص  و بود آورده در زبان وقت آن از و بود یافته گناهکار را او هم دیگر مورد چند در بود، کرده قلمداد مقص

 جرأت و دل حتی او کرد می تصور که هند هاي شکایت و ها گله از معلم ي فقیرانه آپارتمان که طوري به کرد می سرزنش مُدام

ــدن طرف ــاگردهایش با ش ــد، می پُر ندارد هم را ش ــرکوفت این از چیز هر از بیش ش ــخاش به مته زیادي که خورد می س  می خش

 به را مواجبش بار دو اشـــتباها بانک وقتی مرد کدام آخر. شـــد نخواهد پولدار هرگز شـــوهره این که اســـت مطمئن هند و گذارد

سابش ساند می بانک مقامات اطالع به را مراتب محترمانه ریزد می ح ستی دو نقداً را پول وقت آن و ر شان د  براي کند؟ می تقدیم

 پسرانشان امتحانی هاي ورقه تصحیح موقع معمول مبلغ برابر در نبود حاضر و کرد می رد را پدرها ثروتمندترین تقاضاي که معلمی

 بود؟ امیدي چه بکند ها آن به خدمتی

شمگین هند شید شد می را ها این ي همه اما": گفت می کنان غرولند و خ شت می ناتمام را اي جلمه و ".بخ  این اش بقیه که گذا

 ".گویم می را سیاسیَت و جنسی هاي جنایت بودي، نشده مرتکب را بزرگ گناه دو آن اگر البته": بود

ـــب از ـــکوت و تاریکی در را همخوابگی ازدواج اول ش  وجه هیچ به هند خاطر به. بودند داده انجام حرکت بی تقریباً و محض س

ــنش که کرد نمی خطور ــفیان ظاهراً چون و بجنباند را باس ــیه پس از حرکت حداقل با ص  هم اول از -کرد می خیال آمد برمی قض

 بعد یا و قبل نباید که داند می کثیفی عمل را کار این هم او یعنی. ندارند اختالفی هم با زمینه این در که -بود کرده را خیال همین

ـــود جلب آن به آدم توجه که کرد کاري نباید هم همخوابگی حین حتی و زد را حرفش آن از ـــتن دیر. بش ـــدنش آبس  به هم را ش

 آب از دختر اما. شـــده مرتکب گناهانی چه قبلیش زندگی در که دانســـت می خداوند تنها زیرا گذاشـــت می الهی تنبیه حســـاب

 ضعیف ي نطفه که بیندازد نامردش شوهر گردن به را یکی این گناه داد می ترجیح و گذاشت نمی اهللا حساب به را ها بچه درآمدن

 زبان بر را آن غیظ با آناهیتا تولد ي لحظه در و نداشــت باك گفتنش از که بود چیزهایی آن از هم این. بود کاشــته شــکمش در را

 شانس. بابا آن از معلومه، خُب. دختر هم باز": بود گفته کشیده، آهی نفرت با هند لحظه آن در. بود کرده متوحش را ماما و آورده

سک بچه که آوردم  کار در اي بچه دیگر بود گفته صفیان به دختر دومین این آمدن دنیا به از پس ".نیامده در آب از موش یا سو

 برد پی زودي به هند اما بود، پذیرفته مباحثه بدون را او نخواستن بچه مرد. دهد انتقال هال به را رختخوابش بود داده دستور و نیست

ـــت هرزه آن که ـــت بردار دس ـــده، وارد اتاق به تاریکی در گاهی از هر تواند می هم هنوز کند می فکر و نیس  غریب آیین آن ش

ستین. کند اجرا بود، پذیرفتنی مثل تولید خاطر به تنها زمان آن تا که را سکون و سکوت  تاریکی در اولتیماتوم از پس که باري نخ

 "دادم؟ می تن آمد می خوشم بس از کنی می فکر اي؟ کرده خیال چه": زد فریاد هند شد، وارد

صد زن که رفت فرو گچش ي کله آن به وقتی سر آخر اما ست کند نمی هم ناز و ندارد شوخی ق شت د . نبود هاش آن از او. بردا

سابی و نجیب زن یک بله، شري آن از نه بود، ح سیخته هاي ح سارگ ست و آمدن دیر شب کرد بنا صفیان وقت آن از اما. اف  در در

 نه سیاستی، هر نه هم آن. شد سیاست ي آلوده که -کرد می اشتباه اما رود، می خانه روسپی به کرد می خیال هند -بود هنگام آن

 آن نداشت، قبول را کمتر آن از -گویم می را کمونیست حزب -پیوست می شیطان خود به و رفت می باید دار کله آدم این. خیر

صول پیرو از هم شی بودنش ا ست ي اجنه این اما. شد می نا شه از بدتر برابر صد کمونی  آن به آلودگی ي نتیجه در و بودند ها فاح

ـــد مجبور هند که بود نهان جادوي ـــرعت آن به ش ـــتان به کوچک ي بچه دو با و ببندد را ها چمدان س حرِ  این بله. برود انگلس ـــِ  س

 براي که بود صفیان شیطانی اعمال اثر بر و بپذیرد را مهاجرت محرومیت و تحقیر همه این بود کرده وادارش که بود ایدئولوژیک

 انگلســتان به کشــیده، را ما تو": بود گفته او به بار یک. ببیند را زادگاهش دِه توانســت نمی هرگز و شــده ماندگار انگلســتان در ابد
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 سـکوت و بود نداده جواب شـوهر ".بدهی انجام من بدن با زشـت کارهاي گذاشـتم نمی من چون بگیري، را انتقامت تا اي آورده

 .است رضا عالمت

شته آن از ست، شهوت شوهرِ انتقام سرزمین این غربت، والیت این در گذ  جیتان آقا؟ کتابی معلومات از بخورند؟ نان کجا از پر

 این به نبوده خوب نویسنده امالي چون و است عطااهللا همان یا اهللا آقا حقیقت در گفت می که اتللو ي نمایشنامه یا اکلوگ، جالی،

 نویسنده؟ گویند می هم این به بگوید نیست کسی درآمده، صورت

ستپخت خوبی از شمزه واقعاً غذایش گفتند می همه. بود گرفته خوب شاندار ي کافه کار خانم، د ست خو  از مردم. ندارد حرف. ا

 را ها پول که این بود؟ چه صـــفیان کار اما. بچشـــند را او عالی جمان گالب و بمبئی چاآت ســـاموزا، تا آمدند می لندن جاي همه

 اخالقش از ها مشتري اگرچه. کند رفتار ها پیشخدمت مثل تحصیل همه این از بعد و بدود طرف آن و طرف این ببرد، چاي بگیرد،

 برفی، جالبی. دهند نمی پول که مصاحبت براي مردم رستوران در باشد هرچه اما بود، خوشرو و بشاش همیشه و کردند می تعریف

 .بود ارباب هند حاال! دارد هایی بازي چه زندگی. روز غذاي

 !پیروزي

شپز، هند صلی معمار و خانواده آور نان آ  چهار ساختمان سرانجام بود داده امکان ها آن به که زنی. بود شاندار ي کافه موفقیت ا

 پیچیده بدبویی نفس مثل اطرافش در شــکســت گند بوي این وجود این با. بدهند اجاره را هایش اتاق و بخرند یکجا را آن ي طبقه

 ستاره یا باشد، رفته در سیمش که بود المپی مثل. رسید می نظر به رفته در زهوار هند بود، سرزنده همچنان صفیان که حالی در بود،

 از را احترامش و عزت و شاگردان عالقه، مورد کار که صفیان وقتی چرا چرا؟. شود ور شعله واپسین دَمِ در که خاموشی به رو اي

ست ست بَره مثل بود، داده د  خودمان والیت در که بود ساخته او به چنان لندن. بود شده چاق کیلو چند حتی و کرد می خیز و ج

 که کرد می رفتار چنان بود گرفته قرار او اختیار در و درآمده صفیان دست از قدرت که هنگام این در چرا. دید نمی هم را خوابش

 روز این به را او موفقیت: است ساده خیلی جواب اند؟ شده غرق هایت کشتی مگر بگوید مُدام و بدهد لقب "سگرمه" او به شوهر

سیر در را خود و بود کرده واژگون را هایش ارزش تغییر، همه این. بود انداخته شده دگرگونی م شته این از. یافت می گم  هزار گذ

 .داشت مسأله

 در داکا در. خانه کند؟ شکایت نداشت حق آیا. کرد می خسته را زبانش که دربیاورد را اجنبی صداهاي این بود مجبور. زبان مثالً

سنی آپارتمان یک شان و کار که اینجا که حالی در کردند می زندگی معلمی فک سبی شت رونق کا  طبقه چهار ساختمان یک در دا

 جویبارهاي و نوجوانی دهِ بود؟ رفته کجا شــناخت می که شــهري آن بود؟ چی اش فایده اما بردند، می ســر به داشــت، ایوان که

 رنگ چنان یا رفته یاد از همه بود پرداخته و ســاخته را زندگیش محورشــان بر که عاداتی و آداب بودند؟ کجا وطنش ي پُرســبزه

شان سختی به که بودند باخته سی والیت این در. یافت می را آثار ضع و آداب آن براي ک  آوردن جا به یا و وطن در رایج آرام توا

 به قدیم که آن حال بسازد، نداشت منزلتی دیگر که شوهري با بود مجبور حاال گذشته این از. نداشت فرصت مذهبی آداب ي همه

 وطن در. کند کار شوهرش و خود نان آوردن در براي بود ناچار غربت این در. فروخت می فخر و نازید می شوهر موقعیت و مقام

 خوش ظاهر آن زیر شوهرش که دانست می خوب هند گذشته این از. زد می باد را خود افاده و ناز با و نشست می خانه در راحت

شرب ست غمگین م ستی خود نیز این و نداند؟ شد می چطور. ا  آخر. بود نیافته کفایت بی چنین را خود هرگز گذشته در. بود شک
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 از. اســت واقعی کند وانمود و ببیند را کاذبش شــادي که حالی در هم آن خورد؟ می درد چه به کند شــاد را مردش نتواند که زنی

شته ها این شه. بیفتد بود ممکن اتفاقی هر آن در که بود شیطانی مکان یک شهر این گذ  بیخودي شب هاي نیمه ها پنجره هاي شی

 چنان هایشان فروشگاه در زمین، انداختندت می و گوشَت توي خواباندند می مرتبه یک ناپیدا هاي دست خیابان توي شکست، می

 فضاي با چرخیدي می صدا طرف به وقتی اما شوند، می کنده جا از دارند هایت گوش کردي می خیال که شنیدي می ناسزاهایی

. است خورده کتک ارواح دست از دختر فالن یا پسر فالن که شنیدي می روز هر و شدي می روبرو خندانشان هاي چهره و خالی

ــور غربت ــیاطین کش ــت براي حتی و بماند خانه توي آدم که بود این کار بهترین بگوید؟ چطور. بود ناپیدا و کوچک ش  کردن پُس

ست شیاطین شاید تا بخواند را نمازش و کند قفل را در بماند،. نرود بیرون هم نامه ست؟ دالیل. بردارند آدم سر از د  می کی شک

 هم به توانســت نمی حتی دیگر بلکه بود، شــده تبدیل آشــپزخانه ي برده و چی کافه یک همســر به تنها نه بشــمارد؟ را ها آن تواند

 اي حرامزاده ي ماده یک با و آمدند می نظر به محترم و شریف ظاهراً که بودند مردهایی مثالً. کند اعتماد هم خودش هاي والیتی

 دختران شیطانی ي جزیره این زهر بدتر همه از و بکشند آدم بودند حاضر جهیزیه کردن فراهم براي دخترها. شدند می گور و گم

 عمدا اما فهمیدند می گفت می چه هر. بزنند حرف مادریشان زبان به نبودند حاضر دیگر. بود کرده مسموم هم را خودش سال بچه

 چه بود انداخته قزح و قوس آن در کرده کوتاه پســـرانه را موهایش میشـــال که این دلیل آخر. کنند اذیت را او تا زدند نمی حرف

ـــان روز هر بود؟ ـــر و بود دعوا و جنگ کارش ـــکایت از کدام هیچ که این بدتر همه از و کردن رفتار خودي س  تازگی او هاي ش

 موجود یک به بلکه نبود، صفیان نام به دبیري همسر هند یعنی خودش، دیگر او. نبود بهتر این از او مثل هایی زن سرنوشت. نداشت

شان و نام بی صتی بی و ذهنی چندپایگی به که بود شده تبدیل ن ست دچار شخ  درس این. بود شده تبدیل دیگران مثل زنی به او. ا

 .نداشتند مردن سپس و خاطرات به بردن پناه تحمل، جز اي چاره که "دیگران مثل زنی": بود تاریخ

 چه هر. اســت شــاه یا زاده نجیب انگار که کرد می رفتار طوري او با اکثرا شــوهر ضــعف انکار براي: داد تغییر را رفتارش ســرانجام

شدن روبرو براي و. آمد می شوهر جانب از جالل و شکوه نهایت هند ي گمشده دنیاي در باشد  کمین کافه بیرون که ارواحی با ن

 هاي فیلم مرتب هم ها آن فرستاد، می بیرون چیزها سایر و غذایی مواد خرید براي را دیگران و شد نمی خارج آنجا از بودند کرده

یدئویی گالی و ندي و بن نت را ه ما ند می ا مایی مجالت با همراه که بود طریق این از. آوردند می برایش و گرفت ـــین نار که س  ک

 همتا بی ي ستاره آن فرشته، جبرئیل عجیب شدن ناپدید از مثالً. کرد می تعقیب را واقعی دنیاي حوادث بود، کرده دسته صندلیش

ساس فرط از وقت آن و بود شنیده را او مرگ و هوایی ي سانحه یک تراژیک خبر سپس و شده خبر با ست و ناامیدي اح  بر شک

شان که این براي بزرگه دختر. بود کشیده داد دخترهایش سر سرانه را موهایش شنود، نمی حرف کسی از بدهد ن  بلوزهاي و زده پ

 .زد می بیرون آن زیر از هایش سینه نوك که پوشید می تنگ

 .بود خط آخر به رسیدن مانند که آورد وجود به هند در حالتی بزي شاخ مرد آن رشید، شیطان آن ظهور اوصاف این با

* 

 دیگ به رو هند که حالی در. آمدند گِرد آشپزخانه در بحران، به رسیدگی ي العاده فوق ي جلسه یک تشکیل براي شاندار ساکنان

 داشت رنگ آبی پالستیکی روکش پُشتیش که آلومینیومی صندلی آن برایش. نشاند میز سر را چمچا صفیان کرد، می نفرین سوپ

 این از پس و کرد بیان لحن ترین آموزگارانه با را المارك نظریات تبعیدي معلم آقا بعد بله بعد، و باشــد راحت که بود گذاشــته را
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 سوپ کشیدن هُرت در آن از بیش ما قهرمان حال آن در کرد، نَقل را هواپیما از چمچا شدن پرتاب محیرالعقول داستان جامپی که

شاء کتابِ چاپ آخرین به صفیان -بزند حرفی بتواند که بود شده غرق بدبختی و مرغ شاره انواع من  چارلز حتی آن در که": کرد ا

ــرایط تحت را دگرگونی و تغییر ي ایده هم بزرگ ــی ش ــه پیروانش اگر حاال. بود کرده قبول انواع حیات حفظ براي خاص  ي کاس

ـــده آش از داغتر ـــتاد مرگ از بعد و ش  برتر انتخاب فقط که معتقدند و کنند می تلقی المارکی و کفرآمیز را هایی گفته چنین اس

 ي درباره داروین ي نظریه این که کنم اضافه باید حال این با -خود جاي به گیرد می صورت طبیعی طور به هم آن که دارد وجود

 چمچا ظاهري تغییرات اصلی علت دید باید حاال. گیرد برمی در را انواع ي همه بلکه نیست، خاص نوع یک به مربوط حیات حفظ

 ي رشته بود، داده تکیه دستش کف به را هایش گونه چرخانده، بهشت سوي به را نگاهش که حالی در صفیان آناهیتا "...بوده چه

 در هیوال شــکل به خوبی این به تونســته چطوري او که اســت این موضــوع. کن ول را ها حرف این دَدي": گســیخت را پدر افکار

 ".بیاد

 ".نیســتم هیوال خدا به. نیســتم هیوال من. نه": زد فریاد و کرد بلند جوجه ســوپ بشــقاب از را ســرش شــیطان شــخص هنگام این در

 شانه پروا بی و دوید سویش به که طوري به آورد رحم به و ترساند را جوان دختر آمد می اندوه ي ورطه قعر از انگار که صدایش

. نه هیوالیی، واقعاً که نبود این منظورم. ببخش مرا. نیستی که البته": گفت کدورت رفع براي و کرد نوازش را فلکزده حیوان آن ي

 ".داري شباهت هیوال به فقط

 .گریه زیر زد صلدین

ست دیدن از که صفیان خانم هنگام این در شت به موجود آن ي شانه بر دخترش د سیون ساکنین سوي به بود افتاده وح  با که پان

 تحمل را وضــع این شــود می چطور": گفت کرد می بلند را مالقه که حالی در و چرخید بودند ایســتاده اطرافشــان در خواب لباس

 "...!موجودي همچو یک آخر است، من ي خانه اینجا کرد؟ تضمین شود می چطور را جوان دخترهاي شرافت و امنیت کرد؟

 ".مادر کن بس. مسیح یا": گفت صبري بی با صفیان میشال

 "مسیح؟"

 موقتی وضع این کنید می فکر": گفت جامپی و صفیان به خطاب و کرد پشت بود متحیر و مبهوت افتضاح این از که هند به میشال

 "نه؟ کشید، بیرون جسمش از را جن بشود شاید باشد؟ زدگی جن هاي حالت آن از مثالً باشد؟

شش نحس، طالع هاي فیلم ي خاطره شمانش در ها غول و ها درخ شید می چ شال. درخ  فیلم ي شیفته نوجوانان ي بقیه مانند نیز می

ــوع دیگر بار پدرش اما بود، ویدئو هاي ــروع و گرفت جدّي را موض  تنگ به که جامپی اما "...بیابان گرگ کتاب در": که کرد ش

 ".کنیم نگاه مسأله به ایدئولوژیک دیدگاه از که است این اصلی شرط": کرد اعالم بلند صداي با و نداد مهلت بود آمده

 .کرد ساکت را همه حرف این با و

 و بیجا دستگیري -الف افتاده؟ اتفاقی چه اینجا در عینی نظر از": داد ادامه بینی کم خود از ناشی و آلود شرم لبخندي با وقت آن و

ــرب ایراد و متهم ترســاندن ــونت ایجاد و ض ــت در... خش ــات انجام و غیرقانونی بازداش ــکی تجربیات و آزمایش ــکوك پزش  در مش
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ـــتان ـــران ".بیمارس ـــاحت و جنجال و جار انداختن راه به زنانه، مجاري تفتیش حتی و بدنی تفتیش پلیس، اعمال که حاض  و فض

شتند خاطر به خوب "ها سومی جهان" با را ها آن بدرفتاري صدیق را جامپی هاي گفته و دادند سر موافقت ي زمزمه دا  -کردند ت

 با آنچه بلکه اســت، رویت قابل آنچه تنها نه -اســت دیده عمرش طول در که دارد چیزهایی به بســتگی کس هر باور میزان که چرا

شته این از. دارد را شدن روبرو آمادگی آن ضیحی یک باألخره ها ُسم و ها شاخ این وجود براي گذ ستان در و بود الزم تو  بیمار

 روبرو در ناتوانی و باختن را خود وادادن، و شکست احساس ایجاد سوم و": داد ادامه جامپی. بیفتد بود ممکن اتفاقی هر پلیس هاي

 ".ایم دیده را هایش نمونه قبالً همه ما. اوضاع با شدن

 نظر از من": گفت جامپی. کرد مخالفت شــود نمی حقایق بعضــی با باشــد چه هر. ماند ســاکت هم هند حتی. نکرد صــحبتی کســی

 گونه هر که اســت این حقیقت اما شــده، ظلم چمچا به که اســت واضــح البته. بپذیرم را مظلوم آدم موضــع توانم نمی ایدئولوژیک

ستفاده سوء صیت با جور و ظلم و قدرت از ا ست رابطه در مظلوم فرد شخ سان. ا سؤول ان ست م ست ما انفعال و تزلزل این. ا  که ا

ضران که گفتار این از بعد و ".گیرد صورت جنایاتی چنین دهد می اجازه سلیم و شرم در را حا ست صفیان از برد، فرو ت  که خوا

 همبســتگی حال عین در و گناه احســاس غرق چنان صــفیان و. بگذارد چمچا اختیار در بود خالی که را شــیروانی زیر کوچک اتاق

 دیوانه همه است معلوم": بود گفته کنان مِن و مِن اگرچه هم هند. کند درخواست اجاره براي پنی یک حتی نتوانست که بود شده

سته چنان را حرف این اما ".آید می مهمانی به اینجا خودش پاي با شیطان دیگر حاال اند، شده  کس هیچ که بود زده زیرلبی و آه

 .بود نشنیده را آن میشال بزرگش دختر جز

 بود، هند همتاي بی ي جوجه سوپ خوردن مشغول پتو در پیچیده همچنان که رفت چمچا نزد کوچکش دختر از پیروي به صفیان

 برایت اینجا": گفت و کرد حلقه لرزان ي فلکزده موجود آن ي شـــانه دُور به را بازویش زد می چمباتمه کنارش که حالی در

ــت جا بهترین ــع خُل یا بچه چمچا انگار که چنان و ".اس ــت وض ــافه اس ــع این با": کرد اض  را خودت که بروي توانی می کجا وض

 ".خودت مثل هایی آدم میان. است هموطنانت میان اینجا تو جاي هان؟ برگردد، طبیعی حال به ات قیافه تا کنی معالجه

: گفت شـب هاي نیمه در شـمرده لحنی با صـفیان جواب در رمقش آخرین با ماند تنها شـیروانی زیر اتاق در وقتی فقط صـلدین اما

 ".ام کرده شما از دوري صرف را زندگیم از نیمی من. نیستید من هموطن شماها"

* 

ـــی یک با خواهد می نیز او انگار که زد می خیزان و افتان چنان و آمد نمی راه هم قلبش دیگر حاال ـــکلی به دگردیس  و جدید ش

ــیطانی ــربه و بیاید در ش ــربان جایگزین را تمبک هاي ض  باریک تخت روي خواب بی که همانطور. کند خود وار مترنم و منظم ض

 که کرد می تحمل صبورانه چنان را قلب تپش رنج برد، می فرو روبالشی و مالفه در را هایش شاخ و زد می غلت و خورد می وول

ضا ي ثمره هم این پنداري ست، قدر و ق  دام دام قلبش... روش هم این آمده، سرم به حاال تا بال همه این که من گفت می خود با ا

 مبدل جهنم به لندن شـــهر. بود همین حتماً دوزخ بله، آورم، می در روزگارت از دمار واِلّا کن بس. جهید می اش ســـینه و کرد می

 .جهنم. بود شده

 دهند؟ می شکنجه را دیگران دست به کش شن که نیستند ها آن مگر کشند؟ می عذاب جهنم در شیاطین آیا
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ــهر آن در بیرون. چکید می پنجره کنار از قطره قطره آب ــده آب هاي برف خیانتکار ش ــورت به را ها خیابان کف ش  هاي تخته ص

 خوردند می سر خاکستري هاي شیروانی شیب از آرام یخ سفید هاي تکه. کشید می ناپایداري به را آن ثبات و آورد می در خیس

ستیک جاي. افتادند می فرو و سید می راه از دم سپیده بود، کرده راه راه را ها خیابان گِلِ کاال تحویل هاي کامیون ال سته و ر  ي د

صوص کر شخراش صداي. کرد می آغاز را خود کار مخ سفالت که دریلی گو شیده سوت کند، می جا از را خیابان آ  آژیر ي ک

شین عمیق ور ور و کوچه یک پیچ سر چرخدار صندلی و خوردن هم به صداي سرقت، ضد صوص رنگ سبز ما  کردن خُرد مخ

ــاختمانی باالي ي طبقه در نقاش یک ي آتلیه از که رادیویی آواز زباله، ــید می گوش به س ــین غرش و رس  طرزي به که هایی ماش

 خبر بود محسوس زمین زیر در که لرزشی. گذشتند می سرعت به و کردند می عبور باریک و طوالنی گلوگاه این از انگیز شگفت

 آســـمان از و کرد می پرتاب بیرون به خود گلوي از ســـپس و بلعید می را ها انســـان که داد می زیرزمینی عظیم هاي کرم عبور از

 .رسید می گوش به دیگري درخشان پرندگان باالتر یا و ها ملخ پرواز صداي

 .بود خفته همچنان چمچا صلدین اما کشید، بیرون مِه لفاف از اي هدیه چون را شهر و کرد طلوع آفتاب سرانجام

 با او. گذشت می خیابانی از فیزیوتراپیست، فیلیپس، هیاسینت همراه که بود برده دیگر شبی به را او و بود تهی تسکین از که خوابی

شت سوي به کنان کالپ کلپ هایش ُسم شینی عقب با همراه که آورد می یاد به و بود گریخته سرنو سارت ن  شدن نزدیک و ا

 به که را موهایش و دید را پیشش هاي دندان میان شکاف شدن باز چمچا. بود گذاشته دگرگونی به رو هیاسینت بدن و چهره شهر،

سی هاي بافته و ها گره در عجیب نحوي شاره] مِدو  می سنگ به تبدیل وي سر به نگاه یک با بیننده که یونانی، خداي گُرگن، به ا

 در. داشت برمی شیب گردن تا آنجا از و بود برآمده بینی نوك تا پیشانی از که را نیمرخش غریب گوش سه و شد می منظم.[ شد

 که است باریک و دراز چنان بدنش و زند می بیرون هایش دندان و شود می تر تیره دَم به دَم پوستش که دید می ها چراغ زرد نور

 چنان هایی پنجه با را او دست و داشت هرزه حالتی پیش از بیش چمچا به هایش نگاه حال آن در. مانَد می کودکان هاي نقاشی به

 مشامش به تازه خاك بوي. ببرد گور به خود با خواهد می و گرفته آغوش در را او اسکلتی گویی که فشرد می آهنین و استخوانی

 جذابیتی آن در بود توانسته چطور. گرفت استفراغش... شد می استشمام خاك ي چسبنده بوي هیاسینت هاي لب و نفس از. رسید

 در را خود پرید، می او روي به و کرد می پاك خلط از را اش سینه که حالی در و کند احساس خود در تمایلی او به نسبت و بیابد

سم او با لذت نهایت شد کرده مج شان شهر. با  در چنان و پیچیدند می یکدیگر به ها ساختمان شد، می ضخیم جنگل چون پیرامون

سینت. اند نخورده شانه موهاي پنداري که رفتند می هم شش زیر هیا ست، سیاه جا همه. ندارد راه نور اینجا در": کرد زمزمه گو  ا

ست زمین بر ".سیاه ش ست و ن شید را او د ست می انگار. ک شد دراز زمین روي او همراه خوا  کن، عجله": زد فریاد صلدین اما. بک

سا سا داخل اما. طلبید می امنیت از بیش چیزي خیال در پرید می مبتذل و مانند جعبه ساختمانی درون به که حالی در و "...کلی  کلی

سینت شکل به هایی آدم از پُر ها نیمکت نیز سینت. بود هیا سینت جوان، و پیر هاي هیا  بدقواره آبی هاي دامن و کت که هایی هیا

 .داشتند سر به تور هاي تکه با مانند جعبه کوچک هاي کاله و گوش به بدلی مروارید ي گوشواره پوشیده،

 مسیح، یا خواندند می بلند صداي با همگی. بکنی را فکرش که هیاسینتی نوع هر ها، باکره سفید هاي خواب لباس با هایی هیاسینت

 جن بزمجه، شیطان، گفتند می فریاد با. کشیدن جیغ کردند بنا و کرده رها را معنوي امور افتاد چمچا به چشمشان تا. باش کارسازم

ــینتی و. چیزها جور این از و ــده وارد همراهش که هیاس ــت، می او به تازه نگاهی با بود ش ــت نگریس  در چمچا که همانطوري درس

 و تیره و متورم و کریه ي چهره آن در را بیزاري وقتی. زد می هم به را حالش که دید می چیزي هم او. بود کرده براندازش خیابان
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 وحشی معنیش. کند می نفرین مطرودش مادري زبان به را ها آن چرا نبود معلوم ".ها هویشی": غرید و شد تازه داغش باز دید، تار

کار یا مه و. بود خراب تان به دلم": داد ادا ـــوزد می حال ـــبح روز هر. س فه مجبورید ص یا نه توي را خودتان نحس هاي ق ید آی . ببین

ــویرهاي ــیاهتان تص ــکل که س ــت ننگ هاي لکه ش ــت از که کند می ثابت خودش این. زند می زل بِهِتان اس ــت هم پَس .ترید پَس " 

 فردیتش زیرا داد، تمیزش بقیه از شد نمی دیگر. بود شده گم ها آن میان در خودش هیاسینت حاال. زدند حلقه گِردَش ها هیاسینت

 و زدند می سخت. بودند کرده زدنش کتک به شروع تدریج به ها آن. بود شده تبدیل ها زن ي بقیه مثل زنی به و داده دست از را

 باشند خشمگین که این از بیش کنندگان حمله فهمید که این تا گشت، می فراري راه دنبال به و زد می دُور را دایره کنان زاري او

شتند فرار به پا همه. کشید شیطانی جیغ چند و کرد باز را بازوهایش داد، پیش سینه شد، بلند وقت آن. وحشتند دچار شت و گذا  پ

 .شد خارج نبرد میدان از سربلند اما خونین او و شدند پنهان ها نیمکت

سیدن و قلب تپش با که چمچا اما. دهد می تغییر خود میل به را چیز همه رؤیا  تلخی به بود شده بیدار لحظه چند سنکوپ حال به ر

 هال در لرزان را خود و. رفت خواب به دوباره و. هیاســینت از هم این خب، نبوده، دور به واقعیت از زیاد کابوس آن که اندیشــید

 .من زن با. کرد می بحث و جر پمال زنش با جاشی جامپی باال ي طبقه در یافت، باز اش خانه

 اسـت، مُرده او": راند خود از بار یکصـدمین براي را شـوهرش و آورد زبان بر را واقعی پمالي کلمات همان خواب پمالي وقتی و

شتن کنار با که بود پاکدل و خوب جامپی هم باز ".نیست ممکن چیزي همچین  پمال و شتافته چمچا کمک به شهوت و عشق گذا

 و ".بیاوري اینجا به را آن نداري حق دیگر": بود زده فریاد باال ي طبقه در صـــلدین کمینگاه از زن. بود گذاشـــته برجاي گریان را

 با آورده، شــاندار ي کافه به تاریکی میان از را او بود، پیچیده پتو و بَره پوســت در را لرزان و ضــعیف چمچاي که حالی در جامپی

 ".شود می درست بینی، می خودت شود، می درست چیز همه": بود گفته مهربانی

شمی کلمات آن ي خاطره و شد بیدار چمچا ست؟ فرشته": گفت خود با اختیار بی. برانگیخت وجودش در تلخ خ . حرامزاده کجا

 کارهاي حاال ولی بود، آورده بار به غریبی نتایج بازگشــته، کرات به بعدها که بود فکري ".اســت عالی وضــعش بندم می شــرط

 این. شــد می روبرو واقعیت با باید بود طور هر. اســت شــده شــرارت و بدي مجســم ي نمونه که آمد می نظرش به. داشــت دیگري

 .نیست انکار قابل باشد هرچه علتش قیافه این به درآمدن و وضع

 .گناه تجسم. آورد می بیزاري که چیزهایی تجسم هستم، خطا تجسم من نیستم، خودم خالص طور به یعنی. نیستم خودم دیگر من

 من؟ چرا من؟ چرا

 بدهد؟ بود قرار یا بود داده انجام را پلیدي و زشت عمل کدام بود، شده مرتکب خطایی چه

ــت نمی ــود، می مجازات چه براي که کند دور ذهنش از را ها پرســش این توانس ــت، مجازات نوعی این اگر و ش  مجازات پس اس

 .)نگویم چیزي دیگر است بهتر( کیست؟ کننده

شه زندگی طول در که این نه مگر ستی همی ستی و را شه را در شیده مگر بود؟ کرده پی صیات انگیزترین ستایش به بود نکو صو  خ

 مرد مگر گذشــته این از بود؟ نکرده عیار تمام انگلیســی یک به شــدن تبدیل وقف وســواس و اراده با را خودش مگر یابد؟ دســت

 اعتدال، و رَوي میانه پسندي، مشکل پشتکار، و کوشش بشود؟ اي تازه آدم خواست می و کرد می فرار دردسر از که نبود پُرکاري
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 ها این ي مجموعه جز چیزي اخالق به پایبندي مگر آخر. خانوادگی زندگی ي ادامه درستی، و راستی نفس، به اعتماد نفس، کف

ــیر مگر بود؟ ــته پمال که بود او تقص ــود؟ دار بچه بود نتوانس ــؤول که او ش ــکالت مس ــر این در بود ممکن آیا. نبود ژنتیک مش  عص

ست ها، ارزش واژگونی ست راه به که خاطر این به در شت قربانی بود رفته را سید توافق به خودش با نه، -سرنو  بعد به آن از که ر

 که سرنوشتی رفت؟ می شمار به پلیدي یا اندیشی کج ي نشانه درستکاري روزها این آیا باشد؟ شده -بنامد آزار عامل را سرنوشت

سیله صور که شهري هاي دروازه از شدن رانده. بود ظالم سخت بود آورده فراهم دنیایش سوي از را او طرد ي و  مدت کرد می ت

ــرارت این معنی. بود دردآور چه کرده، فتحش پیش ها ــت چرا بود؟ چه نظري تنگ و ش ــرنوش  هموطنانش میان در دوباره را او س

 ذهنش به وکیل زینی خاطرات ناگهان. کرد می احساس خودش با را اختالفشان پیش ها مدت از که هموطنانی هم آن بود؟ افکنده

 .زد کنارشان گناه احساس و ناراحتی با اما آورد، هجوم

 دیگر. شود می نمایان پایان ي نقطه وگرنه باش، آرام. بود افتاده نفس نفس به. شد دوال برخاست، نواخت، محکمی ي ضربه قلبش

 خدمات خائنش قلب. کند خالی را ذهنش کوشید. داد تکیه بالش به و کشید عمیقی نفس. نداري را آور عذاب خاطرات این توان

 .بود گرفته سر از را عادي

 کتاب. اســت فریبنده چیز هر ظاهر. بدهم ناروا هاي نســبت خودم به نباید. اســت بس دیگر گفت خود به قاطعیت با چمچا صــلدین

 .نیستم ها این من نه. شیطان بز، ابلیس،. دهند نمی تشخیص جلدش از که را خوب

 .است دیگر یکی این نیستم، من این اصالً

 کی؟ اما

* 

شا شان چهره بر هیجان و سینی روي بر صبحانه با آناهیتا و می سیدند سر های سنگی فرط از چمچا. ر سکافه به گر  داده بو ذرت و ن

 از دانی، می": نبودند کن ول. کردند صـحبت به شـروع همزمان و آمدند فایق خود شـرم بر لحظه چند از پس دخترها و کرد حمله

سیدیم می. کنند می صحبت تو به راجع دارند همه اینجا اي آمده وقتی صف تر شی کرده عوض را ات قیافه شب ن ستش -با  را را

 می جامپی -باشی؟ کرده مصرف گریم مخصوص مواد این از یا آرایش لوازم نکند. گویم می را ات قیافه اي؟ نزده که کلک بگو

 می دهانش ي گوشـه از ذرت که حالی در چمچا شـد، سـاکت مرتبه یک آناهیتا اینجا در "...کردم فکر من. اي هنرپیشـه تو گوید

 "کلک؟ گریم؟ آرایش؟ لوازم": زد فریاد خشم با ریخت

شال شتیم، منظوري": گفت خواهرش جاي به نگرانی با می  این صبح امروز اگه. گم می چی فهمی می فکر، تو بودیم رفته فقط ندا

ست خودت مال واقعاً قیافه این که شدیم مطمئن دیگر حاال. شد می بد خیلی نبودي جوري  زل بدجوري چمچا دید که همین ".ا

ضوع": گرفت را دنبالش آناهیتا و کرد تمام را حرفش سرعت به زده ست این مو ست این منظورم": داد ادامه تردید با و "...که ا  ا

 اي برجسته آدم شما ما نظر به": گفت آناهیتا ".گوید می را شما ي قیافه": داد ادامه میشال ".است العاده فوق قیافه این ما نظر به که

  ".هستید نظیري بی آدم. هست شما در جادویی چیز یک اصالً": کرد رها شگفتزده و گیج را چمچا که زد لبخندي و ".هستید

 ".کردیم فکر خیلی. نخوابیدیم صبح تا دیشب ما": گفت میشال
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ــما که حاال کردیم فکر": داد ادامه لرزید می هیجان از که حالی در آناهیتا ــکل این به ش ــتید که اي قیافه این -ش  اید، درآمده -هس

شید، نکرده امتحان که چند هر هم، شاید صی نیروي االن شاید": کرد تمام را حرفش بزرگتر دختر و "...شما شاید اما با صو  مخ

 "...که دانید می -باشید داشته

ــم آثار که آناهیتا ــدایی با دید می چمچا ي چهره در را خش ــعیف ص ــوي به که حالی در و ".کردیم فکر فقط": افزود ض  می در س

 چمچا اتاق از فرار از قبل میشال ".جانتان نوش صبحانه ایم، کرده اشتباه حتماً بله، باشیم، کرده اشتباه هم شاید اما": داد ادامه رفت

 جاي به و گذاشــت در کنار و آورد در مشــکیش و قرمز ي چهارخانه کت جیب از را رنگی ســبز مایع از پُر کوچک ي شــیشــه

 ".است نفَستان بوي براي است، شور دهان. کنید استفاده این از توانید می گوید می مامان ببخشید،": گفت خداحافظی

* 

شال و آناهیتا که این سخ ي قیافه به می  از که همانطور هموطنانش که کرد قانعش قلب صمیم از بودند باخته دل نفرتبارش و شده م

شونتش و تلخی شیروانی زیر اتاق در اقامت روز دومین در دو آن که این و چلند و خُل کلی به بود برده گمان پیش ها مدت  را خ

 جعبه روي که معمولی ي داده بو ذرت جاي به صبح روز آن. کرد می بدتر را قضیه بودند گفته پاسخ دردي هم حس و مهربانی با

ــانوردان عکس اش ــد، می دیده پوش اي نقره فض ــاال برایش ش ــا ماس  داد پُررویی کمال در او و بودند آورده) خاگینه نوعی( دوس

شیده شال که "بخورم؟ خارجی کثافت غذاهاي این از باید دیگه حاال": بود ک شگل عین دانم، می": بود داده جواب می ست پ  ما. ا

ــبحانه آن از اینجا ــمزه هاي ص ــه می چه نداریم، خوش ــان میهمان به بود برده پی که چمچا ".کرد ش ــید کرده، توهین نوازیش  کوش

 چی ما کنی می فکر چی، ما پس": داد پاسخ آناهیتا اما. داند می انگلیسی یک را خودش... را خودش است مدتی که بدهد توضیح

 ".زنند می را حرفش مُدام که هستند بابا و مامان این. ندارم اي عالقه بنگالدش به اصالً من": شد باز میشال دل درد سر و "هستیم؟

 ".بنگالدیچ ام گذاشته را اسمش": افزود داد می تکان سر رضایت با که حالی در و ".بنگالدیچ": گرفت نتیجه آناهیتا و

 انگلیسی ي ویژه او که خصوصیاتی صورت هر در. نیستید باطنا یعنی. نیستید انگلیسی شماها ولی بگوید ها آن به خواست می دلش

شان در شمرد می ها شخیص وجود  و باختند می رنگ رفته رفته سابقش زندگانی مانند هم قدیمش هاي یقین اما. شد نمی داده ت

 ".بزنم تلفن جا چند باید کجاست؟ تلفن": پرسید. شدند می محو

ــکه چند اندازش پس از آناهیتا و بود هال در تلفن ــرش که حالی در چمچا. داد قرض او به س  و پیچیده اي عاریه ي عمامه در را س

 .گرفت را قدیم هاي تلفن شماره از یکی بود، کرده مخفی میشال هاي کفش در را هایش سُم و جامپی شلوار در را بدنش

 ".اي مُرده که تو چمچا؟": گفت مامولیان می می صداي

 کلمات دیده ضرب فک با که حالی در و بود شکسته هایش دندان و کرده غش می می: بود داده رخ وقایع این لندن ترك از بعد

. خواســت برهان و دلیل کســی از شــود نمی که روزها این چرا، نپرس شــدم، هوش بی دفعه یک": گفت کرد می ادا ســختی به را

 بهت االن": داد ادامه اســت شــدن قطع حال در تلفن که داد می نشــان بیب بیب صــداي که حالی در و "اســت؟ چند تلفنت شــماره

 هسـت معلوم داري؟ دلیل ماندنت زنده براي تو مگر توالت، بودم رفته": زد زنگ تلفن تا کشـید طول دقیقه پنج اما ".کنم می تلفن

 که این براي بگویی شــاید اند؟ مانده همانطور بقیه که حالی در داده، کوچه شــماها به شــده، باز یارو آن و تو جلوي دریا آب چرا
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 تو داشـتم. شـود نمی سـرت هم خودت. شـود نمی سـرشـان ها حرف این از دیگر زمانه دوره این مردم اما. بودید باارزشـتر شـماها

 هایم چشــم دفعه یک. آمد ســرم بال این بخرم، که گشــتم می کروکودیل کفش جفت یک دنبال و رفتم می راه آکســفورد خیابان

 جلوي هم آن بیرون، ریختند هایم دندان. خیابان کف به خورد فکم. زمین شدم پرت صورت با سنگ تکه یک مثل رفت سیاهی

 هایم دندان دیدم آمدم که هوش به. شوند می مهربان ها وقت گاهی هم مردم اما. داد می پانتومیم نمایش رو پیاده تو که مردي پاي

 که چیزي اولین. نیامد بدم من اما. کردند می نگاهم بر و بر و بودند زده زل من به شــان همه ها حرامزاده. اند چیده صــورتم کنار را

سید ذهنم به صی مطب رفتم البته. بروم ساز دندان پیش که دارم پول آنقدر شکر، را خدا که بود این ر صو  دندان ي همه دادم و خ

شتند فکم توي دوباره را ها شته از االن. بود عالی کارش دکتره. کا ست مدتی اما. اند شده بهتر هم گذ  از. ام کرده تعطیل را کار ا

 ما کنند می خیال مردم. شکست هایم دندان که هم من مُردي، رفتی تو باشد چه هر. ندارد تعریفی دیگر صداسازي کار گذشته این

 پیتزا تبلیغات. بینی می خودت کنی روشن که را رادیو و تلویزیون. چمچا آمده پایین هم برنامه سطح اصالً. نداریم مسؤولیت حس

ست افتضاح ضی ي لهجه یک با آبجو آگهی و ا  لهجه و لحن و خورند می زمینی سیب پودر ها مریخی. شود می گفته آلمانی عو

 که باش خودت مواظب. اند کرده بیرون ها مریخی ي برنامه از را ما ها آن. اند آمده ماه ي کره از پنداري که اســـت طوري شـــان

 ".ندارد تعریفی چندان هنوز که من وضع. شوي خوب زودتر

ــر، فقط نه او پس ــتش و اش خانه کارش، بلکه همس ــت از نیز را فراس ــأله": داد ادامه می می. بود داده دس  دندان به مربوط فقط مس

ست شی این. نی صب بیهو ساند می مرا الم سط دوباره نکند که نگرانم اش همه. تر ستخوان دفعه این و بروم حال از خیابان و  هایم ا

ــکنند ــن رفتن باال جان، چمچا. بش  می زیل و زخم جایش همه و خورد می کتک آید، می دنیا به آدم. ندارد خفت جز اي نتیجه س

سترش وقت آن و رود می وا یا شکند می سر آخر و شود صوص ظرف توي بیلچه با را خاک  من حال، هر در. همین. ریزند می مخ

سایش و راحتی در که دارم پول آنقدر نکنم، کار هم وقت هیچ دیگر اگر که ستی. بمیرم آ ستی می را ست مدتی دان  بتوته بیلی با ا

ست ست، تو با حق ام؟ شده دو ستی می کجا از ا شد چه هر. بدانی توان شتی و بودي آب توي با  که این از بعد. کردي می شنا دا

 دوست هموطنت یک با که باشد کمپلیمان تو براي باید که این. کردم شروع کارت تازه هموطن این با نشد، پیدایت دیگر و رفتی

. بزن شیرجه تر کوتاه سکوي یک از دیگر ي دفعه. چمچا بردم لذت ها مُرده با صحبت از. بروم باید. شده دیر چقدر واي. ام شده

 ".باي باي

شی به خطاب دل در چمچا ستم گرایی درون آدم طبعاً من گفت تلفن ساکت گو ستم می. ه  و درك براي خودم ي شیوه به خوا

 می آنچه کردم می خیال بودم حال سر وقت هر. بگشایم راهی بینی باریک نوعی به رسیدن و زندگی متعالی چیزهاي از بردن لذت

 امور ي آلوده ســخت من. دادم می فریب را خودم اما. اســت پنهان درونم در جایی ها ارزش آن و اســت آوردنی دســت به خواهم

ضاحت و دنیا این ستم هایش ف سی این امروز. ندارم را آن برابر در پایداري توان و. ه ضحک و عجیب دگردی  گرفته، را گریبانم م

 ورطه به مرا زمین دیگر بار رانده، خود از مرا دریا که امروز. بودم اسیر زندگی ي روزمره هاي ابتذال چنگال در دیروز که حالی در

 .کشد می اندوهم ي

 جبرئیل و او به که اي تازه فرصت دوباره، تولد این چه براي. کرد می اش احاطه سیاه هاي آب و غلطید می فرو خاکستري شیبی از

 است ناممکن دگرگونی از رهایی که این و مرگ ادراك با همراه چمچا رسید؟ می نظر به ممتد پایانی مانند بود شده ارزانی فرشته

. ترساندش می این و ندارد وجود بازگشت براي راهی و شد نخواهد گذشته مثل چیز هیچ دیگر که دانست می. بود شده زاده نو از
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 خودت از روي می پایین و لغزي می خاکستري شیب از که حالی در. نده دست از را زمان. نبازي را خودت کن سعی گفت دل در

 .بگذار اي نشانه

 یک. بود آورده روي مســافرتی تورهاي و توریســم منفعت بی کار به که پاکســتانی خوشــگل بچه آن. ارزش بی گُه آن. بتوته بیلی

 شـــهرت کردند می بازي را اول نقش هندي هاي فیلم در که اي هنرپیشـــه زنان با اش عاشـــقانه روابط خاطر به اصـــل در که دالل

شت سن و گِرد و بزرگ هاي سینه با سفیدرو زنان به که بود شایع. دا  شد می گفته مؤدبانه و دارد تمایل سخت پیمان و پُر هاي با

ـــعیت آن با بده بیلی این با می می اما ".کند می جبران دیگر چیزهاي با عوض در ولی" ".کند می بدرفتاري ها آن با": که  وض

 سفید. باشند جهود یا چاق اگرچه سفید هاي زن بتوته، مثل پسرهایی براي آخر داشت؟ کار چه توربویش مازراتی اتومبیل و جنسی

 مثالً  پسندد، نمی سفیدها در آدم که را آنچه. کند ولشان بعد و بخوابد باهاشان آدم که خوبند این براي -نیست مهم اش بقیه باشند،

 چیز یک فداي را رغبتشان ي همه که نیستند قدرتمندان فقط. شمرد نمی جایز هم را آن برابر چند ها سیاه در -سرخ شکر به عالقه

 .کنند می

ــب می می ــت می که امریکایی ي لهجه بهترین با آناهیتا. زد تلفن نیویورك از بعد ش ــدایش کند تقلید توانس  فوري چمچا و زد ص

 سر آن تا سر این از آدم": گفت و زد زنگ دوباره بعداً اما. بود گذاشته را گوشی می می برسد تلفن به تا اما پوشید را مبدلش لباس

ـــداي در ناامیدي که حالی در چمچا و ".بماند منتظر که دهد نمی تلفن پول این براي اقیانوس ـــیده ثبت به ص  زد می موج اش رس

ـــفر به بودي نگفته من به": گفت ـــت می ".بودي نداده من به هم را بدپیرت آدرس حتی تو": داد جواب زن ".روي می س  خواس

ـــود می معلوم بگوید ـــراري دومان هر ش ـــود فاش خواهیم نمی که داریم اس  می دور را تو زودي به او. خانه برگرد می، می": بش

 توانی می را اش بقیه. ام کرده معرفی ام خانواده به را او": گفت کند صـــحبت شـــوخ لحنی با کوشـــید می زیادي که زن ".اندازد

 می بگوید خواست می ".کرد شود می چه دیگر، است همین. کند مالقات بانو و بگین با عرفات یاسر که بود این مثل. بزنی حدس

 ".کن احتیاط بیلی این با بگویم خواستم می": بود این آورد زبان بر شد موفق که اي جمله تنها اما. ندارم را کسی تو جز من می

ــاید چمچا، کن گوش": کرد یخ مرتبه یک می می ــحبت تو با باره این در بعداً ش  ات افاده و فیس ي همه با دانم می چون. کنم ص

 و ام خوانده را جویس جیمز معروف رُمان من. هستی طرف باهوش مؤنث یک با که بفهمی کن سعی پس. داري دوست مرا کمی

 وجود به چه هر و داده دست از را ابتکار نیروي هنر اینجامعه، در که دانم می را این مثالً. دارم فکري ارتباط مُدرن -پسا منتقدین با

ست بیش تقلیدي آید می ست دنیایی. نی  درونش که حمامی وان صداي به تبدیل من وقتی. اند کرده صافش غلتان بام با انگار که ا

 کار این چرا و کنم می چه دانم می من. دارم آگاهی برجستگی از عاري سرزمین این به وُرودم از شوم، می اند ریخته مایع صابون

 ي دقیقه پانزده بتوانم که دارم دانش و هوش آنقدر چون و. آورم می در پول شــده خراب این توي دارم باشــد چه هر. کنم می را

سفه ي درباره تمام  که جان، چمچا کنم می عرض شما خدمت بگویم، ژاپن سینماي از آن از بیش و کنم صحبت نفس کف ي فل

 استثمار را ما وقتی. بدهی استثمار با مبارزه و استثمار درس من به نیست الزم تو. گویند می چه بوي بیلی سر پشت دانم می هم من

 سعی توانستی وقت هر. دویدید می ور آن و ور این و بستید می خودتان به پوست لباس جاي به انصارت و اعوان و تو کردند، می

ـــتش و مؤنث جنس از هم آن بروي، یهودي یک جلد تو کن  نو از را تو که خواهی می خدا از و افتی می التماس به وقت آن. زش

 ".بود پوست اي قهوه منظورم. نیستم بلد درست را شما زبان که بخشید می. کند خلق پوست سیاه
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 با می می. شــدند جاري ســیل چون دوباره ها واژه ولی ".کرده اســتثمارت که داري قبول پس": بگوید وســط آن توانســت چمچا

 طفره هنر در. است عجیبی پسر بیلی": داد ادامه و "چیه؟ بدپیرش فرق آخه": زد چه چه کارتون هاي فیلم پرندگان از یکی صداي

ست رو رفتن ستعدادش و ندارد د ست طبیعی کامال ا سی. ا  چیزهایی برایت حاال. کند می پیدا ادامه کی تا ما روابط داند می چه ک

 از این براي دانی، می. نیست نیازي رابطه این در ها این به بله،. عشق و خدا پرستی، وطن :ندارم ها آن به احتیاجی که شمارم می را

 ".شود می سرش کتاب و حساب که آید می خوشم بیلی

ــروع ــرم به بالیی یک می، می بگوید کرد ش ــدت به چنان او ولی آمده، س ــنید را اش گفته که بود کردن اعتراض حال در ش  و نش

 .گذاشت را تلفن گوشی بدهد را آدرسش که آن بی چمچا

شان جدید مرزهاي وقایع دیگر حاال. زد زنگ تلفن دیگر بار بعد هفته چند شخص را روابط سید می می. بود کرده م  کجا در او نپر

شن دو هر براي. نگفت چیزي هم چمچا و کند می زندگی  وقت دیگر. اند شده دور یکدیگر از و پذیرفته پایان دُورانی که بود رو

سیده آن ست که بود ر شه از. گفت می بیلی از همچنان می می فعال اما. کنند خداحافظی همدیگر از و بدهند تکان د  که هایش نق

 ســري و خانا وینود هندي، هاي هنرپیشــه مشــهورترین کار این براي بود قرار. بســازد هندي فیلم امریکا و انگلیس در خواســت می

. بیندازند جفتک و بزنند ورجه ورجه گیت گلدن معروف پل و برادفورد شهرداري ساختمان برابر در تا کند وارد امریکا به را دِوي

 بیلی وضع واقع در ".دیگر است معلوم. برود در مالیات بار زیر از تا بکند را کار این خواهد می": کرد سرایی نغمه شادي به می می

 با مقابله ي اداره و مالیات پرداخت عدم مانند عباراتی کنار که بود دیده ها روزنامه در را نامش چمچا. رفت می وخامت به رو

شته کالهبرداري سی اما. بودند نو شد، رفتن در و زدن هنرش که ک  گوید می من به": گفت می می. چاك به زند می هم بار این با

 باید تو. بخریمش گفت کی گوید می وقت آن بخري، چیزي برایم خواهم نمی بیلی، دهم می جواب خواهی؟ می مینک پالتوي

شته مینک پالتوي یک شی دا سبی و کار براي. با ست الزم کا سدس یک بیلی و بودند شده نیویورك راهی دوباره ".ا  لیموزین مر

شت شوفر یک همراهش": بود کرده کرایه بزرگ ست به وقتی که طوري به ".بود هم هیکل در شی پو  یکی پنداري رسیدند، فرو

 پنج هاي قیمت با پالتوهایی بود بیلی واکنش منتظر که حالی در می می. شود می وارد عیال با همراه که است نفتی هاي شیخ این از

سید که این تا کرد، می امتحان را رقمی شت این از": پر شنگ گفت می می "آید؟ می خو ست ق  چهل قیمتش کرد زمزمه و بیلی ا

ست هزارتا شگاه مدیر سراغ به بیلی اما. ا ست بعدازظهر جمعه که زبانی بلبل به بود کرده بنا و رفته فرو  او اما تعطیلند، ها بانک و ا

 پالتو هم ما. پذیرفتند را چک بنابراین. است خیز نفت کشورهاي از یکی شیخ او که بودند فهمیده همه دیگر. بدهد چک تواند می

ــتیم را ــگاه به مرا وقت آن. بیرون آمدیم و برداش ــاره پالتو به که حالی در و برد نزدیکی همان در دیگري فروش  مدیر به کرد می اش

 فردا. بدهید آن بابت هزارتا ســی توانید می. رســیدش هم این. ام خریده دالر هزار چهل را پالتو این االن همین": گفت فروشــگاه

ست زیاد پاش و ریخت شود، می شروع هفته آخر تعطیل شگاه مدیر اما و ".دارم احتیاج نقد پول به و ا  منتظر را بیلی و می می فرو

ــت ــماره رفت و گذاش ــدا به ذهنش در خطر هاي زنگ فوراً و گرفت را اولی مغازه تلفن ش ــر پلیس بعد ي دقیقه پنج. درآمد ص  س

 روز صـــبح. گذراندند زندان در را هفته آخر تعطیل می می و او و کرد دســـتگیر محل بی چک کشـــیدن جرم به را بیلی و رســـید

شنبه ساب موجودي و نبوده محل بی چک شد معلوم کردند، کار به شروع ها بانک که دو  هفتاد و صد و هزار دو و چهل دقیقا ح

ــت دالر ــگاه دو هر به بیلی وقت آن. اس ــتن افترا و زدن تهمت جرم به دارد خیال داد اطالع فروش ــاند دادگاه به را ها آن بس  و بکش
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 توافق به او با دالر 250000 پرداختن به فروشگاه دو مدیرهاي که نکشید ساعت هشت و چهل. کند خسارت دالر میلیون دو ادعاي

 ".دارد کالس یعنی. است نابغه پسره این آمد؟ خوشت": پرسید می می. رسیدند

 دنیاي در اجتماعی، اخالق ي حلقه از بیرون دانم، نمی را زندگی کتاب و حســاب که هســتم مردي من: برد واقعیتی به پی چمچا و

شال. برم می سر به "چاك به بزن و بردار آمد چنگت به چه هر" و ماندن زنده براي تالش  با جهت بی هنوز که صفیان آناهیتا و می

ست یک مثل او شش ي همه کردند، می رفتار جونی جون دو صرف براي را تال شان من شتند، می نتیجه بی کارها این از کردن  گذا

 اســتادان کلی طور به و ها فروشــگاه اجناس روندگان کش برها، جیب راهزنان، قبیل از مخلوقاتی به آشــکارا که بودند موجوداتی

سین ي دیده با "رو در و بزن" هنر ستند می تح صحیح را خود فکر اینجا در. نگری سین نه کرد، ت شان هیچ. کنند نمی تح  حتی کدام

ــر ــنجاق یک دزدیدن به حاض ــور ي نماینده را هایی آدم چنین اما نبودند، هم س ــتن براي تالش دنیاي جس ــمردند، می زیس  براي ش

شان. کرد تعریف برایشان را مینک پالتوي و بتوته بیلی ي قصه نظر، این آزمایش ستان پایان از بعد و زد برق چشمان  که حالی در دا

ر: زدند کف برایش خندیدند می نخودي ـــِ ـــر کاران تبه رفتن در قِس ـــان س ـــید نتیجه این به چمچا. آورد می ذوقش  در حتماً که رس

 و دوي فوالن بدکلی، ترپین، دیک مثل هایی آدم. زدند می قهقه و کف متمرد هاي آدم براي نحو همین به مردم هم قدیم روزگار

 .[م. مشهور گانگسترهاي و راهزنان از بعضی نام. ]است کید به معروف بانی، ویلیام منظورم بیلی، یکی آن البته

 به را ســرزنشــش که حالی در و برد پی خیالش به میشــال اما. دارند هم جنایتکار هاي بت چی، خاکروبه هاي جوان گفت خود با

ـــخره نا گرفت، می مس  بدن حال عین در و خواندن بود ها تقبیح گونه این از پُر که را دولتی هاي روزنامه خیالی تیترهاي کرد ب

 که حالی در دختر. برگیرد را خود نگاه نتوانست یافت می زیبا بسیار را میشال بدن که چمچا. داد می تاب و پیچ را خود ي کشیده

 ".بوسی بوس": گفت و برد جلو را سرش بود کرده غنچه را ها لب

 ولی کند، تقلید را میشــال حرکات تا کوشــید بماند، عقب دیگري از مســابقه این در خواســت نمی که کوچکتر خواهر وقت آن

 است این موضوع": گفت آلود قهر حالتی با گذاشت می کنار را عشوه و ناز که حالی در و آید بر عهده از خوبی همان به نتوانست

ستوران. داریم آینده ما که سافرخانه و ر ست ما ي خانواده مال م  "فهمیدي؟ حاال. آید می در پول کلی اینجا از. نداریم هم برادر. ا

 و بود شده بندي طبقه گذارند می مسافران اختیار در صبحانه و خواب محل که قیمت ارزان هاي هتل رده در شاندار ي مسافرخانه

 گاه مددکاران که بود رسیده جایی به دولتی هاي خانه کمبود بحران. گرفتند می کار به بسیار محالت شوراي که بود اي طبقه این

 این براي بعد و گرفتند می ندیده را ساختمان ایمنی -بهداشتی کمبودهاي و دادند می جاي اتاق یک در را نفري پنج هاي خانواده

سکن" عنوان تحت دولت از کار ضاي "موقتی هاي م  نرخ": گفت شیروانی زیر اتاق در چمچا به آناهیتا. کردند می هم بودجه تقا

 مسافر، از پُر اتاق شش. آوریم می در پوند پنجاه و سیصد اي هفته اتاق هر از ها وقت بیشتر. است پوند ده شبی نفر هر براي تحت

 گرفته حسابی را حالت امیدوارم. دهیم می دست از پوند 300 ماهی زیرشیروانی اتاق این بابت داریم االن. بکن را حسابش خودت

 چنین اما. کرد کرایه خانوادگی بزرگ نسبتا آپارتمان یک خصوصی بخش از توان می پول مقدار آن با که اندیشید چمچا ".باشم

 مورد حتماً خود ي نوبه به نیز این. داد نمی اختصــاص خود به را اي بودجه و گرفت نمی جا "موقت مســکن" ي رده در آپارتمانی

ـــتمداران اعتراض یاس ـــ بارزه وقف را عمري که محلی س  و هند فعال بود هرچه. گرفت می قرار بودند کرده بودجه کاهش با م

 خِرَد گشت می باز وقتی و رفت می مکه به نداشت، اي عالقه چندان دنیوي امور به که صفیان و زدند می غلت پول در دخترهایش
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شاند می لبخند و مِهر و شت و. اف  سی حدود شدند، می باز اندکی رفت می تلفن یا توالت سوي به چمچا بار هر که دري شش پ

 .کشیدند می انتظار همچنان نداشتند، "شدن دایمی" به امیدي چندان که موقت انسان

 .ها واقعیت دنیاي است این

شال ضیح صفیان می ست الزم تو": داد تو شکه را خودت آنقدر نی ست قانون و مقدس خ ستی قانون بینی نمی مگر. بزنی جا دو  دو

 "کشانده؟ کجا به را کارت

* 

ـــوي پُرکار خالق والنس، هال ".رود می آب کم کم دارد تو دنیاي"  وقت از ثانیه هفده تنها آن، رقیب بی مالک و ها مریخی ش

 دسـت تصـمیم در امر این که داد توضـیح فوري و کرد ماندنش زنده از شـادي اِبراز و چمچا به گفتن تبریک صـرف را خود عزیز

 بود کرده شروع تبلیغات از را کارش والنس. نیست نیازي کماکان چمچا خدمات ي ادامه به یعنی. دهد نمی تغییري شو اندرکاران

ـــت را ها تبلیغاتچی گویش هنوز و ـــال که هم چمچا اما. داش ـــدا کار در ها س  از و بود گرفته فرا خوب را گفتن بیراه و بد بود، ص

ـــت خاص خدمات یا کاال براي بالقوه بازار معنی به "جهان" بازاریابی زبان در. ماند نمی عقب والنس ـــکالت، جهان: اس  جهان ش

 جا مصنوعی دندان جهان در سایرین و دارند دندان که است کسانی ي همه دندان جهان از منظور مثالً. الغري مخصوص کاالهاي

 .گیرند می

  ".است قومی جهان منظورم": گفت تلفن گوشی در زنان نفس خود صداي ترین سکسی با والنس

ست عزیز هموطنان منظورش انگار ستن با که چمچا. ا شی و داده قیافه تغییر گشاد و گَل هاي لباس پوشیدن و عمامه ب ست به گو  د

 خود از کردند، می براندازش بسته درهاي الي از بودند نبرده ادب از بویی که کودکانی و زنان که حالی در بود، ایستاده راهرو در

 -ایتالیایی التی ي لهجه به والنس که این یادآوردن به از پس سرانجام. اند آورده والنس سر بر بالیی چه هموطنانش بار این پرسید

 اما بود "شـــو گود وارد ببر، پیتزا یک" شـــعار خالق آقا این باشـــد چه هر ".فهمم نمی": گفت لهجه همان با دارد، عالقه امریکایی

ــوخی بار این والنس ــی یک": داد ادامه زنان نفس. کرد نمی ش ــاگران ي درباره آماري بررس ــان تماش  قومی هاي آدم که داده نش

 ســریال یک] دیناســتی ســریال مردم ي بقیه مثل هم ها قومی. چمچا ندارد، دوســت را ها آن. کنند نمی تماشــا را قومی هاي برنامه

شتاد ي دهه در امریکایی تلویزیونی صب.[ ه سب ات چهره. خواهند می را الم ست منا شی، برنامه در که تو فهمی؟ می. نی  زیادي با

ست آن از مهمتر ها مریخی شوي. شود می تراژدي سأله دلیل به که ا ست از. بماند عقب بقیه از نژادي ي م  در و امکانات دادن د

 ".دانی می که خودت. است کافی دلیل یک بازاریابی گرفتن نظر

 جادویش چراغ اي ویرانه در شده رها که ماند می جنی به. دید را خودش تصویر تلفن باالي ي شکسته کوچک ي آینه در چمچا

 قضایا به که هال توضیحات معموالً ".است نظر نقطه یک هم این": گفت والنس به. بود بیهوده بحث ي ادامه. کند می جستجو را

شید، می منطقی ظاهري صمیم از بعد بخ سب بود آدمی چیز هر از قبل او. شد می گفته گیري ت صیحت که منش کا شینیانش ن  را پی

 جمهور رئیس مردان ي همه فیلم آفیش باالي و کرده قاب را جمله این بود داده ".کن جستجو را پول": بود کرده گوش ي آویزه

صب ستجو را پول": بودند کرده ن شه خودش ".کن ج ضیح را چیزها خیلی شعار این": گفت می همی  پنج که این مثالً دهد، می تو
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 داشــت همســري اکنون. بود گرفته خوبی پول طالق هنگام هم کدام هر از ".اند بوده پولدار هایم زن ي همه و ام کرده ازدواج بار

 شبح حالت و رسید می کمرش تا خرماییش موهاي. بودند نرسیده او به خوب بچگی در که زنی بود، خودش سوم یک سنش که

ست که بود جوري وارش ضع که ها وقت آن بار یک والنس. شد می شمرده زیبا پیش سال پنج و بی  گفته چمچا به بود خوب و

 چه هر. درك به. رود می و کند می ولم بیاید گیرش کافی قدر به وقت هر و شـده، زنم پولم خاطر به. ندارد هیچی یکی این": بود

 شعار": گفت می داشت والنس. آورد نمی یاد به را زن اسم تلفن پاي چمچا ".ام شده عاشق دفعه این. دارم دل. آدمم هم من باشد

له": داد جواب حالی بی با چمچا ".دانی می که مرا بل. ب ید از ق ید تول ما ".کنی آب چطور را کاال بدانی با  خود کاال بار این ا

 .بود اش حرامزاده

 شــش پنج، بود؟ پیش ســال چند( کند مالقات او با ســفید بُرج رســتوران در ناهار صــرف براي که این از پیش ها مدت والنس هال

 چسبانده بدنی روي ضخامت با که صفات از اي مجموعه ساخته، خود و کامل تصویري: بود شده تبدیل هیوال به ،)شد می سالی

 موضــع دلیل به حال این با ".بشــود ولز اورســن مثل که دید می تعلیم" داشــت والنس هال خود ي گفته به که بدنی هم آن. باشــند

 عجیب هاي برگ ســیگار و کرد می خودداري کوبا ســاخت هاي برگ ســیگار انواع خرید از کاپیتالیســتی ســخت و ســفت گیري

 دوست آویخت، می انگلیس پرچم گیتس هاي خیابانِ در واقع ي خانه و آژانس در باالي گذشته، این از. کشید می کاریکاتوروار

 برابر در مهم، هاي برنامه درآمد پیش در و بپوشد لباس.[ م. 50 و 40 هاي دهه فرانسوي ي هنرپیشه] شوالیه موریس سبک به داشت

 بهترین مالک کرد می ادعا. بیاورد در ادا اي نقره دسـته عصـاي و حصـیري کاله با و بخواند آواز تماشـاگران ي حیرتزده چشـمان

 لقب با که وزیر نخست با خصوصیش روابط بابت مُدام و اند گذاشته کار فکس آن در که است فرانسه در لوآر ي منطقه در قصر

 لهجه با. بود پرسـتی موفقیت ي فلسـفه مجسـم ي نمونه هال. فروخت می فخر کرد، می یاد او از) شـکنجه( ترچر خانم آمیز محبت

 وي. بود النگ و والنس شرکت یعنی شهر، آژانس مهمترین خالق و مبتکر فرد تنها و ما عصر باشکوه هاي نمونه از یکی خاصش،

 راننده همراه اتومبیل در بار یک گفتند می. آمد می خوشش هیکل درشت هاي راننده و بزرگ هاي اتومبیل از بتوته بیلی مانند نیز

 سانتیمتري نود و صد و یخزده فنالندي مانکن یک کردن گرم مشغول و کرده می عبور کُرنوال هاي جاده از یکی از زیاد سرعت با

 داغانش و درب ماشــین از فراوان خشــم با اتومبیل یکی آن ي راننده وقتی اما شــود، نمی زخمی کســی. کند می تصــادف که بوده

ـــت هیکلتر قوي هم خودش ي راننده از یارو بیند می هال آید، می بیرون  ي دکمه که این از بعد و آورد نمی خودش روي به. اس

شه شد، می پایین را آن و زند می را پنجره ي شی صیحت، شما به من از آقا": گوید می او به شیرین لبخندي با زنان نفس ک  فوراً ن

ستور نروید، اینجا از دیگر ي ثانیه پانزده تا اگر چون. کنید گم را گورتان و برگردید  هاي نابغه البته ".بیاورند را دخلتان دهم می د

شان خاطر به قبالً که بودند هم دیگري تبلیغاتی سیده شهرت به کار صی هواپیماي را ولز مري مثالً. بودند ر صو  رنگش صورتی خ

ـــیاهی باند را آگلیوي دیوید بود، کرده معروف ـــمش یک روي دریایی دزدان مثل که س ـــت می چش  آژانس که والنس، اما. بس

 شــهرت به "بیاورند را دخلتان دهم می دســتور"): جعلی احتماالً( ي جمله این را کرد، می تولید پســند عوام و شــاد مبتذل، تبلیغات

سانده ست نابغه واقعاً یارو فهماند می شعور با هاي آدم به که اي جمله. بود ر ستان که بود برده بو اول از چمچا. ا  والنس خود را دا

ست ساخته سکاندیناوي، اهل یخ ي ملکه: بود تبلیغاتی ي حقه از پُر اش تکه به تکه. ا  گران هاي اتومبیل دار، هیکل ي راننده دو ا

 هاي آدم میان ماجرایی چنین افتادن ها زبان سر بر که دانست می خوب او. "007" غیاب در البته. قهرمان نقش در والنس و قیمت،

 .است خوب کاسبی و کار براي اي حرفه
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سبت به ناهار به دعوت شکر منا سیار فیلم یک در اخیراً که بود چمچا از ت سکوییت براي تبلیغاتی موفق ب سلیم کالري کم بی  بیکس ا

ستم کال من. سالم": گفت می که آورد می در را کارتون هاي فیلم مامانی و ناز قهرمان یک صداي چمچا. بود کرده شرکت . ه

ــنگین ناهار یک ".غمگینم کالري یک من ــامپانی زیادي مقدار و س ــویق ي جایزه ش ــنگی که بود حیاتی امر این به مردم تش  گرس

 ".کرده بیکار مرا که بیکس سیم این دست از دربیاره؟ پول جوري چه کالري یک آخه": بشوند الغر تا بکشند

ـــت نمی چمچا ـــتی رو آدم والنس ولی کرد، خواهد رفتار چگونه او با والنس دانس  رنگت هرچند": گفت تبریک از بعد. بود راس

ــکالتی ــت، ش ــم که حالی در و ".اي کرده کار خوب اما اس ــورت از تچش ــت نمی بر چمچا ص  را واقعیت چند بگذار": افزود داش

سته با مخلوط کره تبلیغاتی آفیش یک شدیم مجبور اخیر ماه سه در ما. بگویم برایت  می کنیم، برداري عکس دوباره را شام ي پ

شان تحقیقاتی گروه گزارش که چون چرا؟ دانی ست سیاه ي بچه وجود که داده ن شتباه تبلیغاتی نظر از آفیش ي زمینه پس در پو  ا

ست  کردیم ضبط دوباره را ساختمانی شرکت یک تبلیغاتی هاي فیلم صداي که این دیگر. رود می فروش بهتر آن بدون کاال و ا

 از هم گذشته سال و بود مالفه رنگ سفیدي از یارو چند هر خواند، می آواز ها پوست سیاه مثل اش خواننده مدیرکل، نظر به زیرا

سر یک ست سیاه پ ستفاده پو سانیت فوران از و آورده شانس که بودیم کرده ا  نخورده تکان آب از هم آب بود، نبرده رنج مردم ان

 سیاه هیچ نداریم حق سازیم می ها آن براي که تبلیغاتی هاي فیلم در که داده پیغام هواپیمایی مهم شرکت یک هم ها تازگی. بود

 دیدم. بگیریم آزمایشی فیلم او از بود آمده پوست سیاه بازیگر یک. باشند شرکت خود کارمندان از اگر حتی بگنجانیم، را پوستی

 نکن فکر عزیزجان: گفتم. فشرد می را سفیدي دست که بود سیاه دست یک زده، سینه به را نژادها برابري عالمت با سنجاق یک

ــرمان روي را تو اینجا ــی فیلم یک فقط ما. کنیم می حلوا حلوا و گذاریم می س ــلدین ".همین گیریم، می تو از آزمایش  تازه که ص

ساس هرگز من": داد جواب بود فهمیده را هال منظور صی نژاد به که ام نکرده اح سخ همین شاید و ".دارم تعلق خا  بعداً  که بود پا

 .نهاد راهش سر بر را الی ماکسیم نقش سرانجام و داد قرار ها اولویت لیست روي را چمچا کرد، پا بر را شرکتش والنس هال وقتی

 مدرسه در که خاطر این به و دادند لقبی هم چمچا به کردند، بدگویی به آغاز ها مریخی ي برنامه از اِفراطی هاي پوست سیاه وقتی

 .کردند خطابش اي قهوه تام عمو بود صمیمی انگیز نفرت والنس با و کرده تحصیل خصوصی ي

 همان با والنس. بود سیمبا اوهورو دکتر اسم به آدمی سر زیر چیز همه. بود گرفته باال برنامه علیه سیاسی فشار چمچا غیاب در گویا

 آن چمچا ".نرسیده جایی به تحقیقاتمان که حاال تا. دارد دکترا اي رشته چه در یارو این نیست معلوم": گفت گلویش بیخ از صدا

. نداشتند اي فاصله چندان موفقیت با دیگر معترضین گویا و بودند، یکدیگر تز آنتی سیمبا و والنس: کرد مجسم هم کنار در را دو

 ظاهر کامپیوتري تصاویر با همراه مربوطه، لباس و ماسک درون او جاي به که موبوري لندهور گماشتن و چمچا برکناري با والنس

ــد، می ــی محتواي از را برنامه ش ــیاس ــگل دختر یک بود قرار. بود کرده بیرون هم را ها یهودي وانگهی،. کرد می خالی س  و خوش

 جواب هنوز. دکترایت فالن به این دادم پیغام سیمبا دکتر به": گفت والنس هال. کند بازي تازه شوي در می می جاي به عروسکی

شور این عاشق خودم من آخه. کرد نفوذ اعمال مملکت این در شود می ها آسانی این به کرده خیال. نداده  المصبم، کوچولوي ک

 کون تا سر از خواهم می. آرژانتین به حتی امریکا، ژاپن، به. بفروشم دنیا ي همه به را هایش برنامه خواهم می که است همین براي

ـــاحابم بی زندگی تمام در تازه،. کنم تبلیغ را مملکت این ـــب، ملّت این براي تبلیغ: ام کرده را کار همین هم ص  این براي المص

 و شـــد می نازك دل کرد، می ها صـــحبت گونه این به شـــروع هال وقت هر چون نشـــنید، را هایش حرف ي بقیه چمچا ".پرچم

 کرد، می پُر یونانی خوراك از را دهانش که حالی در هم ســـفید بُرج رســـتوران در مالقاتشـــان اولین در. افتاد می گریه به آخرش
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 دوست مردم روزها آن. بود فالکلند جنگ شروع از بعد درست. آورد می یاد به را مالقات آن تاریخ چمچا. بود کرده را کار همین

 آرمانیاك نوشیدن حال در والنس بنابراین. کنند زمزمه میهنی هاي آهنگ اتوبوس در و کنند یاد سوگند پرستیشان وطن به داشتند

ــد خیره او به ــت را مملکت این چرا گم می بهت حاال": گفت و ش ــور بود جنگ موافق هم خودش که چمچا ".دارم دوس  می تص

ــرکت از یکی تحقیقاتی ي برنامه کرد بنا او ولی داد، خواهد ادامه چگونه را حرفش والنس داند می کرد  را انگلیس هوایی هاي ش

ــرح ــرکت این. دادن ش ــتري که ش ــپس و معمولی مگس یک پرواز چگونگی ي مطالعه با بود، والنس تبلیغاتی آژانس مش  پیاده س

 گویند می آن به": کرد زمزمه تئاتري حالت به هال. بود کرده دگرگون را کننده هدایت هاي موشک سیستم ساختمان آن، کردن

ــتم ــیس ــیر تغییر داخلی س ــت کاري. مس  و دادند می انجام پرواز هاي زاویه در جزیی تغییرات ایجاد با قدیم از هوایی خطوط که اس

ـــت یا چپ پایین، باال، به رو را زاویه ـــریع دُورِ با را مگس پرواز فیلم که محققینی تازگی. چرخاندند می راس ـــا س  اند، کرده تماش

. دادن نمایش دست با کرد شروع و ".کند می تصحیح قائمه زوایاي با همیشه را خود مسیر فسقلی ي حشره این که اند شده متوجه

 پایین باال، به رو قائمه ي زاویه با ها حرامزاده این واقع در. بیززز": گفت داد می حرکت را آن که حالی در و کرد دراز را دســتش

 در را سیستم این اگر. کند می جویی صرفه هم سرعت در بلکه برد، می باال را پرواز دقت تنها نه کار این. کنند می پرواز طرفین یا

 خفه افتد، می نفس از پدر بی شــود؟ می چطور دانی می کنی، پیاده دهد می بیرون ته از و کشــد می تو دماغ از را هوا که موتوري

شورهاي سر روي هواپیما و کند می صبمان پیمان هم ک ست اینجا. کند می سقوط الم  ملتفت آید، می در روزگارمان از دمار که ا

 به دُم، به دماغ از. اند کرده اختراع هوا ي طرفه سه چرخش با موتوري ها محقق همان که است خاطر این به. گم می چی هستی که

ست اینجا. طرف دو از و پایین به باال از عالوه شک یک حاال! بینگو گفت باید که ا  می و پَرَد می مگس مثل الکردار که داریم مو

ــرعت با که حالی در تواند ــد س ــاعت در مایل ص ــکه یک کند، می پرواز س ــله از را س ــه ي فاص  این در من که آنچه. بزند مایلی س

ـــت مملکت ـــت ها همین دارم دوس  "خواهی؟ می چه این از بهتر. داریم را دنیا مخترعین بزرگترین ما. دارد وجود نبوغ اینجا. اس

 ".است من با حق که البته": گفت هال ".است تو با حق": داد جواب هال جدّي حالت دیدن با چمچا

 پرچم. بود کرده دعوت گیت هاي در اَشرافیش ي خانه به را او والنس. بود بمبئی به سفرش از قبل والنس، هال با او دیدار آخرین

ــنگی بلند هاي گلدان با تراس و اعال چوب با دیوارها خانه، درون. بود اهتزاز در در، باالي همچنان انگلیس ــده تزیین س  و بودند ش

 منظره و بسازند ساختمانی تپه روي اي پروژه طبق است قرار گفت می والنس. شد می دیده ها پنجره از درخت پُر اي تپه ي منظره

شت خوراك شامل زد می حدس که همانطور ناهار. کنند خراب را سل کلم گل و) رزبیف( گو سر بی بی. بود بروک  وار پَري هم

شد سفره هم ها آن با هال ضري غذاي کرد، می بازي بیلیارد بغلی اتاق در که حالی در زیرا ن  سروانتس از صحبت. بود خورده حا

 اندیشید اختیار بی چمچا. برگ سیگار همه از آخر و آرمانیاك بورگاندي، رعدآساي شراب آن همراه و بود، اسپانیایی ي نویسنده

 .بود جوشیده حسادتی حس دلش در. ساخته خود هاي آدم بهشت هم این

سن دو آن در که برد اتاقی به خود همراه را او والنس. بود غیرمنتظره کارهاي انجام نوبت ناهار از بعد سیار کالو  شکیل و ظریف ب

 گیتار برایش دارد دوســـت بی بی اما. کند می آرام را اعصـــابم کار این. ام ســـاخته خودم را ها این": که کرد اقرار و بودند، نهاده

 که چمچا به پاســخ در. خواند نمی شــخصــیتش ي بقیه با بود، چشــمگیر که این گو والنس، هال ســازندگی اســتعداد ".بســازم

شته ارزانی او به امتیازي هال که دریافت صلدین و ".بود کارها این توي پدرم": گفت کرد می کنجکاوي ست دا  تنها به نگاهی: ا

 .خودش ي شوریده ذهن مخلوق نه خون، و تاریخ با پیوند در شخصیتی را، خود اصلی شخصیت از بازمانده بخش
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سن پنهانی تاالر از که این محض به شگی والنس هال شدند، خارج ها کالو  ي نرده به که حالی در سپس و شد ظاهر دوباره همی

 منظورت زنی؟ می حرف که از" ".اســت کارش مقیاس کند می متحیر را آدم آنچه": کرد صــحبت به شــروع بود داده تکیه تراس

ست؟ بی بی ضیح والنس. بود شده گیج چمچا "ا ست ها خانم خانم منظورم": داد تو  تا. را سگ ماده سگی. گویم می را ترچر. ا

 می او. اسـت جدید متوسـط ي طبقه یک ایجاد -کند عملی تواند می کند می فکر و -خواهد می او آنچه. اسـت رادیکال بخواهی

صب ي طبقه یک خواهد شور این در الم ست از خواهد می. کند خلق ک ست بی این د ستانی پاهاي و د  آدم و شود خالص شهر

ـــینه، بی هاي آدم. بیاورد تازه هاي ـــنه، هاي آدم تاریخ، بی پیش  می او بودن با که دانند می و خواهند می واقعاً که هایی آدم گرس

ست به خواهند می که را آنچه توانند سی حال به تا. بیاورند د شده پیدا ک  حیرت و کند، جابجا کامال را طبقه یک بخواهد که بود ن

 قدیمی متوسط ي طبقه همان یعنی دشمنانش، منظورم. بشود هم موفق است ممکن نکنند، زودتر را کلکش ها آن اگر که این آور

ـــتی که ملتفت. مُرده هاي آدم همان. اســـت  می چه بفهمم کنم می فکر": گفت دروغ به چمچا و "بگویم؟ خواهم می چه هس

ـــت تجارت فقط منظور": داد ادامه والنس ".گویی ـــنفکرها پاي زیر. نیس  بیرون، ها مانده پس. کند جارو ندارد خیال هم را روش

 چیز جور هر جدید، نقاشان داریم، تازه استادهاي دیگر حاال. تو بفرمایین خورد، می کارها جور این به تحصیالتشان که ها گرسنه

 اســت، پوســیده جســدهاي از پُر گلو تا که مملکتی این در تازه کارهاي. اســت انقالب یک خودش المصــب. بخواهید که دیگري

 ".ارزد می دیدنش به که است چیزي

 یکشنبه معموالً ما. است رفتن وقت دیگر جان چمچا خب،": داد فرمان شوهر. بارید می مالل اش چهره از. شد وارد خرامان بی بی

 اســـت همین جدید دنیاي. کنیم می تماشـــا ویدئو دســـتگاه روي را پورنوگرافیک هاي فیلم و رویم می رختخواب به بعدازظهر ها

 ".کند می مشغول را خودش جوري یک کس هر. صلدین

 و ساخته بت آن از که انگلستانی به نه داشت تعلق چمچا به نه راه این. داري را مُرده حکم نکنند قبولت اگر. نیست کار در سازش

 .بود خالص تیر هنگام حاال و بود شده داده هشدار. کرد می درك لحظه هر در باید را موقعیت. بود آمده آن فتح براي

 ".بینمت می بعد خب،. برنخوره بهت وقت یک": کرد زمزمه گوشش زیر والنس

 ".دارم قرارداد من آخه هال،": گفت و آورد فشار خودش به

 لوس": داد جواب کند، می تفریح دارد بود معلوم که حالی در گوشـی درونِ صـداي. باشـند برده خانه سـالخ به که بود بزي مانند

 نمی. بخواند برایت را قسمت آن بگو. بگیر وکیل خواهی می. بخوان را است شده چاپ ریز که بخشی. نداري که است معلوم. نشو

 ".نداري وجود دیگر تو. فهمی نمی مگر. است السویه علی من براي. بکن است عشقت کاري هر. بکشان دادگاه به مرا خواهی،

 .شنید را مکالمه شدن قطع صداي

* 

 از خبر محض ناامیدي حال در بود، مانده سرگردان دیگري ي ویرانه درون و شده طرد بیگانه انگلستانی از که چمچا صلدین آقاي

 اي جمله سپس که صاحبخانه خانم جیغ. گذشت نمی بد او به و بود کرده تا بهتر او با سرنوشت دست گویا. شنید قدیمیش همراه

ــت افتاده اتفاقی که فهماند او به کرد، ادا بنگالی زبان به را ــاندار هتل راهروهاي در هند. اس  داد می تکان را اي مجله و دوید می ش
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 سـرك وحشـتزده و گیج موقتی، هاي آدم و شـد باز درها. اسـت بلیتز سـینه نام به وارداتی نشـریات این از یکی شـد معلوم بعداً که

شیدند شال. ک سون حنیف. آمد بیرون اتاقی از شد، می دیده کوتاهش بلوز زیر از کمرش گودي که حالی در صفیان می  از نیز جان

 به مشـتی نیامده بیرون هنوز. بود پوشـیده ناجوري ي جلیقه و شـلوار و کت. شـد خارج بود کرده اجاره راهرو طرف آن که دفتري

شاند را صورتش بازویی و خورد شکمش ست بعد. پو شت دعا به د شال، ".کن رحم ما به خداوندا،": که بردا  از او به اعتنا بی می

 است؟ زنده کی شده؟ چی کشید داد مادرش سر پشت

 ".بپوشان را خودت. دختر داره قباحت": زد فریاد دوید، می راهرو در همچنان که حالی در هند اما

شال شورَش نگاه که حالی در و ".چه تو به": گفت لبی زیر می سون حنیف از را پُر شان": داد ادامه گرفت نمی بر جان  بدتر که خود

شان سی را ها آن انگار. اندازند می بیرون ساري زیر از را شکم  مجله دوان دوان که شد می دیده راهرو ته هنوز هند ".بیند نمی ک

شن تاریک در را بلیتز سینه ي ستاجرین سوي به رو شت و داد می تکان م ست زنده او": گفت می سرهم پ  به التهابش و شوق ".ا

 .است زنده او نوشتند می دیوارها بر سیاستمدار، المبوکیسِ شدن ناپدید از پس که ماند می یونانیانی

 "کی؟": پرسید باز میشال

ــداي ــته جبرئیل": داد جواب موقتی کودکان ص ــد متوجه رفت، پایین ها پله از دَم همان که هند ".فرش  هنگام بزرگش دختر که نش

ــت ــته باز را در الي اتاق به بازگش ــون، حنیف و گذاش ــهور وکیل جانس  و دُور پاییدن از پس بود، کرده تمیز ترو را خودش که مش

 تماسش تا بود کرده اجاره دفتري راهرو طرف آن که جانسونی حنیف همان. است چپیده اتاق درون به شده خلوت راهرو تا برش،

شود قطع قدیمی هموطنان با ضاي با و بود گرفته کارش هم شهر باالهاي که همانی. ن شر محل کارگر حزب اع شر و ح شت ن  و دا

 .شود انتخاب مجلس نمایندگی به بعدي دُور در تا چید می دسیسه

ــالگی هجده تولد ــال س ــفیان میش ــایه که اتاقش هم خواهر همان بود؟ کجا خواهرش و. دیگر ي هفته چند بود؟ کی ص  عکس و س

 .بیرون بود رفته خواهره. باشد مراقبش بود قرار و بود خودش برگردان

 .بدهیم ادامه خب،

 تجارت، دنیاي موفق و زرنگ ي بچه بتوته، بیلی مدیریت با سینمایی جدید شرکت یک که بود این بلیتز سینه در شده چاپ خبر

 برنامه دارند قصد سیسودیا،. اس. اس آقاي هنري، مستقل و مشهور ي کننده تولید با همراه است، سینما عاشق دانستند می همه که

 از بار دومین براي محبوب ي هنرپیشــه این که بود شــده معلوم دیگر اکنون. ببینند تدارك اي افســانه جبرئیل بازگشــت براي اي

ست یافته نجات و جهیده بیرون مرگ چنگال ست بله،": که بود شده نَقل مشهور ي ستاره قول از. ا ست در  الدین نجم نام به من. ا

ـــتعار نام این که بردند پی آگاهی مأمورین وقتی و بودم کرده رزرو بلیت هواپیما آن در ـــت من مس ـــت واقعیم نام یعنی -اس  -اس

 آن به خدا، خواســت به که اســت این حقیقتش. خواهم می عذر هوادارانم از وســیله این به من و شــدند اندوهگین بســیار هموطنانم

 زندگی مخفی مدتی خواستم می که است این منظورم ببخشید، -بروم زمین زیر به خواستم می حال هر در چون و نرسیدم هواپیما

سی عجب. کردم سفر بعدي هواپیماي با و نکردم پخش را بودنم زنده خبر که بود این کنم، شته حتما. آوردم شان  محافظتم اي فر

 از را دوســتدارانش انگیز غم و نالوطیانه ي شــیوه این با نیســت صــحیح که بود رســیده نتیجه این به فکر مدتی از بعد اما ".کند می
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ــتن ــور و واقعیت دانس ــینما ي پرده بر خود حض ــینمایی ي پروژه این جهت این به": دارد نگه محروم س ــوقتی کمال در را س  خوش

ضا را قراردادش و پذیرفتم شته مثل فیلم بود قرار ".کردم ام شد تازه و نو اما مذهبی، ي سوژه داراي گذ ستان. با  شهري در آن دا

ــانه و خیالی ــه از که آمیز افس ــاخته ماس ــت می بودند س ــمونش و گذش  پیغمبر که این و بود مقرّب مَلِک و پیامبر میان مالقات مض

سودیا، ".دهد نمی در تن سازش و پلیدي به و گزیند برمی را صداقت و پاکی راه چگونه  سینه خبرنگار به فیلم ي کننده تولید سی

 کنید نمی فکر اما" -".گذارند می هستی ي عرصه به پا چگونه نوین هاي ایده که کند می مطرح را مسأله این فیلم": بود گفته بلیتز

 جاي و است داستان داستان،. وجه هیچ به": کرد تاکید بتوته بیلی "...علیه جنایتی و بشود تلقی کفرآمیز برداشتی چنین است ممکن

ست این ما هدف. را خود جاي واقعیت و دارد را خود سازیم پیام مثل پاطی قاطی فیلم یک که نی ضرت وقت هر که ب  بر( محمد ح

ــحبت!) باد درود نامش ــاگران کرد، می ص ــر فقط تماش ــترش س  در کاري چنین یک. دهد می تکان را دهانش که دیدند می را ش

سازیم پُرکیفیت و باال سطح فیلم یک خواهیم می ما. ندارد کالس -خواهم می عذر خیلی-سینما صه یک. ب  قالب در اخالقی ي ق

 ".افسانه

 ".رؤیا یک مثل": گفت سیسودیا

 آن تا که شد دچار خشمی چنان به رسید، چمچا شیروانی زیر اتاق به صفیان میشال و آناهیتا ي وسیله به خبر وقتی روز همان بعداً،

 فریادهایش و روییده چاقو گلویش در پنداري که بود برده باال چنان را صدایش که توفانی خشمی. بود ندیده را نظیرش کسی روز

 را بازوها که حالی در سرانجام و راند بیرون اتاق از را دخترها که آکند را فضا چنان نفسش بد بوي وانگهی،. بُرَد می قطعه قطعه را

صید، می بُزوارش پاهاي با و برده باال ست رق شته بدل شیطانی همان به در ستحاله این در که بود گ صویر به ا . بود شده تبدیل آن ت

 این با بود؟ من زانوي روي کی سر پس نرسیدي؟ هواپیما به تو. کثافت. فراري. خائن. دروغگو": زد فریاد غایب جبرئیل به خطاب

 حین، همین در "آمد؟ فرود آســمان از آوازخوانان ســر آخر و گفت می هایش کابوس از کی کردم؟ می نوازش را کی ها دســت

 ســر مامان آخرش ترســم می. نزن جوش قدر این خدا به را تو": کرد التماس وحشــتزده بود، شــده وارد دوباره که صــفیان میشــال

 ".برسد

سلیم سادگی به صلدین  آخر": گفت کنان ناله. نبود تهدیدآمیز کس هیچ براي که شد مبدل انگیز رقت بزي به دیگر بار و شد ت

 ".آمد دومان هر سر به بال آن. است دروغ این

 هرچه. کند نمی باور را ســینمایی هاي مجله این مزخرفات کس هیچ اصــالً. جانم اســت معلوم": گفت آمیز تشــویق لحنی با آناهیتا

 ".نویسند می خواهد می دلشان

 در اما. گذاشتند تنها هایش بدبختی با را چمچا و شدند خارج اتاق از بکشند نفس کمتر کوشیدند می که حالی در خواهر دو بعد و

 به چمچا وضـــع غرابت. شـــمرد گناهکار را ها آن مورد این در توان نمی چند هر. ماندند توجه بی اي العاده فوق چیز به رفتن حال

 .نشد بود آمده وجود به ظاهرش در که تغییراتی متوجه هم خودش حتی که بود اي اندازه

ضوع شم هنگام که این بود؟ چی مو سبت چمچا کوتاه و توفانی خ ست بهتر که( هایش شاخ جبرئیل به ن  طول در کنیم یادآوري ا

سافرخانه در اقامتش مدت شد سانتیمتر چندین شاندار ي م  به. بود شده کوتاه سانتیمتر دو حدود تردیدي هیچ بی ،)بودند کرده ر
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 درون -اش شــده مســخ بدن پایین قســمت در که بگوییم هم را این باشــیم، کرده روشــن تمام دقت با را وضــع که این براي عالوه،

 .بود شده کوچک هم دیگري چیز) بدهیم توضیح این از بیش دهد نمی اجازه کالم عفت( عاریتی شلوار

 آن انتشــار از پس روز چند زیرا. اســت نداشــته درســتی اســاس و پایه بلیتز ســینه ي مجله آن بینی خوش که شــد آشــکار زودي به

ستگیري خبر محلی هاي روزنامه سط ژاپنی، ي کافه یک در را بتوته بیلی د شر نیویورك شهر و  میلدرد نام به زنی گویا -کرده منت

شه که بوده همراهش هم مامولیان ست اي ساله چهل ي هنرپی  تماس نفوذ صاحب و ثروتمند زنان از تن چند با بیلی خبر این طبق. ا

سته پول زیادي مقدار ها آن از و گرفته ست کرده ادعا و خوا ست شیطان ي فرقه یک از آزادیش بازخرید براي که ا  نیاز آن به پر

 باشد هرچه. آمد می شاهکار مامولیان می می نظر به حتماً که بود ترفندهایی آن از این. شود نمی درستکار که کالهبردار آدم. دارد

ـــته التماس با کرده، نفوذ امریکا مذهبی اعتقادات قلب به بیلی ـــی را روحت اگر. بدهند نجاتش بود خواس  را آن توانی نمی بفروش

ــان ي گفته به. بخري ارزان دوباره ــابش به رقمی شــش هاي چک بیلی پلیس، بازرس  ي جامعه 80 ي دهه اواخر در. بود ریخته حس

شتاق مؤمنان ستقیم تماس م سمان با م ستجویش جهنمی هاي شیطان کرد می ادعا که بیلی و بود آ  هم دلیل همین به و( کنند می ج

صوص علی. گرفت می قرار مزبور مؤمنان توجه مورد حتماً) دادند می نجاتش باید ضه هم را شیطانی که الخ  بود این. کرد می عَر

ـــورت به که ـــاهاي به دموکراتیک کامال ص ـــخ دالر جناب تقاض  زنان ي چله و چاق هاي چک برابر در بیلی آنچه. گفت می پاس

 می خدا. ام دیده چشــمم دو با را او خودم. دارد وجود شــیطان که این اثبات. بله. بود ثبات کرد، می عَرضــه غربی ســاحل ثروتمند

 آتش کسـی اگر و دارد وجود هم جبرئیل باشـد، داشـته وجود شـیطان اگر که نیسـت شـکی و. اسـت خوفناك و کریه چقدر داند

ــم به را جهنم ــد، دیده چش ــوي آن جایی در حتماً باش ــت کمان رنگین س ــته ها روزنامه که اینطور. کند می خودنمایی نیز بهش  نوش

 اعتماد سرانجام ولی. بود کرده التماس و گریسته ها خانم نزد و کرده ایفا فریبکاري این در مؤثري نقش هم مامولیان می می بودند،

 چکی ناامید و وحشتزده مرد و زن آن به قبل روز بعدازظهر که پیتر استرول ایلین خانم. بود کرده رو را دستشان حد از بیش نفس به

 انداخته گیر کافه مدیر با گویی لطیفه و گذرانی خوش حال در ســوشــی تاکه ي کافه در را ها آن بود، داده دالر هزار پنج مبلغ به

 آبی هاي یونیفورم که بود نکرده تمام را دسرش هنوز می می و داشت نفوذ نیویورك پلیس ي اداره در پیتر استرول خانم این. بود

 همانی داشت تن به روزنامه عکس در می می که پالتویی. رفتند پلیس همراه آرام دو آن. شد پیدا کافه در جلوي پلیس افراد رنگ

 :رساند می را چیز یک فقط اش چهره حالت و باشد دالري هزار چهل مینک باید زد حدس چمچا که بود

 .شوید واصل درك به تان همه

 .نشنیدند فرشته فیلم ي درباره چیز هیچ بعد به آن از و

* 

 ماه و ها هفته شاندار ي مسافرخانه زیرشیروانی اتاق در و شیطان بدن در چمچا صلدین شدن زندانی این از بعد. نبود یکی بود یکی

 آن بی بار یک که( هایش شاخ. کرد پنهان شد نمی را وضعش تدریجی شدن بدتر دیگر که رسید جایی به کار انجامید، طول به ها

سی که شد عرض و طول از )بودند شده کوتاه شود متوجه ک  ي عمامه در را سرش گویی که بودند خورده پیچ طوري و کرده ر

ستخوانی و رنگ تیره ست پیچیده ا شته آن از. ا سی براي که بود شده بلند هم توپیش ریش گذ  چندان قبالً گِردَش صورت که ک

ستش. نمود می عجیب نبود، پُرمو شگلی دُم فقراتش ستون انتهاي از و شده پُرموتر بدنش ي همه بخواهید را را  که بود روییده خو
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ــد می درازتر روز به روز ــده هیچی هنوز و ش ــیدن بود کرده وادارش نش ــلوار پوش ــلوار به گفته ترك را مردانه ش  که داري چین ش

. کند اکتفا داد، آنجا در را جدید عضــو این شــد می و بود رفته کش مادرش گشــاد و گل هاي لباس کلکســیون از صــفیان آناهیتا

 شیشه درون جن شکل به را او و یافته ادامه همچنان مسخ و دگرگونی که این از را پریشانیش و اضطراب توان می آسانی به بنابراین

سم بود، آورده در شکل قبالً که او. بود کرده تغییر هم اش ذائقه حتی. کرد مج سندید، می را خوراکی م  حس دید می که این از پ

 به که گهگاه. بود افتاده وحشـــت به دهد، می را مزه یک برایش غذاها ي همه کم کم و شـــود می تر پَســـت روز به روز اش ذائقه

ـــه دارد که دید می و آمد می خودش  ي جرگه از آرام آرام که آگاهی این از جود، می را کهنه هاي روزنامه یا مالفه ي گوش

 سبز دهانشوي با را دهانش باید مُدام دیگر حاال. شد می مضطرب و شرمزَده شود، می نزدیک -بز بله -بز به و آمده بیرون انسانیت

 .نبود پذیر تحمل دیگر که بود شده جدّي آنقدر موضوع. شود بهتر نفسش بوي تا شست می

 دیگر سوي از و کرد، می ضرر اجاره نگرفتن با سو یک از. آزرد می را او و خلید می هند چشم به خاري چون خانه در او حضور

 به صــلدین کرد می تصــور بود مدتی عادت آرامبخش و جادویی رَوَندِ اثر بر هرچند. بود باقی همچنان اش اولیه وحشــت و خوف

. نبود وحشت و ترس ي مایه اما زد، می هم به را آدم حال که چیزي یعنی شد، فیل که مردي فیلم مثل. است دچار بیماري اي گونه

 و باال رَوید می مُدام چرا هســت معلوم تا دو شــما اما. ندارم کارش به کاري نیاید، من پاي و دســت زیر اگر": گفت دخترهایش به

 می قدیم از هرچه والیت این تو انگار دانم، می چه دهید، می هدر را جوانیتان دارید گذرانید؟ می مریض آدم یک با را وقتتان

 نروند و باشند ازدواج فکر به و بخوانند را درسشان کنند، کمک مادرشان به باید دخترها که این مثالً. درآمده آب از دروغ دانستم

 ".اند بُریده می سر بزرگ اعیاد در قدیم از که حیوانی هم آن. بنشینند بُز یک با خود بی

 و دلواپس بود، آمده پیش زیرشـــیروانی اتاق در صـــلدین با مالقاتش پی در که عجیبی ي واقعه از پس شـــوهرش صـــورت، هر به

 پادرمیانی تا آوردند می آخوند یک بگوید، چطور اگر، و باشد دخترها با حق شاید بود گفته صلدین به صفیان. بود مانده سرگردان

 و برخاست چمچا برد، را آخوند اسم که این محض به اما. شد می خارج آن از بود کرده حلول جسمش توي که جنی شاید کند،

شی و هولناك جیغ و شد پُر گوگردي دودي از اتاق ناگهان و کرد بلند هوا به سرش باالي را بازوها  را صفیان شنوایی حس مرتع

 دســت با خواهی معذرت و شــرمســاري با و کرده باز ســرعت به را پنجره چمچا زیرا شــد، خارج فوري دود البته. درید کارد مانند

 بد موجود یک به به، دارم آید می نظرم به ها وقت بعضــی ولی شــد، جوري چه مرتبه یک دانم نمی": بود کرده بادزدن به شــروع

 ".شوم می مبدل

. کند آرامش کوشید و نهاد اش شانه به دست رفت، بود گرفته دست با را هایش شاخ نشسته، که چمچا سوش به مهربانی با صفیان

ـــت بی ظاهري با وقت آن ـــأله": گفت پا و دس  لوکرتیوس مثالً بوده، تفحص و بحث مورد قدیم از وجود جوهر دگرگونی ي مس

 حدود از یعنی -شـــکند می را خود مرزهاي تحول و تغییر اثر بر آنچه: اســـت این معنیش که گوید می اي جمله کتابش در بزرگ

سمتش این -گیرد می نادیده را خودش قوانین شود، می خارج خود سیر و تعبیر ق  گوید می لوکرتیوس صورت هر به -بود من تف

ستن شت اینجا در ".شود می سبب را موجود آن قدیم یا قبلی وجود مرگ فوراً مرزها شک  در اُوید اما": رفت باال قدیمی معلم انگ

ـــاله ـــخ ي رس  موم و مُهر براي کردن گرم از پس منظورش حتماً -نرم موم که چنان: گوید می کرده، اِبراز مخالف نظري خود مس

سناد ست مدارك و ا سان را نوین نگار و نقش و ها طرح -ا سان ماهیّتش شکل تغییر رغم به و پذیرد، می آ  نیز ما مانَد، می باقی یک
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ـــتید ملتفت -خویش روح زوایاي در  به مهاجرت پی در هرچند ناپذیریم، تغییر همواره -فناناپذیر جوهر آْن روح، عزیز؟ آقاي هس

 ".درآییم گوناگون اشکال

شار صفیان شه من": داد ادامه و کرد پا آن و پا این کهن، هاي واژه آن بازگفتن لذت از سر  داده ترجیح لوکرتیوس به را اُوید همی

 ".درآمده فعلی شکل این به ظاهرتان مهاجرت اثر بر فقط بلکه. نکرده تغییري بیچاره، عزیز اي شما، روح. ام

شک لحن بود طور هر چمچا ست دادن دلداري جور چه این" گفت و بازیافت را قدیمیش خ  اکتفا لوکرتیوس ي گفته به باید یا. ا

ـــخ یا دگرگونی نوعی آن موجب به که کنم  که بپذیریم و بدهم تن اُوید حرف به یا دارد، جریان وجودم زوایاي عمیقترین در مس

 ".داشته وجود پنهان و بالقوه صورت به قبالً آنچه از است اي نشانه شکل تغییر این

ــفیان ــت را منظورم که این مثل": کرد عذرخواهی ناامیدي با ص ــتم می فقط. نکردم بیان درس ــما به خواس  نباید که بدهم اطمینان ش

 ".باشید نگران

ست که مردي آخر": داد جواب تلخ اندوهی بار زیر چمچا سق ناجیش و قدیمی دو  کتاب در حتماً که همانطوري و شده زنش فا

 ".نباشد نگران تواند می چطور آورده، در شاخ دیوثی فرط از اند نوشته شما قدیمی هاي

* 

ست آن اما و شی، جامپی یعنی قدیمی، دو ست نمی اي دقیقه جا  با عمرش در بار اولین براي که برهاند فکر این شر از را خود توان

ـــی، مرکز در. بود باخته نیز را آن تغییر ي اراده و کرد نمی زندگی قبولش مورد اخالقی موازین  هنرهاي آموزگار که آنجا ورزش

ــوخی رغم علی و بود رزمی ــاگردان هاي ش ــاگِردَش، بهترین کرد، می تاکید هنرها این معنوي هاي جنبه بر فراوانش ش ــال ش  میش

ست خوك یک وقتی شما جان، ملخ اینطور که": گفت می و داد می آزارش صفیان شی  حمله بِهِتان تاریک ي کوچه در عزیز فا

 چنان آنجا در بله ".کنید می تقدیمش را بودا ي آموزنده جمالت بکوبید، محترمش هاي تخم به لگد با که این از قبل کند، می

شان حرارت بیهوده شویش به شاگردان که داد ن شانیش و ت شال وقتی. شدند نگران و بردند پی پری  باره این در کالس پایان در می

 چند تا که شــاگِردَش بهترین و آموزگار. نیامده تو به ها حرف این گفت اي ســابقه بی نظري تنگ با جواب جاي به کرد، ســؤال

 میشال. زدند می نفس نفس ایستاده اینک بودند، زده زمین را همدیگر و پریده یکدیگر به عشاق مشتاقترین مانند بارها قبل ي دقیقه

 "رازي؟ جور چه": گفت و برداشــت ماشــین داخل از را کوکاکوالیش ".بگویم تو به را رازي خواهم می اما. باشــه خب،": گفت

 ".خوابیم می هم با است مدتی وکیل جانسون حنیف عزیزت دوست و من": کرد زمزمه گوشش زیر میشال خبر، بی دنیا از جامپی

شال جامپی خوردن یکه ست؟ سالم پانزده مگر شده؟ خبر چه": داد ادامه. آزرد را می  اگر": داد جواب ضعیفی صداي با جامپی "ا

ــال و "...مادرت وقت یک ــبري بی با باز میش ــتش": گفت قهرآمیز لحنی و ص ــتر من بخواهی را راس ــتم آناهیتا نگران بیش  می. هس

شد من مال که را هرچه خواهد ست به با شتر هم سال پانزده تازه و بیاورد د ستش که جامپی ".ندارد بی  و خورده کاغذي لیوان به د

 بگو، باش زود": گفت. نبود بردار دســت میشــال اما. شــود می ســرازیر هایش کفش توي کوکاکوال دید بود، کرده واژگون را آن

 می ســـر حنیف فکر از هنوز و نداشـــت کردن دل درد خیال که جامپی اما ".شـــده چت بگویی باید هم تو. گفتم را خودم مال من

ست ساخته کارش دیگر": گفت جنباند، شال ".ا : گفت گرفت می باال را سرش که حالی در و فهمید دیگري طور را منظورش می
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ست زیاد من سر از او یعنی. فهمیدم حاال. هان" ستی": افزود و برگرداند سر خروج حال در و ".ا  دل مقدس مردهاي جان، ملخ را

 "ندارند؟

 روز هر. کرد می بازي را کارادین دیوید نقش فو کُنگ سریال در که اي هنرپیشه آن مثل درست. نبود مقدس هم زیاد جامپی البته

 در از شــب هر وجود این با. بشــوم نزدیک هیل ناتینگ بزرگ ســاختمان به نباید گفت می دلش توي و خورد می را خودش مُدام

 یک راند، می خود از را گناه احساس و سگ دست با که حالی در و جوید می ناخن دهان به شست و آورد درمی سر پمال ي خانه

 بر جامپی هاي لب ابتداي. کردند می آغاز جســتجو لبانشــان با و پیچیدند می هم در گاه آن. رفت می خواب اتاق ســوي به راســت

 .لغزید می او پایینی شست سوي به زن هاي لب بعد و زد می حلقه پمال ي سینه نوك

 شکیبایی. بود نکرده تجربه هرگز گذشته در که داشت پی در شکیبایی چنان زیرا پسندید، می بسیار را او صبري بی این پمال اکنون

 این. دانســت می خوب بود آورده دســت به که را آنچه قدر نتیجه در و نکرده "جذب" خود ســوي به را زنی گاه هیچ که مردي

صور اوایل پمال که بود چیزي شتیاق و آگاهی قدر که آموخت بعدها اما کرد، می ت سبت را او ا . بداند نیز خود درونی تمناهاي به ن

 و خاص ریتمی آموختن براي بدن این که مشکالتی و کوچک هاي پستان آن و استخوان و کشیده گردن به را آمیزش شوق توجه

سلیم سرانجام ست می همچنین پمال. ستود می او در را زمان رعایت همچنین و بود، کرده طی آن به ت  غلبه خود بر بار هر او که دان

صول بر ابتدا هربار که این خاطر به را جامپی نبود، موجه دلیلش هرچند و کند می  بیاید او نزد سپس تا آمد می فایق خود اخالقی ا

 این در و داشت می دوست را ها این ي همه و دید می باورهایش ي همه از نیرومندتر را نیازش و شوق عظمت: داشت می دوست

 .دید نمی را پایان یک آغاز عشق

شق شان ع شرافیت ي همه و "!یا! هی! هو! پو": زد می فریاد و آمد می در صدایش شد، می نزدیک پایان به که بازی  در صدا آن اَ

 .شد می فشرده رهاییش نامفهوم هاي سیالب

 چشــم شــدن کوچک ســبب الکل نفوذ. زد می ســرخی به اش چهره میانی بخش رنگ و. اســکاچ ویســکی نوشــید، می زیاد هنوز

 به خود احساس این از وقت آن و کرد می متنفر را اینجامپی و رسید می چپ چشم ي اندازه نصف به اکنون که بود شده راستش

 هنوز کند، شکایت آمد جامپی که بار یک: شمرد نمی جایز را نوشیش باده در اِفراط از صحبت پمال حال این با. افتاد می وحشت

ست به پالتو و کفش را خود بازنکرده دهان شت دوباره هم آن از پس حتی اما. یافت خیابان در د  یک و کرد باز را در پمال و بازگ

ـــت ـــوخی: بودند ها این پمال تابوهاي. بود نیفتاده اتفاقی هیچ پنداري. رفت باال ي طبقه به راس ـــته درباره ش ـــاره اش، گذش  به اش

 چمچاي صــلدین متوفیش شــوهر که این ي درباره اظهارنظر گونه هر و شــدند می پا کله ویســکی نوشــیدن فرط از که ســربازهایی

 .بود درآمده الطبیعی ماوراء حیوانات ي قیافه به هرچند. برد می سر به شهر سوي آن اي مسافرخانه در و بود زنده هنوز هنرپیشه

صرار و صحبت صلدین از مُدام اوایل که جامپی روزها این ست بهتر که بود کرده ا سبت دیگر کند، اقدام طالق براي ا  رفتار به ن

ست تحمل قابل شدن بیوه به تظاهر این بود گفته. کرد نمی اعتراض او غیرمنطقی شته، آن از. نی  شد؟ می چه داراییش تکلیف گذ

 بدهد پاسخی شد حاضر که موردي تنها در زن اما گذارد؟ باقی فقر در را او داشت قصد پمال آیا. است او اموال ها این باشد چه هر

ـــمی گزارش من": گفت ـــیرك المخلوقات عجایب به که بزي آن داري؟ مدرکی چه تو. ام گرفته را او مرگ رس  چه ماند می س
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 در حرارتش و شــدت کرد، می رشــد ذهنش در مشــکالت که تدریج به و آفرید می اختالف نیز مســأله این ".دارد من به ارتباطی

 .گرفت می فزونی رزمی هنرهاي آموزشگاه

 اجتماعی، روابط ي کمیته در کار ســبب به رفت، نمی اش دیده رنج شــوهر بودن زنده خبر بار زیر پمال که حالی در که این جالب

سترش از که بود شده ادعاهایی به رسیدگی درگیر سگاه پلیس افراد میان در جادوگري گ سیاري در. کرد می حکایت محل پا  از ب

ـــگاه ـــري به ایلینگتون و تاون، کنتیش هیل، ناتینگ و بود خارج مقامات اختیار از که نمود می رخ اعمالی گهگاه ها پاس  خودس

شتند شهرت سأله جادوگري اما. دا شکل": بود گفته او به لحن مغرورترین با پمال. کرد نمی باور جامپی. بود دیگري ي م  این تو م

 مملکت این در ببین و بینداز برت و دُور به نگاهی یک. دارد جریان عادي حال به چیز همه هنوز اینجا در کنی می خیال که اســت

 عجیب بنوشد، را آن و کند ادرار کالهش در و بشود مادرزاد لخت خیابان وسط کسی اگر که کشیده جایی به کار. گذرد می چه

سمش تو البد. آید نمی نظر به سونري رواج را ا  از که بینم می را سیاهانی روز هر من اما. گذاري می کارگر ي طبقه میان در فراما

شت  چیزها جور این ي دیوانه بُرده شور مُرده هاي پلیس این. گویند می سخن آن نتایج آثار و جنبل و جادو از و اند شده فلج وح

ستند ستفاده با را ها آن خواهند می حتماً. ه شان معتقدات از ا شان به بعد و کنند تَرَك زَهره خود ش  باورت تو وقت آن. بخندند ری

ــود نمی ــو بیدار کاري؟ کجاي! ش ــکار ظاهراً ".گذرد می چه ببین ش ــان خانواده در جادوگر ش  این از الولیس پمال و بود، ارثی ش

سات در که هنگامی پمال، صداي و لحن در. بود رفته هاپکینز ماتیو به جهت  منطقه اخبار ي برنامه و محلی رادیوهاي یا عمومی جل

 از تاکنون که بود صـــدا همین. رســـید می گوش به جادوگر شـــکارچی ژنرال آن تحکم و شـــوق گفت، می ســـخن تلویزیون اي

ــخر برانگیختن ــمین را کارش ي ادامه و داده نجاتش تمس ــته با باید را جادوگرها. بود کرده تض  حاال. راند بیرون اینجا از جارو دس

سما دیگر سیدگی از صحبت ر ضر وجه هیچ به پمال که بود این کرد، می در به کوره از را جامپی آنچه اما. بود آمده میان به ر  حا

ــتفاده میان ارتباط نبود ــط جادو از اس ــع با را پلیس افراد توس ــوهرش کنونی وض ــلدین دگرگونی جامپی نظر به. بپذیرد ش  چمچا ص

 به را مطلب کوشید وقتی اما. شود نمی تشکیل "عادي" و افتاده پا پیش عوامل از بودن طبیعی که داشت ارتباط باور این با مستقیماً

ضوع به ارتباطی هیچ": داد جواب کند، حالی او ست گفت خود با جامپی و ".ندارد مو ضات مثل در  می صادر حکم رتبه عالی ق

 .کند

* 

شال هاي حرف شنیدن اثر بر جامپی سی روابط ي درباره صفیان می سون، حنیف با نامشروعش جن  ي خانه سوي به که همچنان جان

صب افکار با رفت، می پمال شمکش در آمیزي تع ست حنیف پدر اگر که فکر این مثالً. بود ک  را کاري چنین هرگز نبود، سفیدپو

. کشــید می خط یک خودش جاي فالن روي کرد، می بلند دختر وقت هر حتماً که هوا به ســر ي حرامزاده آن حنیف،. کرد نمی

 او رســیدند، رشــد ســن به وقتی خواهند می شــان همه کرد می خیال و بُرد می ســر به قومش نمایندگی رؤیاي در که اینجانســونی

شان شد قیم سون مگر!... با ست نمی اینجان شال که بفهمد توان ست؟ بچه هنوز دانایش و توانا بدن آن با می  چیزي همچون. خیر نه ا

 .بدهد مرگش خدا)... گرفت را خودش مُچ جامپی اینجا در و( توانست دیگران از قبل حرامزاده این یعنی. بود دروغ حتماً

 کاربرد به بگوید، چطور دوستش، حنیف حنیف، به نسبت خشمش اصلی دلیل که بقبوالند خود به کوشید معشوقه ي خانه راه در

ـــود می مربوط زبان ـــطالحات حنیف این آخه. ش ـــطالحات: بود بلد خوب را خور درد به اص ـــانه جامعه زبان اص ـــناس  زبان یا ش
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 بر از را قدرت واژگان کالم یک در وار، موعظه یا و خطیبانه فریبانه، عوام پرستی نژاد ضد پوست، سیاه رادیکال یا و سوسیالیستی

ــوهاي. حرامزاده اي. بود ــعري به بعدش که گردي می مرا کش ــکل بخندي؟ قاه قاه ام فلکزده ش ــلی، مش  فُرم و گرفتن اختیار به اص

 زهرآلود هاي چاه چگونه ببینیم، تدارك خود آزادي براي ابزاري آن از چگونه بدانیم که است این مشکل. است زبان به بخشیدن

 نرم پنجه و دست که این. دانی نمی هیچ تو همه این از و شویم، چیره خون و زمان ي رودخانه بر چگونه سازیم، خود آن از را آن

شکل آنچه با کردن شد، تواند می م ست و با ست قرار. ناپذیر اجتناب اندازه چه تا شک سی نی  با کند، انتخاب نمایندگی براي مرا ک

 واژگان کاربرد در او توانایی خاطر به بیشتر حنیف، به نسبت حسادتش که کرد می اقرار خود نزد ناچار به جامپی، یعنی او، همه این

صر شال آخه. بود هوس به منح شیده زیبا،. بود اي تکه خوب صفیان می ست نمی زد، می هم زور اگر جامپی، اما. بود ولوله و ک  دان

 زبان بر. اندیشــه ایجاد توانایی یعنی جســارت، یعنی زبان. نداشــت هم را جرأتش آن، از گذشــته و بیاورد دســت به را دلش چگونه

 .اندیشه به بخشیدن واقعیت راه، این از و آن آوردن

 ها آن ناگهانی، بالي این با مقابله براي و بوده شده سفید کلی به صبح تا دیشب موهایش گفت کرد باز را در که همین چمچا پمال

 .بردارد سرش از نبود حاضر وجه هیچ به که بود کرده پنهان سیري قرمز شکل اي عمامه کاله در را اش کله. است تراشیده ته از را

 ".باشد کار در جمبلی جادو هم شاید. شد اینطور یکهو خودش": گفت

ست نمی که جامپی اما شی هم شاید": داد جواب بپذیرد، توان سبت واکن  شوهرت یافتن شکل تغییر و بودن زنده خبر شنیدن به ن

 ".باشد

ـــط ناگهان پمال ـــوي به که اي پله راه وس ـــتاد رفت می باال ي طبقه خواب اتاق س  با که حالی در درجه، نود چرخش یک با و ایس

 "آمده؟ هم سگ سر به بال این چرا صورت این در": گفت پیروزمندانه کرد، می اشاره نشیمن اتاق سوي به دراماتیک حالتی

* 

 توانست می -گذارد نمی راحتش وجدانش که دهد، ادامه روابطشان به خواهد نمی دیگر که بگوید پمال به توانست می شب همان

 که هایی تصمیم. کند می ایجاد آدم در ها تصمیم بعضی که برتابد را دوگانگی این پس آن از و شود روبرو او خشم با و کند اراده

شد اخالقی غیر هم و اخالقی هم تواند می حال عین در صمیمی چنین که چرا( با  اما) بود خودخواهانه و طرفه یک ظالمانه، لزوماً ت

ــد، خواب اتاق وارد وقتی ــورتش پمال ش ــت در را ص ــد قرص و گفته دروغ او به که کرد اعتراف گرفت، دس  نخورده حاملگی ض

 طرفه، یک تصمیمات گرفتن در بود معلوم که اینطور و بود آبستن پمال پس. شد خیره اش چهره به واکنشش بررسی براي و است

: کشید داد پُررویی با. آورد می دست به جامپی طریق از آورد، وجود به نبود قادر صلدین که را فرزندي او! داشت بیشتري مهارت

 ".دارم نگهش دارم خیال حاال و": داد ادامه آورد می پیش را اش چهره که حالی در و ".خواستم می بچه من"

 گیري تصمیم در مسؤولیت از رها: یافت می آزاد و آسوده را خود جامپی حاال و بود کرده پیشدستی جامپی بر خودخواهی در او

ـــته افکار خاطر همین به. نبود پذیر امکان رابطه بُریدن دیگر اکنون زیرا -اخالقی مهم هاي  داد اجازه و راند بیرون ذهن از را گذش

 .براندش تختخواب سوي به آرام پمال

* 
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 که تخیلی، -علمی ویدئویی هاي فیلم موجودات چون چیزي به تا رفت می کمال و تمام تحولی مســـیر در چمچا صـــلدین که این

صادفی طور به تکامل، حین در که موجوداتی یعنی -شدند می نامیده موتی صیات از ت صو  شدند می منحرف و تهی خود نژادي خ

سب، انتخاب اثر بر سرانجام و ست به ان شتند می نابود طبیعت د سمش در جهنم َسروَرِ این -شیطان که این یا شد، می مبدل -گ  ج

 محقق و محرز آنچه از و کنیم برخورد مسأله به احتیاط با است بهتر اینجا در و( که است این حقیقتش بود، هرچه بود، کرده حلول

 ســانتیتمتري دو یکی تا را ما "اســت این جز و اســت چنین" چراغ بگذاریم بگیریم، نتیجه شــتابزده که آن بی نکرده، تجاوز اســت

 "حیوان" از است زیبارویان رسم که چنان گرفته، پَر و بال زیر به را او صفیان حاجی دختر دو که است این بله). کند هدایت مقصد

شت با و کردند می مواظبت شال و آناهیتا ها مدت. بود شده عالقمند آن به سخت نیز صلدین زمان گذ  ناپذیر جدایی جفتی را می

 چشــمی هم و چشــم به او با بود، بزرگتر خواهر پژواك انگار که کوچکتر خواهر. بود دیگري ي ســایه یکی پنداري. انگاشــت می

 با. کرد می تمرین را چان وینگ بازوي ي ضربه و کاراته مخصوص پاي هاي ضربه میشال، ناپذیر سازش روش از تقلید به افتاده،

 زیرشیروانی اتاق ي پنجره پشت میشال شب یک. کرد می غمگینش که بود برده پی میانشان در اي فزاینده دشمنی به اخیراً همه این

 اثر بر که بود ایستاده پیر سیک یک آنجا -گفت می برایش بودند پالس خیابان در پایین آن که هایی آدم از و بود ایستاده کنارش

 معدود از یکی قبالً که حالی در. نیامده بیرون دهانش از اي کلمه که است سال هفت گفتند می. بود شده الل نژادپرستان ي حمله

ساي ست سیاه رؤ شته، این از. بود بخش دادگاه پو شق که زنش رفت می جا هر حاال گذ  و کرد می همراهیش بود، قالبدوزي عا

ـــته زبان این نگذارید، محلش گفت می تلخی اوقات با مُدام ـــیار که دیگري مرد طرفتر آن کمی. بزند تواند نمی حرف که بس  بس

 بود شایع محله در. بود خانه راهی دست به بیسکوییت ي جعبه و کیف بود، حسابدارها تیپ میشال قول به و رسید می نظر به عادي

 مثل میانشان و پیچید می هم پشت را ها صندلی. کند جابجا را نشیمنش اتاق ي اثاثیه و اسباب ساعت نیم شب، به شب دارد عادت

. رود می بنگالدش به که است اتوبوسی ي راننده کرد می وانمود و گذاشت می دیگري صندلی جلو آن و داد می کوچه اتوبوس

 باشد، شده پا خواب از پنداري گذشت، می که ساعت نیم. جستند می شرکت آن در ناچار به خانواده افراد ي همه که بود رؤیایی

: افزود آمیز حسادت لحنی با آناهیتا بعد لحظه چند. بود ها آدم ترین کننده خسته از اوقات ي بقیه در و آمد می بیرون حالت آن از

 ".زیادند غریب و عجیب هاي آدم دوروبرها این در اید، شده قربانی که نیستید تنها شما بگوید خواهد می"

 ي پنجره کنار باال، آن که -نیز خود و اســت اســاطیري جنگی میدان انگار که کند صــحبت خیابان از طوري داشــت عادت میشــال

 نوین، پاندوراهاي و مرشدها ي قصه چمچا. است مرگ ي الهه حال درعین و ثبت مأمور ي فرشته ایستاده، چمچا زیرشیروانی اتاق

ست یعنی ست سیاه و نژادي تبعیض طرفدار هاي سفیدپو  و آب با چنان. آموخت او از را "خودکفایی" مدافع و بهادر بزن هاي پو

. مهاوالیت بگوییم باشــد بهتر شــاید یا. هســتند مهابهاراتا ي حماســه از مُدرنی اجراي بازیگران پنداري که کرد می تعریفشــان تاب

 استهزا به میشال. بود سوسیالیست کارگران حزب شجاع هاي رادیکال و ملی ي جبهه هواداران جنگ میدان آهن راه پل زیر قبالً،

 در ".گرفت می را مان هفته تمام کردنشــان روبراه که ها خرابی و ماندیم می ما وقت آن و بود همین کارشــان یکشــنبه هر": گفت

 جاماییکایی اولیس گوشه، آن. بود کرده قلمدادشان گناهکار دروغ به بعد و رسیده را تاشان سه حساب پلیس که بود کوچه همان

. بود نشده پاك قالیچه روي از خونش ي لکه هنوز -بودند کرده نیست به سر خانه قهوه در را مهتا سینگ جاتیندر و بودند کشته را

ــور این در که این تکرار و کردن بحث و جر ناي دیگر که چمچا ــت، را دارد وجود قانون حکومت و داد و عدل کش ــاهد نداش  ش

 نمی در آنچنانی هاي جنگ دیگر روزها این": داد توضــیح میشــال ".اســت تاچریســم اثرات ها این": شــد آناهیتا ي فزاینده خشــم

 می شروع و شوند می جمع حرامزاده سفید تا شش پنج یعنی نه؟ مگر. دارد رواج فرد به اهمیت بی و کوچک کارهاي حاال. گیرد
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شتن به کنن ست سیاه بهادرهاي بزن ها شب ".کشند می را یکی هربار. ماها ک . بودند دعوا ي آماده و زدند می پرسه خیابان در پو

 ".جلو بیایند گویند می راست. داریم را خودمان هواي دیگر حاال": گفت صفیان میشال

تا ـــم با همچنان آناهی  می چه کنی می کار چه که فهمید می مامان اگه. آورد می در را ها خانم اداي. کن نگاهش": گفت خش

 دانیم می ما دانیم؟ نمی ما اي کرده خیال": داد ادامه بلندتري صداي با رفت نمی رو از که آناهیتا اما "فهمید؟ می را چه" ،"گفت؟

. کند می درست را خودش و کند می عوض را لباسش توالت تو و رود می آنچنانی جاهاي به صبح یکشنبه روزهاي چطوري خانم

 رفته نبر را اسمش آقاي با که رقصی پارتی آن در دانیم نمی کند می خیال. دهد می قِر کی با داغ موم دیسکوي در روزها دانیم می

فاقی چه بود ـــربه وقت آن و ".برو را بزرگه خواهر. افتاده ات  البته و ".میرد می "جهل" مرض از هم آخرش": زد را کاري ي ض

. بود شــده معرفی عنوان این با تبلیغاتی کوتاه فیلم یک در که بود ایدز بیماري منظورش بودند دریافته میشــال و چمچا که همانطور

صویر پرده بر  "جهل" ي واژه ایدز، جاي به ها آن روي و آمدند می بیرون دریا و خاك میان از که شد می ظاهر قبر هاي سنگ ت

 .بود شده نوشته

شال شید، را موهایش و کرد حمله خواهرش به می شد هرچه": آورد وارد دیگري ضربه بود آمده دردش که این با آناهیتا ولی ک  با

ضع خُل حتماً آید می خوشش مدل این از که آن. ام نکرده کوتاه غریب و عجیب هاي مدل به را موهایم من ست و  وقت آن و ".ا

 و شـــده مادرش پیرو ناگهان چگونه آناهیتا که بود فکر این در. گذاشـــتند باقی حیرت در را چمچا و کردند ترك را اتاق اتفاق به

 .شود می بگومگو میانشان زودي به حتماً که گرفت نتیجه و. است پذیرفته بودن زن مورد در را او باورهاي

 .زود هم خیلی. شد هم همینطور و

* 

 تمام کوکش که ماند می اي بازي اسباب به. شد می بیهوش کم کم و کرد می سنگینی احساس شد می تنها که ها وقت بیشتر حاال

شد شده شه که ساکن هاي دقیقه این در. با سی آمدن از قبل همی سید، می پایان به ک سناك صداهاي بدنش از ر  می گوش به تر

 زمان، هم و کرد می رشد کم کم مراحل این در. ماند می شیطانی هاي استخوان شکستن یا جهنمی هاي پدال حرکت به که رسید

 .نفهمد کسی داشت توقع و کرد پنهان شیروانی زیر اتاق در را شیطان شود نمی. پیچید می محله در شاندار در سکونتش ي شایعه

ست معلوم بود، کرده درز بیرون به چگونه خبر ستند می که هایی آن چون( نی شودند نمی لب دان  کاهش از صفیان ي خانواده -)گ

شتري سید، می هایش م ساس سنگینی زیر موقتی هاي آدم تر ست از را عمل نیروي تدریجی شدن محو اح  این از و بودند، داده د

 داشـت امکان و بود جاها قبیل این به وُرود مشـتاق همیشـه که پلیسـی هم آن ترسـیدند، می پلیس سـررسـیدن از شـان همه گذشـته

 می ظاهر محل مردم خواب در اکنون صلدین بود هرچه -کند لگد را ها آدم پاي و دست یا و بشکند را ها اسباب از بعضی تصادفاً

سجد در آخوندها. شد سه قبالً که -م ساي جاي خود ي نوبه به نیز آن و بود داهات زیگل ماچ ي کنی ست کلی  گرفته را ها کالوینی

 را آمیزي موفقیت تظاهرات که سیاه و زرد و قرمز ي لباده و افریقایی گِرد کاله در صولت، کوه مرد سیمبا، اوهورو دکتر و -بود

 آزاد هاي زن به که چون داشت، نفرت او از دیگري پوست سیاه هر از بیش صفیان میشال و بود کرده رهبري ها مریخی شوي علیه

 تفاوتی کوچکترین حالش به شاهد، همه آن جلوي جلسه، وسط بود، زده هم را میشال خود مردم، انظار در هم آن زد، می تودهنی

شیروانی اتاق پنجره از روز یک. کرد نمی شانش چمچا به زیر ضع خُل هاي حرامزاده آن از یکی این": بود گفته و داده ن ست و . ا
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 سیلوستر" که ها وقت آن من آخر. نیست افریقایی او که بودم گفته همه به چون بکشد، مرا بود نزدیک. آید برمی ازش کاري هر

 و جامپی و میشال خود ".دکتر نه است، اینجادوگر. نشست می نیوکراس هاي نزدیک. شناختمش می کردند می صدایش "رابرتز

ـــب ي همه اتوبوس، ي راننده همینطور و حنیف ـــط از چنان ناگهان که دیدند می را خوابش ها ش ـــود می ظاهر خیابان وس  که ش

 با چمچا صــلدین یعنی او، خواب، یک و هزار آن ي همه در و. کشــد می آتش به ســراســر را شــهر بعد و شــده زمان آخر پنداري

ــا غول هیکل ــاخ و آس ــته عمامه هاي ش ــدایی با اش بس ــیطانی و گرفته آور، ترس چنان ص ــد نمی که خواند می آواز ش  ي ترانه ش

شخیص را شومش  بود، گرفته پایان پیش شب که همانجایی از یک هر و شدند می ظاهر سریال خوفناك شکل به رؤیاها. داد ت

 در که شبی از که -بخش دادگاه سابق رئیس ،"ساکت مرد" حتی که این تا یافت، می ادامه شب به شب همینطور و شد می آغاز

 تف غذایش روي ممکن، توهین بدترین با و نهاده اش خرخره به کارد تهدیدآمیز وضــعی به مســتی، جوان هندي رســتوران یک

 و نشست، تخت روي بر صاف برخاست، ناگهان شب نیمه آزار، بی و ساکت مرد آن بله -بود نیاورده زبان بر اي کلمه بود، کرده

 را زنش و نمود می بیگانه که خواند آوازي بلند بانگ به و نهاد گوشــش پشــت دســت کشــید، می گردن کبوتر مانند که حالی در

 .نهاد برجاي حیران

 محبوبیت و -گرفته عجیبی ســرعت کارها بعضــی روزها این -آورد در ســر جاها خیلی از رؤیاها شــیطان تصــویر که نکشــید طولی

 این خواب ها شب پوستان رنگین غیر که حالی در. نامید می "پوست رنگین" والنس هال که جماعتی میان در تنها نه هم آن. یافت

شمن شان خوش هاي خانه که دیدند می را گوگردي د شنه زیر را منظر ستان سیاه. کند می له ها پا ستان اي قهوه و پو  ها شب پو

 که مردي. کشــند می هورا و زنند می دســت -پوســت ســیاه مرد این دیگر، اســت معلوم خُب -مرد این براي که دیدند می را خود

شت اثر بر هرچند شد هرچه اما بود، شده کوله و کج قدري نژادیش تاریخِ و طبقاتی سرنو  نهاده پیش قدم و داده خود به تکانی با

  .بود

صی امري ابتدا رؤیاها صو شان عمده و کردند درز بیداري ساعات به زودي به ولی بودند، خ سیایی فرو  سنجاق تولیدکنندگان و آ

 سینه روي: شد پیدا جا همه اش کله و سر ناگهان که بود وقت آن و بردند پی آن نیروي به پوستر و زمستانی هاي شرت تی سینه،

 می دیده کردند، می محافظت ها پران آجر شــر از آهنی ي شــبکه با را ها شــیشــه که هایی مغازه ویترین داخل و جوان دختران ي

 دیگر حاال. بود قدیمی آهنگی براي بخش زندگی و نو دَمی شیطان، با دوستی. بود شده مبدل هشدار نوعی و اعتراض نماد به. شد

 هایش شاخک سر بر که را دار شاخک هاي کاله پیش سال چند که همانطور کردند، می سر الستیکی شاخ کاله خیابان در ها بچه

 فضایی هاي آدم اداي داشتند دوست ها وقت آن که چون گذاشتند، می سر بر بود شده نصب سبز و صورتی کوچک هاي گلوله

 تظاهرات در که هایی علم روي بر کم کم بود کرده بلند قدرت نشــان به را مشــتش که حالی در شــکل، بُز مرد نماد. بیاورند در را

 پوست سیاه جوانان میان در "پرستی شیطان افزایش" به اشاره با منطقه پلیس افسران. نمایاند می خودي نیز شدند می حمل سیاسی

ــیایی و ف تمایلی" را آن آس ــَ ــیف "بار اَس ــت این از و کردند توص ــیطان بازگش ــتی ش ــایر و چمچا پمال علیه بر مبارزه براي پرس  س

 مردم قهرمان دیگر تو چمچا،": گفت هیجانزده میشال هستند؟ ها کی جادوگرها دیدید حاال گفتند می. بردند سود محل مسؤولین

 ما که شمرده مردود را آن تصویر و شیطان پیش ها مدت از چنان سفیدپوست ي جامعه. دانند می خودشان از را تو یعنی. اي شده

 ".بکنی کاري که رسیده وقتش حاال. ماست به متعلق که بگوییم بلند صداي به و کنیم تصرف را آن راحت خیال با توانیم می

 ".نبود این هدفم اصالً خواستم، نمی را این که من. بیرون برو": زد فریاد صلدین
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 برایت اینجا دیگر وقت چند تا. گیري نمی جا اتاق این در کم کم که اي شده دراز آنقدر تو اصالً": داد جواب صدا همان با میشال

 ".شد خواهد کوچک

 .رسید می اوج به داشت حوادث سیر. گفت می راست

* 

سون، حنیف شب": گفت آورد می در را ها ترینیدادي ي لهجه اداي که حالی در جان  ".کردند کاردي را پیرزن یک که هم باز دی

شت نوبت به بنا که صفیان آناهیتا شغول شاندار ي کافه پیشخوان پ  طرز چه این": غرید و کوبید دنگی را نعلبکی فنجان بود، کار م

 گفتی": پرسید پرتی حواس با جامپی. نشست جامپی کنار و نگذاشت محلش حنیف ".زند می هم به را آدم حال است؟ زدن حرف

ستی حنیف "شده؟ چطور شتش بر د ضاع": گفت و کوفت پ ست چطور تو او  ".شود می منعقد دارد خون رود آن انگار برادر؟ ا

ست سیاه دنبال دارند گویا. افتاده ها زبان سر هایی حرف یک": افزود و داد تغییر را لحنش جامپی چپ چپ نگاه دیدن با ولی  پو

 نشـان که نیسـت دسـت در مدرکی گفتند می بود پوسـت سـیاه زن آن اگر حاال. روند می گردِش به ماشـین با که گردند می هایی

شی قتل ي انگیزه بدهد ستی از نا شت، می باز معمولیش ي لهجه به که حالی در و ".بوده نژادپر ستش": افزود گ ضی را  ها وقت بع

شونت سد می حدي به شهر این در خ ساند می را آدم که ر سأله. تر ست پیره ننه قتل تنها م شونت. نی ست جا همه در خ  در اگر. ه

صادفاً شدي مترو سوار وقتی ازدحام، ساعت ستی به روزنامه مرد به ت ست ممکن بزنی، تنه د  همه پنداري. کند پارت و لت یارو ا

 چیزي که آن بی و خواست معذرت خاست، پا به ناگهان جامپی ".عزیز دوست خودت، جمله از. خورد می را خونشان خون مُدام

ـــود، می را بازوهایش که حالی در حنیف. رفت بیرون بگوید تا تحویل جذابی لبخند گش فت و داد آناهی  کار چه من مگر": گ

 "کردم؟

 "آید؟ نمی خوشششان تو از مردم که اي کرده فکر وقت هیچ حاال تا": داد جواب شیرینی لبخند با آناهیتا

ست ها بزرگ مادر قاتل شد معلوم وقتی ضی زده، اي تازه جنایت به د ست به پیر، زنان فجیع هاي قتل معماي جواب گفتند ها بع  د

سان" سرارآمیز و جدید مذهب در باید را "صفت حیوان ان ستان سیاه ا ستجو پو سیار هم را مربوطه مقامات این و کرد، ج  نگران ب

 می ها گوش به را ها ریه. داد می قرار جســد اطراف در و کشــید می بیرون را مقتول احشــاي و امعا قتل، هر از پس قاتل. بود کرده

 تصور که هایی مکان به پلیس هجوم و ها"کاکا" از بازجویی و دستگیري که بود آنجا از. کرد می فرو دهان در را قلب یا آویخت

 کسی هم بعدها و فهمید، نمی کس هیچ ابتدا در چند هر. گرفت شدت "داده جاي خود در را پرستان شیطان هاي سلول" رفت می

 و رؤیاها موجود آن ســـفیدپوســـت، تا گرفته پوســـت اي قهوه و ســـیاه از همه، که بود این نمود رخ آنچه اما نیاورد، خود روي به

ـــتند می واقعی را ها کابوس  به را خودش بوده طور هر و مانده امان در مرزها نظارت از که دیدند می موجودي را او یعنی. پنداش

 یا کثیف جانی متمردین، ي ســـرکرده غیرقانونی، مهاجر. چرخد می شـــهر هاي کوچه در آســـوده و راحت دارد و رســـانده اینجا

ــلدین بود هرچه نژادي، تبعیض مخالفین قهرمان ــت می واقعیت به چمچا ص ــایعات. پیوس ــهر در مختلف ش  هرکس و بود پیچیده ش

 جدّي را آن زیاد شد نمی که بود کرده اي مصاحبه یکشنبه هاي روزنامه با فیزیوتراپیست یک مثالً. گفت می خود ظن از را داستان

شد تا اما. گرفت  بود نمانده چیزي و شد خواهد برمال واقعیت زود یا دیر که گفتند می همه حاال و. چیزها نگویند مردم چیزکی نبا

 و بودند شده قضیه قاطی هم ها کشیش دیگر حاال گذشته، این از. دربیاورند را کار توي و ته و بیاورند هجوم شاندار ي کافه به که
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 کرد می رشد همچنان شیروانی زیر اتاق در اما، چمچا صلدین. گفتند می سخن "کفر" و "سیاه" هاي واژه میان ي رابطه ي درباره

 .شد می دراز و

* 

ــلدین،  چنان گاه زندگی تنگناهاي از گذار. پذیرش دگرگونی و متلون روح با لوکرتیوس. داد می ترجیح اُوید به را لوکرتیوس ص

سان در تحوالتی شم به که آورد می پدید ان ست دیگري آدم پنداري. نماید می بیگانه نیز خود چ  گاه. شده کنده تاریخ دل از که ا

 با دورگه، التقاتی زینی: آورد می یاد به نمود، می کهکشــان دیگر ي گوشــه در اي ســیاره چون که را، بمبئی و وکیل زینی بیگاه و

ـــان که یقینی و هایش ایده و بینی خوش  جاي آدم براي که زندگی جانم، زینی آخه! انتخاب آزادي و اراده به یقین. بود زیربنایش

صادف یک مثل. شود می خراب آدم سر روي چیز همه گذارد، نمی انتخاب  نازل او بر چیزي هرکس، شرایط بر بنا: نه! اتومبیل ت

. نماید می رخ برق و رعد همچون یکباره، حالت بدترین در و کند، روندي با تغییر حالت بهترین در. ندارد وجود انتخابی. شود می

 .آمد سرش بر آنچه است این اما بود، دیگري چیز جستجوي در او. شدن نو و تجدید. گویم می را کامل دگرگونی و تغییر

 اکنون که آنچه به و انداخت می پوست جدیدش خود در ناگزیر. بار خشونت احساسات همه این و نفرت و تلخی با همراه هم آن

شت می مبدل بود ضحک غریب، الجثه، عظیم کریه، بوگندو، صدا، و سر پُر: گ ساس این و نیرومند و م ست او به اح  که داد می د

 .بود خشم از نیرویش خشم، و کرد می رشد او در قدرت احساس. کند واژگون را کلیسا ي مناره انگشتش نوك با است قادر

ست می صیر خوا سی گردن به را تق شت، می نزدیک از اي چهره رؤیاهایش در و دید می خواب هم او آخر. بیندازد ک  چهره گذ

 .نامید خواهی را آن که رسید می فرا روزي زودي به اما محو، و آرام ارواح، سان به اي

 .هستم که همینم من. پذیرفت می باید

 .تسلیم

* 

 سیمبا اوهورو زد فریاد و رساند کافه به را خود شتابان جانسون حنیف که ریخت هم به شبی شاندار مهمانسراي در راحتش زندگی

ستگر پیرزنان قتل جرم به را  به حنیف. برد خواهند هجوم هم آنجا به "سیاه جادوي" کشف ي بهانه به که شده شایع و اند کرده د

 و کنند متهم جادویی مراســم کردن برگزار به را او بود ممکن ".اســت پیش در اي توفانی شــب. کنید قفل را درها": گفت صــفیان

 .بزنند غیره و اموال توقیف و خشونت به دست عادت طبق وقت آن

 به را خود هند وقتی که بود این گذارد، می ها آن روي تأثیري چه خبر این شنیدن دانست می خوب. بود ایستاده کافه وسط حنیف

 شدت واقع در. شد زمین نقش بیهوش و نداشت آمادگی وجه هیچ به خواباند، گوشش توي محکمی سیلی نیرو تمام با و رساند او

 به را او و ریخت صورتش به آب لیوانی جامپی. بود تعجب فرط از کردنش غش بلکه بود، نکرده اوت ناك را او هوا بی ي ضربه

 به پنجره از را دخترش وسایل داشت هند. بود گذشته کار از کار اما بود، گرفته یاد سینمایی هاي فیلم از را ژست این. آورد هوش

ـــین هاي روبان. کرد می پرت خیابان ـــرخ هاي روبان و تحریر ماش  روز پنداري بودند، درآمده رقص به هوا در قانونی مدارك س
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شن ست ج ست نمی دیگر که صفیان آناهیتا روز، آن در. ا شال روابط از بیاورد، تاب را خود شیطانی حسادت توان  وکیل، این با می

ستمدار خواب که شته پرده هند نزد دید، می را شدن سیا  سال آن ي همه تحقیر. نبود جلودارش شمر دیگر که شد همان. بود بردا

ست، غریبه هاي آدم و جهود از پُر که شده خراب این در که نبود بس انگار. بود جوشیده درونش از یکباره ها  با و شده ماندگار ا

سیاه سته برابر ها کاکا ست مرد این شوهرش، که نبود بس شد، می دان صر ُس ست نمی ولی بود، رفته حج به اگرچه که عن  در توان

شپزخانه کارد با ناگهان. بود شده قوز باال قوز هم دختره این دیگر حاال کند، رفتار مؤمن هاي آدم مثل خانه شال به آ  کرد حمله می

 قضــیه صــورت این غیر در چون بود، خودش از دفاع فقط منظور البته. کرد ایســتادگی دردآور هاي ضــربه آوردن وارد با دختره و

ــی به و کرد می پیدا بیخ ــد می مبدل مادرکش ــفیان حاجی آمد، هوش به که حنیف. ش ــت ص  و داد می تکان عاجزانه را هایش دس

 بیشـــتر براي که مکه به ســـفر چرا نبود معلوم. دادند نمی پناهش هم دانش و علم دیگر که بود طوري اوضـــاع. ریخت می اشـــک

ـــلمان  باید حنیف اما ".برو اینجا از زود جان، حنیف برو": گفت. بود آورده همراه به لعنت او براي آورد، می برکت و خیر ها مس

 دارید، تشریف مؤمن خیلی کنید می خیال شماها. است کافی دیگر بودم، بسته را دهانم حاال تا": کشید داد. زد می را حرفش اول

 از صــفیان حاجی شــد معلوم تازه ".گذارید می پول روي پول و بَرید می اســتفاده نژادانتان هم بدبختی از که هســتید هایی همان اما

ساب سافرها پاي چقدر این از و زنش کتاب و ح ساب م سم با را دخترها هند. ندارد خبر کند، می ح شته سکوت به دادن ق  و وادا

شان سین ي همه بود کرده مجبور ست می خوب. کنند یاد را مقد  پیدا ها پول دادن پس براي راهی حتماً ببرد بو صفیان اگر که دان

 می روح شاندار ي کافه به خلقیش خوش با که صفیان پس آن از و بپوسند بدبختی و فقر شدت از باید همگی وقت آن و کند می

شید، شق بخ ست از را زندگی به ع شال. داد می د شت قباحت. کرد کافه کردن جور و جمع به شروع ناچار می سایل ي همه. دا  م

صی صو شتري چشم جلوي راحت را خانوادگی و خ ست مبتذل هاي رُمان این از پنداري. ریختند می بیرون ها م  آخرین هرچند -ا

 ریخت ساك در را وسایلش میشال. بود رفتن حال در جنباند، می را پیرش پاهاي تمام سرعت با و بود خورده را چایش که مشتري

 ".نمانده بیشتر هم روز پانزده تازه. بگیر را جلویم گویی می راست. رفتم من": گفت بلند صداي به و

شه براي شاید که دید می را بزرگش دختر هند شت می تنهایش و کرد می ترکش همی  شاهزاده به دادن پناه بود فهمیده تازه. گذا

ــقف زیر تاریکی ي ــوهر به. دهد می اي مزه چه اش خانه س ــدت از که بفهمد و بدهد گوش هایش حرف به که کرد التماس ش  ش

 آن انداختند، می بیرون را چمچا یعنی شــیطان، این بود کافی. بوده نشــانده ســیاه روز به را شــان همه دلبازي و دســت و قلبی خوش

 باالي سـقف که بود نکرده تمام را حرفش هنوز اما. کردند می را زندگیشـان شـادمانی با و گشـت برمی اول حال به چیز همه وقت

شان شت لرزیدن بناي سر سید گوش به ها پله از موجودي آمدن پایین صداي و گذا  با اما -خواند می آواز ظاهراً که موجودي -ر

 .فهمید را اش ترانه از اي کلمه شد نمی که آور چندش چنان صدایی

 می را ها آن پایین از خیانتکار آناهیتاي و. رفت می باال جانسون حنیف دست در دست. رفت استقبالش به ها پله از میشال سر، آخر

 سوراخ از زد، می بیرون دود رنگ دو دماغش هاي سوراخ از. کرد می تجاوز متر دو از قدش که بود کرده رشد چنان چمچا. پایید

 غضب را دُمش بود، شده بلند و پُرپشت بندش موهایش. نبود تنش به هم لباسی دیگر. سیاه دود راست سوراخ از و زرد، دود چپ

ــرخ هایش مردمک رنگ داد، می تکان آلود ــن س ــاکن موقتی هاي آدم و بود روش ــافرخانه س ــانده چنان را مس  از همه که بود ترس

 بیرون اینجا از توانی می کنی می فکر": پرســید. بلرزد بادها این از که نبود بیدي میشــال اما. گفتند می پال و پرت پریشــانی شــدت

ـــتی؟ بیرون دقیقه پنج توانی می قیافه و ریخت این با اي کرده خیال بروي؟  انداخت، نگاهی خودش به کرد، درنگ چمچا "بایس
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شمش ست آلت به چ شال از جمله این ".بخورد تکان باید آدم": داد جواب و انداخت باال شانه افتاد، اش شده را  آن با اما بود، می

 ".گردم می کسی دنبال به": گفت ادامه در چمچا. باشد میشال به متعلق آمد نمی نظر به زده برق و رعد و فشانی آتش صداي

 ".کنیم می پیدا را راهش هم با کن صبر. نیست آمدن پایین وقت حاال": داد جواب میشال

* 

 داغ موم کلوپ آن به و دارد فاصله مایل یک شاندار با که اینجا در است، پیچیده کوچه در موسیقی صداي که شهر از نقطه این در

 راه چندتاشان -کنیم تعقیب را ها بعضی است، پنهان آن در ماه که سیاه شب این در بیایید شود؟ می پیدا چیزهایی چه گویند، می

ضی دهند، می قِر روند می که هم شان زیر پنداري ها بع شان پای ست جو شان دیگران دارند، برمی گام تند تند و ا  می قایم را خود

 وارد نشان بی در این از مرتبه یک که اند شده جمع محله کنار و گوشه از همه اما اند، خجالتی ها بعضی مانند، می سایه به و کنند

 دیگران با همراه یا تنها که هایی بدن ماتیک، و پودر نوشیدنی، نورافکن، است؟ خبر چه تو آن مگر. ببرند پناه زمین زیر به و بشوند

ــمک در که تیره هاي هیکل این پس ببینم، بگو اما. امکاناتند دنبال به و لرزانند می و چرخانند می را خود  برق و برق و پُرزرق چش

سکوتک چراغ شم به دی ستند؟ ها کی خورند می چ صندگان میان در که هایی این ه شان مختلف هاي حالت در شوریده رق شک  خ

ــن که هایی این یا و زده ــبک به و جنبانند می باس ــند، می مُدرن هندي س ــالً انگار اما رقص  مدیر. گویم می را خورند نمی تکان اص

 ها نورافکن که زن جفتک واالي پینک است، ژیگولوها آن از ".داغه داغ داغ، موم ها، اومدین حال سرِ خوب": گوید می داخلی

سیقی ریتم با را  صورتی به مایل سفید دیدگانش سفیدي و موها و دارد قد سانت نود و متر یک. ندارد نظیر واقعاً کرده، تنظیم مو

 لب اســت، آمیز نخوت بینیش دهد، می هندیش تبار از خبر بروبرگرد بی اش چهره اجزاي. اســت آلبینیســم بیماري به مبتال. اســت

سبتا دهانش و باریک هایش شاد ن ست گ صه. ا ست اي چهره خال  که اي هندي. شده بُریده نامه حمزه صفحات میان از انگار که ا

 .است ستاره یک ما واالي پینک سفید، پوست اي قهوه ندیده، را هندوستان هرگز

 است، معلوم خُب هستند؟ چه ها این. اند ایستاده جوان رقصندگان چرخان و جنبان هاي بدن میان در حرکت بی هاي هیکل هم باز

 مانند کریمه هاي جنگ در که است سیکل مري این. کن نگاه. تاریخی هاي شخصیت کی؟ ي مجمسه. همین. مومی هاي مجمسه

 این. کن نگاه را آنجا. نرســـید شـــهرت به او مثل بود پوســـت ســـیاه چون اما. بود کرده پرســـتاري ها زخمی از نایتینگل فلورانس

ــی آقاي عبدالکریم ــت منش ــت خیال ویکتوریا ي ملکه که اس ــاورین اما ببرد، باال را مقامش داش ــتش مش ــدند مانع نژادپرس  تا و ش

ــتند ــرند اینجا در همگی. زدند برایش توانس ــان هاي بدن با و حاض ــند می حرکت بی مومیش ــیاه دلقک: رقص ــت س ــپتمیوس پوس  س

 دو بهاي به که افریقایی ي شاهزاده گرونیوسا، ایکواسا. رقصد می جونز گریس با پنجم ژرژ سلمانی و ایستاده چپ سمت سوروس

 کتابش که بود افریقایی ي نویسنده اولین ایگناتیوس. رقصد می بود بَرده پدرش که سانچو ایگناتیوس با رفت، فروش به پارچه متر

ستان در 1782 سال در شر انگل شته، مهاجرین. شد منت شت و اجداد گذ ست و گو صندگان پو  و چرخند می سکون در کنونی رق

 همش -گن می بد مهاجرها -از همش -رنجم می من آخه": خواند می موسیقی ریتم با و کند می سرایی یاوه سن روي واال پینک

 -ما همیشه -ها رُمی دُوران از -چطور ما -که بگم -کنم فاش را اسرار خوام می من -نیستیم ملّت این جزء -ما انگار -کنایه گوشه

 سالن وسط از. زند می ذوق توي سبز نور زیر روزان سیه و بدکاران مومی هاي مجسمه ستون دیگر ي گوشه در و ".دادیم خراج
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ــد می گوش به اي زمزمه ــود می مبدل واژه یک به رفته رفته که رس ــتري. ش  می آب کنیم، می آب": خوانند می هم با همه ها مش

 ".آب کنیم،

ـــروع و گیرد می را جمله این واال پینک  را جهنم آتش خواهیم می -جلو میان مرداش حاال -کردنه آب وقت حاال": کند می ش

: پرســـد می دهد می قِر موســـیقی ریتم با که حالی در و چرخد می جمعیت ســـوي به گشـــاده بازوهاي با وقت آن".کنیم روشـــن

 می مسابقه دیگري هواداران با یکی طرفداران و "بَرید؟ می نام را نفر چند ببینید؟ خواهید می را کدام کنید؟ می آب را کدامشان"

 ي پرده و کوبد می هم به را ها دســت واال پینک. کنند می تکرار را نام یک همگی و رســند می توافق به دیگر بار که این تا دهند،

 که را آوري ترس اتاقک اند، پوشیده پیراهن زیر و درخشان رنگ صورتی هاي شلوارك که دختر دو و رود می کنار سرش پشت

ست تلفن باجه شبیه اتاقک. دهند می هل سن سوي به دارد، چرخ زیرش شه دري. ا شن چراغش و دارد اي شی ست رو صه -ا  خال

 پینک. اند گذاشته جهنم ي آشپزخانه را اسمش کلوپ هاي مشتري. کند می تکمیلش داغ صندلی یک و است ویو مایکرو فر عین

 ".شیم می داغ داغ االن. شد درست حاال": زند می داد واال

 قربانی سوي به بعد و کنند می برانداز شده، نوشته رویش منفور هاي شخصیت اسامی که را تابلویی اول پوش شلوارك دخترهاي

 اي هفته کم دسـت یعنی رسـید، می فینال ي مرحله به بقیه از پیش شـود، فاش حقایق بود قرار اگر که همانی بله،. روند می منتخب

: کشد می فریاد جمعیت. است خودش بله. رنگ آبی دامن و کت مروارید، ي گوشواره فِرخورده، موهاي. شد می انتخاب بار سه

سوز، مگی، مگی، مگی،" سوز، ب سوز ب سک ".ب سک -عرو صوص کمربند و گذارند می داغ صندلی روي را متر . بندند می را مخ

 مشتی جز وقت آن و شود می دوال ریزد، می فرو درون از انگار شود، می آب قشنگ چه آخیش،... و زند می را سوییچ واال پینک

ــت چیزي داغ موم ــر از جماعت و نیس ــایت س ــد می آهی رض ــد تمام گوید می لب زیر و کش  دفعه این": گوید می واال پینک. ش

 .رسد می گوش به دیگر بار موسیقی صداي و ".زنیم می آتشش

* 

 وحشـــت دارد، برمی گام ســـویش به اســـتیشـــن پشـــت از تاریکی حجاب زیر در که دید را موجود آن جی، دي واال پینک وقتی

 خواسته او از میشال و حنیف دوستانش،. بود زده ذوق رؤیاهایش دلیر قهرمان بودن واقعی از حال عین در ولی. گرفت را گریبانش

 که این با و بود ایستاده برق چراغ تیر زیر و شد پیاده رسید، که این محض به اما. شاندار ي کافه پشتی درِ دَم بیاید استیشن با بودند

 او آخه که کردند می اصرار حنیف و میشال هرچه و بود ایستاده همانطور ساعتی نیم. لرزید می دیک دیک نبود، سرد چندان هوا

شیم، اش آینده فکر به باید ما. دارد احتیاج منزل یک به شن سوي به انداخت، باال شانه سر آخر. خورد نمی جُم جایش از با ستی  ا

 .نبود پیدا هیکلش که گرفت جاي صلدین نزد اتومبیل، عقب میشال و نشست پیشش جلو صندلی روي حنیف. زد را سوییچ و رفت

 واقعی نام به را او کس هیچ -واال پینک. بود صبح چهار ساعت خواباندند، بود خالی اینک که کلوپ در را چمچا وقتی سرانجام

 دوستش که وحشتناك موجود آن به جانسون حنیف. بود آورده خواب ي کیسه چند عقبی اتاق از -شناخت نمی سوسانکر، اش،

 این اهمیت بفهمی کن سعی": داد ادامه باشد جدّي لحنش کوشید می که حالی در و گفت خیر به شب نداشت، باکی آن از میشال

ست چقدر ما براي کارت سأله. ا صی نیازهاي از م سخ صلدین اما ".رود می فراتر شخ  دماغش از و کرد می خروپف فقط شده م

 تنها مومی هاي مجســمه با که همین چمچا. بکشــد کنار را خودش شــد مجبور حنیف که طوري به داد، می بیرون ســیاه و زرد دود
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 در اي نقطه از که همان نظیر، بی آقاي. کند متمرکز بود گرفته شکل ذهنش در تازه که اي چهره روي بر را افکارش توانست شد،

شه دیگران که همانی. کشید می آب از را گلیمش همیشه که خدایان نقش بازیگر آن. تراوید می نورانی اي هاله سرش پشت  همی

 هایش خواب در صلدین که اي چهره. رفتند می اش صدقه قربان و شدند می عاشقش وار دیوانه ها زن و بخشیدند می را گناهانش

 برگردان عکس جز چیزي سرشتش اما بود رفته مقرّب مَلِک جلد به که همان. فرشته جبرئیل جناب. جست می را آن واقعی شکل

 . نبود شیطان حضرت

.را مقرّب مَلِک جبرئیل، ي یقه. است معلوم خُب بگیرد؟ باید را کی یقی میانه این در شیطان پس  

سه درون موجود شمانش خواب ي کی شود را چ ستش منافذ از غلیظی دود و گ سمه اینک زد، بیرون پو  چهره یک مومی هاي مج

 را هایش دندان خشـمگین موجود. اش شـیطانی جذاب ي قیافه و کشـیده رخسـار و عقابی بینی با جبرئیل ي چهره. نداشـتند بیشـتر

سمه تمام هُرمش که داد بیرون بدبویی و عمیق نفس و نمایاند شان لباس بجز که طوري به کرد، آب را مومی هاي مج  از چیزي های

 .اندیشیدن دشمن به کرد بنا و داد تکیه پشتی به رضایت با وقت آن. نماند باقی ها آن

 پیچید درونش عجیبی درد زدن، پس و کشش حال عین در فشار، از ناشی حسی. داد دست او به ناپذیري توضیح و غریب احساس

شید اي کرکننده هاي زوزه چنان و شال حتی کس، هیچ که ک  کلوپ باالي ي طبقه در واال پینک آپارتمان در حنیف همراه که می

ــدت و ژرفا درد. نیافت خود در را جو و پرس و رفتن پایین جرأت بود، مانده ــت روي موجود و یافت می ش  می خود به رقص پیس

 .رفت خواب به بینوا مرد و کرد فروکش رفته رفته که این تا زد می ضجه اَسَفناکی وضع به و پیچید

 کنار و گوشه در میزها یافتند، آنجا در را غریبی ویرانی شدند، کلوپ سالن وارد واال پینک و حنیف میشال، وقتی بعد، ساعت چند

 بودند شده آب کره مانند -بدها ي مجسمه و ها خوب ي مجسمه -مومی هاي مجسمه ي همه و شکسته ها صندلی شده، واژگون

 مردي بلکه شــد، نمی دیده زد می بیرون جهنم نفس دماغش از که شــاخدار و اي اســطوره موجود آن دیگر هاي خرابی میان در و

 بود، برهنه که این با و بود برگشــته اصــلیش شــکل به انگار. بود چمچا صــلدین آقاي همان بود رفته خواب به کودکان چون که

ـــتند اي چاره و بود درآمده طبیعی ي اندازه به و بود ها آدم ي همه مثل ظاهرش  به دیگر بار چمچا بگیرند نتیجه که این جز نداش

 .بود کرده دگرگونش عظیم نفرت آن انفجار بله،. است بازگشته ها آدم میان

 .گشود زد می سرخی به سفیدیشان و بودند کمرنگ هنوز که را چشمانش هنگام این در
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 زیر که دید ها سنگ تخته نوار سوي آن ششم، اردوي غرب در را یخ شهر آمد، می فرود اِوِرِست ي قله از کُن لویا اله که هنگامی

 جادوانگی سرسبز ي دره دید می آنچه اما ".است ال شانگري حتماً این": اندیشید. درخشید می آفتاب نور در چوآیو جبال سلسله

 را حواسش داد می هشدار که بمپا شرپا صداي. یخ آساي غول و تیز و باریک هاي سوزن از متشکل بود شهري کالن بلکه نبود،

 در همچنان که این با. نبود اثري شـهر از دیگر نگریسـت، سـو آن به دوباره که همین اما. گسـیخت را افکارش ي رشـته کند، جمع

 محله در پدرش ي مطالعه اتاق و برده گذشته در دیگر مکانی به را او ناممکن شهر آن ظهور بودند، هزارپایی هفت و بیست ارتفاع

ـــندلی و میز که اتاقی همان. بود آورده یادش به را بیزواتر ي ـــنگین مخمل هاي پرده و رنگ تیره چوب از قدیمی ص ـــت س  و داش

شناس کُن، اُتو پدرش، سنده و هنر تاریخ کار  سال چهارده الی که هنگامی اش، زندگی سال آخرین در پیکابیا، حال شرح ي نوی

 ایده جز چیزي دروغ این پدر نظر به. بود گفته سخن "دهند می خوردمان به زندگی در که دروغی خطرناکترین" از نداشت، بیشتر

ـــعی کس هر": نبود "هماهنگی" ي ـــرترین حال عین در و زیباترین این امور هاي پایه که بقبوالند خودش به کند س ـــیاره ش  بر س

 جا هم در آخر دست که است شده تشکیل همسازي عوامل از شود، می یافت زمین ي کُره روي بر آنچه و است استوار هماهنگی

ـــیارات به گیري نتیجه این از پیش گویا که حالی در وقت آن ".ببرند دارالمجانین به را او بیایند کن تلفن برو فوري افتند، می  س

ست، زده سري هم دیگر صیحت ا ضاد از پُر دنیا": بود داده ادامه کنان ن ست ت شباح، اینجا در. نبر یاد از هرگز را این. ا  و ها نازي ا

 می را انتظارت جهنم راه پایان در رسی، می خوشبختی اوج به اي گوشه در که حالی در و کنند می زندگی زمان هم همه قدیسین

 مانند کُن اُتو. آورد حیرت به را اُتو توانست نمی دنیا بام بر یخ شهر کالن وجود حتی ".ندارد وجود تر وحشی این از دنیایی. کشد

 دُوران سراسر در آن نام که اردوگاهی. بود جنگ زمان هاي ارودگاه ي بازمانده و لهستانی مهاجران از الی، مادر آلیسیا، همسرش

ـــیا. بود نیامده زبان بر هرگز الی کودکی ـــت می": بود گفته دخترش به بعدها آلیس  جایی همچین انگار که کند رفتار طوري خواس

شته وجود هرگز ست ندا سیاري از اُتو ".ا  ".ام دیده زندگی در که بود مردي بهترین او": بود خوبی مرد اما نبود، بین واقع جهات ب

ـــت لب بر لبخندي گفتگو هنگام ـــیا. تراوید می درونش از گویی که داش  کرد، می مدارا او با خاطرات عالم در بود طور هر آلیس

 را کمونیسم از نفرت مثالً. زد می هم به را آدم دل رفتارش با گهگاه. بود برنیامده تحملش ي عهده از همیشه بود زنده وقتی اگرچه

 بودند یهودي همگی که این با. کریســمس مراســم در جمله از شــد، می خجالت باعث اِفراطیش رفتار گاه که بود رســانده جایی به

صرار شت ا شن را آن دا سم یک این": گفت می. بگیرند ج سی ر ست انگلی  ما میزبان ملّت به احترام ي مثابه به آن آوردن جا به و ا

ــت ــومینه آتش جلوي ها مهمان کنار در که همینطور. کرد می خراب را چیز همه حرکت یک با) زنش نظر به( وقت آن و ".اس  ش

 می در را ها چینی ي لهجه اداي که حالی در مرتبه یک نوشیدند، می کنیاك کریسمس درخت هاي چراغ نور زیر و بودند نشسته

شید می داد شد، می بلند آورد، شتمش من! مُرده بابانوئل": که ک ستم مائو خود من! ک ست الزم. ه  هی، بدهید، هدیه همدیگر به نی

.مادرش ي چهره مثل درست. شد منقبض صحنه این آوردن یاد به با اِوِرِست کوه باالي کن الی ي برفزَده ي چهره "!هی هی،  
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صر ناپذیري سازش پایی، 27600 ارتفاع در چهارم، اردوگاه چادر درون صه و عنا  پدر کالم جان گاه که اي ایده زندگی، هاي عر

 تزیین هیمالیا شـکل به سـفید ابریشـمی ي پارچه با آن پشـتی که تختخوابی در بعدها. نمود می محتوا بی و مبتذل رسـید، می نظر به

سان اِوِرِست": بود گفته فرشته جبرئیل به بود شده  هیچ دنیا در کنی می احساس آیی می پایین وقتی. برد می سکوت دنیاي به را ان

ست چیز شته را گفتن ارزش که نی شد دا  که بودن، -نه. گیرد می میان در را وجودت درونی ندایی مانند هیچ این سپس و. هیچ. با

 دارد می وا ســکوت به را انســان آنچه گمانم به. شــود می حاکم خیالت بر اقیانوس چون دنیا یورش درنگ بی و پذیرد نمی دوام

 گویی بگویم، سخن باید چرا دارد اي فاصله چنین کمال با گفتارم و اندیشه که من گویی می خود با. است مطلق کمال انداز چشم

 که آنچه ي ادامه براي که پذیري می و پاید نمی دیر حس این اما. اي کرده خیانت است رفته تو بر آنچه به بگشایی، دهان چنانچه

ــت ــازش به ناچاري هس ــته درهاي پذیرفتن و ها س ــتر ".دهی در تن بس ــتین اوقات بیش  رختخواب در بودند هم با که اي هفته نخس

 به را درها تو": گفت الی. ورزیدند می عشــق بار هفت شــش روزي: نمود می ناپذیر پایان دیگري براي یک هر اشــتهاي. گذشــت

ــودي من روي ــت دهانت، توي ژامبون تکه آن با تو. گش ــاس. زدي می حرف من با که بود این مثل درس  توانم می کردم می احس

 باید را آنچه و خواندم را افکارت": گفت می راست: داد تکان را سرش جبرئیل "نه؟ توانستم، و": داد ادامه و ".بخوانم را افکارت

 ".بود کالم نخست عشق،: بینگو وقت، آن و. گفتم راحت خیلی": افزود شگفتی با و ".شنیدي زبانم از گفتم می

. گویم می را مرگ چنگال از معشــوق گریز. نگریســت می قدري و قضــا دیدي با الی زندگی دراماتیک دگرگونی این به مادرش

 را خبرش وقتی بگویم بگذار": بود گفته خوردند می ســوپ که حالی در بودند، رفته بلوم چَپل وایت رســتوران به ناهار براي وقتی

 طفلک. کند تجربه را آن باید الی بیچاره و رســیده هوس و عشــق دُوران که واي گفتم خود با گذشــت، ذهنم از چه دادي من به

ــتراتژي ".الی ــیا اس ــاتش که بود این آلیس ــاس ــت را احس ــهوت دهان و پُر هیکل با قد، بلند بود زنی. کند کنترل درس  ولی. انگیز ش

ـــر و هوي و هاي اهل وقت هیچ من": گفت می خودش که همانطور ـــدا و س ـــادقانه الی با ".ام نبوده ص  امور در خود انفعال از ص

 تحریکی وقتی و داشت تمایل هوس اعالي حد به او. بود دیگري طور بگویم، چطور اُتو،": که بود کرده فاش و گفته سخن جنسی

صبیش و کچل ریزه، شوهر بود برده پی که زمانی ".شد می ناراحت خیلی دید نمی من در  و بلند یعنی خودش، تیپ هم زنان با ع

 صداي با و کردند می خواست می کاري هر و بودند هم حشري ها آن که تفاوت این با": بود یافته تسکین دارد، نشر و حشر توپُر،

 ذوقش و شــوق به نســبت کنم می فکر. کردند می تظاهر بخواهد دلت تا و کرد می تحریکش بیشــتر که زدند می هایی حرف بلند

 ".داد می گرانقیمتی هدایاي ها آن به و بود سنتی مردي اُتو باشد هرچه. پولش کیف به نسبت هم شاید دادند، می نشان واکنش

ـــان اي آینده برایش خیال عالم در و نامید می "گرانبهایم مروارید" را کن لویا اَله اُتو، ـــاخته درخش  مانند اي حرفه در را او. بود س

ـــهرت در غرق پیانو، نوازي تک ـــه. دید می افتخار و ش ـــندگان آثار مطالعه، اتاق همان در مرگش از قبل هفته س  و بزرگ نویس

 براي رنوآر و رامبراند سزان، گفت می و کرد می نگهداري نیز را اي شده خشک میمون که همانجایی پیکابیا، به مربوط تحقیقات

ـــان هاي پرتره طراحی ـــهورش  تحریک براي ابزاري جمله از مختلف، آالت و ابزار عالوه به بودند، داده قرار مدل را آن ابتدا مش

 شد، می یافت آن در هم ژاري ي نوشته شاه، ابو کتاب چاپ نخستین نیز و کرد می وارد الکتریکی کوچک هاي شوك که جنسی

 می کار مغزش جاي به دلش النا درنیامده، آب از خواست می دلم که آنطور خواهرت راستش": بود گفته الی به اتاق همان در بله،

 از را خود خانوادگی نام و نامید می اِلی را لویا اَله که همانطور کرد، می تلفظ النا انگلیســی ي شــیوه به را یلنا لهســتانی نام او ".کند

 نویسندگانی آثار به و خواند نمی لهستانی ادبیات. داد می آزارش بود گذشته به مربوط هرچه پژواكِ. بود کرده تبدیل کُن به کهن
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ـــت توجهی بارانزوك مانند جوانترها و میلوز هربرت، چون  اروپاي غلیظ ي لهجه با اما. بود تاریخ ي آلوده زبان او نظر از. نداش

ــرقیش ــی یک را خودم حاال من": گفت می غرور با ش ــم تاش پیش تاش پیش از و دانم می انگلیس  آدم که این با ".آید نمی خوش

سخه که این از ظاهراً بود، حرفی کم سی هاي زاده نجیب بدل ي ن ضی چندان باشد انگلی  ها مدت که اکنون. رسید نمی نظر به نارا

 سنگین هاي پرده هرگز رو این از شاید و نیست بیش مقلدي دانست می خوب اُتو که آمد می نظر به چنین گذشت، می زمان آن از

 مســکوي خیابان جاي به و ببیند عیانتر خارج دنیاي در یافت، می خود درون در که را تضــادي مبادا که گشــود نمی را مطالعه اتاق

 .کند مشاهده را هیوالیی خیالیش

سیا صلی غذاي که حالی در آلی شید، می را ا شود قاطی مردم ي بقیه با باید آدم بود معتقد": گفت ک شت وقتی. ب سم دا  را هایمان ا

 همه خواســت می او اما. 2 دابلیو لندن. هســتیم لندن در ما. نیســت امریکا که اینجا. ندارد لزومی کار این اتو، گفتم کرد، می عوض

ـــروع نو از را چیز ـــتم متوجه اما ببخش، مرا. را بودنش یهودي حتی. کند ش ـــوراي با خیلی و گویم می دارم چه هس  نمایندگان ش

 در را ما چشــم خواســتند می باطن در اما. گفتند می ســخن ســیاســت زبان به و کردند می رفتار متمدن هاي آدم مثل ظاهراً. جنگید

ــوهر، مرگ از پس ".بیاورند ــه به و کرده اختیار را کهن قدیمیش، خانوادگی نام فوراً ش : گفت کنان مزه مزه اکنون. بود رفته کنیس

 ".دربیاورم را زندگی تقلید خواهم نمی دیگر"

 بود موضوعی این اما. بود مُرده و کرده سقوط آسانسور خالی داالن درون که گذشت می سنش از سال اي خُرده و هفتاد کُن اُتو

ـــیا، حتی که ـــیاري که آلیس ـــر کرد، می بیان راحت را تابوها از بس ـــت ممکن چگونه آخر. بیاورد زبان بر نبود حاض  از یکی اس

صاً  بودند نیامده بر اش عهده از هیوالها آن که را کاري وقت آن و بماند زنده تمام سال چهل جنگ هاي اردوگاه بازماندگان  شخ

 رفته که گذارد می باقی خون در یخ ناچیزي ي قطعه که این یا شود، می پیروز پلیدي سرانجام کنیم مقاومت قدر هر آیا کند؟ تمام

ـــد؟ می قلب به روزي و کند می حرکت ها رگ درون رفته ـــت ممکن آیا بدتر، هم آن از و رس  با مرد یک مرگ ي نحوه اس

 سوي به را ها پرسش این بود، توفانی خشمی پدر مرگ خبر به نسبت واکنشش نخستین که الی باشد؟ تضاد در زیستنش چگونگی

سیا. بود کرده پرتاب مادر سات اختیار او مثل هم تو": بود گفته فقط سیاهش کاله پهن ي لبه زیر سنگ چون اي چهره با آلی سا  اح

 ".عزیزم اي برده ارث به او از را این. رود می در دستت از

سیا اتو، مرگ از پس شی شیک آلی سی و فرهنگ جذب محراب در که را اي برازنده رفتار و پو  کرده هدیه شوهر به شدن، انگلی

 چه که واي": گفت الی به کنان دل درد. بنمایاند دار رســـم و اســـم بانوان مانند را خود نبود صـــدد در دیگر و نهاد کناري به بود،

ــدم راحت ــت منظم چندان نه طرزي به را نمکیش فلفل موهاي حاال ".کنم می رفتار خواهد می دلم طوري هر حاال. ش ــرش پش  س

شید می خرید، می مارکت سوپر از که را شکلی یک تقریباً گلدار هاي لباس و کرد می جمع  خودش براي کرد، نمی آرایش. پو

ست یک صرار اُتو که اي باغچه در بود، خریده راحت مصنوعی دندان د شت ا سی هاي باغچه مثل عینا باید دا  شود گلکاري انگلی

 روشنفکرانه، گفتگوهاي از مملو شام هاي میهمانی جاي به و بود کاشته سبزي) آن اطراف در گلکاري و مرکز در نمادین درختی(

 نوع ســه کم دســت دســر براي و پخت می ســنگین هاي ســس با هایی خوراك. کرد می دعوت ناهار به را خود طبع باب میهمانان

 و کردند می نَقل پیچیده هاي لطیفه یف گروجی پیرو دراویش براي مجارســـتانی شـــاعران اش خانه در. دید می تدارك پودینگ

 انگار که سکوتی در بودند، مانده خیره خود غذاي از پُر هاي بشقاب به که حالی در موکت، روي هایی کوسن روي بر نشسته گاه

 تا ماند تنها خود اتاق در آنقدر و شد خسته یکشنبه بعدازظهرهاي مراسم این از الی سرانجام. رفتند می فرو کشید می طول ها هفته
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 گوید، ترك بود، گرفته نظر در برایش پدر که راهی با همراه را پدري ي خانه توانسـت آلیسـیا فوري موافقت با که رسـید سـنی به

ـــم به چنین را او بود، کرده ماندن زنده براي جوانی در که عظیمی تالش به خیانتش که پدري  عمل دنیاي وارد الی. آورد می خش

 .بپیماید بایست می که دارد رو پیش هایی کوه دانست و شد

سیا شته در که کهن آلی  حاال بود، کرده جانبداري او از همواره و یافته انگیز ستایش بلکه درك، قابل تنها نه را الی جهت تغییر گذ

ست نمی شته، جبرئیل به را او ي عالقه دلیل) داد بروز آوردند قهوه وقتی را این و( توان  درك هندي هاي فیلم آور نام ي ستاره فر

ــفش که اینطور": گفت می. کند ــت آدمی کنی، می وص ــته مثل مردي که بود این منظورش ".بخورد ما به که نیس  الی درد به فرش

 دیگر مذاهب به نســبت آمیز تحقیر و نژادپرســتانه دیدگاهی حرف این پشــت که کرد می یادآوري او به کســی اگر اما خورد، نمی

 من که است این مسأله": داد جواب تلخی به بود دریافته را نکته همین که الی که حالی در. رفت می در کوره از واقعاً است، نهفته

 ".آید نمی خوشم خورند، می ما به شما نظر به که هایی آدم از

ــت و ــتوران از لنگان لنگ تقریباً ناگزیر. کردند می درد پاهایش. برخاس ــد خارج رس ــداي. ش ــنید می را مادرش ص  بلند بلند که ش

ــتري به خطاب ــتوران هاي مش ــق": گفت می رس ــت همین بزرگ هوس و عش  می دلش چه هر که دهد می اجازه آدم دختر به. اس

 ".بگوید خواهد

* 

 مدت یکشنبه، روز یک. بودند کرده فراموش کلی به یا انداخته گوش پشت را نکات بعضی الی، تربیت و تعلیم در چرا نبود معلوم

سک از پدر، مرگ از پس ها شنده که خرید می روزنامه خیابان ته کیو ست آخر ي هفته این": کرد اعالم فرو ست. ا  سال سه و بی

ــک این در دارم ــتانی مخفف] ها پکی این هم آخرش کنم، می جان کیوس ــت پاکس ــتم.[ اس ــکس ــنیدن با ".کردند ورش  ي واژه ش

سم ذهنش در هایی فیل "پکی" سکو خیابان در آرام که شدند مج . کردند می له پا زیر بود فروش روزنامه هرچه و زدند می قدم م

 ها مدت تا پس آن از ".اي قهوه پوست یهودي یعنی": بود زهرآلودتر شنید که جوابی و "چه؟ یعنی پکی": پرسید تمام سادگی با

سک مالکان شان رنگ خاطر به که معیوبی هاي آدم: دید می "پکی" را خیابان هاي کیو ست صه این و. بودند متمایز دیگران از پو  ق

 ساخته ها فیل درباره که است هایی جوك از یکی هم این نکند راستی؟": که بود شنیده جواب و کرده تعریف جبرئیل براي هم را

 .نبود آسان مردي همچو با زندگی "اند؟

 تختخواب روي کنارش در بود، گشوده بار نخستین براي را الی روح بسته درهاي که مردي عامی، و هیکل درشت آدم این حاال اما

شیده دراز  سکس ي صحنه وارد چابک چنین بود ها سال. کرد می نوازش را قلبش و خزید می اش سینه درون به راحت و بود ک

 بعد. باشد مانده دور به دلزدگی و پشیمانی از ولی رفته، پیش سرعت به چنان که نداشت اي رابطه چنین هرگز حال به تا. بود نشده

ست نمی هنوز الی وقت آن( طوالنیش سکوت سفر، از سافر نیز او که دان ستان هواپیماي م ست بوده بُ سبت تفاوتی بی از که.) ا  به ن

سیار را الی کرد، می حکایت شان رابطه ست بود ممکن چطور. بود رنجانده ب شد؟ فهمیده بد را او بزرگ نیاز و خوا  مرگش خبر با

شی نیز شقش غافلگیرانه تا آمد می او نزد دنیا سر آن از جبرئیل که این از شادي سو یک از. بود آورده همراه به دوگانه واکن  را ع

 بزرگ اندوه و غم دیگر سوي از که حالی در بسازد، را چیز همه نو از او با تا بود ریخته هم در را زندگیش سامان که این بنمایاند،

ستش واقعاً بود برده پی که آنی همان در او، وجود از محرومیت شته می دو  یافت اي تازه واکنش خود درون در بعداً همه این با. دا
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ــرزده که این از جبرئیل منظور. نبود مثبت چندان که ــور آیا بود؟ چه بیاید او نزد خبر بی و س ــق جز او که کرد می تص  انتظار و عش

 از که بود رفتاري همان درست این کند؟ می کفایت نفري دو زندگی براي که است بزرگ آنقدر آپارتمانش و ندارد دیگري کار

 جلوي درســته آســمان از رســیده ي میوه مثل باید دارند دوســت هرچه انگار. رفت می انتظارش ســینما ننر و لوس ي هنرپیشــه یک

 آن و آمد بدش خودش از فوري اما. بشود تصرف بوده قرار که این یا شده، تصرف وجود کرد می احساس خالصه. بیفتد پایشان

 پرداخته سنگینی بهاي باشند، هم درست اگرچه ها، فرض پیش این براي جبرئیل باشد هرچه چون. راند عقب را بیهوده احساسات

 .کرد رفتار اي مُرده معشوق انتظار برخالف توان نمی باشد هرچه بود،

 بود گفته خود با اول. بود آورده بند را او نَفَس ناممکنش حضور با و افتاده بیهوش ها برف روي پایش جلوي جبرئیل ناگهان بعد و

 ي زمینه پس چون داد، می ترجیح اشــباح ي واژه به را اصــطالح این الی -.باشــد بصــري اشــتباهات آن از دیگر یکی هم این نکند

 کمک به چومولونگما تسخیر و اکسیژن هاي کپسول نبردن کار به به تصمیم وقتی از که اشتباهاتی بله، -نداشت همراه به خرافاتی

ـــتند نمی راحتش بود، گرفته خود هاي ریه  و خود گردن به جبرئیل بازوي انداختن کردن، بلند براي ناگزیرش تالش اما. گذاش

 درد و شد می سوزن سوزن مُدام خانه به رسیدن تا پاهایش. نیست شبح جبرئیل که قبوالند وي به آپارتمان، به بردنش کشان کشان

شی ي همه صور با که را رنج  را تختخواب که مردي این با حاال گفت خود با. کرد می بیدار نو از بود، خورده فرو جبرئیل مرگ ت

 و گرفت می خود اختیار در را تخت ي همه! دارد کار و سر اِشغالگري آدم چه با بود کرده فراموش راستی بکنم؟ چه کرده اشغال

شت می مالفه بی را او سات اما. گذا سا شوق اکنون که چرا شدند، پیروز سرانجام که بود سربرآورده نیز دیگري اح  و اختیار به مع

 .کشید می شعله دیگر بار عشق ي فروخفته امید و بود او حمایت تحت

 غلت شدت به. نبود آرام خوابش اما. گفت نمی هیچ تقریباً و خاست برمی خوردن غذا براي تنها. خوابید تمام ي هفته یک جبرئیل

 مقاومت خواب برابر در خواســت می شــد می بیدار تا. هند الت، ال جاهلیه،: جســتند می بیرون دهانش از کلماتی گهگاه و زد می

 به را او جنباند، می دست ُسستی و ضعف با همچنان که حالی در و زدند می نهیب خواب امواج زودي به. توانست نمی ولی کند،

ــت نمی که الی. راندند می اعماق ــبب آور رنج ي واقعه کدام بزند حدس توانس ــده، رفتار این س  تلفن مادرش به نگرانی فرط از ش

سیا. کرد سی از پس و آمد آلی ست، معلوم": گفت و کرد غنچه را لبانش خفته جبرئیل وار سیا ".رفته جلدش به شیطان ا  طور به آلی

ــطحی ــلک درویش س ــده مس ــله و بود ش ــر را کوهنوردش و عمل اهل دختر ي حوص  به مکنده هاي پمپ این از یکی": برد می س

. مادر متشکرم": گفت و کرد همراهی در نزدیکی تا را او الی ".بشوند خارج طریق این از دهند می ترجیح شیاطین. بگذار گوشش

 ".دهم می شما به را خبرش بعداً

سک مثل را دیدگانش شد، بیدار روز هفتمین در جبرئیل سرانجام شود عرو صله و گ ستش بالفا  خامی. کرد دراز الی سوي به را د

ــی دیگر بار ولی انداخت، خنده به را او بودنش منتظره غیر با همراه حرکت این ــت و طبیعی را آن که حس ــت می درس  او بر پنداش

شد": گفت لبخندزنان. شد غالب ستی خودت. با شاد شلوار و ".خوا  تن به که هایی لباس -آورد در را ژاکتش و رنگ اي قهوه گ

ست را چسبیدند می شت دو سی ماراتون ي مسابقه نوعی وقت آن و -ندا  را دو هر رسید، پایان به وقتی سرانجام که شد آغاز سک

 .نهاد برجاي رفته حال از و شاد اما ناسور، اندکی
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ـــمان از که کرد تعریف جبرئیل ـــت مانده زنده اما افتاده زمین به آس ـــبت ایمان با تنها باورش. کرد باور را حرفش الی و اس  به نس

 مربوط نیز بود آموخته ها کوه از آنچه به بلکه یافت، نمی ارتباط بود، آموخته پدر از که چیزي زندگی، متضاد و شمار بی امکانات

 تنها و بود ها شگفتی ماواي جهان "خب؟ نگو، چیزي مادرم به فقط. کنم می باور را حرفت": گفت و داد بیرون را نَفَسش. شد می

ــتاره که بود خوانده جایی پیش روز چند. کرد می کند را حواس روزها یکنواخت گذر از ناشــی کرختی و عادت  جریان در ها س

 فضــاي در الماس از بارانی اطرافشــان در که هایی ســتاره تصــور. کنند می مبدل الماس به و کرده خُرد آســمان در را کربن احتراق

شد، پذیر امکان الماس باران اگر و نبود، معجزه به شباهت بی هم بارد می بیکران ست کردنی باور هم جبرئیل ماندن زنده پس با . ا

 جیبی تو پول فیلم در که طوري به اند، زده وارو و پشتک و افتاده پایین ها خراش آسمان ي پنجره از کودکانی گویا این از گذشته

 شــگفت وقایع هم من براي گاهی": گفت و کرد جمع را حواســش الی. دهند می نشــان را آن اي صــحنه در هم تروفو فرانســوا اثر

 ".دهد می روي انگیزي

شباح، از برایش. بود نگفته اي تنابنده هیچ براي هرگز که کرد تعریف او براي را چیزي وقت آن و  قله در که یخ شهر و ها فرشته ا

ــت ي ــخن بود دیده اِوِرِس ــت در هم فقط تازه": افزود و گفت س .ام ندیده را ها این اِوِرِس  از بعد داد، ادامه کوتاه مکثی از پس و "

شت شیده و زده قدم رودخانه کنار در لندن، به بازگ ست وقایع و جبرئیل لحظه چند براي بود کو  و صبح اول. کند فراموش را اِوِرِ

 به یخ شـــناور هاي توده هنگام آن در. نمایاند می مبهم و محو را چیز همه گذشـــته شـــب ســـنگینی برف و بود آلود مِه اندکی هوا

 .درآمدند حرکت

 نمی نرســیدند، نزدیکیش به تا که طوري به بود، غلیظتر اطرافشــان مِه و آمدند می ســویش به رودخانه در آرام یخ ي توده شــش

 الی، کوه و بودند جهان هاي کوه بلندترین به شبیه ارتفاع ترتیب به و کوچکتر مقیاس به ها آن. بدهد تشخیص را شکلشان توانست

 غلیظتر مِه که اند گذشــته ها پل زیر از چگونه یخ هاي توده که بود افتاده فکر این به. داشــت قرار همه از آخر دنیا، ي قله بلندترین

رانه الی. برد خود همراه به نیز را یخ هاي توده و شــد پراکنده کلی به بعد لحظه چند اما. شــد  با را ها آن من ولی": گفت می مُصــِّ

شم سا و دائوالگیري پاربات، نانگا، هاي کوه. دیدم خودم هاي چ  باور من": نکرد رد را اش گفته جبرئیل ".بودند فنگ بانگما زبک

 ".گویی می راست دانم می. کنم می

 ي آماده اســـت خاکی قطعه اِوِرِســـت، و هیمالیا خصـــوص به کوه، و باشـــد خاك همچون دارد آرزو که اســـت آبی یخ ي توده

سمان خواهد می که خاکی. دگرگونی سی و پرواز آرزوي کوه. باشد آ ست جهت در خاك دگردی ست خاکی. هوا  تعالی به که ا

 شــکل به اشــیایی از پُر آپارتمانش. بود برده پی خود روح در آن صــبور حضــور به کوه، با دیدار از پیش ها مدت از الی. رســد می

ضا و شده ساخته آجر و آلرکلیک چوب، سرامیک، پالستیک، پنبه، چوب از که بود هیمالیا صاص خود به را ف  او. بودند داده اخت

شت کوچکی یخی کوه حتی شت می نگه فریزر در که دا ستانش به دادن پز براي گاه و دا  سؤال این براي الی. آورد می بیرون دو

 کرد دراز را دستش بود، کشیده دراز همچنان که حالی در. نداشت درستی جواب آید، می کار چه به کوه ي مجسمه همه این که

ستش آخرین تخت کنار میز روي از و شت را اِوِرِ ست شرپا ي خانواده ي هدیه": گفت. بود کاج چوب جنس از کوهی. بردا  ".ا

ـــت در را آن جبرئیل  خانواده ي همه طرف از بود گفته و داده الی به خداحافظی هنگام را آن خجول پمباي. چرخاند و گرفت دس

 پله و یخی شیب جزییاتش، ي همه با بود کوچکی اِوِرِست. است کرده خراطی را آن خودش بود معلوم که آن حال. است شرپا ي

 تمام دقت با بودند، پیموده قله به رسیدن براي دو آن که مسیري با همراه است، اِوِرِست ي قله راه سر بر مانع آخرین که هیالري ي
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 پشت بسته شکسته انگلیسی به که دید را پیامی داشت، نگه ته و سر و گرداند را آن جبرئیل که همین. بود شده خراطی چوب روي

 .باشد آخرمان ي دفعه. آوردیم شانس. بی بی الی به تقدیم: بودند کنده اش پایه

ـــرپا پیام که نگفت جبرئیل به الی اما ـــانده را او ش  تردید بی نهد، گام ها کوه آن به دیگر بار چنانچه که انداخته فکر این به و ترس

ـــتند مجاز آدمیان که چرا. مرد خواهد ـــیطانی کوه اما. بنگرند خدا ي چهره بر بار یک از بیش نیس  دو چون دوگانگیش. بود نیز ش

 لذت اوج در که چنان اختیار، بی که کرد می بیدار عمیق چنان نیازي او در نیز پمبا پیام حتی وجود این با. نمود می سکه یک روي

 هیمالیا هاي قله": گفت جبرئیل به باشد، نیاورده میان به آن از صحبتی که این براي. جست می بیرون لبانش از اي ناله باشد، جنسی

 کوهی. ســازد می انگیز رعب را هیمالیا که اســت این و اند شــده ســاخته نیز احســاس از بلکه نیســتند، خاك و ســنگ جنس از تنها

 پرسید می خود از شنونده که رسید می تجرید به واقعیت از سادگی و مهارت با چنان الی ".ها بلندي آورترین سرگیجه از مرکب

 .افتاد می تردید به اختالفی چنین وجود به نسبت خود مواقع از بسیاري در و داند نمی را ها آن اختالف شاید

 فقدان که این با و. بمیرد بود حاضــر کردنش عملی براي که اي اندیشــه. کرد می پنهان دیگران از را کوه کردن رام ي اندیشــه الی

ــرگرفتن از پایش کف انحناي ــت ي آلوده هنوز داد، می جلوه ناممکن را کوهنوردي س ــر در و بود اِوِرِس  می را ناممکن طرحی س

 .تنهایی به اِوِرِست ي قله از بازگشت: بود نرسانده انجام به هرگز ویلسون موریس شبح که همان. پروراند

ـــت از پس: بود این کرد نمی اعتراف آنچه ـــون موریس هم باز لندن به بازگش  بام روي لباس و کاله همان با که بود دیده را ویلس

سته منزل ش شته جبرئیل اما. بود ن  آن وجود با بله،. بود نیاورده زبان بر اي کلمه کرد، می تعقیبش مرچنت رکا شبح که این از نیز فر

شان هنوز نزدیکی همه سته درهایی مابین  ي قصه شنیدن از پس جبرئیل. کرد می پنهان دیگري از را خطرناکی شبح یک هر و بود ب

 اثبات از اضطراب. کرد پنهان ،"گویی می که هستی تو چون کنم، می باور" ي جمله پشت را شدیدي اضطراب الی، اشباح سایر

ـــدهایی و کند می رخنه بیداري دنیاي به رؤیاها جهان که این ي درباره  می هم در کرد، می متمایز هم از را جهان دو آن که س

 الی صبح روز یک. رسد می آخر به چیز همه زودي به که بود این مفهومش. شوند جاري یکدیگر در است ممکن آن هر و شکند

 را آن او. است بلیک ویلیام اثر جهنم و بهشت ازدواج کتاب خواندن غرق که دید را جبرئیل شد، بیدار رؤیا بی خواب از که همین

 حاشیه در و کشیده خط کلمات از بعضی زیر خوانده، نداشت، بر در احترامی برایش هنوز نوشته و کتاب که هنگامی نوجوانی، در

 ســاکنان قصــار کلمات": کرد ها حاشــیه خواندن به شــروع دید بیدار را او که همین جبرئیل. بود نوشــته را خود ســؤاالت و نظرات

 که قدیمی ي گفته این دیگر، یکی": داد ادامه جبرئیل. شد سرخ ناراحتی و شرم فرط از الی ".است خدا نعمت نر بُز شهوت: جهنم

 "کیست؟ عکس این راستی. ام شنیده جهنم در را آن خودم من. است درست سوخت خواهد آتش در سال هزار شش از بعد دنیا

 قربانیان و معتادان از دیگر یکی النا. داد دســتش به بود شــده مدفون کتاب صــفحات الي البه که را النا اش مُرده خواهر عکس و

شباح سته تخت روي دوزانو ".کنیم نمی گفتگو او ي درباره زیاد ما": گفت الی. بود ا ش  چهره کمرنگش موهاي و بود برهنه بود، ن

 ".بماند کتاب الي بگذار را آن": کرد می پنهان را اش

شید سم ولی شنیدم، را صدایش نه دیدم، را خدا نه کلمه محدود و اورگانیک مفهوم به من: اندی  که آنچه هر در را جاودانگی حوا

 را مردي تصویر. نهاد "یافته دوباره زندگی که انسانی" تصویرِ پَهلوي را کُن النا عکس و زد ورق را کتاب جبرئیل. دریافت هست

 خود که مغرورند چنان آن ها فرشته کنم می گمان: اندیشید. تابید می نور سرش پشت از و بود نشسته اي تپه باالي که داد می نشان
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 ي گفته به اي نوشته اینجا": گفت. بدهد دلداریش کوشید جبرئیل. پوشاند دست دو با را اش چهره الی. دانند می فرد به منحصر را

ستر، کاردینال سیح میالد از قبل سال 4004 دنیا آ سد می آخر به 1996 سال در و آفریده م  انواع به پرداختن براي هنوز بنابراین. ر

 .خورد را حرفش باقی جبرئیل و. است بس: داد تکان منفی عالمت به را سرش الی ".داریم فرصت ها لذت

* 

 خانه خیاط از یکی دوخت لباس در اش برازنده هیکل و قد سانتیمتر هشتاد و صد با. بود کرده تسخیر را لندن سالگی بیست در النا

 را سرش رفتن راه هنگام و داشت عجیبی نفس به اعتماد بچگی از او. کرد می غوغا بود، طال زنجیر به مزیّن که پاریس مشهور هاي

ست می خود آن از را زمین ي کُره ي همه انگار که گرفت می باال طوري ست که چیزي. دان شت دو  را خود آن در و بود شهر دا

 مخدر مواد از پُر بدنش. بود شــده غرق ســرد آب وان در ســالگی یک و بیســت در النا. یافت می راحت و آزاد آب در ماهی چون

ست؟ ممکن مگر. بود  نفس از باید هم آدم پس بمیرد، آب در جهت بی ماهی اگر. بود ماهی مثل هم آب در او کرد می فکر الی ا

 از کدامیک الی. کرد می حسادت النا نفس به اعتماد به نداشت، بیشتر سال نوزده هجده، که الی روزها آن. کند تهی قالب کشیدن

صر شتر را چهارگانه عنا سندید؟ می بی ست از را انحنایش هیمالیا کار کهنه کوهنورد پاي کف که امروز پ  از محرومیت بود، داده د

ــخت کوهنوردي ــت متعالی هاي افق به که کســی براي. داد می رنجش س ــد، یافته دس ــت باش  زندگی باریک ي جزیره به بازگش

 می مرگ کوه و بودند کرده خیانت او به پاهایش که بود این واقعیت اما. نیست اي ساده کار امیدها شدن منکوب تحمل و روزمره

 .آفرید

 الی وقتی یکبار. داشت ایمان خود جاودانگی به کرد، می تزیین را مد هاي مجله جلد روي تصویرش که دختري اي، اسطوره الناي

صرارهاي وجود با بود، رفته آپارتمانش به دیدارش براي  به که بود گفته زیرلبی بعد و کرده خودداري مخدر قرص خوردن از النا ا

شه مثل. زند می صدمه مغز ضور در همی ست خواهر ح شمان چهره، آن با النا. کرد می گم را پایش و د شت چ  خوش ي چانه و در

ــت، می آدم روي عجیبی تأثیر که ترکیب ــخرآمیز حالتی با گذاش ــده خیره او به تمس  خیال. نداري کمبودي که تو": بود گفته و ش

 تعالی جســتجوي در که هایی ســلول. بود النا ي ســرمایه مغز اضــافی ظرفیت "کند؟ می فرقی چه. بشــود تلف هم ســلول چند کن

 به شــکرین زندگی چون نیز مرگ. کند پرواز روزها آن مد اصــطالح به و برود باال خواســت می. کرد می خرجشــان پول همچون

 .بود آمده سراغش

شیده شگلی دختر دانی می هیچ": کند بهتر را لویا اَله کوچکش خواهر بود کو ستی؟ خو  گل هاي لباس این توي را هیکلت چرا ه

 سختی به که زیمبودار زلم زیتونی لباس دست یک. بود پوشانده لباس را الی شبی ".را قشنگیَت این به هیکل پوشانی؟ می گشاد و

 ویترین پشـــت خواهد می انگار. خواهري چه. کند می بندیم بســـته آبنبات مثل دارد": بود گفته خود با الی. پوشـــاند می را بدنش

شم شراف از پُر که بودند رفته کلوپی به هم با ".ممنون خیلی. بدهد نمای  دیده دور را النا سر که همین الی و بود شنگول و جوان اَ

سو را خودش که این از خجل بعد، هفته یک. چاك به بود زده بود، شان تر سخ خواهر محبت اِبراز به و داده ن  نزدش بود، نگفته پا

 بزرگ خواهر اما. نیست باکره که بود کرده اقرار و نشسته برابرش در نامید، می "دنیا آخر" را آن او که آپارتمانی همان در و رفته

شیده شش توي اي ک ست و گفته او به آمد می در دهانش از هرچه و خوابانده گو شه آخر د  هیچ به کُن النا": بود خوانده اش فاح

ست ي اجازه مردي ساس بخواند نام به را خودش که این از گویی ".دهد نمی درازي د سی فهمیدي؟": کرد می قدرت اح  حق ک
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 برایشان را اش جاذبه ي همه زن کردند، را کارشان که این محض به دانم می. دانم می را خودم ارزش من. بزند دست من به ندارد

 پیش النا "نه؟ بوده، ها گشنه کمونیست این از یکی طرف حتماً. آیی می در آب از جنده تو زدم می حدس باید. دهد می دست از

 .اندیشد نمی گونه این الی دانست می خوب که حالی در بود، برده ارث به زمینه این در را پدر هاي داوري

 کالبدشکافی را این -بود باقی شهر ي باکره ي ملکه مقام در همچنان مرگ هنگام تا النا. بودند دیده ندرت به را یکدیگر پس آن از

سش زیر دیگر الی که حالی در -کرد ثابت شید، نمی بند سینه و شورت لبا  کوچک کارهاي اِفراطی و تیراژ کم هاي مجله در پو

ـــی، عمل هر گویی. کرد می رفتار اش باکره خواهر برخالف عمدا و گرفت می ـــیلی جنس  نگاه که خواهري ي گونه بر بود اي س

 هاي قرص طوالنی کاربرد خطرات از اخیراً و کرده جنین سقط بار سه سال دو ظرف در. داشت سفید هاي لب و غضبناك و خیره

 .بود شده آگاه حاملگی ضد

 به که چیزي نخستین ".اسید حمام در مانکن مرگ": دریافت کیوسک یک در اي روزنامه درشت تیتر از را خواهر مرگ خبر الی

 .نریخت اشکی اما. دارند نمی بر هم مُرده سر از دست ها نویس روزنامه که بود این رسید ذهنش

. بودند ریخته قبل از را ها آن چاپ ي برنامه گویا. دیدم می مجالت در را هایش عکس مُدام بعد ماه چند تا": گفت جبرئیل به

 دســتمال چند با ماه، ي کره در "ها ســایه" دریاي در یا و زد می موج مراکش صــحراي در حریر قطعه چند در پوشــیده النا پیکر

شمی سنش و سینه روي که ابری ضانوردي کاله و بود خورده گره با شت، سر به که ف  روي کرد بنا الی ".خرامید می برهنه نیمه دا

شیدن سبیل خواهرش عکس ستش وقت هر. بود آورده در را ها فروش روزنامه کفر. ک سید، می د  ها مجله میان از را النا عکس ر

 ها سقوط چه. اندیشید می "پرواز" خطرات به اختیار بی الی و آمد می سراغش به گاه بی و گاه النا شبح. کرد می مچاله بعد و پاره

 ایستاي جهان در اسارت: دید می شکنجه زیر را النا روح رفته رفته. کشید می را نما ایکاروس هاي آدم این انتظار هولناکی جهنم و

ستیکی بند سینه آن با. ها تقویم صنوعی لبخندهاي و خودش هاي سینه از بزرگتر برابر چند و سیاه پال ست و م سی ژ  می که سک

 چشـمان از که را فریادي تازه الی. زیسـت می اختصـاصـی جهنمی در النا کنند، چاپ را تجارتی هاي پیام شـکمش روي تا گرفت

 شکنجه زیر النا. است گشته اسیر مد هاي پاره ورق دام در ابد براي که این از را او اضطراب. بود دریافته جهید می بیرون خواهرش

 عکس پیشــخوانشــان پشــت که هایی فروشــگاه به چندي از بعد... نبود حرکتی کمترین به قادر و ســوخت می آتش در شــیاطین ي

ــت نمی پا بود، زده زل رهگذران به خواهرش ــت نمی دیگر. گذاش  خانه در که را النا هاي عکس ي همه و بنگرد مجالت به توانس

 .کرد می صدایش یلنا بودند که بچه ".کنم پشت تو به ناچارم. یلنا خداحافظ": گفت خواهر ي خاطره به. بود کرده پنهان داشت

ـــتجوي در نیز او و خواند می آواز برایش ها کوه ".درآمدم آب از او مثل آخرش اما" ـــلول تعالی، جس  خطر به را مغزش هاي س

ــکان. بود افکنده ــص و ماهر پزش ــکالت در متخص ــان که بودند کرده اثبات کامل اعتماد با بارها کوهنوردان مش  در تواند نمی انس

 چشم ارتفاع آن در گفتند می. بماند زنده اکسیژن کپسول و تنفسی مصنوعی وسایل کاربرد بدون متري هزار هشت از بیش ارتفاع

 ها میلیون درنگ بی که شود می آغاز انفجاري چنان مغز در و رود می بین از همیشه براي بهبود امکان که کند می خونریزي چنان

 مرتفع هاي قله بندان یخ در. کشاند می نیستی دیار به را کوهنورد زودي به آن ناپذیر جبران ي صدمه و. دهد می دست از را سلول

 می پُر رفته دست از را آنچه جاي مغز در رزرو هاي سلول. بازگویند را هایشان تجربه تا بودند مانده سالم و صحیح کور جسدهاي

شته آن از. کند شم گذ شته ترك هم هایش چ شمندان حرف شد چه پس. بودند برندا ست دان  که همانطور الی درنیامد؟ آب از در
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 سنجش توان زیرا. است همراه داوري پیش با ها آن نظر": گفت بود کشیده دراز ماند، می نجات چتر به که ابریشمی ي مالفه زیر

سان ي اراده ارزیابی و سبات از هم خاطر همین به ندارند، را ان صل اما کنند، می حذف را آن خود محا ست اراده کار ا  آن بدون. ا

ـــت ي قله تا توانی نمی ـــت کند، می اثر بی را طبیعی قوانین ي همه دو این جمع. خشـــم و اراده. بروي باال اِوِرِس  کوتاه در کم دس

 ".کرد رَوي زیاده نباید البته. شود می نیز جاذبه قانون شامل این و. مدت

ــدمه حال این با ــر هم آن. افتاد می کار از کلی به اش حافظه ها وقت بعضــی. بود خورده را ص  بینی پیش و اهمیت کم چیزهاي س

شی ماهی دکان در بار یک مثالً. ناپذیر سواکش صبح دیگر بار و بود برده یاد از را ماهی ي کلمه فرو شته را م  خالی ذهنی با و بردا

 بپرسد و بدهد تکانش بود نزدیک شده، بیدار جبرئیل کنار در دیگري صبح و. آورد نمی خاطر به را آن کاربرد. بود زده زل آن به

ـــتی؟ کی تو ـــبختانه کنی؟ می چه من رختخواب در هس  امیدوارم": بود گفته جبرئیل به. بود افتاده کار به موقع به اش حافظه خوش

 و نشــســت می اطراف هاي خانه بام روي که را ویلســون موریس شــبح ظهور امروز به تا اما ".بشــوم خوب زودي به و باشــد موقتی

 .بود نگفته کس هیچ به داد، می تکان دعوت ي نشانه به را بازو و دست

* 

 مشتري از. داشت را 80 ي دهه ورزشکار یک هاي خصلت خالصه. بود پُرمهابت و قوي جهات بسیاري از و ماهر شایسته، زنی الی

ـــرکت هاي ـــمین کامال مالی نظر از و بود موري مک عمومی روابط عظیم ش ـــد می حمایت و تض  هاي فیلم در هم روزها این. ش

 به گذراندند می سفر در را تعطیالت که افرادي و آماتورها جلب براي را خودش شرکت ورزشی کاالهاي و شد می دیده تبلیغاتی

 دختر الی. رساند می حداکثر به را "مشتري جماعت" والنس هال قول به که بود طوري کارش سبک. گذاشت می نمایش معرض

 تصویر. گذارم می تو پاي جاي پا دارم هم باز انگار یلنا،. نامید می "دخترانم شاه" کُن اُتو که دختري دو ي بازمانده. دنیا بام طالیی

شد، ورزش ي مردانه دنیاي در خواهد می که زنی ست می بدرخ سند مردم بای شد پ  کار به سخت یخ ي ملکه ي ایده رو این از. با

صوص به. بود ساز پول هاي ایده آن از. آمد می  اي گونه با نوجوانی اِفراطی هاي آل ایده به که بود رسیده سنی به الی که حاال خ

 به و کند شرکت تلویزیونی شوهاي در بود شده حاضر مثالً. بود سازش ي آماده موفقیت به رسیدن براي و نگریست می تفاوتی بی

سش سؤول آمیز کنایه هاي پر شه مثل که برنامه م ست ارتفاع در مردها با روابط چگونگی اطراف در همی  زد، می دُور پایی هزار بی

 خود او: نداشت خوانایی شمرد می واقعیش خودِ آنچه با داد، می خود از که جوشی و پُرجنب و نمایان تصویر اگرچه. گوید پاسخ

 اولین. کرد می دچارش درونی تضــادي به شــغلی روابط الزامات و شــمرد می رازدار خصــوصــی زندگی در و رو تک آدمی را

 و خبرنگارها دانی می که حاال": بود گفته همیشـــگیش روراســـتی با او. آمد پیش موضـــوع همین ســـر بر هم جبرئیل با درگیریش

 می برعکس کار وقت آن حتماً کنی؟ می چه ندویدند دیگر اگر اما روي، می در دســتشــان از دوند می دنبالت در به در ها دوربین

 فاتح لوندِ و دلربا بلوند، دختر نخســتین که آنجا از( بود کرده شــوخی خودش شــدن ســتاره ســر بر جبرئیل با آشــتی از بعد ".شــود

 هاي مهمانی به پولدارها. فرســـتادند می عکس برایش جذاب مردهاي و بود زیاد اطرافش در هیاهو و صـــدا و ســـر بود، اِوِرِســـت

 کناره سـینما از تو که حاال".) فرسـتادند می برایش بدوبیراه و فحش سـراسـر هاي نامه هم ها بعضـی و کردند می دعوتش آنچنانی

ـــروع توانم می من اي، کرده گیري ـــاید. کنم ش  روي از باید": گفت حرارت با چنان جبرئیل وقت آن و ".بکنم را کار این هم ش

 .خورد یکه الی که ".بشی رد من جسد
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 اي فاجعه که را احساس این هرگز آن، کلی مسیر در شنا و واقعیت ي آلوده هاي آب به وُرود به تمایلش و گرایی عمل رغم علی

 آن از. بود کرده بدل محتاط کوهنوري به را او و بازمانده خواهر و پدر ناگهانی مرگ که احساسی. نداد دست از است، کمین در

ـــته ـــتان مرگ گذش ـــین دوس یاط مختلف، هاي کوه پیمودن هنگام انگیزش تحس ـــتر او در را احت  هنگام جز به. بود پرورده بیش

 اجتناب حمالت براي که اســت ســنگري گویی. بخشــید می اش چهره به خاصــی حالت عادي مواقع در احســاس این کوهپیمایی،

ــود می آماده ناپذیر ــده باعث حالت این. ش ــرد زن به که بود ش ــهرت ها کوه س ــی و کند پیدا ش  می خودش. نرود طرفش زیاد کس

 هنگام و افکنده دور به را احتیاط تازگی باشد هرچه نبودند، تا دو یکی الی وجود تضادهاي اما -است روي تک بهاي تنهایی گفت

 بود فرســتاده برایش که آمیزي تبریک رســمی ي نامه در آژانس. بود آمده فرود اکســیژن کپســول بدون اِوِرِســت به حمله آخرین

شته شته": بود نو شت اذعان باید دارد، همراه به شما اقدام این که مفاهیمی سایر از گذ سانی اي چهره شما به که دا شد می ان  و بخ

شان سارت این و باداباد هرچه بگویید که دارید را آن جرأت که دهد می ن صیت با رابطه در را مثبتی و جدید بُعد ج  می شما شخ

 می پیش بدنش پایینتر بخش سوي به که جبرئیل به لبخندزنان الی و کردند می کار آن تبلیغاتی ي جنبه روي داشتند حاال ".آفریند

ست رفت ستگی با و نگری شید خ  بغل ترا حتی من بکن، را فکرش. ام خانه هم ي غریبه اي. اي شده زندگیم وارد تو حاال و": اندی

 ".آمد نمی بدم بودم تو جاي اگر هم من تقریباً، خُب. آوردم آپارتمان درون به و کردم

شت، عادت خدمتکار به چون و بود نکرده خو زندگی گونه این به جبرئیل اما سه و ریز خُرده لباس، دا صرف چاي هاي کی  شده م

شت می یعنی. زمین انداخت می را چیز همه بدتر، هم آن از. کرد نمی آوري جمع را سی بعداً تا بیفتند گذا شان ک  آن در و دارد بر

ـــر که کرد می اثبات خودش به مُدام ناخودآگاه حال ـــت مجبور دیگر ها کوچه پس کوچه فقیر ي بچه پس ـــت خانه در نیس  به دس

 خود شــراب جبرئیل و ریخت می شــراب لیوان دو در او آورد، درمی را الی کفر که نبود عیبش تنها این و. بزند کاري کوچکترین

شید می تند را شید می سر هم را او شراب گرداند، برمی رو الی تا و نو شته اي چهره با وقت آن و ک  گناه از عاري حالتی و وار فر

سند هم دیگرش رفتارهاي "نه؟ داریم، هم باز" :گفت می ست. بودند ناپ شت دو  برف میان از خود نجات از که آن بی و بگوزد دا

سگذار ها شد، سپا  بی با تلفن به ".دیوار به خورد می سرم بردارم قدم تا دو میام تا": کرد می شکایت آپارتمان بودن کوچک از با

سخ ادبی صالً و داد می پا سید نمی ا ست کننده تلفن پر  پادو وقتی بمبئی در سینما هاي ستاره: کرد می را کار این خود به خود. کی

 سر بر را بال این که بار یک. کردند می رفتار گونه این کند، سر به دست را رجوع ارباب و بدهد پاسخ تلفن به که نبود دسترس در

سیا ستش اما ببخش، مرا جون الی": بود گفته بود، آورده گیر خط سوي آن را دخترش وقتی سرانجام بود، آورده آلی  این انگار را

 ".کرده فرار دارالمجانین از پسرت دوست

سیا اینجا در "مادر؟ دارالمجانین گفتین" ست می که آلی ست هند صادرات از جبرئیل دان شرافی لحنی با ا  جانم، بله": داد جواب اَ

 کند صحبت لحن این با توانست می خواست، می وقت هر هم هنوز ".بردنش آنجا به آورده در را میمون اداي بس از. دارالمجانین

 .بود خونش در منشی اَشراف پنداري کند، رفتار تکلف بی و بپوشد ساده بود گرفته تصمیم شوهر مرگ از پس که این وجود با و

ـــت یقین که الی  از و پیموده را زمین ي کُره او اگرچه. کرد خودداري مادر با بحث ي ادامه از کند، زندگی جبرئیل با بتواند نداش

سمان ضع تنها نه و دارد را خود جاي هرچیز اما بود، فروافتاده آ ست نمی او با را خودش و  بلکه کند، بینی پیش مدت دراز در توان

 او زندگی عشق کرد می تصور که را مردي این کوشید می اکنون بود هرچه. است ابري مابینشان فضاي هم مدت این در دید می

شناسد بهتر شده سبت چنان جبرئیل آخر. ب شت یقین رابطه این به ن ست که این یا نبود، خارج حال دو از که دا  یا و بود، فهمیده در
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ــنگ پاره عقلش ــکل. برد می س ــت نمی و بود خبر بی جبرئیل دانش میزان از الی. آمد می پیش زیاد مش  می انتظاري چه او از دانس

 خود احساس کوشید نابوکف، رُمان مخلوق شطرنج، ي خورده شکست قهرمان لوزهین، به اشاره با بار یک مثالً. باشد داشته تواند

 ها ترکیب از برخی شـــطرنج، همچون نیز زندگی در که بود رســـیده نتیجه این به لوزهین. کند بیان فاجعه بروز احتمال مورد در را

ستی سرانجام  هاي ترکیب و ها طرح پیامد نه را فاجعه بروز و بود متفاوت اندکی الی نظر هرچند. دارد همراه به ناپذیر اجتناب شک

شد نمی بینی پیش قابل آنچه گریزناپذیري بلکه عوامل، پذیر تکرار شت می با  او به اي خورده زخم حالت چنان با جبرئیل اما. انگا

: که سـؤال این با او طرفی از اما. کتاب عنوان دفاع، به برسـد چه اسـت، نخورده گوشـش به هرگز نابوکف نام فهمید که شـد خیره

ـــت؟ عالقه پیکابیا به نظر چه از پدرت" ـــگفتی به را الی "داش ـــد هرچه": گفت می دنباله در و آورد می ش ـــیر قبالً کُن اُتو باش  اس

 ".است غریب ببندد دل آن غیرانسانی شکوه و نیرو و آالت ماشین به ها نئوفاشیست مانند این و بوده ها نازي وحشت هاي اردوگاه

 آن در نکته یک هرچیز از قبل که داند می اند، داشته همه که همانطور باشد، داشته کار و سر آالت و ابزار با کس هر": گفت می

 از را چیزها این تو": بگوید کرد شروع الی ".بشوند خراب است ممکن آن هر کامپیوتر، چه باشند، دوچرخه چه. است مشترك ها

ـــش خودش ي آمرانه لحن از اما "...کجا  درباره چیزي که بار اولین داد جواب غرور بی جبرئیل اما. خورد را حرفش و نیامد خوش

ست بوده، شنیده مارینتی ي ضوع متوجه در شده مو ست بازي شب خیمه از نوعی به مربوط فوتوریسم مکتب کرده می خیال و ن : ا

ست پوتی کات یا ماریونت منظورم" ستم می که بود وقتی. ا شرفته فنون خوا  نقش تا ببرم کار به فیلمی در را بازي شب خیمه ي پی

 را حرف این خودآموخته، مرد جبرئیل، ".خریدم باره این در کتابی که بود این. کنم بازي را الطبیعی ماوراء موجودات و شـــیاطین

 -آمد می شـــمار به مقدس شـــیئی کتاب اش خانه در که دختري براي. اســـت کرده تزریق خود به آمپولی انگار که زد می طوري

 واکنش احترامی بی با او و -ببوســند را آن ســپس و بردارند افتاد می زمین بر تصــادفاً که را کتابی هر کرد می وادار را همه پدرش

 نوشت می خواست می دلش هرچه ها کتاب صفحات روي و کرد می پاره خواست نمی یا داشت الزم که را صفحاتی داده، نشان

 که این و نبود همراه تجاوزکاري با که کتاب، به نسبت جبرئیل احترامی بی است، مطلق قادر خودش که بدهد نشان وسیله این به تا

ـــت می آنچه خرابکاري از نیاز بی  که حالی در آموخت، می جبرئیل از الی. بود مثبتی و تازه ي نکته گرفت، برمی کتاب از خواس

 خواسـت الی وقتی. بداند خواسـت نمی را چرك لباس جاي مثالً. داد می نشـان تفاوتی بی او خِرَد و دانش به نسـبت جبرئیل ظاهراً

شزد شت انتظار پنداري که گرفت خود به قهرآلودي حالت چنان دهد، انجام کاري خود سهم به باید هرکس که کند گو  نازش دا

 .خواست می جبرئیل که کرد رفتار گونه همان درست چون کرد، تعجب خودش از الی اما. بکشند را

 نمی الی. شــود می خوار دیگران انتقاد اثر بر کند می تصــور که اســت این جبرئیل خصــلت بدترین که رســید نتیجه این به باألخره

 می داد پاسخ در و خورد برمی او به گفت، می سخن مهربان و آرام منطقی، هرچند و کند گوشزد او به را چیزي کمترین توانست

 می غریزي طور به که بود این خصلتش دلرباترین و. کرد می نشینی عقب زخمیش غرور اندرون به و ".بخور هوا برو برو،": کشید

 بازیشان عشق رو این از. یابد دست او قلب زوایاي ترین پنهانی به توانست می کرد می اراده وقت هر و خواهد می چه الی دانست

. شــد می تکرار مُدام و نبود اســتثنایی وجه هیچ به جهید، بیرون بوســه نخســتین در که کوچکی ي جرقه. بود گرفتگی برق همچون

شقبازي هنگام گاه شان در را برق جهیدن صداي یافت می یقین الی ع ست موهایش گاه و شنود می اطراف ستاد می را  جبرئیل به. ای

ـــنوعی آلت یاد به مرا این": گفت ـــریع وقت آن -خنده زیر زدند دو هر و ".کردم امتحان پدرم کار دفتر در که اندازد می مص  س

 ".است معلوم" داد پاسخ سرعت همان به جبرئیل و "هستم؟ زندگیت عشق من": پرسید
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 مدتی": نیست دور به واقعیت از هم چنان افتاده، ها زبان سر بر مزاجیش سرد ي درباره که شایعاتی که بود کرده اعتراف او نزد قبالً

ـــرایت من به هم حالتش آن یلنا، مرگ از بعد ـــوق که این به دیگر ".کرد س  نیازي دهد نمایش خواهر به را متعددش هاي معش

شت شته این از": ندا شان. بردم نمی هم لذتی دیگر گذ شتر ست بی سیالی  در که قهرمانی زنان آرزوي در که بودند انقالبی هاي سو

ــان هاي اقامت ــت زنها آن به کدام هیچ. آوردند می روي من به بودند، دیده کوبا در کوتاهش  را آدم جنگی تمرین. بودند نزده دس

 می زمزمه را کوآنتانامرا آهنگ لب زیر که حالی در که بود این. تاراند می را همه ایدئولوژیک پاکی گذشته آن از. کند می خسته

 این مغزهاي بهترین بگذار گفتم خودم با": بود کرده دکشــان بود طوري هر ".زدند می تلفن من به و گشــتند می باز خانه به کردند

 آغاز را کوهنوردي گاه آن ".ندارم ها آن با کاري دیگر من. کنند ســـخنرانی قدرت ي درباره دیگري بدبخت زن تن روي نســـل

 خواهند می. درك به گفتم بعدها اما. کنند نمی تعقیبم باال آن تا هرگز ها آن دانستم می چون چرا؟ دانی می": گفت می. بود کرده

 ".دارم دوست را کوهنوردي خودم من. نکنند خواهند می بکنند،

ـــبی ـــاعت یک ش  آن. برگردد اول حال به پایش کف انحناي بلکه تا رفت می پائین و باال پایی نوك خیابان تا ها پله از برهنه پا س

ــن روي حال بی وقت ــم اش قیافه. افتاد می ها کوس ــد می آلود خش ــر آخر. پلکید می اطرافش در بیهوده جبرئیل و ش ــروبی س  مش

 صدایی. (نوشید می مشروب بیشتر بود شده جدّي پاهایش مشکل وقتی از. نوشیدند می ایرلندي ویسکی بیشتر. ریخت می برایش

 دیگر بفهمند، مردم اگر چون. کند درز جایی به پاهایت خبر نگذار خدا به را تو": بود گفته تلفن پشـت از آر -پی آژانس طرف از

ست در). خیر به شب. سایونارا. بازگردیم هایمان خانه به و بیندازیم را نمایش پایان ي پرده باید. تو فینی چیز همه  شبی یکمین و بی

 این براي. ها نخندي باال؟ آن رفتم چرا دانی می": بود گفته ویسکی دوبل لیوان پنجمین سرکشیدن از پس گذراندند، می هم با که

ــتم می که ــید جدّي لحنی با. آمد نمی اش خنده جبرئیل ".کنم فرار خوبی و بدي از خواس  ماوراي در ها کوه تو نظر به مگر": پرس

ـــتم قرن در را اطالعات: آموختم انقالب در که بود چیزي این": داد ادامه الی "اخالقند؟  نمی را دقیقش تاریخ. بردند بین از بیس

 داریم همه ما شده اینطور که زمانی از. رفته بین از که بوده اطالعاتی دسته آن جزو هم این. است منطقی صورت این در خُب -دانم

ـــانه در ـــت به چی دانیم نمی اصـــالً ما و آید می پدید جادو اثرِ بر چیز همه فهمی؟ می. کنیم می زندگی ها افس  بر دارد چه و چیس

 بنابراین. چیســت جریان دانیم نمی حتی ما بدانی؟ را بد و نیک میان اختالف خواهی می کجا از وضــعی چنین در. آید می ســرمان

ست خارج حال دو از کردم فکر ضوع از تا بزنی آتش و آب به را خودت باید یا. نی  کوه ي کله بروي که این یا بیاوري، در سر مو

شینی، ست زمینی کوه. نکن خواهی می کن، باور خواهی می. شوند می منتهی آنجا به ها واقعیت ي همه چون بن شته ا  از که برافرا

 گویان دروغ که مکانی در باال، آن کوه، تارك و است دروغ مأمن شهر. گریزد می است ساختگی چیزشان همه که شهرهایی این

 اما. کنند نمی صعود ها قله به مغزشان ترکیدن هول از دروغگویان. شود می پنهان ندارند، را آن به نهادن پا جرأت وحشت فرط از

 .نهاد رختخواب در و کرد بغل را او جبرئیل و برد خوابش ".ام بوده آنجا من. است باال آن در واقعیت

 آزرده را خود اش، شــده گم عشــق بازآفریدن و تخیالت به دادن میدان با هواپیما، ســقوط اثر بر جبرئیل مرگ خبر شــنیدن از پس

ستین جبرئیل. بود شق او با سال پنج از پس که بود مردي نخ شتهاي الی. نبود اهمیت کم چندان رابطه این پس. بود کرده بازي ع  ا

 و بلعید، خواهد را وجودش تمامی یافتن، میدان با عظیم اشــتهاي آن بود دریافته غریزي طور به که چرا راند، می خود از را جنســی

 شود تهیه نقشه و طرح برایش بایست می که تاریک اي قاره. بود خواهد و بوده بزرگ اي مسأله برایش جنسیش ي غریزه که این

 احساس خود در را تمایلی چنین هنوز. کند بازرسی را ناشناخته ساحل آن کاشفان همچون نبود مایل. نداشت را آن آمادگی او و
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 به دانســت نمی که را این. بود نداده دســت از را اســت دیده لطمه عشــق نشــناختن از که احســاس این هرگز حال این با. کرد نمی

 و عشق. دارد طعمی چه روح هاي دریچه گشودن و شدن معشوق محو و کشیدن پَر شوق از آمدن، در آشنا جن آن مطلق مالکیت

 وجودش بود آمده نزدم اگر بود گفته خود با خیال عالم در. شناخت نمی را پدیده آن که چرا بودند، هایی واژه تنها برایش عاشقی

ــبب به که من. پیمودمش می قله باالترین تا گام، به گام آموختم، می را ــعف س ــتخوان ض  کوه محرومم، ها کوه پیمودن از پایم اس

 می ُسستش هاي لبه و ها پرتگاه گیر، بهمن مناطق به گرفتم، می فرا را هایش راه کوره زدم، می اردو آن در جستم، می را او درون

ستر در و رفته دست از معشوقم که هیهات اما. ام دیده را فرشتگان رقص و کرده تسخیر را ها قله که منی. پرداختم  خفته اقیانوس ب

 .است

 چیز همه بایست می راهش در که بود ساخته زنی الی از ذهن در کرده، خیالپردازي هم جبرئیل شاید -بازیافت را معشوق سپس و

ـــق او به تنها و کرد فدا را  کنار در خیالپردازي، در گاه و کنند می را کار این ها خیلی. ندارد تعجبی که این خب، -ورزید عش

سن به خاص دیدگاهی از را یکدیگر عیوب و مانند می پندار ي پرده پس در همچنان یکدیگر صور سازند، می بدل حُ  جاي به را ت

 کرده خیال اگر اما. آید نمی در آب از درست چیز همه که همیشه. برعکس یا آموزند، می را بودن هم با و کنند می قالب واقعیت

 حالی در. اید کرده فرض عادي را ها آن ي رابطه اشتباها اند، برداشته گام آشنا هاي راه این در کُن لویا اَلی و فرشته جبرئیل که اید

 .نبود معمولی چیزش هیچ رابطه این اصالً. نبود چنین که

 .داشت جدّي ایرادهاي گذشته آن از

صلگی بی با که خانواده افراد براي شام سر معمول طبق کن اُتو  مُدرن شهرهاي": که بود کرده سخنرانی دادند، می فرا گوش حو

 قرار یکدیگر کنار ها اتوبوس در نامربوط هاي آدم. دهند می دسـت به را ناسـازگار هاي واقعیت جواري هم کالسـیک هاي نمونه

 چون اتومبیل یک هاي چراغ نور تندي از اي لحظه و ایســتاده خیابان کشــی خط روي خود درون دنیاي ابعاد با انســانی. گیرند می

 در ها شب که است گونه این و. دارد قرار کامل تضاد در او با که نشسته اي غریبه فرمان پشت که حالی در زند، می مژه خرگوش

ـــم به را خود کاله هتل هاي وُرودي درِ اما زنند، می تنه یکدیگر به مترو راهروهاي  اگر باز دارند، برمی دیگران براي احترام رس

ـــت، بد زیاد بگذرند چنین این وقایع ـــرت یکدیگر با که زمانی از واي نیس  می پلوتونیوم و اورانیوم مثل وقت آن. کنند آغاز معاش

ــوند ــیا و ".بوم. کند می تجزیه را دیگري هریک و ش ــتش عزیزم،": بود گفته آلیس ــاس گاهی هم من بخواهی را راس  کنم می احس

 ".هستم ناجور

 می باعث که عشق، یعنی اسرارآمیز، کشش آن از الی پنهان ترس: بودند ها این فرشته جبرئیل و کُن لویا اَله بزرگِ عشق هاي عیب

سی از شد شت، وفاداري و محبت توقع او از که ک  نزدیک و عمیقتر هرچه رابطه و. بزند ضربه او به که این یا و شود رویگردان دا

 دور به را خود ذهن دفاعی ابزارهاي ي همه او به نســبت کامل اعتماد با که مقابل طرف که چنان -شــد می شــدیدتر نیز ضــربه تر،

شته جبرئیل سر بر که بود بالیی همان این و. شد می ویران و خورد می وجهی شدیدترین به را ضربه بود، افکنده  از پس. آمد فر

شق لذتی چنان با تمام ي هفته سه که این ست زمان آن تا یک هیچ به که لذتی -بودند ورزیده ع  قبلی اخطار هیچ بی -بود نداده د

 .است کرده تنگ را جا که چون کند، پیدا اي خانه خودش براي و برود است بهتر که شنید الی زبان از
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 را زنی هرگز گذشــته در که چرا. بود خبر بی آن وجود از نیز خود زمان آن تا که انگیزي شــگفت حســادت و مالکیت احســاس و

 وي از داشــتند درازي دســت قصــد الزاما که راهزنانی حمالت برابر در شــده که قیمت هر به باشــد الزم تا بود نشــمرده اي گنجینه

 .گفت خواهیم بیشتر بعدها باره این در و. کند محافظت

 مقرّب مَلِک حقیقت در که این: است برده پی واقعیتی به کرد می تصور فرشته جبرئیل که بود این شد پیدا بعداً که اي اصلی ایراد

ــت ــته نکنید خیال -درآمده آدمیان هیأت به که اس ــت قبول را دیگر هاي فرش  می مالئکه، ترین متعالی جبرئیل، را خود او. نه. داش

 ).بود شده رانده خداوند درگاه از شیطان که حاال خصوص به( دانست

* 

 به که هایی حســادت آن از جبرئیل، اختیار بی و وحشــیانه حســادت که بود، گذشــته انزوا و هوس هاي پرده در پیچیده چنان زمان

صیت از یکی] ایاگو ي گفته شنامه هاي شخ ستخوان مغز تا".[ شکسپییر ویلیام اثر اتللو ي نمای  نیافته بروز مجال "کند می فاسد را ا

 با پوستر سه هر روي. شد نمودار بود، کرده نصب آپارتمان وُرودي درِ نزدیکِ الی که پوسترهایی دیدن با بار نخستین براي و بود،

شم به واحد پیامی شکل، یک طالیی هاي قاب رنگ کرم ي زمینه پس  تا جبرئیل. برونل آرزو، و امید با. آ به تقدیم: خورد می چ

 دســت با و کرد می اشــاره پیام به اش ســبابه انگشــت با و کرده دراز کامال را بازویش که حالی در بود، افتاده پوســترها به چشــمش

 در پوشـــشـــی چنین در او. (چیســـت آن از منظور بود پرســـیده بود، داشـــته نگه محکم بود پیچیده دورش به که را اي مالفه دیگر

 را عمرش ي همه تواند نمی که آدم": بود گفته. کند وارسی را آنجا که رسیده آن وقت کرد می تصور چون گشت، می آپارتمان

 بروتوس عین مالفه این با": بود گفته خندان نگرفته، دل به را چیزي الی اما) ".بگذراند تو پشت بر یا خودش، پشت بر کشیده دراز

 تو": بود افزوده شوخی به و ".بارد می رویت و سر از وقار و جنایت. اي شده.[ شکسپیر ي نمایشنامه در سزار ژول خائن دوست]

ستی شرافتمند مرد یک ي نمونه صله و ".ه شونت از بالفا ست حرامزاده آن بگو باش زود": بود گفته که جبرئیل فریاد خ  یکه "کی

 .بود خورده

شت سن اي خُرده و سال پنجاه کرد، می تبلیغاتی کار برونل جک ".کنی می شوخی": گفت شناي و دا  هرگز الی. بود پدرش آ

 می عشــقی گاه بی و گاه قبیل، این از هدایایی فرســتادن و فروخورده و ســاکت روشِ این با او اما بود، نکرده او به توجهی کمترین

 .رساند

 که داد ادامه لحن همان با بود، نبرده پی او خشــم میزان به هنوز که الی "نینداختی؟ مســتراح توي را ها آن چرا": زد فریاد جبرئیل

 ".زنند می هم به را آدم حال": گفت جواب در جبرئیل و. است آمده خوشش تصاویرشان از که داشته نگه سبب این به را پوسترها

شان خودي و آمده در به نهانگاه از ناگزیر بود، نگرفته اي نتیجه هدایا آن فرستادن از که برونل اما و  و سرزده شب یک. بود داده ن

 تمام شب نیمه از بعد سه ساعت تا. بود کشیده بیرون رنگ تیره رُم بطري یک اش کهنه کیف از و آمده الی آپارتمان به مست نیمه

 هایش دندان رفته، حمام به شب، بودن دیر یادآوري براي الی بود، نداده نشان رفتن به تمایلی چون و کشیده سر را بطري محتویات

 و ترکیب خوش انگیزي شـگفت طرز به بدنش. بود یافته نشـیمن اتاق وسـط برهنه سـراپا را برونل بازگشـت هنگام و بود شـسـته را

ستري موهاي معتنابهی مقدار از پوشیده  کاري هر. ام تو مال من": زد فریاد و گشود را بازوهایش افتاد، الی به چشمش تا. بود خاک



 AVAYeBUF                                                                                                                                                   سلمان رشدي

240 
 

 و. شـود خارج آپارتمان از برداشـته، را کیفش و بپوشـد را هایش لباس بود کرده وادارش مهربانی با الی و ".بکن من با خواهی می

 .بود بازنگشته هرگز آن از پس برونل

ـــتان این خندان و راحت چنان الی ـــت آمادگی ابداً آورد بار به بعداً که توفانی براي انگار که گفت، باز جبرئیل براي را داس . نداش

 امید این به.) بود شده شکرآب اندکی شان میانه روزها این آخر. (بود ساختگی کمی خبرش بی جا همه از حالت هم شاید هرچند،

 متهم را الی و شده آتشی ناگهان جبرئیل حال هر در... بیفتد گردنش به آمد، می پیش بعداً هرچه و کند آغاز رفتاري بد جبرئیل که

ــور ظاهراً کرد، ماجرا پایان دادن تغییر به ــد می انتظار تلفن کنار هنوز بیچاره برونل کرد می تص  این محض به دارد خیال الی و کش

شته که شت. کند خبر با را او دید، دور را فر سادتی و بافت می یاوه هم پ شان خود از سنتی ح سادت نوع بدترین یعنی. داد می ن  ح

ساس این که همین. را شیدن به کرد بنا شد، غالب او بر انگیز خوف اح سام و انواع ترا شاقی اق شه در که ع  کرده کمین کنار و گو

صه زد فریاد. بودند سخره براي را برونل ي ق ست تهدید یک منظور و کرده تعریف او کردن م شان فریاد اختیار بی و ا : داد ادامه ک

 ".نیستم اهلش من اما. بزنند زانو پایت جلوي مردها خواهی می تو"

 ".بیرون برو. است کافی": گفت الی

 گاباردین پالتوي. بپوشد را لباسش تنها تا رفت خواب اتاق به بود چسبیده سفت را مالفه که حالی در و شد چندان دو جبرئیل خشم

 برمی نکن خیال": کشــید داد. کرد می تماشــا و بود ایســتاده در کنار الی. هســت یادتان که دایموند انریکه دون خاکســتري کاله و

 مهربان الی بود منتظر دل ته در اما برود، و بگذارد تواند می راحت که اسـت غضـبی و خشـم چنان دسـتخوش دانسـت می ".گردم

 لحظه همان در لحظه، آن در درست و. رفت و انداخت باال شانه او اما. بگذارد باز را ماندن باقی راه و کند آرام را او بگوید، سخن

 که حالی در و رسید گوشش به سد شکستن چون صدایی و شکست هم در جهان مرزهاي شد، می منفجر خشم شدت از که اي

 .دید را خدا فرشته جبرئیل شدند، می سرازیر روزمره زندگی جهان به شکاف آن از سیل همچون رؤیاها دنیاي اشباح

 ولی شد، می خالصه رنجش و خشم مفهوم و هستی ذات در خداوند وجود) بلیک ویلیام هاي کتاب از یکی قهرمان( الیسیا دید از

 با خودش، سال و سن هم مردي: دید نشسته تختی بر را مردي او. نبود طبیعی ماوراء موجود شد، ظاهر جبرئیل برابر در که خدایی

 حال در سـرش که این انگیزتر شـگفت. بود کرده کوتاه فک موازات به که نمکی فلفل ریش و آلود گوشـت بدنی متوسـط، قدي

: پرسید تعجب با. نبود داشت را انتظارش که خداوندي آن این. بود هم عینکی. زند می شوره موهایش بود معلوم و بود شدن طاس

 وحشتزده و حیران اینک و شنیده را جبرئیل صحبت صداي او اما. کرد نمی فکر کن لویا اله به ابداً دیگر حاال( "هستید؟ کی شما"

 .)نگریست می اتاق درون به

 ".است باال آن که همانی واال، اوپرا": داد جواب شبح

 "نیستی؟ است، زیر آن که همان واال، ي چه نی یکی، آن تو بدانم کجا از": پرسید گري حیله با جبرئیل

 ابزار ي همه توانست می راحت اما بود، ها بنویس میرزا به شبیه پریزاد این هرچند. طلبید می سریع پاسخی و بود جسورانه پرسشی

 ها درخت و آورد در لرزه به را ساختمان برق و رعد و باد شدند، توده پنجره پشت ابرها ناگهان. کند تجهیز را الهی غضب آالت و

شت در ست از را صبرمان داریم ما": شدند واژگون د شته، جبرئیل دهیم می د سبت که شکی فر  کافی دیگر کردي ما وجود به ن
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. بنمایانیم تو به را خود طبیعت نداریم اجباري ما": انداخت پایین را سرش بود، شده غافلگیر خدا خشم از که فرشته جبرئیل ".است

ـــیم وجهی چند چه ـــدادي کردن جمع با را وحدت و باش ـــخت یکپارچه، چه و دهیم نمایش چه دوپارونی همچون اض  نهایتا و س

 روي بر میهمانش که نامرتبی رختخواب به اختیار بی آمیزش مذمت نگاه هنگام این در ".شد نخواهد برمال اینجا در باشیم، نیرومند

 این از دیگر است بهتر".) است نورانی بدنشان نقاط سایر همچون نیز ایشان نشیمنگاه که شد متوجه جبرئیل و( افتاد بود نشسته آن

ــاخ ــاخ آن به ش ــاراتی تو. نپري ش ــتی، ما وجود اثبات بر اش  تنها نه طریق این از و کردیم نازل وحی تو بر رؤیا عالم در نیز ما خواس

ـــکارا نیز را تو واقعیت بلکه خود، طبیعت  می بیدار را تو ما آن در که خوابی برابر در و کردي قیام آن علیه تو اما. نمایاندیم آش

شان مقاومت کردیم شت. دادي ن شت آن بر را ما سرانجام واقعیت از تو وح ضع این در را خود که دا  شب وقت این در ناراحت، و

 که زن این با تا دادیم نجات آســـمان میان از را تو ما آیا. آیی خود به که اســـت رســـیده آن هنگام. بنمایانیم تو به زن این منزل در

 ".باش آماده ما فرمان براي جبرئیل، بري؟ سر به دارد بیمار پاهاي و بور موهاي

 ".رفتم می داشتم خودم اصالً. ام آماده من": گفت فروتنی با جبرئیل

 "!دارم دوستت من کن، گوش. شد تمام و گذشت دعوا جبرئیل، ببین": گفت می الی

ـــبید را بازویش الی ".بروم باید": گفت آرامی به جبرئیل. بودند تنها آپارتمان در اینک  کنم نمی فکر بده، گوش": گفت و چس

ـــرجا هنوز حالت ـــد آمده س ـــع ي درباره نداري حق دیگر اي، کرده بیرون مرا که تو": داد جواب جبرئیل اما ".باش  مزاجیم وض

ضاوت ست که همین لویا اله. رفت بیرون و ".کنی ق ست زمین بر ناچار به که شد پادردي چنان دچار برود دنبالش به خوا ش  بنا و ن

 ترکش بار آخرین براي جبرئیل که بود روزي آن در مرچنت رکا یا و مبتذل هاي فیلم هاي هنرپیشه به شبیه حالتش. گریستن کرد

 .باشد داشته آن به اي عالقه کرد نمی تصور که بود یافته شباهت هایی داستان قهرمانان به حال هر در. بود کرده

* 

 که بود گشته آن جایگزین بخش آرام و روشن شبی رسیده، پایان به خادمش به نسبت خداوند خشم مولود هواشناسی اختالالت

ــده واژگون درختان هاي تنه تنها. کرد می فرمانروایی آن بر اي خامه و چله و چاق ماهی  می حکایت متعالی وجود آن نیروي از ش

شیده، پایین سر روي را تریلبی کاله جبرئیل. کردند سته کمر دُور به محکم که هایی پول با ک ست بود ب  گاباردین جیب در را ها د

ست -برده فرو ستش د سبت که اکنون. بود شکرگزار و شاد خود فرار از شب سکوت در -خورد جیبی کتاب یک به را  مقام به ن

. کرد آن جایگزین را نوین عزمی رانده، بیرون ذهن از را ســـابق تردیدهاي و پشـــیمانی آثار ي همه بود، یافته یقین خود مالئکگی

ــبت عزم ــهر این مردمان که این به نس ــازد نازل آنان بر را مقدس کالم برکت و بازگرداند حق راه به را خدا بی ش ــاس. س  کرد احس

سان شکل به مدتی تا شد آن بر حال این با. انداخت باال شانه تفاوتی بی با و ریزد می فرو قدیمش خود شد زمان. بماند باقی ان  و ر

 .رسید می فرا نیز آن زودي به یقینا هرچند بود، نرسیده هنوز گیرد فرا را کران تا کران از هایش بال که این تا دگرگونی

 واقعی طبیعت شده، مزاج دمدمی و ثبات بی دیگر بار لندن. خوردند می تاب و پیچ ماران چون زده حلقه او گِرد شهر هاي خیابان

 از آکنده خشــمگین، و ســترون اکنونی در کرده گم را خویشــتن احســاس که شــهري اضــطراب. نمایاند می را اش کشــیده زجر و

 و تهی اي آمیزه در که گذشته اجباري حضور تحمل از معوج و کج و خفه شهري. غلطید می فرو مسخره تقلیدهاي و ها صورتک

 شب و روزها و زد پرسه شهر هاي خیابان در را فردایش و شب آن جبرئیل. کشید می خود سوي به را گذشته نگاه همان مسکین
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ـــت به چنان نیز بعد هاي ـــنایی چندي از پس که داد ادامه خود هدف بی گذارهاي و گش  از برایش را خود مفهوم تاریکی و روش

 و تار اکنون که بود اي پُرشکنجه شهر در مداوم حرکت خواستش تنها و نداشت نیازي استراحت و غذا به دیگر انگار. دادند دست

 درهم هاي مسکن و سرزنش و بیهوده شکوه از دولتی بناهاي مجسم، وحشت از ثروتمندان هاي خانه. بود گشته دگرگون آن پود

شاش از فقیرانش برهم و شتند آنچه رؤیاي و اغت شمان از. بود شده ساخته ندا ستی، می که فرشته چ  می جوهر سطح، جاي به نگری

 بر نشسته اي پرنده شکل به که کردي می مشاهده را طبایع برخی سخاوت و ها خیابان در مردم پوست وراي از روح فساد. دیدي

. بودند نشسته بناها هاي گوشه در که دید را هایی کوتوله داشت، برمی گام شده مسخ شهر در که حالی در شد، می ظاهر ها شانه

 هاي کاشی ي گوشه از کرم مانند که کرد مشاهده را اجنه و. ماند می خفاش پَرِ و بال به پَرهاشان که نیرنگ جنس از هایی کوتوله

 هاي توده چشمانش بستن محض به که بود سیزدهم قرن کشیش ریچالموس، مانند. خزیدند می بیرون مردانه هاي آبریزگاه شکسته

 خورشید ي اشعه در خاك ذرات همچون و اند زده حلقه جهان زنان و مردان تک تک گِرد که دید می را ها شیطانک ي ابرگونه

شمان با اکنون نیز جبرئیل. رقصند می ضور به روز روشنایی در چه و ماه نور در چه باز چ شمن ح  پی ها مکان ي همه در خویش د

 .برد می پی هرکجا در شیطان حضور به او. گویم می را شیطان: دهیم باز را اصلیش مفهوم کهن هاي واژه این به بیایید -برد می

روشــان کاملِ خِرَدِ و یادها اندك اندك ظاهراً و بازیافته را مقرّب مَلِک نقش که اکنون  آورد می خاطر به شــد، می ارزانی او به ســُ

 رانده بهشـت از) رسـید می ذهنش به عزرائیل و سـمجزه هاي نام همه، از قبل( فرشـتگان از برخی بزرگ، سـیل از قبل ها مدت که

 کردن ترك با که خطري به اکنون. بودند پدیدآورده را غوالن پلید نژاد و درآمیخته آدم دختران با هوس روي از آنان. بودند شده

ـــاهزاده! موجودات کاذبترین اي. بُرد می پی بود یافته نجات آن از لویا اله ي خانه  نخســـتین که هنگامی مگر! هوا نیروهاي خانم ش

 نیازمند که را آفرینی اعتماد یقین کسـی چه و نکرد؟ تردید خود عقل سـالمت بر شـد، نازل -باد صـلح قرین او نام -پیامبر بر وحی

ست، معلوم خُب کرد؟ تقدیم وي به بود آن سرش خدیجه، ا شید اطمینان او به که بود خدیجه این. هم  پیامبر بلکه دیوانه، نه که بخ

ــت خداوند ــتی خودت انگار بود گفته بود؟ کرده چه او براي لویا اله که حالی در. اس ــرجا کامال حالت کنم نمی فکر. نیس  آمده س

شد سان شکل به که دیوي اي اغواگر، اي دریایی، پري اي! دل سوزش و ستیزه آفریدگار انگیز، ستایش ي الهه اي. با  درآمده ان

 و گرفته کار به او ي سـرگشـته دل فریفتن براي را ظاهر زیبایی چگونه. روشـن طالیی موهاي آن سـپید، برف همچون بدنِ آن! اي

سمانی نیاز بند در و زبون جبرئیل شکل چه را مقاومت ج شقی پود و تار در فروغلطیده و... یافته م شوار چنان ع  ناپذیر ادراك که د

 انتخاب اکنون! بود شده ظاهر موقع به الوجود واجب و کرده رو او به شانس بعداً اما. بود رفته پیش نهایی سقوط مرز تا نمود، می

 راه بزنگاه سر او و ها آسمان و زمین پروردگار پرستش دیگر سوي در و بود حوا دختران جهنمی عشق سو یک در: نمود می ساده

 .بود برگزیده را خدا

: کشــید بیرون بود، یافته آن در گفت می ترك را رُزا ي خانه پیش ســال هزار در وقتی از که را کتابی مانتو راســتی دســت جیب از

 جزییات با ســـودمند مطالعات براي والیت پایتخت. گویم می را خودمان لندن. بود بســـته کمر آن نجات به که بود شـــهري کتاب

 .ي تا الف از را، دانان جغرافی لندن: داد خواهد نجات را شهر. بود خودش خود. بود شده برداري نقشه توضیحات و کامل

 * 
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سپی و جویندگان و تندرو هاي آدم هنرمندان، ي محله به روزگاري که شهر بخش آن در خیابانی کنج در شت شهرت ها رو  و دا

 به مقرّب مَلِک چشــمان داشــت، قرار آن در قیمت ارزان هاي فیلم کنندگان تهیه و تبلیغاتی هاي ســازمان کارمندان مســکن اکنون

شمگیر، عقابی بینی که زیبایی نهایت در جوان مردي. افتاد اي گمگشته سبتا موي چ شت خورده روغن و گون شبق بلند ن  فرق و دا

 جلو به کمی خیابان به پشت ایستاده، رو پیاده لب گمگشته. بودند طال هایش دندان ي همه انگار و بود کرده باز وسط از را سرش

 به ابتدا. بود انگیز حیرت رفتارش. داشت اهمیت سخت برایش ظاهراً که فشرد می محکم را چیزي راستش دست در و شده متمایل

 تمام دقت با و چرخاند می راست و چپ به را سرش انداخت، می اطراف به نظري سپس و شد می خیره داشت دست در که شیئی

ست نمی که جبرئیل. کرد می برانداز را عابران هاي چهره شت کنارش از ابتدا شود، نزدیک او به سرعت به خوا  آنچه دید و گذ

 غریبه مرد. کند کمکش خواهد می گفت و شد نزدیک گمگشته به آرام دیگر بار. است چهار در شش عکس یک دارد دست در

شاره آن به درازش ي سبابه انگشت با که حالی در و گرفت صورتش نزدیک را عکس سپس و کرد براندازش مشکوکی نگاه با  ا

 "شناسید؟ می را مرد این کنید، نگاه": گفت کرد می

ــت جوانی مرد ي چهره دید کرد، نگاه عکس به جبرئیل که همین ــمگیر عقابی بینی که زیبایی نهایت در اس ــبتا موي و چش  بلند نس

سط از را سرش فرق و دارد خورده روغن گون شبق ست کرده باز و شتباه که برد پی. ا  شلوغ خیابان کنج این در که آن و نکرده ا

 بهتر یا جوید، می را اش شــده جا به جا تن که اســت روحی بیابد، میانشــان در را خود شــاید تا نگرد می عابر جماعت به و ایســتاده

 از پس( "کا" یا روح دانند می مالئک که چرا -طلبد می را اش گمگشــته نوري و مادي جســم مایوســانه که اســت شــبحی بگویم

ستن س شته به. ماند نمی برجا روز شبانه یک از بیش ،)پیوندد می بدن به را آن که نوري زرین بند گ ستم از هرچه": گفت گمگ  د

ـــگفتزده او و ".دهم می انجام برایت برآید ـــت در را کا ي چهره و آمد پیش جبرئیل. ماند خیره ش  محکم را او لبان و گرفت دس

ــید ــد، را روحی مقرّب مَلِک گاه هر زیرا. بوس ــاس فوراً روح آن ببوس  می رهنمون حقیقت و حق راه به و یابد می باز را مکان احس

 خود بخت از و بداند را مالئکه ي بوسه قدر که این جاي به و داد نشان خود از آوري تعجب واکنش گمگشته روح این اما -گردد

سگزار شد، سپا سته. بکش خجالت مردیکه": زد فریاد با ضعم من که در  نمایی قدرت چنان سپس و ".قدر این نه دیگه ولی بده، و

 چنان بود چسبیده را خودش عکس که دستی همان با گمگشته بله،. سرگردان روحی از نه آید، برمی جامد جسمی از فقط که کرد

 .خورد گیجی گیج سرش و شد سرازیر آن از خون که کوبید پرودگار سُروش مقرب، مَلِک دماغ توي محکم

 تمسخر با او زدگی فلک به و نشسته زمین سطح از باالتر متر نیم اش قالیچه روي مرچنت رکا ولی بود، رفته گمگشته شد، که بهتر

 جبرئیل جناب. اســت مقرّب مَلِک کند می خیال باش، را این. پیداســت بهارش از نکوســت که ســالی": گفت می و نگریســت می

ــده خُل پاك ــتانه را این. اي ش ــاخته بِهِت و اي کرده بازي را بالدار موجودات این نقش زیادي انگار گویم، می بهت دوس  اگر. نس

ـــور جبرئیل که این با وقت آن ".کردم نمی اعتماد چندان دیدي که هم خدایی آن به بودم تو جاي ـــد همچنان کرد می تص  قص

 ســرهم را جوابت کنایه به خودش بردي اســم[ شــیطان] اوپارنیچه از که این از پس مگر": افزود تر دوســتانه لحنی با دارد، تمســخر

 فرزندان اي: گوید می. شده بیان سادگی به اسالم در نیکی علیه بر بدي تاریکی، علیه نور ها، ارزش بودن مطلق تصور نکرد؟ بندي

 دور آنان از را پوشش گاه آن. شوند رانده بهشت باغ از اجدادتان که شد سبب او هم کند، گمراهتان اغواگر شیطان نگذارید آدم،

شی چنین قبالً بینی می برگردي عقب به تاریخ در اگر -گردند آگاه شرم از تا نمودم شته وجود نگر شتم قرن در آموس. ندا  قبل ه

ست ممکن آیا: گوید می میالد از شد بدي شهري در ا ست و با شد؟ کار در خدا د سیا ترو ده و نبا  که کند می نَقل یهُوه قول از دی
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 من و است من از همه این و. آفرینم می شر و آورم می پدید صلح آفرینم، می تاریکی اما نورم، از اگرچه: است گفته دهم قرن در

ـــیطان مفهوم که بود میالد از بعد چهارم قرن از بعد تازه. پروردگارم ـــته در که بدي و کرد تغییر ش ـــفات از یکی گذش  خداوند ص

 خانواده باشد هرچه. آمد برنمی پسش از واقعی رکاي که بود هایی سخنرانی آن از ".یافت تجلی شیطان وجود در شد می شمرده

 نشــان اي عالقه شــیطان جناب احواالت در مطالعه و مذاهب ســایر به نســبت هرگز خودش و داشــت تعلق چندخدایی ســنت به اش

ــتان ســقوط از پس که رکایی که دانســت می خوب جبرئیل. بود نداده  بدنی و روانی خارجی، وجود کرد می تعقیب را او مُدام بُس

 شــریک مثل چیزي -بداند خودش تخیالت ي زاییده را او توانســت می راحتی به بود؟ چه این آخر پس اما. نیســت واقعی و ندارد

 اما شــد، می پذیر توضــیح هم رکا تاریخی /مذهبی دانش فرضــی چنین با -بود وجودش در که شــیطانی تجســم یا دشــمن، و جرم

 احساس اینجا در( شده فراموشی دچار بعداً و داشته را معلومات این گذشته در آیا دانست؟ می کجا از را چیزها این فرشته جبرئیل

ست چیزي یک کرد می ست، در ست می وقتی اما نی سبت بیهوده که زمانی یعنی "تاریک بخش" آن روي بر را افکارش خوا  به ن

 هرچه که شـــد می روبرو تیره و غلیظ مِه یک با انگار کند، متمرکز بود داده دســـت از را یقینش و کرده تردید خود بودن فرشـــته

ست می آن در دقیقتر  که خاطره این جمله از بود، گرفته فرا را ذهنش اکنون آنچه هم شاید -)دید نمی سایه چند جز چیزي نگری

 زده چمباتمه حوا گوش کنار وزغ مانند بهشت باغ در بودند، یافته را شیطان دشمنش زنون، و بل توري فرشتگان، نایب دو چگونه

ــنوایی، طریق از" ترفندهایش با ــی ش ــت، می حوا خیال ي دامنه به که حس ــور او براي پیوس ــاید بله، ".آفرید می رؤیا و تص  این ش

 -بود داده جاي ذهنش در بود کرده باز را گوشش و چشم لویا اله خواب اتاق در که غریبی موجود مبهم، موجود آن هم را خاطره

ستاده خدا همین هم را رکا شاید صورت این در ساس ي زاییده و درونی اي سایه نه،. بود مقدس هماوردي واقع در و فر  گناه اح

 .کند نزدیک کمال به را او دیگر بار درگیري این با تا بود فرستاده را رکا شاید بود،

 از بچگیت نظرم به": گفت خندان رکا. نداشــت را درد تحمل قدرت او و ســوخت می گزگز حاال آمد، می خون هنوز که بینیش

 .بود فهمیده بهتر شیطان انگار اما ".اي بوده زِرزِروها آن

 دارد؟ دوست را درد اي زنده موجود کدام

 .گریزد می جهنم از بیابد راهی هرکس

 .کرد خواهی چنین تردید بی نیز تو و باشد ابدي عذاب به محکوم هرچند

 درد از دورتر هرچه مکانی سوي به دلیرانه و

 آرامش امید که آنجا به گریخت، خواهی

 .رود می عذاب نابودي و

 تا زند می دري هر به خالصــه و زند می تجاوز و غارت و قتل به دســت بیندازند، جهنم به که را انســان. گفت شــد نمی بهتر این از

صی بلکه ستمالش... یابد خال سته قالیچه روي همچنان که رکا. گرفت دماغش جلوي را د ش  ماوراء عوالم در رفتن فرو به را او و ن

. بداري دوســتم توانســتی می ســرانجام نماندي؟ من با چرا": کند صــحبت تر عادي امور ي درباره کوشــید کرد، می دعوت الطبیعه

 خودمرکزبین بورِ مو بمب آن مثل نه. داشتم یعنی. دارم من اما ندارند، را شدن عاشق ظرفیت ها خیلی. شناسم می را عشق من آخه
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ـــکی که ـــدن دار بچه فکر در یواش ـــت ها زمان آن دیگر. نه هم خدایت آن مثل. داد نمی بروز چیزي تو به اما بود، ش  که گذش

 ".کنند حل را ها آدم مشکالت خدا مثل موجوداتی

ست جبرئیل شتی شوهر تو اوالً": بماند ساکت نتوان سرت فقط من و بود بولبرینگ به مربوط کارش که شوهري هم آن. دا . بودم د

شته، آن از شیده را خدا دیدن انتظار همه این که من مثل آدمی از گذ شته توقع ام ک  او از ام شده نایل دیدارش به که حاال باش ندا

 "گویی؟ می چه هست معلوم اصالً چیست؟ بچه ي قضیه که این دیگر. کنم بدگویی

سی، نمی را جهنم تو": داد جواب سرعت به آمد، می بیرون ضربه ضد حالت از که حالی در رکا  آنِ  از را امتیاز این حتماً اما شنا

ــتی، می من از اگر. کرد خواهی خود ــوهر آن فوراً خواس ــته بولبرینگ ش ــکالی. ماندي الل تو اما. کردم می ترك را کننده خس  اش

 ".واال چه نی هتلِ در. دید خواهیم همانجا را تو ندارد،

 ".دادي هل را ها آن بپري، خودت که این از قبل. ها بچه بیچاره. نداشــتی را فرزندانت ترك تحمل تو": کرد پافشــاري جبرئیل اما

 بیرون را جگرت و دل. آقا جناب آورم می در را پدرت کن صبر کشد، نمی خجالت نزن، حرف دیگر تو": رفت در کوره از رکا

 معلوم خُب. است مادر به متعلق فقط بچه که است معتقد برفیَت سفید خانم شاهزاده آن راستی -!خورم می برشته نان با و کشم، می

ست، شی تخم درد به فقط شماها نه؟ مگر ماند، می سرجایش خودش اما روند، می و آیند می مردها ا شید. خورین می کِ . ها ببخ

 مادرهاي افکار از تو بمبئی، احمق ي بچه اي آخر. گیرد نمی شـــدن کاشـــته ي اجازه تخم از که کســـی باغ، او و تخمید شـــماها

 "دانی؟ می چه امروزي

 گرفته اجازه پدرشان از کنی، پرت پایین به بام پشت باالي از را ها بچه این از قبل مگر چه؟ خودت": داد جواب خشمگین جبرئیل

 "بودي؟

ــبی در رکا ــد گم انفجاري چنان با رنگ زرد دودي میان هولناك، غض ــرش از کاله و رفت عقب عقب اختیار بی جبرئیل که ش  س

شامش در آور تهوع و قوي بویی وقت آن و) ماند باقی پایش کنار رو، پیاده در همانطور و( افتاد سش و پیچید م  اما. آورد بند را نف

ــخت که این با ــتفراغ دچار س ــده اس ــت معده در چیزي بود، ش ــود خارج که نداش  گفت خود با. بود نخورده هیچ بود روز چند. ش

ستبداد از شکوهمند رهایی یعنی جاودانگی، شمش بعد. ا  که بود جوانی یکی. کردند می براندازش تعجب با که افتاد عابر دو به چ

 هم را بینیش و صورت روي و رسید می نظر به خشن بود، شده رنگ قزحی و قوس ها پانک سبک به که موهایی و چرمی کت با

شیده زاگ زیگ رنگ با سري و مهربان ظاهراً و سال میان زنی دیگري و. بود ک شید. بود سر به رو ست بهتر خوب اندی  همین از ا

.هستم خدا مقرّب مَلِک جبرئیل من زیرا کنید توبه": گفت پُرهیجان و رسا صدایی با و کنیم شروع امروز " 

 با خوشــرو زن اما. داد ادامه راهش به و کرد پرتاب جبرئیل کاله در اي ســکه بعد و ".پدر بی ي فلکزده": گفت پوش چرم جوان

سرار حالتی ستش به اي جزوه که حالی در و شد خم سویش به آمیز ا شد جالب برایتان این کنم می فکر": گفت داد می د  و ".با

 موطن به پوســت ســیاه شــهروندان "فرســتادن پس" خواســتار که اســت پرســتانی نژاد افکار حاوي جزوه فهمید نگاه یک با جبرئیل

. است عجیب. نبودند برکنار ها بندي طبقه این از هم ها فرشته انگار. بود پنداشته سفیدپوست اي فرشته را او زن ظاهراً. شانند اصلی

 لحنی و بلند صــداي با و پنداشــته او تردید از نشــانی را جبرئیل ســکوت "...کنید بررســی اینطور را موضــوع توانید می": گفت زن



 AVAYeBUF                                                                                                                                                   سلمان رشدي

246 
 

 به زده مصیبت هاي آدم براي که لحنی بهترین با و پندارد می یونانی یا قبرسی بلکه سفید، سفید نه را او که فهماند او به پُرطمطراق

 "شدید؟ نمی ناراحت کردند، می شلوغ و پُر هست، که جایی هر را، شما کشور و آمدند می ها آن اگر ببینید،": افزود بُرد، می کار

* 

 خاص گروهی به که اعماقی به سقوط نیز و بود شده اش حواله احترام رسم به که اي صدقه اشباح، آزار خورده، مشت بینی رغم به

 عقب بزرگ کار و کند آغاز را خود نیک اعمال تا شد آن بر پیش از بیش جبرئیل بود، روزي تیره و شر مکان و داشت اختصاص

شاندن شمن ن سترش و د شه. برد پیش به را نیکوکاري مرزهاي گ  نجات میدان به میدان را شهر. بود او راهنماي جیب، درون ي نق

 در شـاید پایان در. رفت خواهد پیش شـرقی جنوب در وود، چیپس تا کرده آغاز نقشـه غربی شـمال در فارم هاکلی از. داد خواهد

 .کند بازي گلف دست یک تفریح محض بود، گرفته را "بیابان" مسماي با نام و داشت قرار نقشه مرز لب که زمینی

شمن شید می انتظار راه ي نیمه در حتماً د سمی هر یا ابلیس، شیطان،. ک شته خودش روي که ا  -بود جبرئیل زبان نوك و -بود گذا

شمن ي چهره ضوح به پلیدش و شر حالت و ها شاخ آن با نیز را د ضحتري شکل زودي به حتماً خُب... آورد می خاطر به و  می وا

ــم و گرفت ــک. آمد می یادش هم اس ــت ش ــد می نیرومندتر روز به روز که این نه مگر. نداش ــکوه زودي به که بود همان او. ش  ش

 با بود؟ چی اســم آن. افکند می اعماق ترین تیره به را او و رســاند می خاك به را دشــمن پشــت دیگر بار و گرفت می باز را دیرینه

 .آورد خواهد یاد به موقع به نیست، مهم چین، چه، چو،. شد می شروع "چ" حرف

* 

 با جبرئیل گذاشت نمی و داد می شکل تغییر خواست می دلش طور هر هوا بی. شد نمی تسلیم برداران نقشه ي سلطه به فاسد شهر

 گوشت از که بسیاري هاي ستون انتهاي در و پیچید می خیابانی در روزها بعضی. کند دنبال را خود مقدس خواست ترتیب، و نظم

 بُرج مانند آشنا و بلند بناهاي آن فراسوي و بود نشده رسم نقشه در که یافت می بیابانی در را خود بود، شده ساخته ها انسان خون و

ــم به تلفن ي اداره ــرهاي همچون یاد در انگار که خوردند می چش ــه قص  پارك میان از خیزان و افتان گاه. ریختند می فرو اي ماس

شت می شکل یک و انگیز شگفت هاي سید می شهر مرکز شلوغ هاي خیابان به و گذ  مبهوت دیدگان برابر در که همانجایی. ر

سمان از رانندگان سید باران آ  خنده صداي غالباً ها سراب و شیاطین مامن این در. کرد می سوراخ را ها خیابان کف و بارید می ا

ــنید می ــهر: ش ــخره به را او ناتوانی ش ــم و گرفت می مس ــلیمش راه به چش ــت می. بود تس  مرز از دارد آنچه که بفهماند او به خواس

 بلند صــداي با بود چهره بی هنوز که دشــمنش به خطاب جبرئیل. اســت ناممکن دگرگونی و تغییر و رود می فراتر جبرئیل ادراك

 بر عظیم کار آن ي عهده از عاقبت و نباشد کافی نیرویش که داشت بیم آن از. طلبید می تازه اي نشانه خداوند از و گفت می ناسزا

ــه. نیاید ــد می مبدل گان مالئکه ترین آلوده و ترین فلکزده به کم کم خالص  و حالت بی و چرب موهایش کثیف، هایش لباس. ش

 .رسید "فرشته" متروي ایستگاه به که بود بار فالکت وضع این در و بود زده نیش گُله به گُله ریشش

 سرش که حالی در جبرئیل. گشودند می بود بسته ها شب که را آهنی مشبک در قفل تازه ایستگاه کارکنان زیرا زود، صبح حتماً

 خیابان ي نقشـه. (شـد ایسـتگاه وارد کشـید، می زمین روي لخ لخ را پاهایش و برده فرو ها جیب ته به را ها دسـت انداخته پایین را

 .اشک از پُر دیدگان با دید اي چهره کرد باز که را چشمش.) بود انداخته دور پیش ها مدت را شهر هاي
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 ندیده صبح این از خیري که من": داد پاسخ تلخی به بود نشسته فروشی بلیت ي باجه پشت که جوانی زن و ".خیر به صبح": گفت

 که شـــما": کرد نگاهش ناباورانه دختر و ".فرزندم باش آرام": گفت جبرئیل. شـــد ســـرازیر بهاري ابر چون هایش اشـــک و ".ام

شیش ستید ک ستم جبرئیل مالئکه من": داد جواب دختر آزمودن براي جبرئیل ".نی سته هوا بی که همانطور دختر و ".ه  بنا بود، گری

 آســان چندان کردنش در به میدان از ".کنند می آویزان کریســمس درخت روي را ها فرشــته عکس فقط اینجا در": خندیدن کرد

ـــمان به را نگاهش که حالی در. نبود ـــتم جبرئیل من": کرد تکرار بود دوخته دختر چش ـــکلت. هس  از که او و ".بگو من به را مش

ـــتش": گفت کرد می تعجب خودش ـــه نمی باورم راس ـــه دالمو و درد ي همه خوام می انگار. ش  معموالً . بگم ولگرد یک ي واس

 .کرد صحبت به شروع و "دونین؟ می نیستم، اینطور

 احمقش خواهر که حاال خصــوص به. داد می را مادرش و پدر خرج و نداشــت بیشــتر ســال بیســت. داشــت نام فیلیپس اورفیا دختر

 نام مســـکی اوریا -بود کار در هم جوانی مرد البته -جوان مرد. بودند کرده بیکار کار از را بود فیزیوتراپیســـت قبالً که هیاســـینت،

شت سور دو اواخر این. دا سان ستگاه در تمیز و تر و نو آ شته کار ای شان که بودند گذا سؤولیت  هاي ساعت در. بود اوریا و اورفیا با م

 بیشتر آسانسور یک روز، هاي ساعت ي بقیه در اما کرد، گفتگو شد نمی رفتند، می پایین و باال مُدام آسانسور دو هر که شلوغی

 با را اوقات بیشتر بود طور هر اوریا و نشست می داشت قرار آسانسور اتاقک کنار که فروشی بلیت ي باجه در اورفیا. کرد نمی کار

 به ناالن اورفیا. بودند همدیگر شــیداي و واله. کرد می خالل را هایش دندان و داد می تکیه براقش آســانســور در به. گذراند می او

 بود خلوت ایسـتگاه که بعدازظهر روز یک ".کنم فکر ره می یادم که دارم عجله آنقدر. ره می در دسـتم از اختیار": گفت جبرئیل

 به چشمش که همین جوان و بود ایستاده روبرویش کرد می خالل را دندانش داده، تکیه اوریا که همانطور و برخاسته باجه پشت از

 پله از که روز هر هم دختر آمد، می کار سر سبکتري هاي قدم با اوریا پس آن از. بود کرده رها را خالل بود، افتاده او نگاه حالت

شت در را خود شد، می سرازیر زمین اعماق سوي به ها سه. یافت می به شان بو . شد می آلودتر هیجان و تر طوالنی دَم به دَم های

 دختر، بسه": گفت می که حالی در ناچار اوریا و شود جدا او از توانست نمی آمد، می در صدا به آسانسور زنگ که گاهی دختر

 از و کند می غرور احساس اونیفورم پوشیدن از گفت می دختر به. داشت دوست را کارش اوریا. زد می کنار را او ".منتظرند مردم

 خواست می. آمد می راضی خود از کمی دختر نظر به. شود می ارضا جامعه به زندگیش و عمر تقدیم و مردمی خدمت یک انجام

 را طرف بود ممکن و کرد نمی دوا را دردي گویی رك اما ".نیستی بیشتر آسانسورچی یک اینجا در تو جان، اوري": بگوید او به

 .برد می فرو اوري دهان توي یعنی داشت، می نگه را زبانش که است این. برنجاند

شان و بوس روزي ستش زد، می گاز را گوشش که حالی در دختر و کشید کنار را خودش مرد. شد تبدیل نبرد به تونل در کنار  د

 "هستی؟ عصبانی دستم از": پرسید داد می ادامه که همچنان دختر و "اي؟ شده خُل مگر": گفت مرد. برد فرو او شلوار داخل را

 شانس. بود کرده شکایت ها آن از بود توئید جنس از لباسش که سري به روسري خانم. گرفتند را مچشان عاقبت که شد اینطوري

 بشود آسانسور وارد نداشت حق یعنی کند، کار زمین روي بود مجبور اورفیا پس آن از اما. نخواستند را عذرشان که بودند آورده

ــی بلیت فقط کارش و ــغل که این آن از بدتر. بود فروش ــل به را قدیمش ش ــگلترین واتگینز، راش ــتگاه دختر خوش . بودند داده ایس

شمناك شل. کنند می کار چه تو آن دانم می": غرید خ  دارد که بینم می را اش ریخته هم به موهاي و قیافه باال میاد ها پله از که را

 .آمد نمی اورفیا بر و دُور زیاد روزها این اوریا ".کند می درست
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 نگاه از چشــم توانســت نمی حال این با و ".نیســتی فرشــته تو اما. گفتم بهت بود دلم تو هرچه که کردي کار چه دونم نمی": گفت

 ".گذرد می چه دلت در دانم می من": گفت جبرئیل. بردارد او ي خیره

 در و کردند می ســـرایت جبرئیل به دختر نیرومند امیال آهان،. گرفت را دختر دســـت و کرد باجه ي پنجره درون به را دســـتش و

سیر توان. شدند می لبریز درونش سارت آن دختر و دید می خود در را او حاالت تف ست می واقعاً که چنان که یافت می را ج  خوا

ــخن و کند رفتار ــارکت توانایی. آورد می یاد به آنچه بود این. بگوید س ــت وقوع به بعداً آنچه که طوري به. را حریف با مش  پیوس

شان ي نتیجه صیات آخر گفت خود با. بود اتحاد صو شی بلیت ي باجه درون فیلیپس اورفیا. بازیافتم را مالئکگیم خ شمان با فرو  چ

سته ست بدن و ب  همراه نیز جبرئیل لبان و -داد می حرکت سختی به را لبانش و رسید می نظر به سنگین. بود افتاده صندلی روي ُس

 .شد تمام خب، -جنبید می آن

ستگاه، رئیس هنگام این در شمگین و اندام کوچک مردي ای شتر مو تار نُه که خ شت بی  زده، باال گوشش کنار از هم را ها آن و ندا

سش ي کله روي سبانده طا سک مثل مرتبه یک بود، چ  آهاي،": زد فریاد جبرئیل به خطاب و تو پرید در از بازي شب خیمه عرو

 اورفیا به چشمش که رئیس. نخورد تکان جایش سر از جبرئیل ".کنم می خبر پلیس واِلّا چاك به بزن زود کنی؟ می داري کار چه

 ي یقه. بودیم ندیده دیگه شــو جوري این. فیلیپس خانم داره قباحت": کشــیدن داد کرد بنا آمد، می بیرون هپروت عالم از که افتاد

ستاد، اورفیا ".ایواهللا که واقعاً. زنه می هم چرت وقت آن. گیره می مَرده هرچی ُشویَش چتر پوشید، را بارانیش ای شت را تا  از و بردا

سؤولیت بی را دولت اموال دارید". آمد بیرون باجه  خودتون چشم از دیدین هرچی واِلّا جاتون، سر برگردین زود کنید؟ می رها م

ــوي به اورفیا ".دیدین ــد روانه مارپیچ ي پله س ــروع و ش ــترس در را کارمند که رئیس. کرد رفتن پایین به ش ــوي به دید نمی دس  س

 اي خزیده بیرون اي شده خراب هر از. ببند را فلنگ ام، تو با. کن گم را گورت زود": گفت و کند تالفی او سر تا چرخید جبرئیل

 ".همانجا برگرد

 ".هستم آسانسور منتظر" داد پاسخ تمام وقار با جبرئیل

سید پله آخرین به که همین اورفیا شمش ر سلی اوریا به چ شه مثل که افتاد م شل و بود داده تکیه در به همی  کیف لبخند واتگینز را

 دســت راشــل اي داده را دندانت خالل حاال تا": گفت تمام آرامش با. کند چه دانســت می اورفیا بار این اما. داشــت لب بر آلودي

 ".آید می خوشش حتماً بزند؟

 وقت آن. کرد ســاکتش او نگاه اما ".اورفیا نکن ســبُک را خودت قدر این": که کرد شــروع اوریا. ماندند مبهوت و مات دوتایی

: بود دوخته او به خیره همانطور را نگاهش ".اوري آره": گفت آهسته اورفیا. رفت سویش به سُست هاي قدم با و گذاشت را راشل

ــور طرف به برو حاال. مامان پیش بیا جونم، بیا" ــانس ــت چیز همه و باال ریم می بعدش. بزن را دکمه و آس ــه می درس  انگار اما ".ش

 راشــل. خورد نمی جم دیگر او و نزدیک، خیلی بود، ایســتاده نزدیکش واتگینز راشــل. آمد نمی دیگر. شــد چیزیش یک اوري

ـــل گِرد را بازویش اوریا و ".نده زحمت خودش به بیخود بگو. اوریا بگو بهش خودت": گفت ـــحنه اورفیا. کرد حلقه راش  را ص

 بود گرفته دست در طوري را دستش جبرئیل که این از پس. داشت ایمان آن به بود، باالتر تصور از نه،. بود نکرده تصور اینطوري

 من به نگذار": زد فریاد راشل. رفت جلو حاال. گذرد می دارد چه فهمید نمی درست. بود مانده متحیر و مات بودند، نامزد انگار که

 و داشــت نگهش محکم گرفته، دســت در را اورفیا هاي مُچ اوریا هنگام این در ".کند خراب را اونیفورمم خواهد می. بزند دســت
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 کار تو براي آســانســور دیگه بعد به این از": داد ادامه اوریا. شــد شــل ناگهان اورفیا ".کنیم ازدواج هم با قراره": کرد اعالم را خبر

ـــل که همونطور و فیلیپس اورفیا کنه، نمی ـــر با زنان نفس اورفیا ".نداره اي فایده دیگه ها بازي این گه می راش ـــع و س  هم به وض

 دو. رســید گوش به شــد می ایســتگاه وارد که قطاري صــداي. نشــســت زمین روي داد، می تکیه تونل دیوار به که حالی در ریخته،

ـــان که حالی در نامزد ـــرِ کردند، می مرتب را خودش ـــت س ـــان پُس ـــکی اوریا. ماند باقی همانجا اورفیا و دویدند هاش  جاي به مس

ـــل ".تیزي و تند زیادي من براي تو دختر": گفت خداحافظی ـــت با واتگینز راش ـــه دس ـــتاد اوریا براي اي بوس  درِ  دَم اوریا و فرس

 ".داري دوست که غذاهایی آن از. پزم می شام برایت خودم امشب": گفت راشل. کردن خالل کرد بنا آسانسور

 شــیطان احمق. کثیف ي مردیکه": زد فریاد جبرئیل دیدن با شــکســته ي پله هفت و چهل و دویســت پیمودن از پس فیلیپس اورفیا

 "من؟ زندگی به بزنی گند بود خواسته تو از کی صفت،

* 

. دانســت نمی را مغازه محل گذشــته این از. بود شــده ناپدید باشــند، کرده خاموش را المپش گویی که چنان هم، نور ي هاله حتی 

 بار کفرآمیز افکار. اندیشــید می هایش تالش بیهودگی به و بود نشــســته ایســتگاه نزدیک کوچک پارك در نیمکتی روي جبرئیل

 حقه اگر بود؟ چی واال دبه تقصــیر بردند، می جایی به اشــتباها را آن و بود نادرســت دبه روي اتیکتِ اگر: آوردند می هجوم دیگر

شه گناه زد، می حلقه پرواز حال در ي الهه سر دُور به رنگ آبی ي هاله یک و شدند نمی کارگر سینمایی هاي  به بود؟ چی هنرپی

 شکسته گردن به تقصیر آیا بود؟ کی تقصیر ببینم، بگویید لطفاً... بود درنیامده آب از درست بازیش فرشته که هم حاال دلیل همین

عالی موجود آن که این یا بود، خودش ي  بوته میان در ناامیدي، و تردید از مملو پارك این در ها بچه بود؟ کرده خرابی کار مت

 ي قصه به فرشتگان سقوط ي اندیشه. لندن ان، او دي -ان او ال: کردند می بازي ریز هاي پشه ي ابرگونه هاي دسته و رز گل هاي

 و نیک دانش ممنوع، ي میوه چشیدن بوده، اخالقی همیشه مشکل ها آدم مورد در. ندارد شباهتی بهشت از حوا و آدم شدن رانده

 معیارهاي و چشید آن از هم مَرده او ي گفته اثر بر بعد و زد گازش زنه اول. خوردند و ندادند گوش بخوري، آن از نباید گفتند بد،

. بخشید داوري توان ها آن به که بود کرده تقدیمشان را ها ارزش سیستم مار واقع در: دادند می سیب طعم که آمدند پدید اخالقی

ــبت داوري حتی ــر بعدها و. خدا خود به نس ــد پیدا ناجور هاي پرســش ي همه ي کله و س  آخر مرگ، چرا رنج، چرا بدي، چرا: ش

 خود حدود و حد از کوچولویشان هاي بنده نبودند مایل ایشان جناب باشد هرچه. شدند رانده بیرون به بهشت از که بود این چرا؟

 تفنگ وقت آن "چیکار؟ اومده اینجا غریبه و عجیب یارو این": خندیدند می دزدکی و کردند می نگاهش ها بچه -.کنند تجاوز

 بیایید آنجا از" گفت زنانه صــداي یک. اســت پا و ســر بی هاي آدم این از پنداري رفتند، نشــانه ســویش به را پالســتیکیشــان هاي

 چی نشــنیدید": بود میلی بی از پُر صــدایش. صــورت بر فراوان مک و کک با مو ســرخ و رو ســفید پوش، خوش بود زنی "...کنار

 پلیسی مشخص کار یک جز چیزي واقع در: داشت بستگی آسمانی قدرت به تنها فرشتگان سقوط که حالی در ".باشید زود گفتم؟

 بود معلوم اما. بود الزم دیگران تشویق براي که... و سرسختی و نیکی دادن نشان ها، سرکشی و ها نافرمانی براي تنبیه. نبود آسمانی

ست که شود می پیدا آفریدگاري کدام آخر. ندارد اعتماد خودش به چندان متعالی جناب این شته دو شد ندا  اش آفریده بهترین با

 چراي و چون بی اطاعت و ســرســپردگی به نســبت و کند می حکومت وحشــت ایجاد با که کیســت آن بدهد؟ تمیز بد از را خوب

ــرار همکارانش نزدیکترین ــیبري هولناك آتش به را مخالفین ورزد، می اص ــتناك کوالك و س  در... کند؟ می گرفتار جهنم وحش

 می فرو اش کله در را ها آن شـیطان -زبوب بیل -ابلیس خود حتماً و بودند اهریمن کار فکرها این. گرفت را افکارش جلوي اینجا
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 آنقدر باید. نبود درســـت راهش کرد، می مجازاتش بود داده دســـت از را ایمانش قبالً که این جُرم به هنوز وجود آن اگر اما. کرد

 تاریکی میان در همچنان کرد، می خالی را ذهن که حالی در. یافت می باز تماما را نیرویش و شد می پاك روحش تا داد می ادامه

شنایی جایگزین که ست شد می روز رو ش شا را ها بچه بازي و ن سمون دیپ، ایپ). کردند می بازي دورتر حاال( کرد تما  -آبیه آ

 درشت چشمانی با اي جدّي ي ساله یازده پسر ها، بچه پسر از یکی اینجا در و -تمیزي چون نه -کثیفی چون نه. نیستی تو کیه کیه

 ".هستی پریان ي ملکه تو گه می مامانم": خواند می و است زده زل او به که دید را

 مَلِک کنند، می درســت هجوآمیز شــعرهاي برایت هم ها بچه دیگه حاال": شــد ظاهر جواهراتش و فاخر هاي لباس با مرچنت رکا

 ".جان عزیز اي نبرده پیش از کاري انگار. کنی قانع نتوانستی هم را فروش بلیت ي دختره آن حتی. خدا مقرّب

* 

 حیرت و بهت میان در رکا. بود نیامده او ریشـــخند براي تنها بود، ســـپرده مرگ دســـت به را خود که مرچنت رکا روح بار این اما

ــرش بر تاکنون که بالهایی که کرد اعتراف جبرئیل ــت بوده خودش کار آمده س ــرش. اس ــید داد س  چیز همه اي کرده خیال" :کش

 شنیدن با و کرد می صحبت بمبئی شیک ي لهجه با را انگلیسی ".کنم حالیت بذار جون پسر نه است؟ باال آن که است آدمی دست

شرده اش گمشده شهر غربت غم از جبرئیل دل آن شت کارها این به کاري رکا اما شد، ف . مُردم تو عشق از من که نره یادت": ندا

 آدمی. بگیرم را انتقامم و کنم خراب یکسره را زندگیت که است این اولیش. دهد می حقوقی و حق من به همین عوضی؟ فهمیدي

 سرت به بال دارم است مدتی. است این قانونش حال هر در نه؟ مگر بکشد، فالکت باید باشد شده اش معشوقه خودکشی باعث که

 آمده خاطر این به نه؟ آمد، می خوشت بخشیدمت؟ می زود چه آید می یادت. ام شده خسته هم کار این از دیگر حاال و آورم می

ـــحبت اش درباره خواهی می. دارد وجود آمدن کنار براي هم هایی راه بگویم که ام  دیوانه همینطور دهی می ترجیح یا کنیم، ص

 ".نیستی بیشتر خیابانگرد ولگرد یک تو بیچاره، اي؟ شده فرشته کنی خیال و بیاوري در بازي

 "چیست؟ آمدن کنار از منظورت": گفت جبرئیل

ــان نگاهی و مهربان لحنی با و کرد تغییر حالتش ــت معلوم خوب": گفت درخش ــته اس ــت کافی. من ي فرش  کوچک قدم یک اس

 ".برداري

 .دارد دوستش گفت می اگر شد می چه

 :دارد دوستش که کرد می ثابت او به. آرامیدند می یکدیگر کنار در بار یک اي هفته و آورد می زبان به را آن اگر شد می چه

ضر اگر  دیگر وقت آن". بگذراند او کنار در رفت، می سفر به کار براي بولبرینگش شوهر که ها وقت آن مثل را شبی شد می حا

 که شهري کردن آزاد و دگرگونی و تغییر توهّم این اسارت از تو و کشم می دست آوردم سرت بر شهر این در که بالهایی این از

 پریده رنگ خانم آن با توانی می حتی. آرام. شود می آرام چیز همه و آیی می بیرون اند، کشیده میخ چهار به را آن کنی می خیال

ــطح در و کنی زندگی ات ــتاره جهانی س ــوي بزرگی ي س ــود توانم می چطور پس ام، مُرده که من ببینم، بگو آخر. بش ــم حس  باش

ـــق یک نه،. دارم اهمیت برایت او ي اندازه به بگویی خواهم نمی جبرئیل؟ ـــت کافی برایم دو ي درجه عش ـــقی. اس  یک مانند عش
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 بگو را کوچولو ي کلمه دو آن کنی؟ می فکر چی خب،. دهند می ســفارش اصــلی غذاي کنار در که اضــافی خوراك بشــقاب

 ".دیگه

 ".بده فرصت من به"

ـــی هم. کردي می رَوي زیاده هم خیلی بودي، موافق آن با قبالً خودت خواهم، نمی تو از اي تازه چیز که من" ـــباح با آغوش  اش

 نه؟ مگر بود، تماشــایی خیلی. گویم می را قایق انبار شــبِ اي؟ کرده فراموش را پیر دایموند رُزا ي خانه مگر. نیســت هم بد چندان

ست بودن شبح امتیازات از این. دربیایم توانم می بخواهی تو که شکلی هر به من بده، گوش بود؟ کی کارِ کنی می فکر ست. ا  دو

شینی ي دوره ي عجوزه آن با دوباره داري شی؟ قایق انبار توي غارن سرانه نورد کوه آن عین زنی با خواهی می. مجی اجی، با  ي پ

 کشید می را انتظارت پیریه مرگ از بعد که آن کردي فکر. کازم آال کازو، آال. باشه خُب بشوي؟ آغوش هم برفیَت گلوله شیرین

 "بود؟ کی

 داده در تن طبیعت قوانین هژمونی به پنداري. ماندند مبتذل و تغییر بی همچنان ها خیابان و زد قدم شهر هاي خیابان در را شب تمام

ــحنه روي بر هنرمندي مانند مقابلش در جبرئیل، قد از بلندتر ارتفاعی در پرنده ي قالیچه روي بر رکا و بودند  و کرد می حرکت ص

 خواند، بود ترانه هرچه. بود عاج جنس از اش گوشه یک که نواخت می اي دهنی ساز و خواند می را عاشقانه هاي ترانه شیرینترین

 حضـور در رقاصـه کالی آنار که اي جسـورانه ي ترانه مانند قدیمی هاي فیلم اشـعار بهترین تا گرفته فیض احمد فیض هاي غزل از

 سلیم شاهزاده به را خود ممنوع و نافرجام عشق رقاصه ترانه این در -بود خوانده 50 ي دهه در اعظم، مغول فیلم در مغول شاه اکبر

ـــق از باید چرا" یعنی تقریباً که دارناکیا؟ کیاتو یار پی: گوید می -کند می تقدیم ـــید؟ عش  بود تردید گرفتار که جبرئیل و "ترس

ساس ست می آنچه آخر. کند می متمایل رکا به را او و کشد می بند به را دلش موسیقی جادوي کرد اح  خودش که همانطور خوا

 .نبود بزرگ چندان گفت می

 :خواند را فیض اشعار رکا. بست را چشمانش و نشست. یافت دیگري نیمکت و رسید رودخانه به

 دلبندم، نگیر را سراغم

 .بودم قدیمت عاشق که من

 دلبندم، زیبایی همچنان من

 هایی غم که هیهات

 کند می خانه دل در عشق درد جز به

 .گیرد می فرا را جان دیگر هایی لذت و

 .دلبندم نگیر را سراغم

 .بودم قدیمت عاشق که من
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ــت از جبرئیل ــته هاي پلک پش ــاعري. نبود فیض نه، دید، را مردي اش بس  در. بود بعل نامش بله، -بود خمیده و پیر مردي دیگر، ش

ـــد می چگونه کرد؟ می چه اینجا ـــت می انگار کرد؟ توجیه را رفتارش ش ـــنگین زبان بگوید، چیزي خواس  فهم الکنش گفتار و س

شکل را کلمات سش دو ماهوند از اي، تازه ي ایده هر... ": کرد می م سش اولین. شود می پر : شود می طرح او ضعف هنگام پر

 و جاه به خواهند می و شوند می همساز جامعه سوداگري روح با که مردانی آن از سازشکارانی؟ ي زمره در آیا چیست؟ تو مفهوم

 وزش با اما بشکنند، حاضرند که هایی سرتق و ها دنده یک آن از شدگانی، لعنت تبار از که این یا بمانند، باقی آن در و برسند مقام

ــر باد ــد هر از بار نُه و نود یقینا که ها آن از نکنند؟ خم س ــت بار، ص ــوند، می نابود و نیس ــدمین در اما ش  می رو و زیر را دنیا بار ص

 ".کنند

 "چیست؟ دوم سؤال": پرسید بلند صداي با جبرئیل

 ".بده را اولی جواب اول"

* 

حَر صـبحِ جبرئیل  جبرئیل -بود کرده سـاکتش تردید و انتظار. نداشـت خواندن توان دیگر که دید را رکا و گشـود را دیدگانش سـَ

 مِه جور یک تو. دشـمنش نه هسـتی، متعالی وجود آن نه تو. اهللا الی اله ال. اسـت حقه یک این": گفت او به کنده پوسـت و صـاف

ستی متراکم ست ممکن تا دو ما آمدن کنار جانم نه. همین فقط. ه  دوزي برودري و زمردها وقت آن ".کنم نمی معامله مِه با من. نی

 ناپدید ســپس و مچاله نیز آن که ماند برجاي اســکلتی تنها و ریخت فرو تنش گوشــت بعد و ریختند فرو یک به یک که دید را ها

 شــد، ناپدید و پرید خورشــید جهت در و آمد در پرواز به غضــبناك و خروشــان بود مانده باقی رکا از آنچه وقتی ســرانجام و شــد

 .شکافت را فضا گوشخراش فریادي

 .آخر در بار یک جز به بازنگشت، دیگر او

شت یقین که جبرئیل شی در دا شته، پیروز آزمای ساس گ شته دوشش از را سنگینی بار کرد اح  می سبُکتر و شادتر دَم هر و اند بردا

 ي سلطه او. کرد می کار به شروع واقعاً دیگر اکنون. شناخت نمی پا از سر شادي از کرد، طلوع کامال خورشید وقتی که این تا شد

 هم در ابد براي ببندند، ترانه و هوس زنجیرهاي با را پایش و دســت خواســتند می که زنانی ي همه و کن لویا اله و رکا دشــمنانش،

 آثار آخرین. بله -رود می میان از بدنش سنگینی و تراود می سرش پشت در اي نقطه از نور کرد می احساس دیگر بار. بود شکسته

 از بدنش که گشت می مبدل اثیري موجودي به رفته رفته و شد می ارزانی او به مجدداً پرواز توان و داد می دست از را بودن انسان

 یک هر روي از که این یا -کند پرواز پیر ي رودخانه باالي در و بیاید بیرون سرپناه زیر از توانست می اکنون. بود هوا و نور جنس

سیده آن وقت. نگذارد زمین بر پا هرگز دیگر و بپَرَد آن هاي پل از شم که بود ر  زیرا. شود پدیدار شهر این در شکوه با اندازي چ

 به ترس از شک بدون مردم شد، می ظاهر افق در دم سپیده انوار در غرق کننده، خیره جالل آن با مقرّب مَلِک جبرئیل که هنگامی

 .کردند می استغفار گناهانشان از و لرزیدند می خود

 .کشیدن قد کرد بنا که بود این



                                                                                                            (   آواي بوف )                                                         آیات شیطانی

      253  
AVAYeBUF. com 

ـــاعت که این با بود، غریبی چیز اما ـــلوغی س  می رودخانه کنار از که اتومبیلی ي راننده همه آن از بود، مرور و عبور تراکم و ش

 مردمانی کشور اینجا. است معلوم خُب! کند توجه حضورش به که این یا بیندازد، سویش به نگاهی نیم که نبود نفر یک گذشتند،

 -اســت ابهام ي پرده در پوشــیده گذرد، می فرشــتگان و آدمیان میان آنچه که آنجایی از و. بودند کرده فراموش را دیدن که بود

 به قرآن در وجود این با آدمیزادند، و خداوند میان رابط هم و دارند، دست در را طبیعت اختیار هم حال عین در مالئکه یا فرشتگان

 توان که است این سمبولیک ي جمله این از منظور ".کنند اطاعت آدم از دادیم فرمان فرشتگان به ما" که است شده ذکر روشنی

 تواند می دانش کسب طریق از انسان و است نهفته انسان وجود در آنند ي نماینده فرشتگان که طبیعت نیروهاي و طبیعت بر تسلط

 تنها ها مالئکه. بکند توانســت نمی کاري بود، خشــمگین ســخت اعتنایی بی این از که مقرّب مَلِک جبرئیل -کند پیدا دســت آن به

 اخطار متعالی وجود به اول از شــد خوب! طرفیم کســانی چه با. باشــند شــنیدن به مایل آدمیان که دارند گفتن ســخن توان هنگامی

 که بگمارید زمین روي بر را موجوداتی خواهید می آیا": بود پرســیده. نیســتند بیشــتر تبهکار و جانی مشــتی ها این که بود کرده

 شـــد همین خب،. کند می چه داند می بهتر خودش که بود داده پاســخ متعالی وجود آن و "کنند؟ می پیشــه خونریزي و بدکاري

. رفتند می پیش و پس به کوها شــب مانند و بودند چپیده هاشــان قوطی توي ســاردین مثل و بودند زمین اربابان ها آن حاال. دیگر

 .بود خون از پُر هایشان روزنامه و سیاهکاري از آکنده افکارشان

 بود قادر که موجودي بن، بیگ ساعت از بلندتر و نیکی و تاللو از پُر آسمانی، موجودي چشمشان جلوي اینجا. نیست کردنی باور

 مورچه موجودات این وقت آن بود، شده ظاهر بایستد، تایمز ي رودخانه سوي دو در گشوده هم از پاهاي با معابد هاي ستون مانند

ــوص رادیویی ي برنامه در غرق اي ــدایی با. بودند یکدیگر به گفتن بیراه و بد و رانندگان مخص ــوي دو بناهاي تک تک که ص  س

 و زلزله از تا نیامد بیرون دوان دوان نفر یک حتی. نکرد توجه کس هیچ باز و ".جبرئیلم من": گفت آورد در لرزه به را رودخانه

 .بودند خواب و کر و کور شان همه. بماند امان در ها ساختمان لرزش

 .داد می خرج به عمل شدت باید. گرفت را تصمیمش

ـــید، عمیقی نفس. بود جاري برابرش در اي رودخانه مانند ترافیک ـــایش غول پاي کش  با تا رفت جاده میان به و کرد بلند را آس

 .شود رو در رو ها اتومبیل

* 

 با کچل، و ریزه مردي اتومبیل سـر آخر. برگرداندند الی آپارتمان به زیل و زخم بازوي و کبود صـورت و سـر با را فرشـته جبرئیل

شت لکنت بدجوري که زبانی و براق اي کله سودیا،. اس. اس را خودش بود طور هر و دا  را او کرد، معرفی فیلم ي کننده تهیه سی

شه به سودیا. بود آورده عقل سر بر کرده، پرتاب اي گو  یه یه نمیاد بدم گاهی چون. سکی وي وي گن می می من به": گفت سی

شتر هم با وقتی( ".کارتم کا کا اینم خانم، خا بفرمایید. بزنم گیالس  باال را راستش پاي شلوار ي پاچه سیسودیا بودند، شده آشنا ب

صوص بزرگ عینک که حالی در و کرد می خم را زانویش و زد می شت، می آن روي را سینماگران مخ  اي اي": گفت می گذا

سه خنده از الی ".منم این صب ال اما بینم، می راحت را سینما سی هاي فیلم": داد می ادامه او و رفت می ری  ز گاهی زندگی ز الم

ـــودیا ".میاد جلو زیادي ـــیس ـــب آن.) بود دوربین اندکی س ـــودیا ش ـــیس . بود زده جبرئیل به همان با و بود کرده کرایه لیموزینی س

شبختانه صادف خو شن ت سلومو شه و گرفت سرعت شد نمی ترافیک آن با که بودند آورده شانس. بود ا  روي از قدیمی ي هنرپی
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 ي چهره که ســیســودیا و "هســتم؟ کجا من": بود آورده زبان بر را ســینمایی ي جمله ترین قدیمی و آورده در ســر ماشــین کاپوت

. باشی باید با که همانجایی": که بگوید خواست می بود، بازشناخته اتومبیل ي شیشه پشت از را گمشده خداي نیمه آن اي افسانه

 ".ماشین ما جلوي پرید دفعه یک ي اون ا. بود معجزه م. نشکسته هایش استخوان اُ": گفت الی به ".پرده روي

ـــتی پس گفت خود با الی ـــرت به بالیی بار هر انگار. برگش ـــر اینجا از آید می س ـــوع به دوباره کننده تهیه. آوري می در س  موض

 ".دارم دوست دو خیلی زهرو اون ا چون چ. خندس محض. سیسودیا اسکاچ گن می می ها بعضی": پرداخت دلخواهش

ـــروب گیالس یک بفرمائین. آوردین منزل به را جبرئیل کردین لطف خیلی": گفت بود، فهمیده را منظورش تازه که الی  میل مش

 ".کنین

 روز یک امروز هند ســینماي تمام و من براي ب! البته البته،": گفت کوفت می هم به را دســتش دو کف که حالی در ســیســودیا

 ".نشدنیه ن فراموش

* 

ـــیا ـــتهاي با که حالی در کهن آلیس ـــتوران هاي چنگال از یکی کرد می مزه مزه را ماهیش خوراك فراوان اش  دماغ زیر را بلوم رس

 است بوناپارت ناپلئون کرد می خیال و بود پارانوئید اسکیزوفرنی دچار که اي دیوانه آن ي قصه شاید": گفت و داد تکان دخترش

 در هستید؟ ناپلئون شما آیا که پرسیدند او از و کردند وصل را دستگاه. کنند آزمایش را او سنج دروغ با شد قرار. باشی نشنیده را

ـــی با که حالی ـــین دقت با که دکترها وقت آن ".نه": داد جواب زد می لبخند ناجنس  دروغ مُدرنترین دیدند پاییدند، می را ماش

ــان ــنجش ــت گفته دروغ دیوانه که دهد می عالمت دارد س ــید و زد جرقه الی ذهن در بلیک ویلیام ي جمله ".اس  یقین با اگر": پرس

صیتی کامل صو سبت چیزي به را خ سب را آن آیا دهیم، ن سیا، یعنی او، و "کند؟ می ک سخ آلی  که برآنند شاعران ي همه": داد پا

ست چنین شته برمی میان از را ها کوه کامل یقین خیال َسروَري دُوران در و ا ست دا سیاري اما. ا سیدن توانایی مردم از ب  یقین به ر

 ات شبانه محبت به خوابیده رختخوابت در که مردي. گویم می جدّي است؟ من با گوَشت " ".ندارند را امري هیچ به نسبت کامل

 احتیاج تو از بیشــتر بیمارســتان ســلول به طرف بگویم، روراســت. زنم می واضــح را حرفم. ندارم اي چاره ببخش مرا. ندارد نیازي

 ".دارد

شگر الی ست اگر": گفت پرخا  انداختی، می دور هم را سلول درِ کلید و دادي می تحویل همانجا به را بدبخت این حتماً بود تو د

ــوك او به بود ممکن ــیطانی افکار که بدهی هم الکتریکی ش ــت عجیب. کنی خارج مغزش از را ش  هرگز ما هاي داوري پیش. اس

 ".کنند نمی تغییر

 دارد؟ عیبی چه خُب": گفت نشــخوار حال در گرفت، می خبر بی جا همه از اي قیافه دخترش خشــم به زدن دامن براي که آلیســیا

 "...قرص تا چند برق، کمی شاید

 فراموش شما انگار که چیزي یک و کامل استراحت دکتر، نظارت. ام گذاشته اختیارش در من که دارد احتیاج چیزي همان به او"

ست ساالد به که حالی در و خورد گره زبانش گرفت، گلویش ناگهان ".اید کرده  کامال صدایی با بود، مانده خیره اش نخورده د

 ".عشق": آورد زبان بر را واژه آخرین آرام و متفاوت
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 لویا، اله نه. عشق نیروي از امان": گفت.) کشید عقب را دستش بالفاصله الی( کرد می نوازش را دخترش دست که حالی در آلیسیا

 کرده انتخاب را آدمی عجب اما. آموزي می را عشــق زیبایت زندگی در بار اولین براي که هســتی تو این. ام نکرده فراموش را آن

 یک. دهد می ســبزي قرمه بوي هم اش کله ذره یک آن و داده اجاره را اش باالخانه که آدمی": داد پاســخ الی ي حمله به و ".اي

ـــت معنی تمام به خُل ـــته. اس ـــه مردها که این گو بودیم، ندیده را جوریش این حاال تا جانم، گویم می را بازیش فرش  براي همیش

 ".آورده را نوبرش یکی این اما. هستند قایل امتیازاتی خودشان

 

 نمی گوش کلمات به دیگر الی کرد، سـخن آغاز که هنگامی بار این و بود کرده تغییر آلیسـیا حالت اما "...مادر": کرد شـروع الی

 داده دسـت از را دخترش سـپس و شـوهر که بالدیده زنی رنج. کردند می پنهان یا اِبراز ها واژه که شـنید می را دردي بلکه سـپرد،

 ".هستم نگرانت. کنم چه دخترم، جان، الی": گفت سرانجام. بود

ضطراب الی شت با توأم ا شخیص مادر ي چهره در فوراً را وح شته جبرئیل ي قیافه در را آن قبالً زیرا داد ت  این از پس. بود یافته فر

 و آمده سرش به بالیی که داد می نشان جبرئیل حالت و وضع و سر بود، سپرده الی دست به و بازگردانده خانه به را او سیسودیا که

ــتخوانش مغز تا ــت لرزیده اس ــرکوب و زدگی توهّم نوعی اش چهره در. اس ــم به س . آورد می درد به را الی دل که خورد می چش

ـــارت با را روانیش بیماري حبرئیل  و بردن پی همین اما. رفت نمی در بارش زیر از و نامید می بود که چنان را آن پذیرفته، جس

 متفاوت مردي به را خود جاي بود، کرده مفتون را الی که خروشی و پُرجوش و مبتذل آدم آن که حاال. ترساند می را الی پذیرفتن

 عقل سالمت سوي به را جبرئیل که کرد جزم را عزمش رفته رفته. کرد می شیفتگی احساس پیش از بیش بود، سپرده پذیر ضربه و

ـــرانجام تا بماند باقی کنارش در آنقدر توفانی دُوران این در و آورد باز  بیماران ترین رام هنگام آن در جبرئیل و. کند فتح را قله س

 می منگ اندکی بود کرده تجویز برایش مدســلی بیمارســتان از متخصــص یک که آرامبخش داروهاي مصــرف اثر بر هرچند بود،

 جا سر حواسش وقت هر. کرد می اطاعت گفت می الی هرچه اعتراضی هیچ بی شد، می که بیدار اما خوابید، می ها ساعت و نمود

 شـده دامنگیرش هندوسـتان در که وخیمی بیماري و پی در پی و وار سـریال عجیب هاي خواب: گفت می بیماریش سـوابق از بود

شباز به را او و بود شت یاد به را الی اش اندازه بی ترس. بود برده مرگ پی  بود گفته شاه. انداخت می بهبودي از پس دوم چارلز وح

شت" که دارد بیم آن از ضرم": گفت نمود می رام بَره مانند که جبرئیل ".شود آغاز دوباره ذهنیم گذار و گ  بدهم را چیزم همه حا

 ".نیاید سرم به دوباره بال آن که

ـــی آیا": داد می دلداریش الی ـــد؟ درد خواهان که دارد وجود کس  بهترین نظر زیر تو. افتد نمی اتفاقی هیچ دیگر باش مطمئن باش

 ویزیت حق که کرد اصـــرار برود، طفره خواســـت الی که همین و پرســـید را اش معالجه ي هزینه وقت آن ".هســـتی متخصـــص

ــک ــته کمرش به که هایی پول از را روانپزش : گفت الی ي بینانه خوش هاي گفته جواب در تلخ همچنان اوقاتی با و بپردازد بود بس

ـــت ممکن آن هر کنم می فکر وقتی و کرده خانه اینجا دیوانگی. کند نمی فرقی بگویی هرچه" . لرزم می خود به بزند، بیرون اس

 که کرد می تصور دیگري آدم را اش فرشته خود یعنی دوم، شخصیت بود مدتی ".شد پیدا اش کله و سر یکی آن باز دیدي یکهو

ستر. یکی آن من، نه: شود می آن بکتی ساموئل فرمول شاره] هاید م ستر و جکیل دکتر رُمان به ا سناژ آن در که هاید م صلی پر  ا

 یکی آن. نیست دیگري کس": بقبوالند او به را آن خالف کرد سعی الی. گفت می را اختصاصیش.[ است شخصیت دو با مردي

 ".گیرد نمی را جایت یکی آن دیگر شد، خوب که حالت. هستی خودت هم



 AVAYeBUF                                                                                                                                                   سلمان رشدي

256 
 

 اما داشـت، دسـت در را خود ذهن اختیار ظاهراً و بود شـده آرامتر جبرئیل. رسـید می نظر به مفید مداوا مدتی تا اگرچه. بود بیهوده

 یک. گفت می سخن دانست، نمی اصالً که زبانی عربی، به خواب در ها شب هنوز و شدند می ظاهر کماکان پی در پی رؤیاهاي

 یادداشت التین حروف با جمله بود، شده بیدار جبرئیل صداي از که الی: (است این معنیش شد معلوم بعداً که گفت را اي جمله بار

 که متعالیند زنانی اینان") ایستاد راست اش عمامه زیر مال موهاي خواند، را آن که همین اما. رفت هال بریک مسجد به بعداً و کرد

 روانپزشک مدسلی و الی رو این از. دانست می خود از جُدا را شبانه نمایشات این جبرئیل اما ".کنید طلب را شفاعتشان بایست می

 شـد معلوم بعداً که حالی در. اسـت بهبود حال در و یابد می باز را واقعیت و رؤیا میان مرزهاي آرام آرام جبرئیل کردند می تصـور

. اســت شــخصــیت شــدن نیمه دو و برداشــتن ترك مانند چیزي پدیده این بلکه نبوده، کار در واقعیت از رؤیا کردن مجزا ي مســأله

ـــت خیال قهرمانانه اي مبارزه با جبرئیل ـــرکوب را ها آن از یکی داش  جز به دیگري فرد را رؤیاها مقرّب مَلِک چون اما کند، س

 .کرد می کمک آن ي مخفیانه رشد و بقا به برعکس پنداشت، می خودش

شتگی ي گزنده حس آن چندي که الی ست از را بیگانه و کاذب محیط در گمگ شتر جبرئیل از بود، داده د  با و کرد می مراقبت بی

 ي عاشقانه و انگیز هیجان ي مبارزه دیگر بار و بازیابد را سالمت معشوق که کرد می آن صرف را خود اوقات بهبودیش به اعتماد

شناي دو مانند و دادند می ادامه دعوا و جنگ به عمر آخر تا شاید که چون -سرگیرند از را خود  غروب در که همچنان قدیمی، آ

سته زندگی ش ساس نزدیکتر او به را خود روز به روز -کوبیدند می یکدیگر روي و سر بر شده لوله هاي روزنامه با بودند ن  می اح

 بود، فراخوانده مرگ سـوي به را او و شـده ظاهر بام روي ویلسـون سـیدنی که روزي از. بود دوانده ریشـه او زمین در گویی کرد،

 .گذشت می مدتی

* 

سکی آقاي جبرئیل، نقاهت دُوران در سودیا، وی شان به بار چهار سه اي هفته مرتب جذاب، و عینکی زالوي آن سی  و آمد می دیدن

ـــتگیش دُوران در جبرئیل. آورد می هدیه خوراکی جعبه یک بار هر ـــر تا فرش  دکترها ي عقیده به و بود گرفته روزه مرگ حد س

سنگی سودیا بود، بازیافته را خوردن توانایی بهبودي، اندك از پس وقتی. بود زده دامن اوهامش به گر ست کف سی  هم به را ها د

 جوجه سوپ یا چینی شیرین ذرت آورد، می خوشمزه هاي خوراکی مُدام ویسکی ".کنیم می چاقش حاال": بود گفته و بود کوفته

 می بودند، گذاشته "خانه پاگال" را اسمش چرا نبود معلوم که شیکی و جدید رستوران از را بمبئی سبک به پوري بهل خوراك و

 هاي انگلیســی و) اســت دارالمجانین هم رســتوران نام معانی از یکی البته( داشــت زیادي طرفداران آن "دیوانگان خوراك". خرید

 می رقابت شاندار دار رسم و اسم و قدیمی ي کافه با حتی که طوري به بودند، هایش مشتري ترین قرص پَروپا االصل هندي جوان

 می ساموسا ي جوجه و شیرین سس با گوشت شاندار از و بود دو هر مشتري بماند طرف بی خواست می که سیسودیا هرچند. کرد

شتهاتر خوش روز به روز جبرئیل. خرید سودیا و شد می ا ست با که را هندي ي اغذیه سایر و ماهی کاري گاه سی  پخته خودش د

. برد می نام بودند کرده تعریف پختش دســت از شــام هاي میهمانی در که مشــهوري هاي آدم از مُدام و آورد می هدیه برایش بود

سون جمیز و پاوراروتی گویا شق می سا،. بودند شده تیزش و تند میگوي عا ستین، وان ستوفرید و دوي سري دا  طرفداران از هم کری

 خود سیسودیا که بود گفته الی به جبرئیل و ".بدونه همقطارهاشو هم ي سلیقه باید بزرگ ب ي ستاره یک ي ي". بودند آشپزیش

ــهرتی نیز ــانه ش ــربزنگاه که ویژگیش آن و زبانی چرب آن با دارد اي افس ــد، می غیب س  کمترین با را "پُرکیفیت" فیلم چندین ش

 معموالً  که این با و انداخت می راه به را کارها عمل سرعت و انرژي شخصی، ي جاذبه با تنها که بود سال بیست. بود ساخته بودجه
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 یکبار. دادند نمی اهمیتی چندان مشـکل این به ها آن ظاهراً کند، پرداخت وقت سـر را اش برگزیده همکاران حقوق توانسـت نمی

 واحد کارکنان ي همه ســیســودیا: بود کرده خنثی ابتکار یک با -بود مزد نگرفتن ســر بر معمول طبق که -را بازیگران شــورش هم

 روي به درهایش معموالً که قصري. بود کرده دعوت هند مهاراجاهاي قصر ترین اي افسانه در شکوهی با نیک پیک به را سینمایی

شرافزادگان تنها و بود بسته همگان  کرده جورش چطوري نفهمیدند هرگز. داشتند راه آن به کشمیر و پور چی گوالیور، شهرهاي اَ

شتر پس آن از ولی بود، ضاي بی سودیا هاي پروژه در کار براي سینمایی واحد همان اع شکل سرانجام. شدند می قدیم پیش سی  م

شانه بزرگ رفتار آن ي وزنه زیر مالی شته این از": افزود جبرئیل. بود شده مدفون من ست مردي گذ ساب رویش شود می که ا  ح

 بابت را هنگفتی مبلغ مرتبه یک گرفت، ســـرطان بود کرده بازي فیلمش چند در که اي رقاصـــه ي هنرپیشـــه چاروالتا، وقتی. کرد

 ".کرد سرازیر سویش به نشده پرداخت هاي حساب صورت

ستان از بعضی اساس بر را آن -جدیدش فیلم ي نشده بینی پیش موفقیت پی در سیسودیا روزها آن  به ساگر کاتاساریست هاي دا

 خود وقت تمام دیگر -است آمیز افسانه همانقدر و تر طوالنی عرب هاي شب حکایات از که ساخته قصه جویبارهاي اقیانوس نام

 .بود داده جا حمام توي را اسکارش جوایز و گرفته آپارتمان نیویورك و لندن در بلکه گذراند، نمی بمبئی در دفترش در را

سودیا توجه از الی شحال سی شرده رفته رفته اش برنامه که معروف ي کننده تهیه بود، خو  اختیار در زیادي وقت هنوز شد، می تر ف

. بود بســـته تبلیغاتی قرارداد یخزده هاي خوراکی فروش اي زنجیره مراکز آســـاي غول هاي شـــرکت از یکی با اخیراً الی. داشـــت

 که قیمتی به کافئین بدون ي قهوه و برشته نان فروت، گریپ -سرصبحانه قرار، یک در واالنس هال آقاي شرکت، تبلیغات مسؤول

شید می سوت آدم ي کله صاتش" که بود گفته الی به -ک شخ شتري براي "م ست جالب ها م  به را سرما ها آن دیدگاه از زیرا": ا

 سوي به خفاش مثل را ها مشتري توجه ي همه آخرش که هستن ها ستاره بعضی. زند می پیوند است مثبتی خصوصیت که خنکی

 هاي فروشــگاه افتتاح در باید حاال و ".نیســتید ها آن از شــما اســت معلوم اما. بیند نمی را کاال مارك کســی دیگر و کنند می خود

ستنی تبلیغ براي و شد می ظاهر فروش به مربوط هاي کنفرانس و فریزر  برنامه بر عالوه همه این تازه و گرفت می عکس دست به ب

ساتش "عادي" ي شیش ي برنامه البته و آالت و ابزار و لباس هاي خبره و طراحان با جل شنهاد به. بود ورز  هاي کالس در ها آن پی

 و بدوند مایل پنج روزي کرد می وادار را پاهایش همچنان و بود کرده نام ثبت محل ورزشی مرکز در جاشی، آقاي رزمی هنرهاي

ــوزش و درد ــدید س ــد می طوري گاه هرچند کرد، می تحمل را پایش کف ش ــه روي انگار که ش ــیش ــته ي ش ــکس . رود می راه ش

 جبرئیل با بودن. برگگردید تا مانم می همینجا من م. نیست اي مسأله": گفت می دست حرکات و بشاش اي چهره با غالباً سیسودیا

 عادي هاي صــحبت و اظهارنظرها نشــدنی، تمام هاي لطیفه با را فرشــته تا گذاشــت می باقی را او الی و ".اســت امتیازي ا من براي

شت می باز وقتی و کند سرگرم سودیا گ ضی با کم کم. بود شاداب همچنان سی ضوعات از بع صلی مو  شده آشنا هایش صحبت ا

 چه ها انگلیســی این دانید می": کرد می شــروع "...اســت شــان چه ها انگلیســی این دانید می" ي جمله با را ها حرف از خیلی. بود

 لندن در شــامتان میهمانی م خواهید می اگر. اند نفهمیده ن را معنیش گذشــته، شــان جزیره از خارج در تاریخ چچون اســت؟ شــان

شد، آمیز موفقیت سعی با سی کنید س شند کم ووقتی ها آن آخر. کنید دعوت کمتر ك انگلی ست با  به واي اما. کنند می رفتار در

 می می بروید که توسـو مادام ي موزه در وحشـت اتاق به ب" ".اسـت سـاخته کارتان دیگر وقت آن آ. بشـوند زیاد که وقتی حال

سی این فهمید ست شان چه ها انگلی سدها. بَرید می للذت واقعاً و. ا  و غیره و جنایتکار و ددیوانه هاي سلمانی خون، حمام در جج

 را خخودشان اما دهند، می باالیش بیشترپول باشند، داشته بیشتر غریب و عجیب هاي جنایت و سکس بیشتر مجالت م هرچی. غیره



 AVAYeBUF                                                                                                                                                   سلمان رشدي

258 
 

 کلکســیون این با جبرئیل ".کنیم می باور که خریم قدرخ این هم ما م وقت آن آ. دهند می نشــان خوددار خ و خونســرد دنیا د به

 که بود چیزي تنها ها گویی کلی این واقعاً. آزرد می سخت را الی هایش حرف اما شد، می روبرو تأیید مانند حالتی با داوري پیش

 اینطوري اي آید می خوشــش خ آدم اما ا. نه": که پذیرفت اي شــرمانه بی لبخند با ســیســودیا شــد؟ می دســتگیرشــان انگلســتان از

 ".کند خالی را حرصش

سلی سرانجام وقتی ضی مد سودیا وجود به چنان دو هر بکاهد، جبرئیل داروهاي میزان از شد را  گرفته خو تختخواب کنار در سی

ـــاوند نوعی را او و بودند ـــتند می غریب و عجیب کمی و بانمک خویش ـــان به وقتی که پنداش  دو هر الی و جبرئیل انداخت دامش

 .شدند غافلگیر

* 

ــودیا ــیس ــفر هنگام جبرئیل که فیلم ي تولیدکننده هفت هر با بود، گرفته تماس بمبئی در همکارانش با س ــتان پرواز با س  اِیر 420 بُس

شان ایندیا شته قال سفانه اما. شدند خوشحال خیلی ماندنت زنده ز خبر خ از همه": گفت. بود گذا سأله ممتأ  پ قرارداد نقض ن ي م

سان ".آید می پیش شتند خیال هم دیگري ک ست از دا شته د شکالت بابت یافته نجات ي فر صا کنند، شکایت دیگري م صو  مخ

ـــتاره ـــت می که موریا بیلی پل پیم نام به گمنامی ي س ـــدن کم خاطر به خواس  ادعاي او از ایش حرفه زندگی به زیان و درآمد ش

: داد جواب خشمگین الی ".زنند می جهنم به سر س که زیادند آنقدر ها خسارت": گفت ماتمزده لحنی با سیسودیا. کند خسارت

 ".خوردم را کلک آدم تو گول که است من تقصیر. انداختی جانش به را ها این تو"

 ".من من، من،": گفت هیجانزده سیسودیا

 ســیســودیا اما ".باش زدنت حرف مواظب الی جلوي": کرد اخطار بود، منگ اندکی مســکن داروهاي تأثیر تحت هنوز که جبرئیل

 آخر و چرخاند هوا در را بازوهایش براند، بیرون اش هیجانزده هاي دندان پشــت از را ها واژه دارد ســعی که این نشــان به همچنان

 ".ام داده لو ل را او کنی فکر ننباید. بشود کمتر خسارت خ خواستم می": گفت

 دادگاه در را نازش بعد و کنند خســارت ادعاي جبرئیل از نداشــتند خیال کدامشــان هیچ بمبئی در گفت، می ســیســودیا که اینطور

 و فنی گروه اعضاي کارگردانان، هنرپیشگان،. نبودند ادامه قابل دیگر کاره، نیمه هاي فیلم که داشتند کامل وقوف همگی. بکشند

ستودیوهاي حتی شت که بودند فهمیده خوب همه دیگر طرف از. بودند اي تازه کار درگیر یک هر صدابرداري، ا  و جبرئیل بازگ

ــان کاره نیمه هاي فیلم از بیش تبلیغاتی نظر از مرگ، چنگال از او رهایی ــأله. دارد ارزش ش  همه تا بزنند کلکی چه که بود این مس

 خارجی، گذاري سرمایه المللی، بین ارتباطات از چرا کرد، می زندگی لندن در او که حاال دیگر طرف از. ببرند را منفعت بیشترین

 از جبرئیل که بود رســـیده وقتش خالصـــه. نکنند اســـتفاده غیره و خارجی هاي ســـتاره با همکاري برداري، فیلم براي تازه جاهاي

 داده تکیه تختخواب پشتی به که جبرئیل براي سیسودیا. شود روبرو برداري فیلم هاي دوربین با دیگر بار و بیاید بیرون بازنشستگی

 و افتند می جانت به هم با ب شان همه کنی، قبول اگر. نیست اي چاره چ": داد توضیح کند جور و جمع را ذهنش کرد می سعی و

 ".پایان زندان، ورشکستگی،. نیست کافی ك هم ثروتت ي همه وقت آن و
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مَت به نفع ذي کنندگان تهیه توافق با کرده، قانع را همه بود طور هر ســـیســـودیا  عجب و. بود شـــده انتخاب اجرایی ي نماینده ســـِ

ضر انگلیس مقیم دار سرمایه بتوته، بیلی. بود دیده تدارکی سترلینگ پوند به فیلم توزیع براي بود حا ساب در روپیه یا ا سدود ح  م

سی فیلم پخش شرکت چند ي عمده سهام او. کند گذاري سرمایه شان که هنگامی را انگلی ضع صد 37 و بود خراب و  تخفیف در

ـــرکت کار این در همگی هندي کنندگان تهیه. بود خریده نقداً دادند، می  از یکی هم موریا بیلی پل پیم خانم براي و کردند می ش

صلی هاي نقش شت جانانه رقص دو که بودند گرفته نظر در را ا ستند می هم را او دهان کار این با. دا  ?قاره سه در برداري فیلم. ب

ستان اروپا، ستمزد بر عالوه هم جبرئیل. گرفت می انجام -شمالی افریقاي سواحل و هندو صد سه هنگفت، د  خالص سود از در

صیبش سش کردن جمع به موفق ظاهراً که جبرئیل اینجا در. شد می ن سودیا حرف بود، شده حوا  10 نه،": گفت و کرد قطع را سی

 سـر بریم حاال ح. جانم باشـه": گفت بیاورد ابرو به خم که آن بی سـیسـودیا ".شـود می ناخالص سـود درصـد 3 همان که درصـد،

 ".تبلیغات ماقبل عملیات

سید الی سکی، آقاي": پر شی چه جبرئیل نگفتید باألخره وی سودیا ".کند می بازي را نق شش که حالی در سی شش تا را نی  باز بناگو

.کرد خواهند بازي را مقرّب مَلِک م جبرئیل نقش ایشان ا عزیز، ع خانم": گفت کرد، می " 

* 

 ها فیلم از یک هر. آمدند می شــمار به امروزي حال عین در که بود تاریخی هاي فیلم ســري یک در بازي کنندگان، تهیه پیشــنهاد

روش جبرئیل، ي پُرآوازه و طوالنی کاربر حوادث از یکی ي درباره  آن از فیلم ســه شــد می کم دســت که طوري به. بود خدا، ســُ

 و رود می امام مالقات به جبرئیل جاهلیه، در جبرئیل حتماً فیلمتان ســـه اســـم دانم می": گفت آمیز تمســـخر لحنی با الی. کرد تهیه

 ها، داســتان اصــلی خطوط خ": داد تکان ســر تمام غرور با خجالت اي ذره بی ســیســودیا اما "نه؟ اســت، ها پروانه دختر با جبرئیل

 که ".اینطور پس": گفت خشـم با و رفت در کوره از طوري الی اما ".رفته پیش پ خوب بازیگران ب انتخاب و اولیه سـناریوهاي

 استفاده سوء بیماریش از دارید کشید؟ نمی خجالت": داد ادامه کرد می دنبالش که حالی در الی. رفت عقب عقب لرزان سیسودیا

ــت معلوم. کند می بدتر را حالش کار این. کنید می ــته براي احترامی کوچکترین اس ــتید قایل جبرئیل هاي خواس ــینما از او. نیس  س

 ".بخورمتان خواهم نمی که من ایستید؟ نمی چرا حاال. باشد ستاره خواهد نمی و کرده گیري کناره

سودیا شت احتیاط با دوید می اتاق دُور بود مدتی که سی ستاد کاناپه پ شید داد و ای  ".مه مه، مه، خیلی، این. کنم ممی خواهش": ک

ــته، آن از کند؟ گیري کناره تواند می ماه مگر": بود افزوده زبانش لکنت بر هیجان ــا را جا هفت ه ه گذش ــا. کرده امض  تعهد. امض

 .برساند پایان به را اش جمله نتوانست عرق خیس و ".تی تی، تی، به را او بگیرید تصمیم شما که این ممگر. داده

 کجا؟ به -

 .است راهش ر یک ي هم آن. ببَرید. تیمارستان خانه، پاگال -

 پرتابش دارد خیال گویی که گرفت دسـت در طوري و برداشـت بود اِوِرِسـت کوه شـکل به که را سـنگینی برنجی دان جواهر الی

 شــاید لویا، اله": گفت در کنار از رفته گود چشــمان با اســتخوانی، و پریده رنگ جبرئیل اما ".رذل پَســت": کرد شــروع باز و کند

 ".بگیرم سر از را کارم باشد بهتر شاید. نباشد بد برایم
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 به دیگر. بود کرده تغییر ســـخت بتوته بیلی ".شـــده متولد دوباره ما ي ســـتاره که خوشـــحالم چقدر دانید نمی صـــاحب، جبرئیل"

 بسیار اکنون. داد نمی اختصاص خود به را مجالت اجتماعی ستون و کرد نمی دست به گوناگون انگشترهاي زد، نمی ژل موهایش

رمه کت. بود پوشـــیده لباس عادي  انتظار الی که آهنینی نفس به اعتماد جاي به و. داشـــت تن به جین شـــلوار با فلزي دکمه اي ســـُ

 تصــویر به تمیزش و تر بزي ریش آن با و بود حرف کم انگیزي احترام و جذاب نحو به باشــد، مشــهود رفتنش راه طرز در داشــت

ضرت سیح ح سودیا. نبود شباهت بی م شامد نفر سه هر به سی شان به لیموزین همان با. (گفت خو  شیک ي راننده و بود آمده دنبال

 از نیز را دیگر عابر چند رانندگی هنگام سریعش هاي العمل عکس که بود کرده تعریف جبرئیل براي راه طول در جل ناي پوشش

ـــرار معامالت اتومبیل در تلفنی گفتگوهاي طریق از حال عین در بود، داده نجات حتمی مرگ ـــورت آمیزي اس  و گرفت می ص

ست بیلی.) شد می بدل و ردّ انگیزي شگفت مقادیر  در اي کننده سرایت و فراوان شادي با را جبرئیل سپس و گرمی به را الی د

 ستاره. اند شده جور کارها ي همه": گفت بلند صداي با کرد می خودنمایی بیشتر که مامولیان می می دوستش. بود کشیده آغوش

ــایعات، مخلوقات، دو، درجه هاي ــوایی و گذرا هاي کنایه ش ــیت یک نیاز مورد چیزهاي ي همه و آفرین رس ــخص  گِرد جهانی ش

 ".بهتر این از خواهید می چه. پوندي بیلیون قراردادهاي محافظ، گارد گل، هاي دسته. آمده

ـــدیق را او هاي گفته دل در الی ـــوق. کرد تص  پذیرفتن ي آماده نیز را دکترها و برده بین از را اش اولیه مخالفت جبرئیل ذوق و ش

صور. بود کرده شت کردند می ت شتن مانند که -عادي زندگی به بازگ  دزدي. گذارد می بیمار روي بر مثبتی تأثیر -بود خانه به برگ

ضمون سط جبرئیل رؤیاهاي م سودیا تو ستان وقتی :بود پذیر توجیه نیز سی صنوعی محیط به ها دا  می راه سینما ساختگی جهان و م

ـــاده ها آن فانتزي و تخیلی ي جنبه به بردن پی هم جبرئیل براي یافتند، ـــد می تر س  جهان و خواب دنیاي میان دیوار رو این از. ش

 .ارزید می امتحانش به که بود این اش خالصه. شد می بازسازي سریعتر بیداري

 در بیشتر می می و بتوته سیسودیا، که این از الی. نرفتند پیش فرضیات با مطابق کامال) است نهفته ماهیّتشان در که چنان( کارها اما

 او گرفته، دست در را اش روزانه ي برنامه و لباس ي گنجه اختیار تایی سه. نداشت خوشی دل کردند، می دخالت جبرئیل زندگی

ــت آماده موقعیت هنوز گفتند می. بودند برده دیگري جاي به الی آپارتمان از را ــود برمال جبرئیل پایدار روابط تا نیس  کار این و ش

ـــویرش" ـــیک آپارتمان در اتاق ســـه گذراند، ریتس هتل در که کوتاهی مدت از پس. کند می خراب را "تص ـــودیا ش ـــیس  که س

سیون شت مجللی دکورا شرافی و قدیمی هاي ساختمان از یکی در و دا  ستاره اختیار در را بود، شده واقع گراونر میدان نزدیک اَ

سیون سبک] آردکو سبک به که آپارتمانی. بودند گذاشته  و یافته رواج فرانسه در نخست بیستم قرن اوایل در که مبلمان و دکورا

شتر آنچه اما. بود مرمر سنگ از هایش اتاق کف و شده مبله.[ بود گرفته الهام شرق از ضعیت آورد درمی را الی لج بی  و منفعل و

 جزییات ي همه با که اي حرفه او. است برداشته بزرگی قدم چه اش حرفه ترك با جبرئیل برده پی تازه هرچند. بود جبرئیل پذیراي

 و مسلح نگهبانان دنیاي این درون باردیگر اکنون اما. بود برخاسته الی جستجوي به کرده، رها را بود گشته مبدل ثانویش طبیعت به

 زندگیش وارد که انگیزي اعجاب نحو همان به آیا. شد می جذب خندیدند، می دلبري براي صبحانه سینی با همراه که هایی کُلفَت

ــده ــرانجام که بود نزده دامن گردي عقب به ناآگاهی با الی آیا کرد؟ نمی رهایش ناگهان بود، ش ــیب بی را خودش س  می باقی نص

 خیره نگاهی و احمقانه لبخندي با گوناگون، زنان بازوي به بازو تلویزیون و مجالت و ها روزنامه صـــفحات در جبرئیل گذاشـــت؟

 که اي چرمی مبل درون که حالی در و رفت نمی جبرئیل خرج به گفت می هرچه اما. داشت نفرت وضع این از الی و شد می دیده
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ـــت، عکس ي تهیه براي فقط ها این ناراحتی؟ چی از": گفت می رفت، می فرو بود کوچک کامیون یک اندازه به ـــمتی اس  از قس

 ".همین. است کار

ــادت بدتر آن از ــکن داروهاي که همین. کرد می هم حس ــدند، کمتر مس ــتر هرچه اي حرفه هاي محدودیت که حالی در ش  به بیش

 دعواي آن گذشــته در که گشــت دچار اختیاري بی و پایه بی ظن ســوء همان به دیگر بار کرد، می وادارشــان یکدیگر از دوري

 خواست می و کرد می پیچ سؤال را او دیدند می را همدیگر که این محض به. بود آورده بار به برونل پوسترهاي سر بر را مسخره

 از آن. کرد می خفقان احســاس الی نه؟ یا داده نخ او به آیا بوده، کاره چه طرف دیده، را کی بوده، کجا :بداند را پیازش تا ســیر از

 که اي زندگی الی، واقعی زندگی انگار. اش شبانه ناپسند رفتار از هم این اش، زندگی در تازه هاي آدم ي مداخله و روانی بیماري

 پس بزند فریاد خواســـت می دلش. رفت می فرو ناخواســـته هاي جنبه آوار زیر ژرفتر هرچه زد، می آتش و آب به را خود برایش

ــود، می چه من نیازهاي تکلیف ــد می کی من نوبت ش  اختیار بود نمانده چیزي که حالی در کنم؟ تعیین را بازي این قوانین که رس

ــت از را رفتارش ــید را او نظر و برد پناه مادرش به نومیدانه بدهد، دس ــکو خیابان در پدرش قدیمی ي مطالعه اتاق در. پرس  که -مس

 آسمان نور اندك تا بود کشیده عقب را ها پرده اکنون که این جز به -بود داشته نگه داشت دوست اُتو که همانطور درست آلیسیا

 بار بینم می": نکرد اِبراز چیزي دنیا وضــع از کســالت جز ابتدا آلیســیا -بود نهاده گلدان کنار و گوشــه در و آید درون به انگلســتان

 آمدي، خوش بودن زن به": نبود مهربان لحنش ".شود می نابود مردي ي وسیله به بودي کشیده زندگی براي که هایی نقشه دیگر

ــت در را امور اختیار که این از بینم می ــته دس ــی نداش ــاس باش  را جبرئیل خواهد می که کرد اعتراف الی ".کنی می ناراحتی احس

 بلکه داده، دست از را سالمتیش شدت به که آدمی کردن رها از ناشی گناه احساس خاطر به فقط نه. ندارد را توانش اما کند ترك

. شد می خشک گلویش بیاورد، زبان بر را آن خواست می وقتی هم هنوز که اي واژه آن خاطر به ،"بزرگ دلبستگی" آن دلیل به

سیا "شوي؟ دار بچه ازش خواهی می" شت آلی ساس ي نقطه روي انگ شته ح  چه خواهم می بچه": رفت در کوره از ابتدا. بود گذا

 .ترکید بغضش و داد تکان سر احمق هاي آدم مثل گرفت، می را بینیش که حالی در و نشست فرو زودي به خشمش اما "کنم؟

ــیا ــده خراب ات کله انگار": گفت آلیس ــعی و ".ش ــیده آغوش در را یکدیگر چنین این بود وقت چند. کند آرام را او کرد س  نکش

 پاك را هایت اشــک": گفت و فشــرد آغوش در را دخترش آلیســیا... باشــد بار آخرین این شــاید و بود، طوالنی بس مدتی. بودند

 ".است همیشه از بهتر پیرت مادر اما نباشد، خوب باید و شاید که چنان است ممکن تو اوضاع. بدهم تو به خوبی خبر بگذار. کن

سور یک با شنا بونیک نام به آمریکایی پروف سی در که بود شده آ شت شهرت ژنتیک مهند  که تو. جانم کن صبر دقیقه یک". دا

 خیلی و دارد متفاوتی کاربردهاي علم این. کنند خلق دیگري فرانکشتین خواهند می ها این نکن خیال. است چی دانی نمی درست

 شادي ي خنده ي قهقهه دچار بود آمده فایق اندوه و تعجب بر سرانجام که الی و بود شده عصبی آشکارا لحنش ".است مفید هم

شی؟ نمی خجالت سال و سن این در": گفت حال همان در. آورد خنده به نیز را مادر که شد آفرینی ستش" -"ک ستاد او نه، را  ا

 ".بگذرانم شدن برنزه به را وقتم از ها ساعت خواهم می من و آورد می را آفتاب خودش با. است کالیفرنیا استانفورد دانشگاه

* 

صی کارآگاه جبرئیل برد پی که هنگامی صو ستخدام خ شته نظر زیر را او رفتار تا کرده ا شد دا صادفاً( با  در را کارآگاه گزارش ت

شوي صر در میزي ک سودیا ق شان به سرانجام ،)بود یافته سی شت رسم به کاغذي تکه بر. داد خاتمه روابط شت یاددا  نمی دیگر": نو
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 تلفن هرگز جبرئیل اما. گفت ترك را آپارتمان خداحافظی بدون و نهاد میز روي گزارش پاکت داخل را آن و ".کنم تحمل توانم

 چند همراه آواز و پُررقص نمایش یک در بود قرار. شد می آماده صحنه به بازگشت براي. بود تمرین مشغول سخت روزها آن. نزد

 ناگهان جبرئیل بود قرار. بود داده را کار ترتیب کورت اِرلز ي محله در بتوته بیلی شرکت. شود ظاهر هندي ستارگان دیگر از تن

 هنر حال عین در و کرد می تمرین را رقص قطعات بازیگران دیگر با که بود هفته چند. کند متعجب را مردم و شـــود صـــحنه وارد

 یا اسرارآمیز مرد ي درباره شایعاتی تمام دقت با بتوته تبلیغاتی مسؤولین. آموخت می نیز را صوت ضبط موسیقی با همراه زدن لب

 "انگولک" براي رادیویی تبلیغات اجراي و طرح مأمور والنس تبلیغاتی شـــرکت و انداختند می ها زبان ســـر بر تاریک ي ســـتاره

صب و مردم سترهاي ن  از بود قرار -کورت اِرلز تئاتر ي صحنه به جبرئیل وُرود. بود شده شهر محالت در اي صفحه 48 عظیم پو

ـــحنه باالي ـــی بخش براي که بود اوجی ي نقطه -بیاید پایین آرام دود و مقوایی ابرهاي میان در ص ـــت انگلیس  جهان به او بازگش

 زیر" دیگر بار بود، کرده "ولش" کُن لویا اَله خودش قول به که حاال. بود بمبئی بعدي هدف. بود شــده دیده تدارك اَبَرســتارگان

 .بود کرده کار غرق را خود نرفته، "کشی منت بار

ــکل ــتگیر خالفش اعمال با رابطه در نیویورك در را بتوته بیلی که بود این آمد پیش که دیگري مش  که این از پس الی. کردند دس

ـــنبه روز هاي روزنامه در را آن خبر ـــالن در جبرئیل به و نهاد پا زیر را غرورش دیگر بار خواند، یکش  از را او تا زد تلفن تمرین س

 خواست می. است ظاهرسازي سراسر کارش. است دزد بتوته": که کرد اصرار. دارد حذر بر جنایتکاري عناصر چنین با همکاري

شود مطمئن ست به را نیویورك ثروتمند زنان بیوه دل تواند می که ب  کت آن با. بزي ریش ي مردکه. کرد امتحان را آن و بیاورد د

ــرمه بلیزر ــرد جبرئیل اما ".خوردیم را گولش که باش را ما. اش اي س ــی او و بود کرده رهایش الی. بود رفته فرو خود در و س  کس

ــودیا دیگر طرف از. بگیرد اندرز و پند فراري و طاقت کم هاي آدم از که نبود ــیس  -بودند داده اطمینان او به بتوته تبلیغاتی تیم و س

 "فیلمال شب" را اسمش( ندارد آن برگذاري و جشن شب با ارتباطی هیچ بتوته مشکالت که -بود کرده پیچشان سؤال حسابی قبالً

 ستاره و بود موجود گارانتی و ها صورتحساب پرداخت براي کافی پول بودند، باقی خود جاي سر بر مالی قرارهاي ،)بودند گذاشته

ضا را قرارداد بمبئی مقیم هاي شن در برنامه طبق و کرده ام ستند می شرکت ج سودیا. ج  می پیش سرعت به کار ك": داد قول سی

 ".شود اجرا باید شو ش رود،

 .بود جبرئیل درون در بعدي مشکالت و

* 

شاري  سودیا پاف شتن نگه مخفی در سی شت تن به ردایی که حالی در جبرئیل شد باعث "تاریک ي ستاره" این هویّت دا  درِ  از دا

 سیاه ي ستاره یک هم درش روي -بودند داده اختصاص او به را رختکن اتاق برزگترین. شود کورت ارلز تئاتر وارد صحنه پشتِ

ـــبانده پَر پنج ـــت یک اَلکن و عینکی ي کننده تهیه -بودند چس  آنجا در. کرد قفل رویش به را در و برد رختکن به را جبرئیل راس

 روشنایی. پوشید شد، می روشن چراغ پشتش از بست می اش کله دُور به وقتی که مخصوصی سربند با همراه را مالئکگیش لباس

 را برنامه جبرئیل تا بودند گذاشته کن رخت در هم بسته مدار تلویزیون یک. رسید می نظر به نورانی اي هاله مانند دور از ها المپ

 ها اَبَرستاره آن از این. نداشت نسبتی هیچ رکا آن با نه،( رکا و جاپاپرادها گشتند، می دیوانه دیسکوي دنبال به کیمی و میتون :ببیند

ست نمی هم پرنده ي قالیچه روي و بود ش صاحبه به.) ن ضایت صحنه روي بر م  بی چندزنی ي درباره را نظرش جاپا. بودند داده ر
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 مختلف هاي قطعه ".شــدم می نقاش پاریس در حتماً بودم نیامده دنیا به هندوســتان در اگر": افتاد خیالپردازي به رکا و گفت پرده

 صحنه نزدیکی در و کرد می حرکت برق با که اي ارابه روي بر بود قرار. رسید جبرئیل به نوبت سرانجام تا یافت ادامه همچنان شو

شت، قرار شیند دا سودیا -.بن شت از سی شاچی از پُر سالن بود گفته سیم بی تلفن پ ست تما  دُمش با -".آمده آدمی جور همه" -ا

ستی می راحت را ها پاکستانی: دادن را تماشاچیان تفصیالت و شرح بود کرده بنا و شکست می گردو  خیلی چون بدهی تمیز توان

 و صورتی و بنفش مُدام". بودند بدلباس ها بنگالدشی و بودند پوشیده جشن مناسب هاي لباس ها هندي بودند، رفته ور خودشان به

صی کاغذ در که بزرگ خیلی ي جعبه یک سر آخر و -".پوشند می طالیی  ي کننده تهیه ي هدیه بود، شده پیچیده کادو مخصو

سابش خوش شسته موریا بیلی پل پیم دوشیزه جعبه، داخل. بودند آورده کن رخت به را ح  طالیی نوار مقداري جذاب حالتی با و ن

 .بودند شده شهر وارد ها سینماچی بله،. بود پیچیده خود دُور به

* 

ساس آن شت یعنی -شد آغاز هنگامی غریب اح سته ارابه روي که -بازگ ش  در حرکت حال در را خود. بود آمدن فرود منتظر و ن

شته دخالتی ایجادش در که آن بی فکر این. شد می منتهی ناپذیر اجتناب انتخابی به که یافت راهی  ذهنش به خود به خود باشد، دا

ـــیده ـــر آن کنار در که دیگري جهان یا جهان، این واقعیت: کیفیت دو میان انتخاب بله،. بود رس . نادیده و دیدنی جهانی. بود حاض

صله خودآگاهی از و شد می سنگین و کند رفته رفته  به و کند انتخاب را راه کدام داند نمی ابداً فهمید لحظه آن در. گرفت می فا

 و روان به مربوط پارگی دو آن. اند داده تشــخیص اســکیزوفرنی را او بیماري اشــتباها دکترها که برد پی. شــود وارد جهان کدام

 بود، شده آغاز پایش زیر که مدي و جزر عظیم غرش میان در آرام آسمانی ي ارابه. داشت وجود جهان در بلکه نبود، او شخصیت

 به را ها جمله انگار -ام بازگشـــته که ام فرشـــته جبرئیل من -کرد می مرور ذهن در را نمایش اول جمالت جبرئیل و آمد می فرود

 رو را بازوها نور، در غرق ناگهان -داشت متفاوت مفهومی یک هر در و شد می دنیا دو هر به مربوط زیرا شنید، می استریو صورت

سمان به شت بازمی ابرها میان از. کرد بلند آ شاگران و گ شان صندلی روي از مردم. بودندش شناخته بازیگران دیگر و تما  بلند های

سته بود، نمایش سالن در که اي بچه و زن مرد، هر. شدند می  اولین. رفتند می صحنه سوي به دریا امواج مانند همگی و بود برخا

 نگفته کس هیچ به من. مسـلمه جان مسـلمه،. انگشـتی شـش جان جبرئیل؟ میاد یادت مَنو": زد فریاد رسـید، نزدیکیش به که مردي

ـــرت که بودم ـــور ما میان در عالی حض ـــرت گفتم می مردم به اما دارید، حض  بودم، قراولتان پیش من. گردن می باز آخرش حض

ستقیم صراط به سر آخر روند، می کج راه به که هایی آن گفتم می که برهوت بیابان این در بودم صدایی  این در ".پیوندند می م

 خودشان دست اختیارشان مردم". گرفتند را جبرئیل طرف دو و کردند دور آنجا از کشان کشان را مسلمه محافظ گاردهاي هنگام

ست ست االن. نی شمش که همین آخر. نبود رفتنی جبرئیل اما "...باید شما. بریزند هم به را اینجا که ا  نیمی بود، افتاده جمعیت به چ

شان سربندهاي با را ها آن از ستیکی هاي شاخک با سربندهایی. بود دیده عجیب شان. پال . بودند آورده در شیطان هیأت به را خود

 نیمه دو به جهان دید، را دشـــمنی نماي آن که اي لحظه در و بنمایانند، را مخالفتشـــان یا اعتراض خواســـتند می پنداري که طوري

 .رفت پایین و افتاد چپ سمت راه به جبرئیل و شد تقسیم

 را آن از آمدن پایین فرصــت که اي ارابه همان با را فرشــته جبرئیل که بود این شــد، پخش ها رســانه از که حوادث رســمی روایت

صاب با او و بودند کرده دور خطر ي منطقه از بود، نیافته  به. بود گریخته شد نمی دیده پایین از که صحنه باالي بخش از راحت اع

 باقی خود قوت به همچنان بود، نیز ارابه مسؤول که صحنه مدیر معاون "هاي افشاگري" چاپِ از پس حتی روایت، این صورت هر
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ــریه در مزبور معاون. ماند ــدا ي نش ــیح ص  نینداخته کار به رفتن باال براي مجدداً را ارابه هرگز آمدن، فرود از پس که بود داده توض

 بودند ریخته هم به را سالن بیخود، خود از سینما عشاق که مدتی تمام در ارابه واقع در. نینداخته کار به را ارابه شدید؟ متوجه. است

ـــرجایش همانجا ـــتانی و کنند همکاري تا بودند پرداخته تئاتر کارکنان به پول معتنابهی مقادیر بعداً و -بود مانده س ـــاخته داس  و س

ستانی نمایند، نَقل نگاران روزنامه براي را پرداخته شتر بودنش ساختگی خاطر به که دا سته خوانندگان دل به بی ش  را آن همه و بود ن

 میان در فضا در شدنش ناپدید و کورت ارلز تئاتر صحنه از فرشته جبرئیل شدن بلند واقعیت ي شایعه حال هر در. بودند کرده باور

 طوري به اند، دیده نورانی اي هاله سرش دُور گفتند می ها خیلی. بود پیچیده شهر آسیایی جمعیت میان در بود، برخاسته که دودي

 و ابزار فروشندگان شد، ناپدید بار دومین براي فرشته جبرئیل که این از بعد روز چند. است تابیده می نور سرش پشت از انگار که

ستون و ومبلی هال، بریک محالت در جدید آالت  سایر از بیش تاب شب پالستیکی نوارهاي( فروختند می نورانی هاي هاله بریک

 .بود شده برابر شیطان مدل دار شاخ سربندهاي فروش مقدار با هاله فروش میزان دیگر حاال.) داشت هوادار آن انواع

* 

سط باال، آن سمان و شان دیگر حاال ها، ها،! زد می بال و پَر لندن آ ست سید نمی او به د  بود نزدیک دارالمجانین آن در ها شیطان. ر

 که است این مشکلشان است؟ شان چه ها انگلیسی دانید می. دید می را ها انگلیسی و نگریست می شهر به باال از. بیندازند گیرش

 حاال خب،! است شب تیرگی به روزهایشان -کنند می زندگی آب زیر در سال اوقات بیشتر! فلکزده سردِ هاي ماهی: اند انگلیسی

ـــر  قوانین طبیعت قوانین -کند تغییر بود قرار چیزها خیلی بار این و بود اینجا بزرگ ي کننده دگرگون. بود آورده در اینجا از س

 .شد می روشن چیز همه بار این بله -!بگیرد کارشان به بود قرار که بود همانی درست او و. آنند هاي دگرگونی

 تاریخشان کردند می تصور که نبودند ها همین مگر! حال بی هاي انگلیسی این به -داد می نشان را قدرتش! بله. داد می نشان بهشان

 شدن مبدل رؤیاي مُدام که هستند هایی آدم شده سرکوب اهالی": گوید می قانون -بیفکند؟ سایه زندگیشان بر تا شود می تکرار

سی هاي زن ".پرورانند می ذهن در را سرکوبگران به ستند نمی دیگر انگلی شان چون کنند جلب را نظرش توان ست ! بود خوانده را د

.ام برگشته من ببینید -بود مقرّب مَلِک جبرئیل باشد هرچه. کند نو را سرزمین این خواست می. کن گم را گورت مِه، اي پس  

شمن ي چهره دیگر بار شمانش پیش د ست نقش چ شنتر و دقیقتر دَم به دَم. ب  به که لبانی با کامل ماه گردي به صورتی. شد می رو

شاه؟ چاي؟ مثل چا. آورد نمی یاد به هنوز را نامش اما بودند، خورده تاب آمیز کنایه طرزي  نوعی یا شاهانه چاي شبیه چیزي یا پا

 می قانون هم باز. نابودکننده و کاذب شــخصــیتی داراي خود، از متنفر! دشــمن طبیعت و بود شــده نزدیک خیلی -شــاچاچا رقص،

 می تن کرده مقدر خداوند که اي دوگانگی به" -اســـت شـــده ســـرکوب اهالی همان از یکی منظور -"فرد حالت این در": گوید

ـــردي اي گونه به بازیافته و درونی ثباتی اثر در و کند می تعظیم مهاجران به دهد، ـــنگواره خونس ـــت اي س  چنان ".یابد می دس

 هاي خیابان این در امروز به تا که دیرینه دعواي این مهاجرین، و اهالی! کند حظ خودش که بدهم نشانش اي سنگواره خونسردي

 خورده پیوند دشــمن به ابد براي اینک که بُرد پی -بودند کرده عوض آنجا مهاجر و اهالی اینجا در اما -بود یافته ادامه آلود خاك

 هنگامی: کردند می سقوط زمین به که وقتی مانند درست دُم، بر سر لب، بر لب شده، خورده گره ها بدن دُور به بازوهایشان است،

 چی؟ چی -شــد می نزدیک داشــت -بله -یابند می نیز ادامه شــوند می آغاز که همانطور چیزها این و -کردند می "مهاجرت" که

 ...من عشق من، همزاد ساسا؟
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ساند را ها پرنده و زد فریاد کرد، می پرواز کُند پارك باالي از که همانطور! (نه ست بس دیگر) تر سی سر زیر هم ابهام این ا  انگلی

 که نبود اي فرشته شیطان این! باشد که قیمتی هر به. یقین وضوح،! است بس شیطانی -انجیلی اغتشاش این دیگر. است اغواگر هاي

شد شده رانده صه این -با سرهاي آن از این. کن ول را نامرد پدر هاي ق شد افتاده راهه کج به که نبود خوب پ  پلیدي و شر بلکه. با

صالً حقیقتش. بود محض شته ا ضیه: 18 قرآن ".بود کرده سرپیچی ایزد از بود، اجنه از"! نبود فر شن روز مثل ق  این ببینید -.بود رو

ـــحتر چقدر روایت ـــاده و واض ـــیطان /ابلیس! بود درك قابل تر راحت چقدر! بود تر س  نماد جبرئیل بود، تاریکی ي نماینده ش

 بیابی را او باید! دور بیندازشان عشق، یکدیگر، بدن دُور به ها دست پیوستن،. کن دور خودت از را بازي احساساتی این -.روشنایی

 همین. کنی نابودش و

 می غرق خاکســتري درجات ریز باران زیر اي آمرانه و برجســته تضــادهاي چنین تو در که! شــهر نفرینترین و ترین شــیطانی اي... 

 هایش آجودان میان در خواست نمی خدا که این مثل -بود، آمده فایق شیطانیش -انجیلی تردیدهاي بر او که بود خوب چه. شدند

 بود، نکرده بروز مخالفتی یا اعتراض هرگز فرشتگان میان در بنابراین و نبود فرشته شیطان /ابلیس باشد چه هر چون -ببیند مخالفت

ـــرکوب را آن خداوند تا  می دریغ بندگانش از را بد و نیک تمیز اختیار خدا که این و ممنوع ي میوه ي درباره افکارش و -کند س

شت سمانی کتاب جاي هیچ در چون -دا شاء )بود آمده انجیل در چنانچه( درخت آن آ شده خوانده بد و خوب شناخت من  بود، ن

سمت دو فقط بلکه  که آنجا از و -بود نامیده جاودانگی درخت را آن بود کرده اغوا را حوا و آدم که شیطان! همین! بود متفاوتی ق

شده برده سیب از نامی کتاب در( ممنوع ي میوه که بود قرار این از حتماً )او ي گفته خالف لزوماً( حقیقت بود، دروغگو شیطان  ن

ــان روح که درختی بود، آویخته مرگ درخت بر )بود ــید می نابودي به را انس ــت بیم اخالق از که خدایی آن از حال. کش  چه داش

 .بکند دگرگونشان تا بود آمده جبرئیل که هایی همان -انگلیسی هاي دل آن در پایین آن تنها بود؟ کجا او بود؟ مانده

 !مجی اجی

 !الترجی

 است؟ خراب شان چه ها انگلیسی این دانید می خب، کند؟ شروع کجا از اما

 .است خراب هوایشان بله. هوایشان: زد را آخر حرف تمام وقار با جبرئیل

شته جبرئیل سید نتیجه این به اش پرنده اَبر بر سوار فر سی اخالقی ابهام که ر ضع با ها انگلی شان و آب و ست رابطه بی هوای  دلیل. نی

 است پُرواضح نیست، خشکتر دریا از زمین که جایی در ندارد، تفاوتی تاریکی با نور و نیست گرمتر شب از روز وقتی": که آورد

شخیص نیروي مردمش که ست از را ت سی احزاب از -چیز همه کنند می خیال و دهند، می د سی رفتار تا گرفته سیا  معتقدات و جن

سان تقریباً -مذهبی ست یک ستانی بده و ندارد موردي انتخاب بنابراین. ا ست کار در بُ  اِفراط که حالی در هم آن! جنونی عجب ".نی

 تماشاگر یک مثل نه باشد پارتیزان یک مانند باید آن قبال در آدم رفتار و. نیست این جز و است چنین است، حقیقت ماهیّت جزء

سرد صه": گفت بلند وقت آن. خون شته گرما باید خال شد دا ضاي در رعد چون صدایش و ".با  را تو شهر، اي": پیچید شهر کل ف

 ".کرد خواهم گرم حاره مناطق شهرهاي چون
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 رفتارهاي رشد بعدازظهر، خواب ملی، بنیاد اخالقی، تعاریف وضوح افزایش: گرمسیر شهري به لندن تبدیل منافع شمردن کرد بنا و

ـــیقی کیفیت بهبود مردم، میان در آن بردن و زنده  و) مینا مرغ طوطی، طاووس،( درختان میان جدید پرندگان وجود مردمی، موس

ـــدن زنده ،)غیره و بانیان نارگیل، نخل،( پرندگان پاي زیر جدید درختان ـــد که ها خیابان ش  و وقیح هاي رنگ به هایی گل رش

ــبز خونی، قرمز بنفش،( خودنما ــت هاي عنکبوت و )نئون س  هاي بادبزن خانگی، کولرهاي براي تازه بازاري. درختان میان در درش

: غیره و ها کنفرانس مرکز نقش در لندن ي جاذبه افزایش. نارگیل ي هســته و کنف صــنعت. کش حشــره اقســام و انواع و ســقفی

سی روح بی و سنتی تعهد فوتبال، بازیگران میان در توپ کنترل افزایش کریکت، بازي بهبود  در "کار سطح بودن باال" به ها انگلی

 دیگر انگلیســـی خودداري. آید می روشـــنفکران از قدردانی تجدید و مذهبی التهاب و شـــوق جایش به و رود می بین از گرما اثر

. کنید عشـقبازي بویا و آهسـته خنک هاي شـب در آن جاي به و بیندازید دور همیشـه براي را جوش آب هاي کیسـه. اسـت کافی

 ي خانواده و شـــود می تعطیل پیران هاي خانه. روند می بازدید و دید به ســـرزده نو از دوســـتان: جدید اجتماعی هاي ارزش ظهور

سترده صرف هم آب کاغذ جز به انگلیس هاي توالت در و شود می ادویه پُر ها خوراك. گیرد می قدرت گ  شادي و شود می م

 .آید بازمی موسمی باران اولین میان به دویدن

 .گرایی اِفراط فرهنگ صدا، و سر خاك، سوسک، لژیونرها، بیماري حصبه، وبا،: معایب

 ".باشد چنین": زد فریاد پوشاند می را آسمان بازش هاي دست ایستاده، افق ي پهنه بر که حالی در جبرئیل

 .داد روي سرعت به چیز سه و

ـــر باورنکردنی و عظیم نیروهاي که حالی در: بود این اولیش  زدند بیرون بدنش از کردند می تنظیم را دگرگونی جریان که عناص

شد هرچه( سم جبرئیل با ستخوش موقتاً ،)بود ها آن تج شایند ابداً که( شد آوري خواب و چرخان و گرم سنگینی د  و) نبود ناخو

 .بست لحظه یک تنها را دیدگانش

 نقش ذهنش ي پرده بر چمچا صـلدین آقاي بزي و شـاخدار تصـویر افتادند، هم روي هایش پلک که این محض به :بود این دومی

 .خورد می چشم به زیرنویس مانند دشمن نام آن زیر در که روشن و واضح سخت تصویري. بست

 و است شده زمین نقش کُن لویا اله ي خانه درِ دَمِ دیگر بار دید گشود، را چشمانش فرشته جبرئیل که همین: بود این چیز سومین

 .شد همانطور که هم باز خدا، واي. کند می بخشش تمناي گریان

* 

 لندن" از تا کند می پرتاب آن دامن به ســـر با را خود و بَرَد می پناه خواب به دارد کرد احســـاس. رفت رختخواب به الی کمک به

 نفوذ بیداریش اوقات به و کرده عبور جهان دو مرز ي شــکســته دیوار از وحشــت این چون برســد جاهلیه به و شــود دور "خودمان

 .بود کرده
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 دیگر ي دیوانه دنبال دیوانه یک ".است خانه به بازگشت ي غریزه از ناشی حتماً": گفت خبر شنیدن و دخترش تلفن از پس آلیسیا

ـــه مثل و ".دهی می عالمت او به دور راه از جوري یک حتماً": گردد می ـــوخی پس در را نگرانیش همیش  آخر. کرد می پنهان ش

 ".برود تیمارستان به باید خب؟ باش، عاقل دفعه این لویا، اله": زد را حرفش

 ".خوابیده که حاال مادر، گیریم می تصمیم بعد" -

 خودت و است تو زندگی دانم می": داد ادامه بیشتر خودداري با بعد و ،"شود؟ بیدار نیست قرار مگر": گفت اختیار بی ابتدا آلیسیا

صمیم باید ستی. بگیري ت سکو در گفتند می تلویزیون در. کند می پیدا ادامه ماه چند گویند می بینی؟ می را هوا را  آید می باران م

  ".شده گرم هم لندن هواي دیگر حاال گفتم و زدم تلفن استانفورد در بونیک به. شده گرمسیر مناطق مثل اینجا هواي که حالی در
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 جاهلیه به بازگشت 

 

شاهده از پس شکی قطره ي م شه از که خون رنگ به ا ست ي گو شم را سمه چ  می پایین سیاه سنگ ي خانه در الت -ال ي مج

ــاعر بعل چکید، ــهر به تبعید، قرن ربع یک پی در پیامبر ماهوند که دریافت ش ــدایی پُر آروغ و. گردد می باز جاهلیه ش  از که زد ص

شی سن رفتن باال ضافه ادبی بی این ظاهراً. شد می نا  و کُند زبان آن با ساله پنجاه بعل که چنان بود، پیریش عالیم و آثار سایر بر ا

شت جوانیش به چندانی شباهت دیگر غلیظ، خون و حجیم بدن ست از را فرزیش و شادابی ي همه و ندا ساس گاه. بود داده د  اح

 و کشید می تیر بازویش گرفت، می نفسش رَوي پیاده قدم چند از پس. کند می مقاومت برابرش در و شده متراکم نیز هوا کرد می

 که آن بی خالی دسـت با آن از که گشـت می باز شـهري به فراوان جالل و شـکوه با اکنون که نیز ماهوند و... زد می نامنظم قلبش

شته همراه به زنی حتی شد دا صت در ماهوند. بود کرده تغییر سخت تردید بی بود، گریخته با : گفت خود با بعل. سالگی پنج و ش

 قبالً  که نیســتند هایی آن دیگر ها نام صــاحبان ولی. شــد خواهند نزدیک دیگر بار و شــدند دور یکدیگربرخوردند، به ما هاي نام"

شت برجاي را الت -ال ".بودند شید انوار میان به و گذا شت خور شت از. بازگ  سنگینی به. شنید اي موذیانه ي خنده صداي سر پ

ــد نمی دیده کس هیچ چرخید، ــد محو خیابان پیچ در لباس ي لبه. ش ــع روزها این. ش  باعث خیابان در غالباً که بود طوري بعل وض

. کرد شگفتزده بودند مانده باقی سیاه سنگ ي خانه در که را مؤمنینی و ".حرامزاده": گفت بلند صداي با. شد می مردم ي خنده

 .شد منزل ي روانه و انداخت باال شانه. بود کرده رفتار رویه بی باز خپل، و پیر شاعر بعل،

سه از دیگر جاهلیه شهر شت. نبود ما شی ماه، انوار صحرا، بادهاي جادوي زمان، گذ شرفت، ناپذیري اجتناب و مردمان فرامو  به پی

 و عادي بس شهري به و داده دست از را خود ي گونه سراب و ناپایدار کیفیت و قدیمی خاصیت اینک. بود بخشیده استحکام آن

 عبور و گرفته فرا نیز را جاهلیه سراسر ماهوند قدرت رشد قرن، ربع این در. بود گشته مبدل فقیر) شاعرانش مانند( و لطف از عاري

 حالتی شیخ خود حتی و. نداشتند لطفی نیز شهر زیبایان دیگر روزها این. بود کرده قطع را شهر حیاتی شریان با ها کاروان و زائران

 را جایگزینیشان توان و مردند می پیري از ایش صیغه زنان. بود مانده سالم میان در یک هایش دندان و سفید موهاي گرفته، نما نخ

شت نیز را آن نیاز بود، شده شایع شهر منزوي هاي کوچه در که چنان و -دید نمی خود در  خود ریش کرد می فراموش غالباً. ندا

 .بود مانده شاداب گذشته چون هند تنها. زد می دامن خود ي رفته حال از و خورده شکست وضعیت به و بتراشد را

 زخم چشـم و کنید تعظیم درنگ بی افتاد اش خاکروبه به نگاهتان اگر گفتند می. داشـت شـهرت جادوگري و سـاحري به قدیم از

شان گاه آن و کرد می تبدیل بیابانی مارهاي به را آنان شد می سیراب مردان از وقتی که بود اي ساحره هند. ببندید ست با را دُم  د

 انگیز شگفت جوانی ي ادامه بود رسیده سالگی شصت به که اکنون. کنند کبابشان شام براي پوست با داد می دستور و گرفت می

ـــایعات به پیري برابر در غیرطبیعیش مقاومت و ـــانه و ش  که حالی در. زد می دامن مُردگان ارواح با وي ارتباط و جادوگري ي افس

ــته رکود دچار اطرافش در چیز همه ــته و دار و گش ــه قدیمی ي دس ــالی به که ها کوس ــیده میانس ــه در بودند رس  ها خیابان ي گوش

 ي کناره در پیر بازان شــعبده و گردوبازان و ســاحران که حالی در ریختند، می تاس یا و کردند می بازي ورق و زدند می چمباتمه
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سلی و مردند می گرسنگی از ها آبراه ستش و کاري محافظه که رسید می رشد به ن شتر را مادي هاي ارزش چراي و چون بی پر  بی

 زدوده پُرشـکوه شـهر آن از خودآگاهی که حالی در پرورد، می کمبودها و بیکاري از نگرانی برابر در سـدي سـان به را آن کرده،

ـــد می ـــم که جایی تا ش ـــت از را محبوبیتش مُردگان مراس ـــترهاي و. بود داده دس  با مُردگان گور کنار دیگر که این از جاهلیه ش

 همچنان هند رفت، می پوسیدگی و فساد به رو جاهلیه که دُورانی در خالصه. بودند شاد سخت ماندند نمی برجاي بُریده زانوهایی

 می چاقو ي تیغه چون دیدگانش مانده، باقی کالغ پَرِ سیاهی به موهایی و جوان دختران سفتی به بدنی و صاف پوستی با و شاداب

شید  کرد می حکومت شهر بر که بود هند اینک. پذیرفت نمی را مخالف نداي صدایش. بود آمیز غرور همچنان خرامیدنش. درخ

 .کرد می تصور چنین خود که این یا و ابوسمیل نه

ـــیخ که همین ـــد، مبدل نفس تنگی به مبتال و فربه پیرمردي به ش  به خطاب را اندرز و پند از پُر و آمیز توبیخ فرامین نگارش هند ش

 را هند بلکه ابوسمیل، نه مردم پس آن از که بود چنین. کردند نصب ها خیابان دیوار بر را ها آن داد دستور و کرد آغاز شهر مردم

 سازگارتر خود مذاق به را زن آن گفتار و رفتار در مشهود یکدندگی و پایدار جوانی که چرا. دانستند آن مجسم روح و شهر مظهر

 ي همه اشعار از بیش فرامینش نفوذ که هند و بود بسته نقش سیمبل ي چهره ي شکسته درهم ي آینه در که تصویري تا یافتند می

شتهاي و حرص همان با بود، شاعران سی شدید ا سندگان تک تک با جن  به بعل که زمانی از ها مدت هرچند( درآمیخته شهر نوی

ـــت می بود یافته راه رختخوابش ـــته روزها این و) گذش ـــه در وي. بود کرده مرخص را همگی آنان، از دلزده و خس  قلم ي عرص

 ي کلیه جادو، و ِسحر و تمهید به و پیوسته جاهلیه قشون به مردانه لباس با که هندي همان بود، ماهر شمشیر کاربرد در که همچنان

 کشته بیرحمانه را پیامبر عموي که هندي همان. بود یافته را برادر قاتل جنگ توفان میان در کرده دور خود از را ها سالح و ها نیزه

 .بود خورده را وي جگر و دل و

صور آنان به که خوییش درنده براي بود، نیز مردم آنِ از که جاودانش جوانی براي داشت؟ پایداري توان برابرش در مردي کدام  ت

 می ترانه سان به را شهر نامکدر شکوه و بود دُوران و تاریخ زمان، انکار از حاکی که فرامینش براي و بخشید، می ناپذیري شکست

 مقدسـین نگهبانی مقام و جاودانگی شـداید، تحمل عظمت، که فرامینی داد، می جلوه محال را آن هاي خیابان فرسـودگی و خواند

 روز سال به سال وي که این به و بخشیدند می را مرجش و هرج با توأم زناشویی که بود نوشتار این براي... ستود می جاهلیه در را

ـــایعات بر. نهادند نمی وقعی کرد می دریافت زمرد خود وزن هم تولدش ـــخ در. کردند نمی توجهی لعبش و لهو ش  که آنان پاس

شش صد گفتند می. زدند می لبخند تنها گفتند، می شمار بی را هایش پو شتاد و پان  تعداد و دارد طال ورق از خواب لباس یک و ه

 می شهر خطرِ پُر هاي خیابان از زحمت به جاهلیه شهروندان. رسد می جفت بیست و چهارصد به نشانش یاقوت هاي راحتی کفش

شتند شان و کردند می تجاوز پیرزنان به آن در و شد می مبدل قتلگاه به پول اندکی براي که هایی خیابان. گذ  و ستادند می را جان

 خالیشان هاي جیب و ها شکم چشمان، شهادت رغم به ها آن و نشاند می فرو وحشیانه را گرسنگان شورش هند خصوصی پلیس

 .مبارك حکومتت جهان، شکوه اي جاهلیه،: پذیرفتند می کرد می زمزمه گوششان زیر آن هرچه

 می عاشـــقانه نغز اشـــعار و گردانده روي جامعه امور از اکنون بود، ناباوران ي جمله از که بعل و نبودند چنین مردم ي همه هرچند

 .سرود
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 اینجا. گذشــت تَرك پُر دیوارهاي با تاریک نیمه و هاللی تاقی زیر از رســید، خانه به زد می دندان را ســفیدي ترب که حالی در او

 نمی دیده انسـان از اثري آن در و بود ریخته خون و سـبزیجات پوسـت از پُر آن کف داد، می پیشـاب بوي که بود کوچکی حیاط

شه، تنها بلکه شد، شد مراقب بود ناچار روزها این. بود حاکم ترس و سایه پ سته. با شیون از اي د شا سه شهر در جنایتکار ح  می پر

ـــوي آن از خانه به وُرود از قبل که بودند داده اندرز ثروتمند مردمان به. زدند ـــوند نزدیک آن به خیابان س ـــی وقتی و ش  در را کس

ـــوي به ناگهان ندیدند اطراف  قبیل این با بعل اما ببندند، را آن کنند پرتاب داخل را خود جنایتکاران این از قبل و بدوند در س

شت کاري تمهیدات شعار دیگر روزها این اما بود ثروتمند آن، از پیش قرن ربع یک حدود قبل، ها سال. ندا  طرفداري هجوآمیز ا

شت شی و طنز بازار ماهوند، از مردم ترس. ندا شانده کسادي به را فحا سم به اعتنا عدم با همراه و بود ک  کتیبه سفارش مُردگان، مرا

 .بود دشوار همگان براي روزگار. بود یافته کاهش نیز جویانه انتقام و پیروزمند هاي قصیده و قبر سنگ هاي

 خواســـتند می چه. رســـید کوچکش اتاق به و رفت باال خانه لقِ و چوبی هاي پله از گذشـــته پُرشـــکوه هاي میهمانی خیال در بعل

شت چیزي بدزدند؟ شی به که ندا شود، را در. بیارزد چاقوک شت، پا اتاق به که همین اما گ سی گذا  با چنان و داد هلش شدت به ک

 قََسمَت خدا به. نکش مرا": زد فریاد کورمال کورمال. افتاد خون به آن با تصادم اثر در بینیش که رفت سکندري دیوار سوي به سر

 ".نریز را خونم دهم می

 بود بسته دنیا روي به را درش که اتاقی آن در و است بیهوده کشیدن فریاد دانست می خوب بعل. بست را در دیگرش دست با مرد

 را صندوق ترس از شنید، می را همسایه فریاد صداي اگر هم خودش. نداشت را جرأتش کس هیچ. رسید نخواهد دادش به کسی

 .نهاد می اتاق درِ پشت

 می ســراپا زده، زانو که حالی در و کرد پاك را آلودش خون بینی بعل. بود کرده مخفی کامال را اش چهره ناشــناس مرد باشــلق با

شناس مرد ".ندارم هیچی. ندارم پول هیچ من خدا به": کرد التماس. لرزید سنه سگ هیچ": درآمد سخن به نا  خوردنی که اي گر

ـــگ توي بِجوید،  بودم امیدوار. نمانده باقی تو از زیادي چیز بعل": داد ادامه تامل اندکی از پس و ".گردد نمی دنبالش به دانی س

 ".باشی این از بهتر

 چون که بود اش دیوانه دوســتداران از یکی مرد این آیا. یافت نیز شــده توهین را خود ترســید می ســخت همچنان که بعل اینک و

سب شعار با منا شکوه ا شته پُر ست، نمی اش گذ شید لرزید می همچنان که حالی در شمرد؟ می واجب را قتلش زی  را خود تا کو

 ي آماده ماهوند": گفت و ننهاد وقعی اش گفته به ناشــناس ".اســت کننده مایوس قلم اهل دیدار معموالً": دهد جلوه نااهل مردي

 ".است بازگشت

ـــاده ي جمله این اما  خواهد؟ می چه من جان از دارد؟ من با ارتباطی چه او آمدن": نالید. افکند ها هراس ژرفترین قعر به را بعل س

 فرستاده را شما او آیا شما، آیا، خواهد؟ می چه من جان از. گذرد می آن از عمر یک از بیش بود، قبل ها مدت به مربوط قضیه آن

 " است؟

 یک در تو و من. نیسـتم او ي فرسـتاده من نه،. اسـت حافظه خوش بخواهی تا": گفت زد می باال را باشـلقش که حالی در ناشـناس

 ". داریم وحشت او از دو هر. مشترکیم چیز
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 ".شناسم می را تو من": گفت بعل

 ".بله" -

 ".هستی خارجی. داري مخصوصی ي لهجه" -

 ".است خودت از ها واژه این. بردگان و مهاجران سقاها، انقالب": کرد قول نَقل ناشناس

 اما نیســتم، خِرَدمند من. ســلمان": گفت و زد را کجش لبخند ایرانی ".پارســی ســلیمان. هســتی مهاجر همان تو": آورد یاد به بعل و

 ".صلحم خواهان

 ".بودي کسانش نزدیکترین از که تو": گفت حیران بعل

 می را دســتشــان و بري می پی هایشــان حیله راز رمزو به زودتر باشــی، نزدیکتر بازان شــعبده به هرچه": داد پاســخ تلخی به ســلمان

 ".خوانی

 :دید نیز را خواب این جبرئیل و

ـــلیم نوین آیین پیروان ـــالیان و یافتند فقیر و خانمان بی یثرب ي واحه در را خود تس  به آنان. گذرانیدند روزگار راهزنی با دراز س

ـــت حال در یا و جاهلیه راه در که ثروتمندان بزرگ هاي کاروان ـــلمان. کردند می حمله بودند جاهلیه از بازگش  گفت بعل به س

ــت ماهوند ــواس که ندارد را آن فرص ــم و راه به و دهد خرج به وس ــان برآوردن رس  قانونی هیچ تابع مؤمنین. ندارد کاري نیازهایش

 در جبرئیل. اندیشید می قانون به تنها الت؟ ال یا مقرب، مَلِک جبرئیل بگوییم باشد بهتر شاید یا -ماهوند ها سال آن در اما نبودند،

. قانون قانون، قانون،. آورد می قانون تمام، ي افاده و فیس با که یافت حالی در را خود و شد ظاهر پیامبر بر واحه نخل درختان میان

 مثالً . آورد قانون بکنی را فکرش که آنچه هر براي گفت ســلمان. کرد بیزار اســت وحی هرچه از را مؤمنین که آورد قانون آنقدر

 است، گرفتن طهارت براي دست کدام بدانند مؤمنین که این براي بگیرد، باد سمت به را صورتش بالفاصله باید بگوزد، مردي اگر

 آنچه یا -وحی. بماند آزاد قوانین، از خارج بایست نمی بشر زندگی هاي عرصه از یک هیچ گویی تو کرده، وضع خاصی ي قاعده

 از شـــکل کدام و باشـــد باید اندازه چه خوابشـــان عمق بخوابند، دارند حق چقدر که آموخت می مؤمنین به -گفت برمی از او که

ـــی اعمال ـــت پذیرفته خداوند دیدگاه از جنس ـــت به زن که حالی در جماع نیز و زنان با لواط عمل که آموختند آنان. اس  دراز پش

 را بگیرد قرار او بر مسـلط و مرد روي بر زن که وضـعیاتی ي کلیه ممنوع، اشـکال و اسـت حالل مقرّب مَلِک نظر از باشـد کشـیده

ستی جبرئیل سپس. شود می شامل ضوعاتی آن در و کرد تهیه فهر ست ممنوع یا مجاز گفتگو هنگام ها آن از بردن نام که را مو  ا

 حد چه تا خارش که کرد نمی فرقی نداشــتند، را خاراندنش ي اجازه مؤمنین که رســید بدن از هایی بخش به نوبت بعد. برشــمرد

شد، ناپذیر تحمل حتی و دهنده آزار صرف همچنین وي. نبود جایز وجه هیچ به ها بخش این خاراندان با  و عجیب حیوان -میگو م

 ي همه که طوري به بکُشند، تدریج به را حیوانات داد دستور و کرد وِتو را -بودند ندیده زمان آن تا مؤمنین از یک هیچ که غریبی

 چرا. کنند درك بهتر را زندگی مفهوم مرگ کامل ي تجربه با تا شد می باعث کشتن ي نحوه این. شود خارج بدنشان از خونشان

 پروردگار، سُروش جبرئیل،. پندارند نمی رؤیا را آن و برند می پی زندگی واقعیت به زنده موجودات که است مرگ هنگام تنها که

شن هم را میراث و ارث تکلیف و مُردگان دفن و کفن چگونگی سپس سی سلمان که طوري به کرد، رو  این بود مانده متحیر پار
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 به. داد باد بر را ایمانش که رسید خاطرش به فکري هنگام این در و. ماند می سوداگران به چنین رفتارش که است خدایی جور چه

 برایش گذاري قانون و ســازماندهی که فردي. موفق بس بازرگانی هم آن اســت، بوده بازرگان گذشــته در نیز ماهوند که آورد یاد

ــی عجب پس. بود طبیعی ــانس ــاب اهل مقرّب مَلِک چنین به که بود آورده ش ــمیمات که مَلِکی. بود برخورده کتابی و حس  این تص

 .نبود شباهت بی بودند، حقوقی شخصیت داراي که مؤسساتی رؤساي به که خدایی. کرد می ابالغ پایین به را مدیریت با خداي

 مؤمنین چنانچه. شد جلب بود، کرده نازل وحی ها فرصت مناسبترین در همواره فرشته که این به سلمان توجه رفته رفته پس آن از

ضوعی، هر ي درباره را ماهوند نظر سمان به سفر امکان از مو  دادند، می قرار گفتگو و بحث مورد جهنم، بودن ابدي تا گرفته ها آ

شته سخ با درنگ بی فر سب پا سید می فرا منا شه و ر سیدن که کرد می اعالم کامل یقین با و گرفت می را ماهوند جانب نیز همی  ر

سان ست محاالت از ماه ي کره به ان شت و ا ست گذرا و موقتی جهنم سر سان بدکارترین حتی و ا  دوزخ آتش با سرانجام نیز ها ان

 را خود نظر وحی نزول از بعد ماهوند اگر گفت بعل به ســلمان. یابند می راه بوســتان و گلســتان معطر هاي باغ به و شــوند می پاك

ــع کرد، می اعالم ــه نه، اما. کرد می تفاوت وض ــته بعد و آورد می را قانون او اول همیش  که بود این و نهاد می تأیید مُهر آن بر فرش

ـــته را جا همه بویش و آید می در گندش دارد دیدم کم کم ـــانه حیوان آن بوي حتماً این گفتم خودم با. برداش  نجس، و اي افس

 !است میگو چیست؟ اسمش

 نظامِ  دُوران، آن در که چرا نبود، تر فرهیخته او از کسی ماهوند نزدیکانِ میان در. گرفت فرا را سلمان ذهن گند بوي این سرانجام و

 کرده منصوب خود دبیري ِسمَت به دانشش بلند ي مرتبه دلیل به را سلمان ماهوند. بود مردمان سایر از تر پیشرفته ایرانیان آموزشی

 حساب شان همه و الهام و وحی همه این آخر گفت بعل به. بود او ي عهده بر نیز پایانش بی و پُرشمار قوانین نگارش رو این از. بود

 سوء بر و بگذارد جگر روي دندان مدتی تا بود ناچار همه این با. شد می خرابتر وضع ماند، می باقی سِمَت آن در بیشتر هرچه. شده

شکریان زیرا آید فایق خود ظن ستند می و بودند شده روانه یثرب سوي به جاهلیه ل شه خوا  می را شتر هاي کاروان که را هایی پ

شت پس آن از آنچه": گفت سلمان. بردارند میان از زدند می لطمه ستد و داد به و آزردند  که ندارد لزومی و دانند می همه را گذ

 نجات نابودي از را یثرب که بوده او هم چگونه که کرد حکایت بعل براي و شد غالب او بر غرور لحظه آن در اما ".کنم تکرارش

 دُور را خندقی حفر دستور بود کرده پیشنهاد پیامبر به سلمان. است کرده حفظ خطر از را ماهوند جان خندق حفر و حیله با و داده

 مشهور نظام سواره اي افسانه اسبان حتی که باشد عریض چنان بایست می حفره. بود مرزي دیوار فاقد واحه. بدهد واحه آن دُور تا

 حفره آن به که جاهلیان چشم. شود کاشته تیز نوك هاي چوب آن کف نیز و باشند نداشته را آن روي از پریدن یاراي نیز جاهلیه

 به خود هاي اسب با و ندارد وجود خندقی گویی که کردند رفتار چنان سلحشوري و َشرَف روي از افتاد، ناجوانمردانه و زشت ي

 کشـیده سـیخ به خندق کف تیز نوك هاي چوب روي آن هاي اسـب و مردان بهترین جاهلیه، لشـکر کُلِ. رفتند یورتمه آن سـوي

شی ترفند این و شدند سی سلمان منحرف فکر از نا شد هرچه. بود پار شت توان نمی جوانمردي توقع که غربتی آدم یک از با . دا

 از نه اما نیستم، مغروري مرد من کردند؟ رفتار قهرمانان مثل من با جاهلیه شکست از بعد کنی می تصور گفت بعل به غمزده سلمان

 کسی جانم، نه برد؟ نمی من از نامی هایش پیغام در فرشته چرا. داد نشان خود از امتنانی ماهوند نه بود، خبري مؤمنین ستایش و ارج

ست اي حقه مرا خندق مؤمنین پنداري. گفت نمی من از کمله یک صاف از دور به و ناجوانمردانه غریب، را آن کرده، تلقی پَ  به ان

ــاب ــان به کار این گویی. بودند آورده حس ــان نجات با من که این یا بود، زده لطمه مردانگیش ــان جانش  کرده دار جریحه را غرورش
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سیاري بعد به آن از راستش ولی. نگفتم هیچ و بستم را دهانم من البته. بودم  خوبی بیشتر هرچه انگار. دادم دست از را دوستانم از ب

 .گذارند می کنارت بیشتر مردم کنی،

 نسبتی همان به راهزنیشان سفرهاي در معموالً. بودند داده دست از جنگ در را بسیاري مردان مؤمنین یثرب، خندقِ حفر رغم علی

 دستور بودند برده در به سالم جان که مردانی به مقرّب مَلِک جبرئیل -مجی اجی -جنگ پایان در و دادند می کشته کشتند، می که

 از همیشه براي را تسلیم دین بستند، می زناشوئی پیوند مؤمنین از غیر به مردانی با زنان اگر که چرا. کنند ازدواج بیوه زنان با داد می

 هاي چین الي از عرق بطر یک قبل لحظه چند ".بینی واقع ي مالئکه عجب": گفت و زد پوزخندي بعل به سلمان. دادند می دست

 به بعل و شــد، می وراجتر نوشــید می بیشــتر هرچه ســلمان. زدند می مِی آرام آرام غروب نور در اینک و بود آورده بیرون لباســش

 به و شده حساب وحی همه این زد بانگ سلمان. سازد برپا خود سخنان با را توفانی چنین که باشد دیده را کسی آورد نمی خاطر

شته هم زن اگر گفتند ما به حتی. موقع شیم، دا  خود عقد به را زن چهار توانیم می بعد به آن از چون ندارد، ایرادي مجدد ازدواج با

 .شکستند می گردو دُمشان با ها بَروبچه. است معلوم خُب. آوریم در

ــلمان براي را ماهوند تکلیف آنچه ــن س ــاله( بود ها این کرد روش ــیطانی، هاي آیه و) ها زن ي مس ــلمان ش ــتانه س : کرد اعتراف مس

ستم سازي شایعه اهل من کن، گوش" ستی که منظورم متوجه -نماند زاهد و عابد هم زیاد زنش مرگ از بعد ماهوند ولی نی  و -ه

شش نیم و سال یک ظرف یثرب هاي زن. کرد پیدا خورد می دردش به که را آنچه یثرب در شکل. کردند سفید را ری  ما پیامبر م

 اولش زن. پسندند می را دخترانه یا و مادرصفت هاي زن او. کنند سرپیچی برابرش در ها زن ندارد دوست که است این عزیز، بعل

 که هایی زن به او. هستند عشقش دو ها این. است جوان زیادي دیگري و پیر خیلی یکی :کن مجسم را عایشه بعد و بیاور نظر در را

سب شند خودش منا ستور هایتان زن به دارید عادت شما جاهلیه در. دارند تفاوت دیگران با یثرب زنان اما. ندارد تمایلی با  بدهید د

ـــتند اهلش یثرب هاي زن اما کنید، نهی و امر و  چه فهمیدي. کند زندگی زنش ي خانواده با و برود باید گیرد می زن که مرد. نیس

ست عجیب گویم؟ می صی چادر زن ازدواج مدت طول تمام در و نه؟ ا ست از بخواهد وقت هر و کند می حفظ را خودش شخ  د

 می خود برابر در اي پارچه در، جاي به رود، می زنش سراغ به که مرد و گرداند می معکوس جهت را چادر شود، خالص شوهر

ست تمام کار که فهمد می و بیند ساله اما. شود می مطلقه بعد به آن از شوهر. ندارد هم برگرد و برو و ا  ما دخترهاي که بود این م

شتند کم کم هم سم این از و کردند می بلند سر دا سومات و ر شان ر شان در نبود معلوم. آمد نمی بد  که بود این. گذرد می چه دل

 کدام ي اجازه ها زن بشــود معلوم تا آورد می قانون پشــت قانون فرشــته،. کرد حاضــر را قانون کتاب فرز و تَر و نداد مهلت طرف

ـــت. ندارند را کارها ـــان فرمانبرداري و نرم رفتار به را ها آن داش ـــابقش  یا ها زن که دهد می ترجیح پیامبر آخر. گرداند برمی س

 و خِرَدمند و بنشـینند خانه در که این یا بروند، راه مرد از تر عقب قدم سـه یا یعنی باشـند، داشـته مادرانه رفتار یا و باشـند فرمانبردار

 اش جاذبه برابر در کس هیچ. اســت جادوگر یک او اما. کردند می مســخره را مؤمنین چطور یثرب زنان دانی نمی. باشــند دار خانه

 را بهشــت باشــد هرچه: شــدند تســلیم ها آن بله،. بود داده دســتور او که کردند چنان مؤمن هاي زن آخرش ندارد، مقاومت یاراي

 ".بود داده وعده بِهِشان

 ".کنم امتحانش گرفتم تصمیم باألخره. بگذریم": گفت سلمان که شد می خالی داشت بطري
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ـــبی ـــی دبیر ش ـــت ابتدا. کند می پرواز حرا کوه غار در ماهوند پیکر فراز بر که دید خواب در پارس  و غربت از رؤیا این که پنداش

شی جاهلیه در زندگی دُوران دلتنگی ضعیتش که برد پی ناگهان اما شود، می نا  ي واقعه و بود، مقرّب مَلِک مانند عینا خواب در و

 معلوم کجا از": گفت سلمان. گذشت نمی آن از روز یک از بیش انگار که شد مجسم نظرش در روشنی به چنان شیطانی هاي آیه

ست شد جبرئیل بودم، شده مبدل آن به رؤیا عالم در که موجودي ا شد؟ شیطان خود و با شه احتمال، این به بردن پی و "نبا  ي اندی

 را ها آن پنهانی نوشــت، می قانون پشــت قانون و نشــســت می پیامبر پاي پیش هرگاه پس آن از. کرد بیدار خاطرش در را اهریمنی

 .داد می تغییر

 می من بود، شــده تعریف دانا و شــنوا خداوند آن در که آورد می اي آیه ماهوند اگر. دادم می تغییر را اهمیت کم چیزهاي ابتدا"

 کتاب که بودم من این فهمی؟ می شــد، نمی تغییرات این متوجه ماهوند که اســت این موضــوع اما. خِرَدمند و دانا خداي نوشــتم

 آنچه از من ي فلکزده کلمات یعنی. آلودم می خود کفرآمیز زبان به را الهی هاي واژه و کردم می بازنویســـی یا نوشـــتم را مقدس

 ببین. هیچی گفت؟ می چه مقدس اشعار کیفیت به راجع. بکن را فکرش نبود؟ تشخیص قابل کرد، می الهام اش فرستاده به خداوند

ــم گویم، می چه ــاله دفعه این. لرزاند مرا روح که خورم می قس ــم که کردم یقین حیله آن کمک به من. بود دیگري چیز مس  حدس

ـــت  آمدم افتادم راه دنیا طرف آن از ماندم، دور دیارم از: ریختم هم در مرد این خاطر به را زندگیم تمام من کن، گوش. بوده درس

 که هایی آدم. کردند خطابم ترسو دادم، نجات را جانشان. پنداشتند می چاپلوس مهاجري مرا که کردم زندگی مردمی میان و اینجا

 -نوشتم خِرَدمند شنوا، جاي به و دادم تغییر را کوچک ي واژه آن وقتی داشتم انتظار راستش کن، ولش... چه من فهمند نمی اصالً

شتم انتظار ست خبر چه بگوید خواندم برایش که این از بعد دا شتباهی، عجب بدهم جواب من و اي؟ شده کر مگر سلمان ا  نمی ا

 کس هیچ و بودم الهی هاي واژه ي نویســنده من که رســید زمانی و نشــد چنین اما. کنم تصــحیحش بالفاصــله و. شــده ام چه دانم

 گذشــته، آن از. بودم باخته را خودم ســخت ترس از راســتش. نداشــتم را حقیقت گفتن جرأت من که بود این بدیش. نبود حالیش

 پرت حواســش دفعه آن شــاید. دادم می ادامه کار همین به باید نبود، اي چاره بنابراین. کردم می طی را زندگیم دُوران غمگینترین

ـــان باشـــد هرچه گفتم می خودم به. بوده ـــت انس  گفت او. دادم تغییر را مهمتري چیزي بعدي ي دفعه که بود این. جایزالخطا و اس

 برایش را قســمت همان وقتی هم باز اما بود؟ ممکن چطور آخر. شــود می متوجه که بودم مطمئن. یهودي نوشــتم من و مســیحی

 بعد. رفت بیرون چادر از بود، شده اشک از لبریز من چشمان که حالی در و کرد تشکر من از تمام ادب با و داد تکان سري خواندم

. دادم می ادامه باید. بدهم ادامه کارم به بود الزم این وجود با. بیاورم دوام یثرب در زیاد توانم نمی دیگر که فهمیدم واقعه این از

 اما است، قطعی شکستم که دانستم می. رسد نمی بوده، معتقد هوا باد به بَرَد می پی که مردي احساس پاي به اي تلخی هیچ دنیا در

 که دیدم و خواندم برایش بودم نوشته را آنچه روز یک که این تا: دادم ادامه کار همان به که بود این. شد می نابود من همراه نیز او

 ســر آهســته تأیید نشــان به بعد و کند جور و جمع را فکرش خواهد می پنداري که داد تکان طوري را ســرش و کشــید هم در ابرو

شتم تردید اندکی هنوز اما داد، تکان ستم می. دا سیده مرز لب که دان سمانی کتاب که دیگري بار و ام ر  می تغییر خود میل به را آ

 که این از پیش اگر حتی بود، من دســت در دومان هر ســرنوشــت. ماندم بیدار صــبح تا شــب آن. برد می پی چیز همه به حتماً دادم

ــتم می بیابم خود در را بردنش میان از توانایی ــب آن در. کند نابودم گذاش  و جویی انتقام با توأم مرگ میان بودم ناچار هولناك ش

 شترم بر سوار خورشید طلوع از پیش. کردم انتخاب را زندگی بینی می که همانطور و کنم انتخاب را یکی روح بی و سرد زندگی

 پیروزمندانه نیز ماهوند حاال. بازگشتم جاهلیه به ندارم را توصیفشان یاراي فعال که فراوانی مصایب تحمل با و کردم ترك را یثرب

 ".است خارج من توان از کردنش نابود که گرفته قدرت چنان دیگر حاال او. باخت خواهم را زندگیم آخر حتماً. گردد می باز
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 "کشد؟ می را تو او که مطمئنی اینطور چرا": پرسید بعل

 ".کنم رو را دستش توانم می که هستم کسی تنها من که این براي": داد جواب پارسی سلمان

* 

سته همانطور سلمان وقتی ش شک روي بعل رفت، خواب به ن شید دراز آورش خارش و کاهی ت شار مانند دردي و ک  کالهخودي ف

 همانطور اما بود، کرده مرگ آرزوي زندگی از خسته بارها. گرفت می گُر دَم به دَم هم اش سینه. کرد حس سر دُور به را پوالدین

 و کوچکتر پیرامونش جهان که بود کرده احساس پیش مدتی از. است فاصله ها فرسنگ واقعیت و خیال میان گفت می سلمان که

 را چیز همه. بود کرده مشکلتر و آورتر رنج را زندگیش نیرو این کاهش و دیدند نمی گذشته مثل چشمانش دیگر. شود می تنگتر

ــعارش که بود همین براي دید، می تار  به وضــع اگر و نبودند اعتماد قابل چندان دیگر هم هایش گوش. بودند افتاده روز این به اش

 زنده آنقدر هم شاید اما... شد می بُریده دنیا با ارتباطش و داد می دست از را حواسش ي همه زودي به رفت می پیش منوال همین

 با خشــمگین بعل. ماهوند ماهوند،. بوســید نمی را زنی هرگز دیگر شــاید. بود راه در ماهوند. بکشــد اینجاها به کارش که ماند نمی

 چه براي من که دانند می همه اســـت؟ مربوط چه من به او خیانت آخر آمده؟ من ســـراغ به چه براي وراج مســـت این گفت خود

 میان این در. داد می دستور و کرد می تهدید که بود شیخ این. داند می هم او حتماً. سرودم را هجوآمیز اشعار آن پیش سال چندین

ـــیر بی من ـــته، این از. بودم تقص ـــت بُرنده زبانی که بعلی آن گذش ـــخند مُدام و داش  نمی دیگر خودم که من بود؟ که زد می نیش

سمش شمان با خِرِف و چاق: بیندازید من ي قیافه و ریخت به نگاهی یک آخر. شنا  می کر زودي به که هایی گوش و سو کم چ

 کار و سـر تو با خواهم نمی من شـو، بیدار": دادن تکان را سـلمان کرد بنا. کس هیچ برد؟ می حسـاب من از کی حاال آخر. شـوند

 ".بیفتم هَچَل توي و باشم داشته

سی اما شت که حال همان در. کرد می خُروخُر همچنان پار سته داده دیوار به پ ش  کج سرش و برده خوابش شده باز پاهاي با بود، ن

 بود؟ چه مفهومشان بودند؟ چگونه روزش آن شعرهاي مگر تازه. افتاد تشک روي به نالید می درد سر از همچنان که بعل. بود شده

 که این اسـت معلوم خُب. شـد می شـروع این به شـبیه چیزي با... امروز تسـلیم آیا :آهان. آورد نمی یاد به درسـت هم خودش االن

 به اندیشمند آیا: شود می روبرو پرسش دو با نوینی ي اندیشه هر ماهوند، است؟ گریز معناي به: بود این اش ادامه و. نداشت تعجبی

 دوم پرسش نوبت جاهلیه به بازگشت هنگام ماهوند، اینک و. دانیم می را سؤال آن جواب داد؟ خواهد تن سازش به ضعف هنگام

ست، شت وقتی کرد؟ خواهی رفتار چگونه پیروزي از پس ا شمنان سرنو ست در را د  وقت آن رسیدي، مطلق قدرت به و گرفتی د

ستیم سابق هاي آدم کداممان هیچ دیگر ما چه؟ ست هند فقط. نی  قول به پنداري. مانده جوان تغییري کوچکترین بی همانطور که ا

 حاضر نه هند. نرفت جوي یک توي آبتان تا دو شما چرا است معلوم. جاهلیه تا ماند می یثرب هاي زن به بیشتر مست، پارسی این

 .دختر نه بشود، مادر برایت بود
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ــید می خود بیهودگی و پوچی به رفت می خواب به که حالی در ــه ي همه از که حاال و بود درمانده هند برابر در. اندیش  هاي عرص

 و یقین نیرو، هدف، پاکی، ســالمتی، عشــق، زیبایی، جوانی، فقدان: بودند فقدان و شــکســت از پُر ابیاتش بود، گرفته کناره زندگی

 می فاصله او از ها آدم نیز هایش قصیده در. بود رفته دستش از که نیز هند و رفته دست از پول رفته، دست از دانش از بود پُر. امید

 شدند می جابجا که هایی تپه. بود بیابان هنوز اشعارش انداز چشم. گریختند می تندتر خواند می فرا شوق با را آنان هرچه و گرفتند

 توان می چگونه. موقت چادرهاي ناتمام، سفرهاي لغزنده، و نرم هاي کوه. گرفت برمی تارکهایشان از باد که سفیدي هاي ماسه و

 کشانده تجرید به را آن و گذاشته تأثیر شعرش زبان بر هایی پرسش چنین دهد؟ می شکل تغییر روز به روز که داد شرح را دیاري

صاویري با بود، شکال خلق به را او عالوه به. ناپایدار هایی وزن و سیال بس ت  شیر، َسرِ با موجوداتی مانند ناممکن و گونه سراب ا

 کالسیک خلوص وجود با که طوري به دادند، می شکل تغییر ناچار به ظهور محض به که موجوداتی. بود واداشته مار دُمِ و بُز بدنِ

 با بار یکمین و هزار براي. کاســت می آن ارزش از هجوآمیز هاي واژه و زد می ذوق توي چیزي اشــعارش ي عاشــقانه تصــاویر و

 از که حالی در و بایســـتد قلبش بود نزدیک آن یک اما. آورد می امنیت فراموشـــی ".آورد نمی یاد به مرا کس هیچ": گفت خود

شت  و ماند بیدار را شب تمام. بگیرد انتقام نتواند تا بگذارم کاله را سرش بتوانم شاید اما ماهوند،. پرید خواب از بود کرده یخ وح

 .داد فرا گوش سلمان وار اقیانوس خُر خُر به

 :بیند می خواب در را ها اردوگاه آتش جبرئیل

شهور مردي شبی ناگهان  شب، تاریکی دلیل به شاید -جاهلیه شیخ گویی. شد ظاهر ماهوند ارتش اردوگاه هاي آتش میان در م

 از بخشی دارد دست در را قدرت هنوز که لحظاتی آخرین این در -نماید می ناممکن آنجا در حضورش که خاطر این به هم شاید

 چادرهاي سـوي به را او سـابق، ي برده بالل و بود سـقا گذشـته در که خالد و آمده تنها شـیخ. اسـت بازیافته را خود پیشـین نیروي

 .کنند می هدایت ماهوند

 :دید خواب در جاهلیه به را شیخ بازگشتِ جبرئیل بعد

 هند بعد. رسد می گوش به هند آلود خشم صداي مدتی از پس. اند ایستاده شیخ ي خانه مقابل در جمعیتی و است شایعه از پُر شهر

ستد می او کنار در شیخ. کنند قطعه قطعه را شیخ که کند می امر جمعیت به خطاب و شود می ظاهر باال ي طبقه بالکن در  از و ای

 ي همه رغم علی که است بُرده پی هند. شود می تحقیر سخت جمعیت برابر در و خورد می آبدار ي کشیده دو خود مِهرِ پُر همسرِ

 .دارد باز ماهوند به شهر تسلیم از را شیخ است نتوانسته زحمات

 .است پذیرفته نیز را جدید آیین ابوسیمبل گذشته آن از

ــیمبل ــت، رغم علی که س ــکس ــتر را خود ش ــته بیش ــت، آراس : گوید می و کند می جمعیت به رو هند از کشــیده خوردن از پس اس

ــت داده قول ماهوند" ــر چهاردیواري در هرکس که اس ــد قص ــوید داخل همگی. ماند می امان در باش  هم را فرزندانتان و زنان و ش

 ".بیاورید همراه
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 باشـــد قصـــر که این ولو خانه، یک توي توانند می نفر چند مگر خِرِف، پیرِ اي": گوید می ســـخن خشـــمگین مردم جانب از هند

ـــدت و کنند ات تکه تکه مردم بگذار پس. بدهی نجات را خودت جان تا اي کرده معامله ماهوند با تو بچپند؟  خورد به را جس

 ".بدهند مورچگان

ــیخ اما ــردي ش ــت داده نیز دیگري قول ماهوند": دهد می ادامه کرده، حفظ را خود خونس  را درها و بماند اش خانه در هرکس. اس

 ".باشید شکیبا و بازگردید خود هاي خانه به بمانید، قصر در خواهید نمی اگر. بود خواهد امان در نیز ببندد

شد می بار سومین براي هند شوراند او علیه را مردم تا کو ست محض نفرت از حاکی گذرد می بالکن در که اي صحنه: ب  با هند. ا

 و کنند طرد را ابوســـیمبل باید مردم. نیســـت اعتمادي قابل آدم چون کرد ســـازش توان نمی وجه هیچ به ماهوند با گوید می فریاد

 فداي را خود جان و بجنگد کنارشــان در تا اســت آماده هم هند. بجنگند خود خون ي قطره آخرین تا باید. باشــند جنگ ي آماده

 خود زادگاه شهر خواهد می که مردي از آیا آورید؟ فرود سر دجال، این پیامبر، این برابر در خواهید می آیا". کند جاهلیه آزادي

سان خاك با را شت؟ مروت و َشرَف انتظار توان می کند یک  ترحم و سازش توقع ظالم و ناپذیر سازش مرد آن از توان می آیا دا

ـــت؟ ـــوند می پیروز جنگ در هایمان الهه و ایم جاهلیه توانگران ما داش  الت ال نام به داد فرمان آنان به بعد ".مانند می پایدار و ش

 .شدند پراکنده مردم اما. بجنگند

 و پندارد می خود ي آیینه را دو آن شـهر که اسـت ها مدت. بینند می را دو آن مردم. اند ایسـتاده بالکن روي همچنان شـوهر و زن

. اند آزرده و خورده یکه ســخت اکنون اند، داده ترجیح شــکســته هم در و پژمرده شــیخ به را هند تصــویر مردم اواخر این در چون

 و پنداشتند می واقعیت را اسطوره شواهد، ي همه رغم علی و فروختند می فخر خود ناپذیري شکست و بزرگی به که مردمی همان

 و مالیدند می را خود چشمان ایستاده، منگ و گیج بود، کرده بیدار را ها آن شیخ که اکنون بودند، جنون نوعی یا خوابزدگی اسیر

 کردیم؟ سقوط سرعتی چنین با چطور بودیم نیرومند قدر این که ما پرسیدند می خود از. نبودند گفت می آنچه کردنِ باور به قادر

 بنا هند هاي گفته حرارت و باد و ابر بر را خود اعتماد چگونه که نمایاند می ها آن به و گیرد می جان اذهانشان در باور سرانجام اما

ــان و کنند می رها را هند ها آن و. بودند کرده ــت چنین. دهند می باد بر نیز را امیدش  ها خانه به ناامیدي غرق جاهلیه مردمان که اس

 .نهند می قفل درها بر و گردند می باز

سو از بند و افتد می التماس به خواند، می فرا را ها آن کنان فریاد هند شاید می گی  الت ال براي و بیایید سیاه سنگ ي خانه به": گ

صر بالکن بر شیخ و هند و کند نمی اعتنا او به کس هیچ اما ".کنید قربانی سر در سکوت. مانند می تنها ق شین ته جاهلیه سرا  می ن

 .بندد می را چشمانش قصر دیوار به تکیه با هند و ماند می باز جنبش از شهر شود،

 اش عالقه مورد عموي جگر و دل باشد هرچه. بترسی ماهوند از سایرین از بیش باید تو": کند می زمزمه شیخ. رسیده فرا کار پایان

شت تکه یک مانند تو با مقابل در هم او اگر نکن تعجب. اي خورده سیر اي قطعه یا نمک اي ذره بی خام، خام را  ".کند رفتار گو

 را شهر هاي دروازه و رود می پایین شود نمی دیده آن در هم سگ حتی دیگر که هایی خیابان سوي به و گذارد می تنها را هند

 .گشاید می

 .بیند می را معبدي خواب جبرئیل
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 مقامی اکنون و بود ســقا گذشــته در که خالد به خطاب ماهوند. داشــت قرار جاهلیه ي گشــوده هاي دروازه نزدیکی در عزي معبد

 تا خواست نمی ماهوند که چرا. شد معبد وارد مردان از گروهی با همراه خالد و ".کن تطهیر را آنجا و برو": گفت داشت برجسته

 .شود شهر وارد داشت قرار ها دروازه کنار در آوري نفرت مکان چنین که زمانی

 الهه ي مجسمه سوي به و برکشید نیام از شمشیر دید، را همراهانش و خالد بود، کوسه ي قبیله از مردي که معبد، نگهبان که همین

ـــیر و خواند را دعایش آخرین رفت، ـــمش  برابر در خادمت و خود از اي الهه حقیقتاً اگر عزي اي": گفت و نهاد الهه گردن بر ش

ـــد معبد وارد خالد گاه آن ".کن دفاع ماهوند  خداي ماهوند خداي که بردم پی اکنون": گفت نگهبان نجنبید جا از الهه چون و ش

ست واقعی ست سنگ جز الهه این و ا ست هم در را الهه خالد و ".نی شت ماهوند چادر به و کرد ویران را معبد و شک  پیامبر. بازگ

ـــید ـــود هم از را بازوها خالد "دیدي؟ چه": پرس ـــخ و گش  معبد به. اي نکرده نابود را او پس": زد بانگ پیامبر و ".هیچ": داد پاس

 به دوان دوان ســـرخ زبانی با ســـیاه و عظیم زنی آنجا در و بازگشـــت مخروبه معبد به خالد ".رســـان پایان به را خود کار و بازگرد

 با رسید، خالد نزدیکی به که هنگامی. رسید می پایش قوزك تا و زد می موج شبگونش گیسوان که برهنه سراپا زنی. آمد سویش

 آنان اید؟ اندیشـــیده اســـت ســـومین که عزي و منات الت، به آیا": خواند چنین جهنم آتش و گوگرد از پُر انگیز، هول صـــدایی

 نه شــوي، طرد باید که حقا. شــیطانی دختر تو و شــیطانیند ها آیه این عزي": گفت و بُرید را ســخنش خالد اما "...متعالیَند پرندگان

 .کرد نیم دو به را او و برکشید نیام از شمشمیر و ".پرستش

 همگی و ".شـــویم می جاهلیه وارد اینک": گفت پیامبر و. کرد حکایت بود دیده که را آنچه و بازگشـــت ماهوند چادر به گاه آن

 .کردند تصاحب بشر ي نابودکننده و تعالی خداي نام به را آن و شدند داخل شهر به و برخاستند

* 

 کمان، رنگین عقاب، خورشید، ي الهه. است شصت و سیصد بُتان تعداد: نکن فراموش دارند؟ جاي بت چند سیاه سنگ ي خانه در

سمه صد هر اما. هوبال عظیم ي مج صت و سی سیده فرا کار پایان که دانند می خوب ماهوند انتظار در بت ش ست ر ست بهتر اما. ا  ا

 .پذیرد می انجام بشود باید آنچه و شوند می پاره چند ها سنگ افتند، می زمین بر ها مجسمه. نکنیم تلف آنجا در را خود وقت

ــازي از پس ماهوند ــنگ ي خانه پاکس ــیاه س ــوند می جمع چادر اطراف در مردم. زند می چادر بازار، قدیمی محل در س  آیین و ش

 .است ناپذیر اجتناب نیز این جاهلیه، تسلیم. پذیرند می جان و دل با را فاتحان

ــان حافظ که را کلماتی و زنند می زانو برابرش در جاهلیه مردم ــت جانش ــت خدایی اله ال جز: کنند می تکرار اس  زیر ماهوند. نیس

ــت ها مدت که آن. کند می زمزمه خالد گوش ــد می را انتظارش اس  آیا": بداند خواهد می پیامبر نیامده، نزدش زدن زانو براي کش

 "اند؟ یافته را سلمان

 .کنند می پیدایش زودي به ولی شده مخفی. هنوز نه -

 ماهوند. شــود می جلب بوســد می را او پاهاي و زده زانو ماهوند برابر در و پوشــانده را خود ي چهره که زنی به مردم توجه ناگهان

 انگشت، به انگشت! است بوسیدن جور چه این اما ".است پرستش ي شایسته خداوند تنها. ندهید ادامه دیگر. است بس": گوید می

 به اکنون زن اما ".نیست شایسته کار این. کنید بس": کند می تکرار برآشفته ماهوند و مکد می بوسد، می لیسد، می زن بند، به بند
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سیده پا کف ستش و ر شنه زیر را د شفته و گیج ماهوند... نهاده پا ي پا  بعد و کند می سرفه افتد، می زن. زند می لگد گلویش به آ

ــدایی با و زند می زانو دوباره ــت خدایی اله ال جز": گوید می بلند ص ــت خدا پیامبر ماهوند و نیس ــلط خود بر ماهوند ".اس  می مس

 که آنان. زد نخواهد صدمه شما به کسی": گوید می دلداري رسم به و کند می دراز زن سوي به را دستش و خواهد می عذر. شود

سلیم شفته عجیبی طرز به اما ".ماند خواهند امان در شوند می ت ست آ شم راز و بَرَد می پی آن علت به اکنون و ا  در که را تلخی خ

 .است هند: زند می کنار را چادرش زن. یابد می در زد می موج پاها پرستش شهوانی و اِفراطی حرکات

 نکرده فراموش. هند": گوید می ماهوند. شــود می حکمفرما ســکوت و ".هســتم ســیمبل همســر من": گوید می شــمرده و محکم

 ".بودم

 ".آمدي خوش من چادر به. اي شده تسلیم تو": افزاید می و جنباند می سر طوالنی درنگی از پس اما

 دســت یک با که حالی در خالد. آورند می ماهوند حضــور به کشــان کشــان را پارســی ســلمان حضــار، ي همهمه میان در بعد روز

 معلومه. کردم پیدایش آخر": کشــاند می تخت ســوي به ناالن را او نهاده، گلویش بر کارد دیگر دســت با و گرفته را مهاجر گوش

 ".ده می هم الکل گند بوي خورده، را زنه پول. بود رسیده آسمان به فریادش این دست از که بود فاحشه زن یک با. دیگه

: کند می تکرار بلند بانگ به را "کالم" زندانی ناگهان که کند محکومش مرگ به خواهد می و ".فارسی سلمان": گوید می پیامبر

 ".اهللا ایال ایالها ال"

 به ما کردي می خیال. اســت بخشــایش قابل غیر کفرآمیزت عمل": گوید می و دهد می حرکت منفی عالمت به را ســرش ماهوند

 ".نهادي خداوند کالم جاي به را خود افکار تو بردیم؟ نمی پی آن

ست، بیش محکومی اکنون که سابق دبیر ست از اختیار نی  و کوبد می سینه به افتد، می التماس به چنان گریان و ناالن و دهد می د

 صدا که "کنم؟ جدا تنش از سر دین می اجازه. آورد می در را آدم کفر صدا و سر این": گوید می خالد که کند می پشیمانی اِبراز

ــلمان. رود می باال ــم س  هاي ذره آخرین با بعد و افتد می التماس به دوباره ماند، خواهد وفادار پیامبر به پس آن از که خورد می قس

 خالد. اندازد می زیر به سر پیامبر. است برنده لحظه چند تا ".هستند کجا واقعیتان دشمنان دانم می من": که کند می پیشنهاد امیدش

 ماهوند. برد می نام را کسی سلمان "دشمنان؟ کدام": کشد می عقب به و فشارد می دست در است زده زانو که را سلمان موهاي

 .رود می فرو ها پشتی میان شوند می زنده ذهنش در گذشته خاطرات که

 ".بعل بعل،": کند می تکرار بار دو را نام آن و ".بعل": گوید می سلمان

ــرانجام و ــلمان س ــغول فکرش که پیامبر. کند می مایوس را خالد و یابد می نجات محکومیت از ایرانی س ــت دیگري امور مش  با اس

ساطتِ سیار": کند می موافقت بالل وِ سلیم که واقعاً ".بگذارید زنده را فلکزده این. خوب ب ست سخاوتمندي دین ت  امان در هند! ا

 نکشیده بیرون را قدیمی دشمن یک و نشده کنده جا از دَر یک جاهلیه تمام در. است یافته نجات مرگ از نیز سلمان اکنون و مانده

 کرد؟ خواهی چه پیروزي از بعد: است پرسش دومین به ماهوند پاسخ این و. بیفکنند خاك به و بدرند را جگرش جوجه مثل تا اند

شتر ذهنش به بیگاه و گاه و گذارد نمی راحت را ماهوند تن یک نام اما شت با که تیزهوش و جوان مردي نام. زند می نی  و دراز انگ

شاره او به رنگینش ست دردي ضامن شان رحمانه بی زیبایی که خواند می را ابیاتی و کند می ا  شب آن. گذارند می برجاي که ا



                                                                                                            (   آواي بوف )                                                         آیات شیطانی

      281  
AVAYeBUF. com 

 چیزي اما جنباند می ســر تأیید عالمت به پیامبر "کنید؟ می فکر او به هنوز": پرســد می ماهوند از خالد ملتمس، دو آن رفتن از پس

 حتماً . نبود آنجا در خودش اما. نیســت بیش اي بیغوله. ببرد اتاقش به مرا کردم وادار را ســلمان": گوید می خالد. آورد نمی زبان بر

 براي. کنم می پیدایش بخواهید اگر": کند می اصرار خالد. گوید نمی سخنی و جنباند می سر دیگر بار ماهوند ".است شده مخفی

 می اشـاره گردنش دُور به نخسـت انگشـت با و "جوري؟ این یا جوري این کنید؟ چه او با خواهید می. اسـت خوردن آب مثل من

ــپس و کند ــقاي به خطاب فریاد با و رود می در کوره از ماهوند. کوبد می نافش به ناگهان س ــابق س  فرماندهی مقام به اکنون که س

 "بدهی؟ انجام من کمک بدون را کاري شده که هم بار یک توانی نمی. اي دیوانه پاك تو": گوید می رسیده قشون کل

شه که قدیمی موهبت همان به نیز بار این. رود می خواب به ماهوند و شود می خارج کند، می تعظیم خالد  تلخی اوقات هنگام همی

 .شود می متوسل رسید می دادش به

* 

 کردن رو و زیر از که این با و اعالمیه خواندن در، به در جســتجوي رغم علی. ماند عاجز بعل یافتن از ماهوند، ســرلشــگر خالد، اما

 از کسـی و نشـدند گشـوده سـخن به نیز ماهوند لبان و. ماند باقی دسـترس از دور همچنان شـاعر بود، نکرده فروگذار نیز ها سـنگ

شت آگاه درونیش تمایل شمگین خالد سرانجام. نگ ستجو از خ ست ج شید د سم بود، سایه و نرمی از پُر که پیغمبر چادر در و ک  ق

شان را خودش بار یک الزنا ولد آن که این به واي": خورد ست با وقت آن. بار یک فقط. بدهد ن  چنان. کنم می اش شقه خودم د

 ".باشد پیدا هوا اش تکه هر پشت از که کنم می ریزش ریز باریک

  باشد مطمئن توانست نمی چادر اندك نور در ولی است، شده مایوس نیز ماهوند که کرد احساس خالد

* 

 هند حتی. زنان روي به در کردن قفل الکل، فقدان روزانه، نماز ي گانه پنج بانگ: گرفت خو اش تازه زندگی به رفته رفته جاهلیه

 بود؟ کجا بعل اما... بود گرفته کناره مخصوصی ساختمان در نیز

 :دید را اي پرده خواب جبرئیل

 اتاق دُور تا دُور و ها فواره و ها باغچه خرما، درختان از پُر وسیع، باغی. بود جاهلیه ي خانه روسپی محبوبترین نام "حجاب" یا پرده

سان عمدا که راهروهایی. یافتند می راه تویی در تو راهروهاي به نیز و یکدیگر به خم و پیچ از پُر نحوي به که هایی  شده تزیین یک

 بزرگ هاي گلدان و شـــکل یک هاي فرش داراي و بودند آویخته و نوشـــته خوش خطی به اي عاشـــقانه ورد یک هر دیوار بر و

 تنهایی به خارج به یا و محبوبش روســپی اتاق به را خود راه نبود قادر حجاب مشــتریان از یک هیچ. بودند دیوارها کنار در ســنگی

 کسی و بود قطعی مشتري رفتن از پیش پول وصول هم و ماندند می امان در ناخوانده میهمانان شر از دخترها هم وسیله بدین. بیابد

 به را میهمانان بودند، آراســته جادو چراغ داخل جن مانند را خود که هیکل قوي هاي خواجه. بگذارد کاله ســرشــان توانســت نمی

ستند می مدد نخ هاي گلوله از کار این انجام براي گاه و کردند می راهنمایی خروجی درِ سمت به کار پایان در و هدف سوي . ج

ــیار زنی که بود پُرچین هاي پَرده از پُر و پنجره بی و نرم دیاري اینجا ــه که "مادام" به ملقب نام، بی و پیر بس ــیاه چادري همیش  به س

 رســید، می گوش به چاه ته از گویی که عجیبش صــداي با دراز ســالیان طول در که زنی. کرد می حکومت آن بر پیچید، می خود



 AVAYeBUF                                                                                                                                                   سلمان رشدي

282 
 

شتري نه و کارکنان از یک هیچ نه. بود یافته باز قدیم گوي غیب کاهنان چون شهرتی  مرموز صداي آن از اطاعت عدم یاراي ها م

ــتند را ــدایی. نداش ــمار به ماهوند مقدس کالم کفرآمیز تز آنتی جهاتی از که ص ــیع چادر در که کالمی. آمد می ش  نه که پیامبر وس

 و افتاد خاك به برابرش در وحشـــتزده و خســـته شـــاعر که هنگامی رو این از. شـــد می ادا بودند، کرده برپا حجاب از دور چندان

 قبول مورد پرســشــی هیچ بی دهد نجات را جانش و کند پنهان را بعل که این بر مادام تصــمیم کرد، کمک تقاضــاي کنان التماس

 حجاب جســتجوي براي خالد ســربازان که هنگامی و. آورد می خاطر به را پُرشــور و زیبا جوان آن هنوز مادام. گرفت قرار همگان

 ســرانجام که چرخاندند آن توي در تو راهروهاي و آور ســرگیجه ســاختمان آن در را تکشــان تک چنان ها خواجه رســیدند، ســر

شان سیدن نتجیه به و سنگی گلدان نه و سی کاویدن از پس و افتاد دوار به سرها سزا لب زیر که حالی در نر  را آنجا گفتند، می نا

 خیس را اش پیژامه ترس از بعل. ببرند پی بود کرده پنهان را لرزان شاعر که گلدان چهلمین وجود به هرگز که آن بی کردند ترك

 .بود کرده

ستور ها خواجه به مادام سپس ست داد د شانند او بر وار اجنه ي عمامه و چیندار شلوار و بزنند سیاه رنگ را شاعر موي و پو  و بپو

 .انگیخت برمی ظن سوء بدنیش ضعف زیرا کند، ورزش به شروع درنگ بی که رسید فرمان بعل به سپس

* 

ـــت در بعل اقامت اما و ـــد، خبرها جریان در که نبود این از مانع وجه هیچ به پرده پش  وظایف انجام براي چون برعکس، بلکه باش

 مشتري زبان شدن شل. شد می خبر با کردند می نَقل ها مشتري که شایعاتی از ایستاد، می نگهبانی به سراها لذت کنار در خواجگی

 با شــاعر که بود شــده باعث ها خواجه رازداري به کامل اعتماد با همراه زد، می دامن آن به ها روســپی مِهرآمیز و شــاد رفتار که ها

 تازه هاي خیابان در اگر که طوري به ببرد، پی اوضاع چون و چند به بیشتر سمع استراق اثر بر گوش، سنگینی و بینی نزدیک وجود

سازي شت می آزادانه شهر ي شده پاک سید نمی شناختی چنان به هرگز گ شش سنگینی البته. ر  و شد می زحمت باعث گاه گو

سته شتري زیرا کرد، می ناقص را هایش دان شتر ها م  را حس این اما کردند، می زمزمه و آوردند می پایین را خود صداي اوقات بی

 جز به البته بشــنود، زناکاري هنگام را هایشــان زمزمه توانســت نمی او. کرد می کمتر را شــهوانی افکار رشــد و بُروز که داشــت نیز

شتري که مواردي سیده لذت اوج به کردند می وانمود که کارکنانی یا و لذت فرط از ها م  فریادهاي و بردند می باال را صدا اند، ر

 .کشیدند می مصنوعی یا واقعی

 :آموخت حجاب در بعل آنچه

 بودند، گرویده تازه آیین به ظاهراً که جاهلیان خوك، گوشــت خوردن ممنوعیت وجود با که آورد خبر غُرغُرو، قصــابِ ابراهیم،

 عالقه مورد خانم روي که حالی در ابراهیم. خریدند می ممنوع گوشت یواشکی و بستند می صف مغازه عقب درِ پشت دسته دسته

شتر سیاه خوك قیمت و رفته باال فروش": گفت افتاد، می اش صب اما شده، بی شکل مرا کار جدید هاي قانون این بدم . اند کرده م

 درد، زور از نه لذت، روي از ظاهراً نیز خودش اینجا در ".کشــت را آن صــدا و ســر بی و راحت بشــود که نیســت حیوانی خوك

سی و. کرد ناله و آه به شروع  مرض موجب عادت ترك که کرد اقرار حجاب افقی کارکنانِ از دیگر یکی پیشِ فروش سبزي مو

 ها الهه این باشد هرچه. کند می دعا الت ال به هم گاه و منات محبوبش ي الهه به نایستاده، گوش کسی است مطمئن وقتی و است

. افتاد "چیز" آن زمینی انواع از یکی روي ذوق و شـوق با هم او بعد. رسـد نمی پایشـان به مذکر خداهاي که دارند چیزي و مؤنثند
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 کامل پیروزي هیچ و مطلق حکومتی هیچ که دریافت کامی تلخ اوج در بود احوال مریض و مخفی که حالی در بعل که بود چنین

 .شد آغاز هم ماهوند خود از انتقاد رفته رفته و نیست،

عل دیگر حاال بد نابودي خبر. بود کرده تغییر هم ب له و آه با همراه که طائف، در الت ال عظیم مع  به کُش خوك ابراهیمِ ي نا

 می وجودش در الهه آن به عشـــق دینی، بی و جوانی روزگار در حتی که چرا. برد فرو ســـنگین اندوهی در را او رســـید گوشـــش

ساس تنها این شاید. جوشید ست و بود واقعیش اح سان که نمایاند می او به را زندگی آن پوچی الهه، شک  می دل سنگی قطعه به ان

 کرد، فروکش اندکی بعل اندوه و داد دست از را تازگیش خبر که این از پس. نبود خود از دفاع به قادر حتی که سنگی قطعه. بندد

 را امنیت غریب احساس هنگام این در. است نزدیک هم او عمر پایان که است این ي نشانه الت ال شکست که رسید نتیجه این به

 با که واقعیتی کشــف و زندگی بودن موقتی احســاس بازگشــت ولی. داد دســت از بود، کرده ایجاد او در موقتاً پرده در زندگی که

 چشیدن با مرگ با نزدیکی احساس که دریافت شگفتزده دري، به در عمري از بعد. نشد ترسش موجب بود، همراه مرگ حقیقت

ست همراه زندگی شیرینی شه و ا صنع و دروغ ي خانه این در چگونه که معما این ي اندی شمانش پول و ت شن حقیقت نور به چ  رو

شتري شگفتی به را وي شده،  بودن سنگ ولی -نبود زنده هم هرگز -بود مُرده الت ال که این بود؟ چه حقیقت اما. بُرد می فرو بی

ــت پیغمبر ماهوند که نبود مفهوم این به الت ال ــیده خدایی بی به بعل مجموع در. اس  ماوراي ذهنی دنیاي به خیزان و افتان. بود رس

 بایســـت می ناچار به که درآمیخته ماهوند ســـرگذشـــت با چنان زندگیش داســـتان که برد پی و نهاد گام قوانین و رهبران خدایان،

ــمیمی ــمیمی چنین معنی که این از. بگیرد جدّي تص ــدن روبرو تص ــویش به نه و خورد یکه نه بود مرگ با ش  که روزي و. افتاد تش

 قانون تابع و دارد را خودش قانون او چرا نیســت معلوم گفت و گرفت خُرده پیغمبر همســر دوازده به نســبت فروش ســبزي موســی

 .آمد درخواهد صورتی چه به تسلیم با مصافش آخرین که برد پی بعل نیست، همگانی

سم تنها البته که -حجاب دخترانِ ِسن از زیرا بنامند، "دختر" را آنان که کرد می ایجاب عادت و ر شان مُ  باالي سن به زنی که ترین

 بله، -بودند اندوخته تجربه ســالگان پنجاه از بســیاري از بیش همگی بود، ســاله پانزده دختري که جوانترینشــان تا گرفته، بود پنجاه

شید می لخ لخ را پاهایش رفتن راه هنگام که بعل این به دختران  ها خواجه از یکی که این از واقع در و بودند گرفته الفت و انس ک

 دادند، می تاب و پیچ را هایشان بدن مقابلش در دادند، می آزارش شوخی با کار ساعات از خارج و بردند می لذت نبود "خواجه"

 و rشو با صورتش سانتیمتري چند در را یکدیگر کردند، می حلقه گردنش دُور به را ها ران چسباندند، می لبش به را هایشان پستان

سیدند، می شوق سنده آن که دادند می ادامه آنقدر و بو شتن ي همه با خجالتی ي نوی  آن و شد می تحریک شدت به داري خوی

ــرخ بناگوش تا که کردند می اش مســخره آنقدر و خندیدند می آلتش به وقت ــد می س  به امید هرگونه بعل که این از پس ولی. ش

ــت از را آنان با همخوابگی ــا را او تا گزیدند برمی خود میان از را یکی گاه داد، دس ــاعر که بود چنین. کند ارض  نري گاو چون ش

 تردید بی و اندیشـید می انتقام و مرگ به گذاشـت، می زنان دامان به سـر گذرانید، می روزگار و زد می مژه مژه رام و بین نزدیک

 .است زمین روي موجود ترین بخت تیره یا و ترین راضی که بدهد تشخیص توانست نمی

ـــی اوقات این از یکی در ـــت دختران که هنگامی روز، پایان بازیگوش ـــراب از مس  ي گفته بعل کردند، می خلوت ها خواجه با ش

. زند می را پیغمبر هاي زن حرف مُدام یارو این": گفت دختر. شــنید فروش ســبزي موســی اش، مشــتري ي درباره را جوانترینشــان

 به که سیبی مثل. هستم عایشه عین گوید می من به. شود می تحریک اسمشان بردن با که است حساس موضوع این به نسبت آنقدر

 ".است حضرت ي کرده عزیز دانند می همه که همانطور هم او باشند، کرده نیم دو
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سپی هنگام این در ستش": گفت ساله پنجاه رو ست خاطر همین به. زنند می حرف حرم هاي زن از مُدام روزها این را  ماهوند که ا

ضاع کارش این اما بروند، بیرون دهد نمی اجازه شم به تواند نمی که را هرچه آدم. کرده بدتر را او شتر ببیند، چ سم خیال در بی  مج

 ".کند می

صوص گفت خود با بعل سران ي اینجاهلیه در شهر، این در بخ سیده سر قوانینش کتاب با ماهوند که وقتی تا که هو  ها زن بود، نر

 و. جماع و پول پول، و بود جماع اش همه. بود مجالس نَقل خوابگی هم و پول از صـــحبت و پوشـــیدند می انگیز هوس هاي لباس

 .نبود صحبت و حرف هم فقط

 "آوري؟ نمی در را عایشه تقلید برایش چرا": گفت جوانترینشان به خطاب

 کی؟ براي -

 شوي؟ نمی شخصیش ي عایشه چرا آید، می خوشش عایشه از قدر این اگر. موسی براي -

 "!کنند می سرخ کره در را هایت تخم گویی می چه بشوند اگر! باش مواظب" :گفت دختر

ــن خانم یک و تا دوازده زن؟ تا چند ــپی چند پرده پس در. رفته دنیا از پیش ها مدت که مس  پیر مادام و تا دوازده هم باز بود؟ روس

شت در پنهان که سته تخت بر سیاه هاي پرده پ ش شد، ایمان که جایی. بود کرده جواب را مرگ و ن  بعل. شود نمی پیدا هم کفر نبا

ـــت میان در مادام با را اش تازه فکر ـــدایش آن با او و گذاش ـــینوزیت ي قورباغه به که ص  خیلی": داد جواب ماند می گرفته س

 ".کنیم می امتحانش اما برویم، پیش احتیاط با است بهتر بدهد، رونق را کارمان شاید اما است، خطرناك

. بگو را اش همه": افتاد التماس به و درخشید مرد چشمان در نوري. کرد زمزمه فروش سبزي گوش زیر چیزي ساله پانزده روسپی

سباب را، بچگیت سب را، هایت بازي ا شایت آمد می پیغمبر و کردي می بازي طبل با چطور بگو. را همه. را سلیمان هاي ا  می تما

 برابر دو رفتن هنگام و گفت برایش او و شــده بکارت ي ازاله ســالگی دوازده در چطور پرســید وقت آن. گفت برایش او و ".کرد

 ".باشیم ها بعضی قلب تپش مواظب باید": گفت بعل به مادام ".بود زندگیم شب بهترین امشب": گفت و پرداخت معمول

* 

 بازي را آنان نقش و نهاده خود بر را ماهوند همســـران از یکی نام حجاب زنان از یک هر که پیچید جاهلیه در خبر این که هنگامی

ستن از چنان حال این با. آورد در تپش به را شهر مردان قلب نهفته هیجانی کند، می شت به خبر دان  به هرگز آن راز که افتادند وح

سؤولین گوش سید م شکاران اگر شک بدون. نر  دارند، شرکت ها حرمتی بی قبیل این در شهر مردان که بردند می پی ماهوند پی

شان شته آن از بود، حتمی اعدام ستند می مردان گذ سرانش با همراه ماهوند روزها آن در. یابد ادامه حجاب جدید خدمات خوا  هم

 سپهبد دست در شهر امور مسؤولیت و داد می ترجیح جاهلیه گرماي به را شمالی ي واحه آن خنکاي که چرا بود بازگشته یثرب به

شتن نگه مخفی خود این و بود خالد سرار دا سانتر را ا شه این در مدتی ماهوند. کرد می آ سپی ي همه تعطیل فرمان که بود اندی  رو

شته، برحذر اي عجوالنه اقدام چنین از را وي ابوسمیل اما. بدهد خالد به را جاهلیه هاي خانه  تازه جاهلیان": که بود داده توضیح دا

 براي خاصی ي دوره که این با بود خدا پیغمبر گِراترین عمل که ماهوند و ".دهی مجالشان کمی است بهتر اند، پذیرفته را تو آیین
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سته چنان جاهلیه مردان پیغمبر غیاب در رو این از. بود کرده موافقت شود گرفته نظر در تحول و تغییر سته د  رفتند می حجاب به د

شتر نبود، جایز خیابان در صف چون و. رسید برابر سه به مادام سود که  می پدید خانه فاحشه حیاط درون مردان از صفی روزها بی

ـــق ي فواره" دُور به که آمد ـــت قرار آن مرکز در که "عش  آن دُور دیگر دالیل به که زائرانی به حال آن در و چرخیدند می داش

 ي طبقه بالکن از که حالی در بعل و شد می داده ماسک حجاب مشتریان ي کلیه به. نبودند شباهت بی گشتند می عتیق سیاه سنگ

 .بود بسیار تسلیم به ندادن تن هاي راه. کرد می رضایت احساس نگریست می چرخان و دار ماسک مردان به باال

 ي عایشه مثل درست. بود مشتریان سوگلی عایشه، ساله، پانزده روسپی. گرفتند خو تازه روش به حجاب کارمندان بعد هاي ماه در

 مســجد حرمســراي بخش در مخصــوص آپارتمان در عصــت و عفت با که او چون و داشــت ویژه جایی ماهوند دل در که اصــلی

 شد می اضافه "خواهران" از یک هر مشتري اگر و شده خود بودن سوگلی ي شیفته نیز جاهلیه ي عایشه زیست، می یثرب بزرگ

 خواستاران و بود نهاده خود بر را سواده نام که فاحشه، چاقترین و پیرترین. کرد می حسادت سخت داد، می کالنی انعام که این یا و

شت زیادي شه و او با ماهوند چگونه که این حکایت طالبینش براي -بودند اش زنانه و مادرانه ي جاذبه ي شیفته که دا  یک در عای

ـــه زمان آن در. گفت می را بود کرده ازدواج روز ـــواده. نبود بیش کودکی هنوز عایش  دو مثل برایش هم با تا دو ما": گفت می س

 مانند فاحشــه ي حفصــه. آورد می هیجان به ســخت را مردان توصــیف این و ".مادر هم و بچه هم: بودیم مرحومش همســر ي نیمه

 اي آینه چون خانه روســپی هاي دشــمنی و ها دوســتی آموختند، نیک را نقشــشــان زن دوازده هر که همین. بود شــده تندخو نامش

سجد ساکنان حاالت شه مثالً. کرد منعکس را یثرب م صه و عای . کردند می رقابت حجاب فواحش مغرورترین از تن دو با مُدام حف

ـــرافی بودند، افتاده فیل دماغ از گویی که زن دو این ـــلمه اُم به و کرده انتخاب را ها نام ترین اَش  نام هم که رامله و مخزومی ي س

 نظامی حمالت از یکی هنگام که عروسی نام هم جُویریه و جحش بنت زینب دیگران. بودند گشته مبدل بود، هند و ابوسمیل دختر

سیر  زد، می باز سر عایشه به خود هاي فن و فوت آموختن از که انگیزترینشان هوس و میمنت صفیه، یهودي، ي رحانه بود، شده ا

صري شان. بود قبطی مریم نام به شکوهی با مِ سپی عجیبترین  که حالی در. بود نهاده خود بر را خوزیمه بنت زینت نام که بود اي رو

 او به حرکتی کمترین ي اجازه همخوابگی هنگام که هوادارانش پرستی مُرده. است مُرده اخیراً ماهوند همسر این دانست می خوب

 مشتري نیاز روسپیان نیز مورد این در و است کاسبی کاسبی، اما. بود حجاب ي تازه رژیم هاي جنبه ترین مزه بی از یکی دادند نمی

 .کردند می طرف بر را ها

شته، سال یک هنوز صیت تدریج به که بودند شده ماهر خود نقش ایفاي در چنان گانه دوازده زنان نگذ  از را خود قبلی هاي شخ

 کنارش از که داد می تشخیص را دختران هاي هیکل شد، می تر گوش سنگین و تر بین نزدیک ماه به ماه که بعل. دادند می دست

 تازه نظري بعل به نسبت نیز دختران. دید می باشند نهاده یکدیگر روي بر که سایه دو چون برابر، دو را تصویرشان ولی گذشتند می

 ظاهر صورت تا گرفتند می نظر در شوهري براي را آزاري بی مرد کار، آغاز در ها فاحشه که بود این بر رسم دُوران آن در. یافتند

سب مرد اگر و کنند حفظ را سري به شد نمی پیدا منا شیاي هم  گذشته در نیز حجاب در. آمدند می در فواره یا کوه چون بیجانی ا

 نزد هم با همگی روســپیان که رســید روزي و بود شــده آغاز انقالبی اکنون اما آمدند، می در مرکزي ي فواره همســري به دختران

 فواره همسري گذشته آن از. دارند بهتري شوهر به نیاز کنند می وانمود پیغمبر همسران را خود که حال کردند اعالم و رفتند مادام

ستی بت با شت زیادي اختالف پر صمیم که افزودند و. ندا  خر از را ها زن کرد سعی مادام ابتدا. درآیند بعل عقد به همگی دارند ت

ساس اما بیاورد، پایین شیطان ست بیهوده مخالفت که کرد اح شان به و ا ست ستند نزدش را شاعر گفت آنان به و داد در تن خوا . بفر
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ــکی که حالی در روســپی دوازده ــاعر زدند، می یکدیگر به آرنج با و خندیدند می یواش  می زمین روي لخ لخ را پاهایش که را ش

 از را تعادلش که گشت دچار قلبی تپش چنان به دخترها ي خواسته شنیدن از پس بعل ولی. آوردند مادام ي دارالحکومه به کشید

ست شه که طوري به شد، زمین نقش و داد د شت از عای  بیوه دربیاییم عقدش به که این از پیش همگی انگار خدایا": زد فریاد وح

 ".شویم می

شت، اي چاره که آنجا از و. گرفت آرام اندکی قلبش. آمد سرجا حالش سرانجام اما ضاي به ندا سخ گانه دوازده تقا . داد مثبت پا

 شوهري به بعل ها حرمتی بی توي هزار یا مسجد -ضد آن فساد کمینگاه آن در و آورد در او عقد به شخصاً را همگی مادام گاه آن

 .گشت مفتخر ماهوند یعنی سابق سوداگر زنان

 نوبت براي جدولی خود و. دهد انجام جزییات ي همه با را شوهري وظایف ي کلیه دارند انتظار که فهماندند او به همسرانش اما و

شته، وارونه شب و روز ترتیب پرده در( گذراند می آنان از یکی با را روز هر بعل آن مبناي بر که کردند تنظیم خدمات  ها شب گ

ستراحت زمان به روزها و کار وقت به سایش طاقت ي برنامه شروع از چیزي اما.) بود شده تبدیل ا شت نمی فر سه زنان که گذ  جل

 بداخالق ي حفصه. کند رفتار ماهوند یعنی "حقیقی" شوهر مانند بیشتر کمی است بهتر کردند اعالم آن پایان در و دادند ترتیب اي

ـــالً": گفت ـــت ممکن": گفت و کرد تعیین مرزي و خط بعل اینجا در ولی "دهی؟ نمی تغییر را نامت ما مثل چرا تو اص  نامم اس

ــد، انگیز غرور چندان ــد هرچه ولی نباش ــت من نام باش ــته، آن از. اس ــتري با اینجا در من گذش  و کار نظر از و کنم نمی کار ها مش

ــبی ــانه انگیز هوس و زیبا قبطی مریم ".ندارد وجود تغییري چنین براي دلیلی کاس ــورت، هر در": گفت و انداخت باال ش  به چه ص

 ".کنی رفتار او مثل تو خواهیم می ما نباشد، چه باشد نامش

 بعل که این یا بود، جذابترینشــان راســتی به که عایشــه ولی ،".دانم نمی او از زیادي چیز من آخر": که کرد اعتراض به شــروع بعل

 خواهیم می فقط ما. ندارد کاري که این جان شــوهر": گفت و داد گوشــتالودش هاي لب به حرکتی اندیشــید، می چنین رفته رفته

 ".مایی رئیس و سَروَر انگار که کنی رفتار طوري بگویم، چطور تو،

 و بدبین زنان ایشــان از توانســت می ســادگی به که شــغلی. اند جاهلیه زنان ترین ســنّتی و ترین اُمُل حجاب هاي فاحشــه شــد معلوم

سازد، سرخورده  آنان. بود کشانده خیالپردازي به را آنان) پروراندند می سر در میهمانان به نسبت اي ظالمانه افکار گهگاه البته و( ب

ستن از که صویر چنان "عادي زندگی" از بودند برکنار خارج دنیاي در زی ستند می فقط که بودند پرورده ذهن در دلخواهی ت  خوا

ــند فرمانبردار و مددکار یاري ــري به و باش ــالیان دیگر عبارت به. درآیند نیرومند و مهربان خِرَدمند، مردي همس  به دادن تن دراز س

 کشانده فساد به را روسپیان رؤیاهاي سرانجام آنان هاي خواسته ترین پنهانی به پوشاندن حقیقت ي جامه و مردان هاي خیالپردازي

 جامه مردانه فانتزي ترین کهن به که درآیند کسـوتی به کردند می آرزو وجودشـان زوایاي ترین پنهانی در حتی که طوري به بود،

شاند می عمل ي شنی. پو ضافی چا شان شدید هیجانی به پیغمبر خانوادگی زندگی کردن بازي ا  شگفتی با بعل و بود کرده گرفتار

 را پایش که هنگامی. کردند می تالش سخت دلش آوردن دست به براي که چشید را زنانی آن ي گانه دوازده رقابت ي مزه تمام

 هزار و رقصــیدن یا بدنش به روغن مالیدن با گاه آن و بودند قانع لبخندي به کردند می خشــک موهایشــان با ســپس و شــســتند می

 .کردند می بازي دادند نمی راه دل به را شدنش عملی تصور هرگز که را اي رؤیایی ازدواج دیگر طریق
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 و نشــســت می داوري به میانشــان داد، می فرمان آنان به که یافت نفس به اعتماد چنان رفته رفته. بود ناپذیر مقاومت آن ي جاذبه و

شم هنگام شان خ شان از که بار یک. کرد می تنبیه شان رو یک هیچ به ماه یک تا کرد یاد سوگند بود، آمده تنگ به بگومگوهای  ن

ست از پس و ندهد شه دیدار به که شب نه و بی ست، نبوده خودداري به قادر سرانجام گفت طنز به دختر رفت، عای سخ بعل اما ا  پا

ست ماه این": داد شتر روز نُه و بی صه نیز بار یک ".ندارد بی  روز آن که حالی در یافت، خود اتاق در قبطی مریم کنار در را وي حف

 از و رساند عایشه گوش به را خبر حفصه اما بود عاشقش سخت که چرا نگوید، عایشه به چیزي کرد التماس بعل. بود عایشه نوبت

شت تاب و پُرپیچ مویی که رو سفید مریم با بودن از مدید مدتی تا ناچار به بعل پس آن صه،. ماند محروم دا سلیم بعل خال  جاذبه ت

 .بود کرده آغاز نوشتن دیگر بار و گشته ماهوند از مقدس غیر و پنهانی کسوتی به درآمدن ي

شعار شان اش تازه ا شه نزد گاه. بود شیرینترین ساس عای  می دراز ناچار به و شود می سنگین و کُند درونش در چیزي کرد می اح

 گفتار به را ایســتاده آن توانم می و ام ایســتاده خود کنار که بینم می را خودم انگار اســت، عجیب": گفت عایشــه به روزي. کشــید

 یک. ستودند می سخت را بعل ي هنرمندانه هاي کُندي این زنانش "!کنم می یادداشت را اشعارش و خیزم برمی آن از پس بیاورم،

ــیار که بار ــته بس ــلمه اُم هاي اتاق از یکی در مُبلی روي بود خس ــاعت چند از پس و رفت خواب به مخزومی ي س ــد بیدار که س  ش

ـــانه و گردن ـــلمه اُم به. کرد می درد هایش ش ـــیدم": گفت زن "نکردي؟ بیدارم چرا": گفت س  یاد از را آیات و کنم بیدارت ترس

 ".تو نه است، عایشه آیند می آیات کنارش در که زنی تنها. نترس": گفت و جنباند سر او ولی ".ببري

* 

ست می پرده در بعل که دُورانی از روز یک و سال دو شت می زی شتریان از یکی که گذ شه م ست رغم به عای  بدن شده، رنگ پو

شادش شلوار و ورزیده شت بعل. شناخت را او گ شه اتاق در پ ستاده نگهبانی به عای شتري که بود ای شت با خروج هنگام م  او به انگ

 که داد اطمینان او به بعل اما. آمد دوان دوان ترسیده نگاهی با عایشه "!آوردي در سر اینجا از باألخره پس": زد فریاد کرده، اشاره

 شــرابی بطر از پنبه چوب و کرد دعوت خود اتاق به را پارســی ســلمان ســپس و کند نمی درســت دردســر بَرایمان او نباش، نگران

 انگور از آید نمی حساب به ممنوع قانون کتاب در بردند پی که هنگامی جاهلیه مردان که هایی شراب نوع آن از. برگرفت شیرین

 .نامیدند می چنین حرمتی بی کمال در را ماهوند کتاب اکنون آنان. گرفتند می نشده خُرد

 را اي لحظه بدبختی سال چند این از بعد خواستم می. کنم می ترك را جهنمی شهر این سرانجام که آمدم این براي": گفت سلمان

 کاسبی و نویسی نامه کار به مهاجر بود، کرده را شفاعتش دیرینشان دوستی یادآوري با بالل که این از بعد ".بگذرانم خوش آن در

صلی خیابان کنار پرداخته، ست می چهارزانو شهر تجاري ي محله ا ش  زده دامن نومیدیش و بدبینی به آفتاب شدید نور گویی اما. ن

 دروغگویان بنابراین. بگویند دروغ که نویسند می این براي ها آدم": گفت کشید می سر را شراب جام سرعت به که حالی در. بود

 خلق استعداد که چرا یافت را شهرت بهترین من، تجارتی و عاشقانه هاي نامه زودي به. اندوزند می ثروت سایرین از بیش اي حرفه

 کافی پول ام توانسته سال دو ظرف در نتیجه در. است نهفته وجودم در دارند اختالف واقعیت با اي ذره تنها که کاذب هاي زیبایی

شت سفر خرج براي شورم به بازگ شور آن. میهنم. کنم ذخیره را ک سال ک ست دیري آن زمان. کنم می حرکت فردا! کهن سیده ا  ر

 ".است
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 یعنی هایش، بدبختی ي همه ي سـرچشـمه از صـحبت دیگر بار سـلمان بطري شـدن خالی با همراه زد، می حدس بعل که همانطور

 واقعیت گویی که کرد بیان چنان را شــایعات و گفت عایشــه و ماهوند میان اختالف از برایش و گرفت ســر از را پیامش، و پیامبر

ست نمی دختر": اند محض  هاي پیمان و ها ضرورت از برایش او که بود این بخواهد، را زن همه آن شوهرش که بیاورد تاب توان

سی ست معلوم خوب -سر آخر بگیرد؟ ایراد دختره به تواند می کجا و بود بیهوده همه ولی گفت غیره و سیا  آن از یکی به دیگر ا

ـــه عوالم  او از خداوند نام به خوانده، آیاتی مقرّب مَلِک. آورد همراه به جبرئیل از پیامی آمدن هوش به از پس و. رفت اش خلس

شتیبانی شه و کند جماع زنان با خواهد می قدر هر بود داده اجازه او به خدا خود دیگر حاال. بود کرده پ  آیاتی علیه بر بیچاره ي عای

ست خدایی عجب": گفت گفت؟ چه دانی می بکند؟ تواند می چه آمده خدا خود جانب از که  کارَت داري احتیاج وقت هر که ا

 که دیگر زنان اما. کرد می چه او با نبود معلوم بود، آورده زبان بر را سخن این دیگري کس اگر. بکن را فکرش ".اندازد می راه را

 آزرده سخت را ایرانی آن تسلیم، جنسی هاي جنبه. داد را صحبتش ي ادامه مجال او به کامل سکوت در بعل ".ندارند را جرأتش

 و کرد آغاز مباحثه بعل سرانجام ولی ".آید نمی در آن از خوبی چیز. نیست سالمی کار مردها از ها زن کردن سوا": گفت می. بود

شد هرچه": گفت می. آورد شگفتی به را سلمان ماهوند، از هواداریش ست شرط هم او نظر با  او به را دخترش اي خانواده اگر. ا

 قایل استثنا موردش در باید و است ویژه مردي ماهوند گذشته آن از -است تراشیده دشمنی خودش براي نپذیرد، او و کند پیشنهاد

شان هر سر به بالیی اگر بکن را فکرش هم، ها زن روي به در کردن قفل ي درباره -شد . افتد می راه اي آبروریزي چه بیاید کدام

 مردم براي یعنی -نیســت بد هم چندان جنســی روابط کردن ســخت که افتادي می فکر این به کردي می زندگی اینجا اگر هم تو

 ".نیست بد عادي

 ها دلقک مثل شده باعث لباس این هم شاید. اي مانده دور به آفتاب از زیادي. اي داده دست از را مغزت تو": گفت راحت سلمان

 ".بزنی حرف

ـــروع خود از تمام حرارت با الکل تأثیر تحت بعل هنگام این در ـــلمان اما کرد، دفاع به ش ـــتش تمام زحمت با س  و کرد بلند را دس

! هوه هوه. افتاده ها زبان سـر بر شـهر در اسـت مدتی که کنم تعریف را چیزي برایت بگذار فقط ندارم، مرافعه و دعوا حاال": گفت

 ".است ها حرف همین به مربوط

 

ستان شه: سلمان دا ست دهی به پیغمبر و عای شت هنگام کنند، می سفر دورد  را شب تا کرد اتراق صحرا در کاروان یثرب به بازگ

شه لحظه آخرین در که بود کرده حرکت به شروع تازه دم سپیده از پیش صبح و کند سپري ضاي براي عای  دور آن از حاجت ق

صور شوند خبر با فقدانش از که آن بی آن کردن بلند هنگام سنگینش روان تخت حاملین بود، اندام الغر زنی چون. شد  کردند ت

 تصادفاً  نام، صفوان جوانی، شترسوار اگر و یافت تنها را خود بازگشت هنگام عایشه. افتادند راه به آسوده و است آرمیده همچنان

 شد همان و بازگرداند یثرب به سالم و صحیح را عایشه صفوان... آمد می سرش بر چه نیست معلوم بود نکرده گذر نزدیکی آن از

 باشد هرچه. گرفت قوت داشتند را عایشه تضعیف قصد دشمنان که آنجا حرم، در پیش از بیش شایعات و افتادند کار به ها زبان که

سر و دختر شاره این به بارها و بودند مانده تنها صحرا در ها ساعت جوان پ  صورت خوش و باك بی جوانی صفوان که شد می ا

ست شته آن از و ا ست بزرگتر دختره از خیلی پیغمبر گذ شه شاید و ا شد نزدیکتر او به سنش که مردي به عای  کرده پیدا تمایل با

 ".شد برپا فضاحتی چه دانی نمی": افزود شادي به سلمان. باشد
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 "کرد؟ خواهد چه ماهوند حاال": بداند خواست می بعل

شه، مثل. کرده کار چه بگو": داد جواب سلمان شه جبرئیل که کرده اعالم همگان به سپس و دیده را مقرّب مَلِک رفیقش همی  عای

ست کرده تبرئه را ست سپس ".ا شود هم از را هایش د  خانم آن دیگر دفعه این و": گفت انداخت می باال شانه که حالی در و گ

 ".نکرد شکایت اندازند می راه را کارها خوب ها آیه که این از ها خانم

* 

 خم حجاب ترك هنگام. گفت ترك را جاهلیه کرد می سفر شمال سوي به که شتري کاروان همراه بعد روز صبح پارسی سلمان

 امیدوارم. باشــد روز روشــنایی از دوري در صــالح و بوده تو جانب به حق شــاید": بود گفته و بوســیده را شــاعر هاي گونه و شــده

سخ بعل ".یابد ادامه اینجا در اقامتت سوده امیدوارم من و": داد پا سی میهنت به آ ست را چیزي آنجا در و بر  ي چهره ".بداري دو

 .گفت ترك را بعل و شد پشیمان گویی اما بگوید، چیزي تا گشود را دهانش. گرفت خود به تهی حالتی سلمان

شه شناك عای ستی هنگام نکند": گفت کرد می نوازش را شاعر موهاي که حالی در و آمد بعل نزد اندی  بدهد؟ بُروز را چیز همه م

 ".خورد می شراب خیلی آخر

 ها ســال که بود کرده بیدار خوابی از را او ســلمان دیدار ".ماند نخواهد باقی گذشــته چون چیز هیچ پس این از": داد جواب بعل و

 .بود ناممکن آن تجدید پس آن از و برده فرو آن در را او تدریج به حجاب در اقامت

 ".هیچ. کرد نخواهد تغییر چیز هیچ نه،": کرد اصرار عایشه

 پشـت ابد براي تواند نمی مرد یک. افتاد خواهد بزرگی اتفاق": که کرد بینی پیش عمرش در بار اولین براي و داد تکان سـري بعل

 ".شود پنهان ها زن دامن

 پس آن از و شــده ســپري تحول دُوران که کردند اعالم و آمدند حجاب مادام نزد ســربازان و بازگشــت جاهلیه به ماهوند بعد روز

 مراعات براي کرد خواهش سـربازان از پرده پشـت از مادام. بودند آورده در را شـورش دیگر. شـد خواهند تعطیل ها خانه روسـپی

 این که بود تجربه کم چنان جوخه مســؤول افســر و بیابند خروج فرصــت میهمانان تا بشــوند خارج آنجا از ســاعت یک مردم حال

 به عقبی در از را ها مشــتري و بدهند اطالع دخترها به را موضــوع کرد مأمور را خواجگان مادام هنگام این در. پذیرفت را تقاضــا

 ".کرد نخواهیم دریافت اجرت ها آن از بگویید و بخواهید معذرت پیشامد براي ها آن از حتماً": داد دستور و کنند هدایت بیرون

ـــتزده دختران که هنگامی. بود کالمش آخرین این و ـــخن همزمان که حالی در وحش ـــدند بارگاه وارد گفتند می س  از بهتر تا ش

 نان کجا از پس ایم، شــده بیکار دیگر یعنی: نداد پاســخ آلودشــان وحشــت هاي پرســش به گردند، مطلع خویش شــوم ســرنوشــت

شه که این تا -شود می چه عاقبتمان و آخر کنند؟ می زندانیمان آیا بخوریم؟ ست و داد جرأت خود به عای  آن تا که زد کاري به د

 ساله پنج و بیست و صد هم شاید و پنجاه شاید که یافت مُرده را زنی زد کنار را سیاه هاي پرده وقتی. بود برنیامده یک هیچ از زمان

 در را زهر خالی ي شـیشـه و بود افتاده ها کوسـن میان حصـیري صـندلی روي عروسـک چون و رسـید می متر یک به قدش و بود

 .فشرد می مشت
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ــد می اتاق وارد که حالی در بعل ــروع که حاال": گفت ش ــت بهتر پس کرده ش  توان نمی دیگر. بیاورید پایین را ها پرده ي همه اس

 ".گرفت را آفتاب نور جلوي

* 

شی خبر که همین سپی مادام خودک  که حاال" زد فریاد بپوشاند را بدخلقیش که آن بی رسید، جوان، ي سرجوخه عُمَر، به خانه رو

 دستگیر را "ها جنده" داد دستور افرادش به و ".آوریم می در کارمندان سر بر را تالفیش ناچار کنیم اعدام را رئیسشان توانیم نمی

ــت تمام رغبت با هم مردان و دارند نگه مراقبت تحت کرده ــدند کار به دس  کردند، آغاز مقاومت و انداختند راه به همهمه زنان. ش

ــتادند آرام گان خواجه اما ــتش": بود گفته آنان به عُمَر زیرا. کردند نظاره و ایس  اما. کنند محاکمه را ها عورت این خواهند می راس

 بدهید دســت از هایتان تخم مثل هم را ســرتان خواهید نمی اگر. اســت خودتان میل حاال نرســیده، من به دســتوري شــماها به راجع

 بعل، و افکندند زمین به را آنان زور به ســربازان و نکردند دفاع پرده زنان از ها خواجه رو این از ".باشــید نداشــته ما کار به کاري

 پارچه با را دهانش که این از قبل "شکافدار آلت" یا "عورت" جوانترین اما. بود گان خواجه میان در نیز کرده، رنگ پوست شاعر

 شــوهرش شــماها از یکی کدام": پرســید کنان تفریح ســرجوخه ".کن کمک ما به مردي اگر خدا، به را تو شــوهر": زد داد ببندند

ستی. زودباش یااهللا دِه": نگریست دار عمامه هاي خواجه ي چهره به دقت با و "هستید؟  حالی چه زنت با دیگر مردهاي دیدن از را

 "دهد؟ می دست بهت

: گفت و ایستاد مقابلش در افسر که نگریست می دوردست به عُمَر ي شده تنگ دیدگان و عایشه ي خیره نگاه از دوري براي بعل

 "نه؟ تویی"

ــرکار": گفت دروغ به بعل ــتید متوجه. نگیرید جدّي را حرفش س ــت دخترها. که هس ــوخی دارند دوس ــوهر را ما ها آن. کنند ش  ش

 "...ما ما، که چون کنند می خطاب

 ".نیست هم بد نه؟ باشید، شوهر توانید نمی شماها که چون": گفت و داد فشاري و چسبید را آلتش و کرد دراز دست هوا بی عُمَر

عل ند برده را ها زن دید درد کردن فروکش از پس ب جه به خروج هنگام عُمَر و ا فت گان خوا ید گم را گورتان بروید": گ . کن

 ".آورد نمی شانس هم سر پشت روز دو آدم. بدانید را قدرش. برسد اي تازه دستور برایم فردا است ممکن

 .نریخت اشکی و ماند برجاي خجالتزده بعل ولی. گریستند دل ته از و نشستند عشق ي فواره کناره گان خواجه سپس

* 

 :دید خواب در را بعل مرگ جبرئیل

سپی دوازده هر ستگیري از پس اندکی رو سامی که چنان اند گرفته خو جدید هاي نام به سخت که بردند پی د شان ا  یاد به را قدیم

 نشان و نام دادن به قادر رو این از و داشتند وحشت سخت نیز دهند بُروز زندانبانشان به را عاریتی اسامی که این از اما. آوردند نمی

 ثبت را ها شماره و دادند اي شماره هریک به و کشیدند دست اصرار از بسیار تهدید و فریاد و داد از پس نیز زندانیان. نگشتند خود

 عواقب و روسپیان اعمال راز شدن برمَال ترس از هم سابق هاي مشتري. غیره و دو ي شماره حجاب یک، ي شماره حجاب: کردند
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ــکوت آن ــاعر، بعلِ اگر بنابراین. کردند اختیار س ــهر زندان دیوارهاي بر را خود ابیات ش ــب ش ــل از کس هیچ بود، نکرده نص  اص

 .شد نمی خبردار موضوع

 و زنان تســلیم آیین موجب به که ســالی دو این در. بود شــده پُر اندازها پا و ها فاحشــه از زندان دختران، دســتگیري از پس روز دو

ــتند می یکدیگر از جُدا مردان، ــپیان تعداد زیس ــیده برابر چند به روس ــیاري گفتند می. بود رس  و طعنه اند آماده جاهلیه مردان از بس

 خیال که چرا گیرند، قرار تعقیب تحت اخالق خالفِ اَعمال خاطر به جدید قوانین طبق کرده، تحمل را شـــهر هاي الت اســـتهزاي

شتند شان گرفتار که زده روغَن و رنگ زنانِ آن براي زندان ي پنجره زیر دا شق سبت زنان ولی بخوانند آواز و شعر بودند ع  این به ن

 و غمزده بس مردي غمزده عشــاق گروه میان در ســوم روز اما. کردند خودداري آنان تشــویق از و ماندند تفاوت بی وفاداري اِبراز

 از هیأتش دیدن با عابران از بسیاري. شد دیده بود داده دست از رنگ گله به گله که تیره پوستینی و گشاد شلواري با سر به عمامه

 هاي گذشـته از که جاهلیه مردم. کردند اختیار سـکوت همگی کرد آغاز را اشـعارش خواندن که همین اما خندیدند، اسـتهزا روي

 ابیات بعل. گشتند میخکوب برجاي خواند می عجیب مرد آن که اي قصیده زیبایی اثر در بودند خِبره شاعري هنر تشخیص در دور

شقانه شت می وا سکوت به را شعرخوانان دیگر بود نهفته آن در که دردي و خواند می را اش عا  ي همه سخنگوي بعل گویی. دا

. بود کشانده پنجره کنار به قصیده جادوي نیز را آنان. شد پیدا ها میله پشت زندانی روسپیان ي چهره بار نخستین براي و. بود آنان

ساندن پایان به از پس شاعر صیده ر صب دیوار به را آن تا رفت پیش ق شک که ها دروازه نگهبانان و کند ن شم به ا  بودند آورده چ

 .گذاشتند آزادش

. کرد می جلوه زیباتر روز به روز ابیاتش و. خواند می تازه شعري و شد می حاضر آنجا در عجیب مرد آن عصر روز هر پس آن از

 دیگري ي گانه دوازده گروه همنام شاعر همسر دوازده که نبرد پی کس هیچ دوازدهم شب تا که بود ابیات زیبایی فرط از شاید و

ــند می ــیده هر بعل. باش ــرانش از یکی نام به را قص ــروده همس ــنوندگان دوازدهم روز اما. بود س  گروه و بردند پی امر واقعیت به ش

شعارش شنیدن براي روز هر که عظیمی شم. دادند حالت تغییر آمد می گِرد ا شمگین، مردان و شد لذت جایگزین خ  در را بعل خ

 منبعی هیچ قضاوت و هستم بعل من": گفت بلند صداي به و برگرفت سر از را بدریختش ي عمامه شاعر میان این در. گرفتند میان

 ".را ام الهه دوازده هر قضاوت بگویم، بهتر یا پذیرم، نمی پرستم می که اي الهه جز را

 .کردند دستگیرش نگهبانان

 محاکمه روســپیان از پس شــاعر که اســت آن بهتر کرد اعالم ماهوند اما. گردد اعدام باید درجا بعل که بود معتقد خالد ســرلشــگر

 تا شدند محکوم سنگسار به درآیند، همسریش به تا بودند داده طالق را سنگ که بعل ي گانه دوازده همسران که این از پس. شود

شان خالف زندگی تقاص ستاد، پیغمبر روي پیش بعل دهند، پس را اخالق ستاده. روشنایی مقابل در تاریکی آینه، برابر در آینه ای  ای

 بس زبانی با شاعر و دهد توضیح را خود پلید اعمال تا داد را فرصت آخرین بعل به داشت جاي ماهوند راست دست که خالد. بود

 بعداً  آنچه که نیز، بزدلیش آخرین افشـاي از حتی و داد شـرح را حجاب در اقامتش ي قصـه کند، پنهان را چیزي که آن بی سـاده،

ـــاوت چادر در که عظیمی جماعت. داد روي غریب اي واقعه نتیجه در. نکرد فروگذار بود، آن جبران به داد انجام  آمده گِرد قض

 زبان ترین بُرنده صاحب جوانی در که است هجوآمیز اشعار قدیمی ي سراینده و مشهور شاعر بعل، همان این دانستند می و بودند

 و تر صادقانه بعل هرچه). ماند بیهوده خودداري در سعیشان ي همه و( کردند خندیدن به شروع است، بوده جاهلیه طنز ترین تلخ و

. گرفت می اوج بیشتر حاضران آلود ترس نشاط داد می شرح "پیغمبر ي گانه دوازده همسران" با را خود ازدواج بیشتري سادگی با
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 شمشیر و شالق با سربازان که هنگامی حتی و ریختند می اشک خنده شدت از جاهلیه نیک مردمان سخنانش پایان در که طوري به

 .نشدند خودداري به قادر کردند، تهدیدشان مرگ به

 ران به و زدند می قهقهه همچنان پاســخ در آنان ولی ".نیســت لطیفه که این آخر. کنم نمی شــوخی": زد فریاد مردم به خطاب بعل

 .بود خاسته پا به پیغمبر. شد برقرار دوباره سکوت سرانجام که این تا کوفتند می هایشان

خره به را ما آیات گذشـــته در": گفت ماهوند . بردند می لذت هجوآمیزت هاي گفته از مردم این نیز زمان آن در. بودي گرفته ســـُ

 گشته موفق نمایی زنده مردم در را احساسات پلیدترین که آن در دیگر بار ظاهراً و بیاالیی ننگ به را ما منزل تا اي بازگشته اینک

 ".اي

 ".بکنید خواهید می هرچه حاال... ندارم، حرفی دیگر": گفت بعل

 سوي به چادر از زور به سربازان که هنگامی اما سازند جدا تنش از سر ساعت همان بود قرار. شد محکوم مرگ به که بود چنین و

 ".ماهوند ببخشی توانی نمی را گروه دو این نویسندگان، و روسپیان": زد فریاد و چرخاند را سرش کشاندندش می کشتارگاه

 ".بینم نمی تفاوتی دو این میان. روسپیان و نویسندگان": داد جواب ماهوند

* 

 .شد نمی عوض اش قیافه و شکل که کرد می زندگی زنی قدیم روزگاران در نبود، یکی بود یکی

 واقعیت فداي را شــهر بزرگی و شــکوه ي ایده و کرد تقدیم ماهوند به و نهاد ســینی در را جاهلیه، خائن ســیمبل، ابو که این از پس

 که بود آنجا در و برد پناه خود معبر در بلندي بُرج به بود گفته ایالها ال و لیسیده را ماهوند پاي شست که هند نمود، وي تأیید مورد

 کرد قفل خود روي به را بُرج اتاق درِ که بود این. شنید را سنگی هاي الهه ي همه نابودي و طائف در الت -ال معبد تخریب خبر

 در تمام ماه دو و سال دو و نهاد رو پیش نبود آن عتیق خط خواندن به قادر او جز به احدي جاهلیه در که را قدیمی کتاب چندین و

ــد ماندگار آنجا ــتورش مطابق و خواند می پنهانی را خفیه علوم و جادوگري کتب و ش ــاده خوراکی بار یک روزي دس  درِ  کنار س

ــال دو طول در که بود چنین. کردند می خالی را لگنش و نهادند می اتاقش ــري هیچ ماه دو و س ــم به را دیارالبش  گاه آن. ندید چش

ـــپیده هنگام روزي ـــرش خوابِ اتاق به پاي دم س ـــت مُچ به کرده، بر به را ها جامه زیباترین. نهاد همس  گردنش و گوش و پا و دس

 همسرش که دید سیمبل ابو و ".است جشن روز که شو بیدار": داد دستور زد می کنار را ها پرده که حالی در. بود آویخته جواهر

شته از پیرتر روز یک تنها نه شه از جوانتر بلکه نماید، نمی گذ سد می نظر به همی  بودند معتقد که سازانی شایعه ي گفته به این و ر

سید جاهلیه سابق شیخ. زد می دامن گردد، برمی عقب به بُرج اتاق ي محدوده در زمان که زده کار به جادویی چنان هند  چه": پر

 را تاریخ جریان نیستم قادر چند هر": داد پاسخ هند. آورد باال خون سرفه با همراه دیگر روزهاي مانند و "گیریم؟ می جشن را چیز

 ".است شیرین انتقام ولی برگردانم، عقب به

 می تیر درد از چنان ســرش و افتاده عایشــه رختخواب در گفتند می. پیچید شــهر در پیغمبر ماهوند مرگبار بیماري خبر بعد ســاعتی

ـــد ـــقیقه به اجنه گویی که کش ـــن تدارك کامل آرامش با هند. کوبند می هایش ش  دعوت براي را خدمتکاران و دید می را جش
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 اش خانه عظیم سالن در تنها شب، هند، و نیامد ضیافت به روز آن در کس هیچ هرچند. فرستاد می شهر کنار و گوشه به میهمانان

شقاب میان در ست جویانه، انتقام بلورین، هاي جام و طال هاي ب ش شبو هاي خوراك انواع که حالی در و ن  چیده اطرافش در را خو

 هاي شب ضیافت بود، کرده خودداري ضیافت در شرکت از که سیمبل ابو. کرد اکتفا کوس کوس بشقاب یک خوردن به بودند

ـــرش ـــینه از نیز را او دل اي آماده حال و خوردي را عمویش قلب تو": گفت و یافت وقیحانه را همس  دندان به و بیاوري بیرون س

 سایه شمع نور که حالی در و کرد مرخص نیز را آنان کردند گریه به شروع خدمتکاران که هنگامی و خندید قاه قاه او اما ".بکشی

 .کرد شادي تنهایی به افکند می ناپذیرش سازش و مطلق ي چهره به غریبی هاي

 .دید خواب در را ماهوند مرگ جبرئیل

 .است رسیده فرا انتخاب زمان که دانست شد دچار سابقه بی چنان سردردي به پیامبر که همین

شاي به که این از پیش پیغمبري هیچ شت تما ست چنین و گوید نمی وداع را فانی دار شود نایل به ست می آن از پس که ا  میان بای

 :کند انتخاب را یکی دیگر دنیاي و دنیا این

ــر نیز وي ــه دامان به س ــته را دیدگانش نهاده، عزیزش ي عایش ــید برمی رخت تنش از جان گویی تو. بود بس  مدتی از پس اما. کش

 .بازگشته

 ".کرد خواهم سفر خداوند دیار به اینک. کردم را خود انتخاب من و شد داده انتخاب حق من به": گفت عایشه به

شه و ست سخت عای شه ي چهره از را نگاهش هنگام این در. گوید می سخنی خود مرگ از او بُرد پی که چرا گری  برگرفت، عای

 چراغی تنها آنجا. ندید را کسی برگشت عقب به عایشه وقتی اگرچه نگریست، می بود ایستاده حجره در که دیگري فرد به گویی

 .بود روشن

 "عزرائیلی؟ آیا هستی؟ کی تو": گفت ماهوند

 ".نیستم عزرائیل. اله -پیامبرال نه": داد پاسخ که شنید را زنی شیرین و خوفناك صداي عایشه و

 "الت؟ -ال یا اي، افکنده بیماري بستر به مرا تو آیا": پرسید تاریکی در ماهوند و شد خاموش چراغ گاه آن

 ".بگمارند تو گور سر را آن و ببُرند را شتري زانوي بند که باشد. هستم راضی اکنون و است من انتقام این": گفت صدا همان و

شرنگ اي شعله با دیگر بار بود شده خاموش که چراغ و گفت ترك را حجره زن گاه آن شن خو  با": کرد زمزمه پیامبر و شد رو

 ".الت ال اي متشکرم ات هدیه از همه این
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شید طولی شه و شتافت باقی سراي به که نک سران سایر که دیگر ي حجره به عای  می انتظار آن در گرفته هاي دل با پیروانش و هم

 .کردند آغاز عزاداري همگی و رفت کشیدند

شه اما شک عای ستیدند می را پیامبر که آنان بگذارید": گفت و زُدود را هایش ا  وداع را فانی دار ماهوند که چرا کنند، عزاداري پر

 ".است زنده همچنان وي زیرا. کرد خواهند شادي پرستند می را خداوند که آنان اما. است گفته

 .رسید پایان به خواب اینجا در
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 عزرائیل

 

  

1 

 

ـــلدین ـــید کمینگاهش در چمچا ص ـــرانجام چیز همه. نه: اندیش ـــق به س ـــود می ختم عش ـــرکش ي پرنده در مثالً. ش  هاك میل س

]Meilhac [هاش تمثیل قفس" در و آورده گِرد سـرخوشـی هنگام گذشـته در که آثاري میان در و -کارمن اپراي در ریتو لیبه یا 

 در که بود فیتزجرالد ي ترجمه خیام عمر حکیم اشـعار آثار، این ي جمله از. شـد می شـمرده شـاهکارها از یکی این ".بود داده جا

 هنري ي نامه و) اســت پرواز حال در اکنون هم که افســوس و پَرَد نمی دور چندان که اي پرنده( بود شــده یاد زمانه ي پرنده از آن

سرانش به] Henry James[ جیمز شه قلمروي در کس هر"...: پ سد نوجوانی به اندی  را زندگی توان نمی تنها نه که یابد می در بر

 اعماق ترین تراژیک از زندگی که رسد می نتیجه این به بلکه کرد، قلمداد اَشرافی هاي کمِدي ي مثابه را آن یا و پنداشت شوخی

ستی شه که ذاتی هاي کا سان هاي ری  یابند، می توان در را معنوي زندگی که آنان طبیعی میراث. شود می بارور دارد خود در را ان

شده رام جنگل ست ن شد می زوزه گرگ آن در که ا  در و ".بود اي قطعه عجب دیدید؟" ".خوانند می شب نازیباي پرندگان و ک

سه سیقی اي قطعه بود جوانیش شاد روزگار یادگار که دیگري ي قف شم به رنگارنگ سرکش ي پرنده نام به شو یک از مو  می چ

 .خورد

 توانست نمی.) است کامپیوتري غیر و ماشینی غیر ي تجربه منظور( بود انسانی اي تجربه کسب به مایل هرکس که اي زمینه عشق،

. داد می هم هشــدار قبالً حتی. رفت می فراتر هم آن از گاهی حتی و آورد می در برگرد برو بی را آدم پدر بپوشــد، چشــم آن از

شق": خواند می کارمن که چنان ست کولی یک فرزند ع شوق، این ".ا ستیدنی موجود آن ابدیت و کمال مع : گوید می کارمن. پر

 و بود شده عاشق بارها خودش زمان در صلدین. گفت شد نمی این از بهتر دیگر ".باش داشته را خودت هواي داري دوستم اگر"

سیده نتیجه این به باألخره( اکنون شق ي الهه انتقام از) بود ر سبت ع شوق به ن  فرهنگ معنوي، امور میان از او. برد می رنج دیوانه مع

: بود گفته اتللو ي درباره بود شـده آشـنا پمال با تازه وقتی. داشـت می دوسـت هرچیز از بیش را زبانان انگلیسـی ناپذیر پایان و غنی

شنامه یک همان" شته تمامِ تمامِ به نمای ست می که این با ".ارزد می ها زبان ي همه در تئاتري هاي نو  گفته این کند، می مبالغه دان

 رو این از. کند اثبات را خود نژاد و طبقه به نسبت وفاداري عدم کرد می سعی مُدام پمال البته. (یافت نمی آمیز اغراق حد از بیش را

ــخت را خود کرد بینی پیش توان می که همانطور ــان متعجب س ــپیر اتللو، ردّ از پس و داد نش ــکس ــت نژاد آدمی را ش .) خواند پرس

 نیراد مانند کوشید می یافت می طلبی مبارزه اي گونه[ کبیر بریتانیاي شهروند] Civis Britannicus sum ي جمله در که چمچا

 او ولی بود، رفته میان از امپراتوري اگرچه. دهد نشان آن ي شایسته را خود بنگال، ي نویسنده ،]Nirad Chaudhuri[ چوهاري

ــت می خوب ــت وجودش در که "اي زنده و خوب" هرچیز که دانس ــدن مواجه اثر در هس  آن در که معقولیت ي جزیره این با ش

ـــکل دارد قرار دریا خنکاي حس ـــق مادي امور میان از گرفته ش ـــهر، این به را خود عش ـــهر به را آن کرده، نثار لندن، یعنی ش  ش
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 نگریسته سویش به که هنگامی و رفته باال ترقی هاي پله از دزدکی آن در که شهري. داد می ترجیح دیگري مکان هر و زادگاهش

ـــمه چون بود ـــدن مبدل یا مالکیت رؤیاي در مُدام و وامانده جنبش از مجس  وقتی که مادربزرگ پاي جاي بازي مثل. بود آن به ش

ست سی به آدم د سب را آن هویّت رسد، می شده آن که ک ست چیزي همان این و کند می ک سطوره در که ا  طالیی ي تَرکه ي ا

ـــت آمده نیز  چاله و ها ناودان با نبود، موفق ارتباط در او مانند و نمایاند می را او ذات اي آینه چون ترکیبیش طبیعت که لندن. اس

ــین بوق و بودند دیده خود به را رومیان پاهاي که هایش کوچه هاي  مهمان و. کردند می کوچ مهاجر غازهاي چون که هایش ماش

 اســت درســت. ورزید می اصــرار واقعیت این بر هنوز خودش، اخیر ي تجربه و مهاجرین به مربوط قوانین رغم علی -!بله. نوازیش

شامد گرمی با شهر که  آن در که بود اي کافه شهر همین جنوب در اما شد، می کر و کور قوانین اجراي در گاه و گفت نمی خو

سید می گوش به اوکراینی زبان تنها شته آن از و ر ستادیوم با که -ومبلی در گذ ستخر و بزرگ ا  امپراتوریش خیابان و امپراتوري ا

 به. بودند کرده مهاجرت انگلستان به گوان در کوچکی دِه از شهر شوراي ي نماینده صد از بیش اجداد -نداشت اي فاصله چندان

 دیدن به را او زد می لبخند ناچاري روي از که حالی در پمال و ".کنیم افتخار نوازیمان میهمان به باید ها لندنی ما": بود گفته پمال

 پایین از پس خط آخر در قهرمان آن در که بود برده[ امریکایی ي هنرپیشــه Buster Keaton]  کیتون باســتر هاي فیلم از یکی

 در را آن سرانجام و بردند می لذت تضادها این از دوشان هر روزها آن. شود می مواجه اهالی ي خصمانه واکنش با قطار از آمدن

 پناهگاه قدیم از شهر این اندیشید، شقی کله با. کرد متمرکز شهر روي به را سرگردانش افکار باز چمچا. کردند می حل رختخواب

ـــی نمک وجود با هم امروز و بوده مهاجرین و آوارگان ـــناس  از این وجود با و کند می ایفا را نقش همان پناهندگانش فرزندان نش

 نیســت، مهاجرین ابروي و چشــم عاشــق هم چندان که دریاها، ســوي آن "مهاجرین ســرزمین" نمایی بزرگ خود و پراکنی ســخن

 به -اید بوده...  عضو هرگز شما آیا -است بازجویی به شبیه عینا که سؤاالتش آن با امریکا ي متحده ایاالت آیا. کند می خودداري

] McCarran Walter[ والتر کارن مک قانون گذشته، آن از کند؟ آشپزي هایش هتل ي آشپزخانه در داد می اجازه مینه هوشی

 اي گفت؟ می چه کند عبور مرزي زرد خطوط از خواســـت می ایســـتاده دروازه کنار توپیش ریش با که مارکس کارل ي درباره

ـــکوه که آن! خودم لندن ـــوي آن "جدید رُم" داغ یقین به را تو تردیدهاي و پریده رنگ ش  غول معماري آن با اطلس اقیانوس س

ـــاي ـــهري آن. دارد عیب مُخَش حتماً دهد می ترجیح وارش نازي آس ـــرکوبگر مقیاس عمدا که گویم می را ش  تا برگزیده را س

 و کرده حفظ را انســانیش مقیاس همچنان جدید ســاختمان چند رغم به لندن که حالی در... و کنند حقارت احســاس شــهروندانش

 !باد زنده! هورا

شه پمال ستم این": گفت می و گرفت می خود به آمیز طعنه حالتی ها حرف قبیل این شنیدن از پس همی  موزه درد به ها ارزش سی

 هرگز او ".بیاویزي راه سر شکوهمند دیوارهاي به نهاده، طالیی هاي قاب در مقدس هاي تمثال مثل را ها آن است بهتر. خورد می

ــت ــیدن فرص ــت بود پُردوام که را آنچه به اندیش  موفقیت به اگر": گفت چمچا! بریزید دور و ببَرید بدهید، تغییر را چیز همه. نداش

 آدمی اگر": گفت پمال اما ".باشند نداشته وجود دنیا در دیگر خودت مثل هایی آدم دیگر نسل سه دو تا که کنی می کاري برسی

 خواست می چمچا ".است جهان اوضاع بهبود ي نشانه خود شود، محسوب اش طبقه به خیانت سمبُل به هشتاد ي دهه در من مثل

 .بدهد وا داد ترجیح که است این و بود بهبودي ي نشانه خودش که بودند گرفته آغوش در را یکدیگر اما دهد، ادامه بحث به

 چمچا بودند، زده تظاهرات به دســت آمده، خشــم به هنر دوســتداران و بود کرده تعیین وُرودیه ها موزه براي دولت که ســالی در(

 دانســتند نمی ها این مگر. کند اعتراض معترضــین علیه و بگیرد دســت پالکاردي تنهایی به بود خواســته بود شــده خبر با که همین
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 از بیشتر پوساندند می را هایشان ریه و کردند می دود که سیگارهایی قیمت که هایی آدم این هم آن ارزد؟ می چقدر موزه اشیاي

 قایل خود فرهنگی میراث براي که بود نازلی ارزش دادند، می نمایش دنیا به آنچه واقع در. بودند معترض آن به که بود اي وُرودیه

ـــت آن از بیش ها موزه ارزش که بود معتقد زیرا ".برو داري جرأت": بود درآمده جلویش محکم و قرص پمال اما... بودند  که اس

 چمچا و ".برو داري جرأت اگر": گفت که بود این. داشت رواج سخت دوره آن در اعتقاد این و کرد تعیین وُرودیه برایشان بتوان

سارتی چنان شگفتی، کمال در شت نظر در آمد، می نظر به ظاهراً که نبود آنی او منظور آخر. نیافت خود در را ج  در که بگوید دا

 تواند نمی را پِنســی چند ي وُرودیه به اعتراض بنابراین. کند فدا ها موزه آن اشــیاي بابت هم را جانش اســت حاضــر لزوم صــورت

 .)است دفاع قابل غیر و مبهم گیریش موضع شد متوجه سر آخر بود هرچه. کند تلقی جدّي

 .پمال بودم تو عاشق ها انسان میان از و -

 تقریباً  رؤیا گذشــته در. رؤیا یک به عشــق: بود نکرده گفتگو احدي با آن ي درباره که عشــقش آخرین و -همســر شــهر، فرهنگ،

 درختان طرفش دو که خیابانی در. افتاد می اتفاق شــهر هاي پارك از یکی در و بود ســاده بســیار. آمد می ســراغش به یکبار ماهی

سیدند می نظر به سبزي تونل چون و دوانده شاخه کهن ناروَنِ شید انوار که. ر  راه آن درون به ها برگ کمان میان از جابجا، خور

ضاي این در. یافت می سرارآمیز ف سانه و ا سربچه همراه را خود صلدین اي اف  سواري دوچرخه او به که یافت می اي ساله پنج ي پ

 که بود این آرزویش گویی. کرد حفظ را تعادلش قهرمانانه کوششی با سرانجام بیفتد بود نزدیک بار چند که پسرك. آموخت می

سر دنبال رؤیا چمچاي. کند افتخار او به پدرش شت و دوید می خیالیش پ شود کج تا بود چسبیده را دوچرخه پ  رهایش وقت آن. ن

 از دو هر و. بود آورده دســت به که بود اي هدیه پرواز مانند تعادل. زد می پا همچنان )بود نشــده چیزي متوجه که( پســرك و کرد

 پســر و "گرفتی؟ یاد دیدي": زد فریاد شــادي به صــلدین. زد می پا تندتر هرچه پســرك و دوید می چمچا. کردند می عبور خیابان

 وقتی چون. انداخت می گریه به را آدم که بود خوابی "هســتی؟ راضــی من از حاال نه؟ مگر گرفتم، یاد زود خیلی": گفت ذوقزده

 .دوچرخه از نه و بود خبري کودك از نه شد می بیدار

شال سیده داغ موم کلوپ هاي خرابی میان در می شت سعی که او و "کنی؟ کار چه داري خیال حاال": بود پر  بیاید نظر به راحت دا

 به که عشقی پاداش به که نبود زندگی همین مگر. بود راحت گفتنش ".برگردم زندگی، سوي به خواهم می من؟": بود داده پاسخ

 دوست آغوش به و کرده بیگانه او از داشت می دوست که را زنی بود، کرده محروم شدن دار بچه از را او پروَرد می خیالیش پسر

 همین بله بود؟ انداخته پایین اش عالقه مورد شـــهر در کرده، ســـرازیر هیمالیا هاي بلندي از را او ســـپس و افکنده کالجش قدیمی

 در خود هاي دنده چرخ الي کرده، تحقیر درآورده، شـیطان شـکل به را او داد می نشـان تمدن این به که اي عالقه جرم به زندگی

 سابقه هم این و. است گشته باز اصلیش صورت به دیگر بار و نشکسته کامال که کرد یادآوري خودش به هرچند،. بود شکسته هم

ـــت  -ماهومد مانند و بود بُریده زندگی از که مردي. (بود خوبی ي نمونه] Nicolo Machiavelli[ ماکیاولی نیکولو مثالً. داش

 باعث جمهوري از برجایش پا هواداري واقع در که حالی در. شد می شمرده پلیدي با مترادف و رفته در به اسمش ماهوند -ماهون

 حرف به را کسی هر بود کافی که چرخ ي شکنجه زیر همه این با. بود کرده اش شکنجه و زندان گرفتار سرانجام و شده بدبختیش

 و نیاورد ابرو به خم اند، کرده سـیرت بی زور به را مادربزرگشـان که کنند اقرار درد فرط از بود ممکن ها بعضـی حتی و بیاورد در

 تنها که اي جمهوري هم آن -نکرد اقرار جرمی هیچ به بود نشـــده مرتکب خطایی فلورانس جمهوري به خدمت هنگام که آنجا از

ـــی ثروتمند ي خانواده زمامداري دُوران در کوتاهی ي وقفه در  محنت همه آن تحمل از پس نیکولو اگر ؛)بود آورده دوام مدیس
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شتن به و ماند زنده همچنان سخرآمیز تقلیدي کنایه، به یا تلخی به که کرد مبادرت کتابی نو سانه سبک از تم  آینه ادبیات ي چاپلو

ــبک و شــاهزادگان دار ــول معنی به] Il Principe کتاب منظور -بود زمان آن رایج س ــت[ اص  معنی بهDiscorsi]  بخش که اس

 و بگذارد دست روي دست توانست نمی چمچا صورت این در بله، -بود درآورده تحریر ي رشته به آمرانه لحنی با را آن[ مباحثه

ست پذیرفتن با ستاخیزي زندگیش در که حاال هم آن. کند راحت را خودش شک سته وقوع به ر  تخته که بود آن بهتر پس. بود پیو

 .نخورد را قانونی مشکالت ي غصه هم قدر این و بشود زندگیش وارد نور تا بزند کنار ها تیرگی غار ي دهانه از را سنگ

شال، سون حنیف می شین سوار واال پینک و جان ساندند پمال ي خانه به را صلدین و شدند جی دي ما  پینک نظر به چمچا اکنون -ر

 پیوسـته حقیقت به وجودش قالب در فانتزي سـینماي هاي حقه که چرا بود، شـده بدل قهرمانی به بود او شـکل تغییر شـاهد که واال

 میشال. کرد پیدا ورزشی مرکز در را جایی شد می هنوز احتماالً و بود ظهر از بعد. نشست نفر سه آن کنار بود طور هر بار این. بود

ید را اش گونه ـــ فت و بوس فت واال پینک و ".همراه به خدا": گ ند می منتظرش بخواهد او اگر که گ لدین. مان ـــ : داد جواب ص

شکرم" سمان از که آدم. ندارد لزومی. مت ستت کرده، سقوط زمین به آ  شده بُز به تبدیل درآورده، را پدرت پلیس کرده، ولت دو

ست از را زنت و کار اي، شته، اولش شکل به دوباره نفرت از پُر اي، داده د  شماها حتماً -که این جز بکند تواند می چه دیگر برگ

 ".کنی می خوبی کار": داد جواب میشال. داد تکان دست خداحافظی براي و -"بخواهد؟ را حقوقش و حق: گویید می جوري این

. کوبیدند می برق چراغ به را فوتبالی توپ نداشت خوبی روابط باهاشان هرگز که محله هاي بچه خیابان، کنار. افتاد راه به ماشین و

ــان ــاله ده یا نُه التِ که یکیش ــریر اي چهره با اي س ــمانی و ش ــوي به را خیالیش ویدئویی دور راه از کنترل بود مانند خوك چش  س

 چندان نه و مشکل کننده، خسته هاي قسمت شود می کرد می تصور که بود نسلی این ".جلو بیا. کن تند": گفت و گرفت چمچا

 خانه به گفت دلش تو. رسید بعدي اوج به "پیش به تند" حرکت یک با پُرتحرك اوجِ یک از و زد کنار را زندگی داشتنی دوست

 .درآورد صدا به را در زنگ و. آمدي خوش

ــمش که همین پمال ــت افتاد او به چش ــلدین. بُرد گلویش به دس ــی دیگر کردم نمی فکر": گفت ص  را افتاده مُد از حرکتِ این کس

 نداشته مشکلی بابت این از حال به تا گفت ولی شد سرخ شرم از او و پرسید وضعش از صلدین. نبود معلوم هنوز آبستنیش ".بکند

 علی خودش اما. (کرد میهمان قهوه به را صلدین بایست، می آنچه از دیرتر سرانجام. بود کرده گم را پایش و دست سخت. است

ستنی رغم شه مثل آب سکی همی شید وی شکار پمال.) تمام سرعت به هم آن -نو  می که بود او این. یافت می موقعیتی بد در را خود آ

 از کمی دست سردرگمی و گیجی در هم صلدین اما. بود رانده خود از را صلدین بار سه الاقل و دهد پایان را ازدواجشان خواست

ــت، او ــابقه هم با پنداري نداش ــته بدحالی ي مس  نیامده خانه به حال همین در که نرود یادمان و -چمچا ناراحتی دلیل -بودند گذاش

شت جنگی اي روحیه وُرود هنگام بلکه بود، سک چون که اش چهره آمیز اغراق شادي و پمال دیدن با که بود این -دا سین ما  قدی

 از که تصاویري در نهفته دشمنی و خشونت از( خوردند می را فاسدش گوشت زشتی، هاي کِرم آنچه پس در داند می خدا و بود

 اي گیرانه سخت حالت آن و زده ویسکی نَفَسِ اش، مسخره ي عمامه و تراشیده سرِ. افتاد وحشت به شد می ناشی ناخودآگاهش

 نیست مایل بخواهد او هم اگر حتی و ندارد دوستش دیگر که دریافت بود، آمده پدید هایش لب ي لوچه کوچک خطوط دُور که

ــان زندگی به ــترکش ــعیف امکانش هرچند و دهد ادامه مش ــق از فارغ را خود که این محض به.) بود ض  نامعلومی دلیل به یافت عش

 خشم خُرخُر هم پشمالو سفید سگ میان این در. کند صحبت خواست می که چنان نتوانست و گرفت فرا را وجودش گناه احساس

 .است نداشته خوشی دل خانگی حیوانات از هرگز که آورد یاد به. بود کرده آغاز را آلودي
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 غیر من کار البد": گفت ویسکیش گیالس به خطاب بود نشسته بزرگشان ي آشپزخانه در کاج چوب میز پشت که حالی در پمال

 "ها؟ است، بخشش قابل

 که این یا بود؟ خانوادگیش تربیت بر ناپذیر پایان هاي ضربه آن از یکی هم این آیا: داشت تازگی مآبش امریکایی گفتن "ها" این

 که حاال. دیگه کن بس: خشونت و خشم هم باز( بود؟ گرفته وارش هیپی آشنایان از دیگر یکی یا جامپی از مرض یک مثل را آن

ست نمی را او صالً حالت این خوا شت معنی ا شم توانم می را چیز چه که این کنم نمی فکر": داد جواب.) ندا شد بیان قابل ببخ . با

ــؤالت جواب ظاهراً ــت خارج من اختیار از س ــاید. اس  ژوري هیأت که بگویم اینطور فعال بگذار پس. بدهم را جوابت بتوانم بعداً ش

 بتوانند تا کند خنثی را انفجاري حالت آن که بگوید چیزي داشـت خوش بیشـتر. نیامد خوشـش حرف این از پمال ".بیرون اند رفته

شان ي قهوه صب شند راحت را الم ست قهوه خوب شد نمی موفق هرگز پمال. بنو : گفت صلدین. نبود مهم برایش فعال اما. کند در

ـــت بزرگ خانه. برگردم اینجا به دارم خیال" ـــیروانی زیر اتاق دارد، زیاد اتاق و اس  که دارم برمی را پایین ي طبقه هاي اتاق و ش

 گمشده همچنان رسما و اند نکرده را جسدم چون البد. ندارم کاري زیاد هم آشپزخانه با را، حمام یکی آن عالوه به است، مستقل

ـــاب به ـــمم بدهی بعدش تا اي نرفته دادگاه به هنوز آیم می حس  زیاد نباید کردنم زنده دوباره بنابراین. کنند پاك جا همه از را اس

ـــکل ـــد، مش لِرز و گِن میلی نی، تی بِن به باید فقط باش ـــِ  وکیل، ترتیب به که( ".داد خبر] Bentine, Milligan, Sellers[ س

 صلدین هرچه و نیست بحث و جر پی در که بود معلوم حالتش از و داد می گوش ساکت پمال.) بودند چمچا کارگزار و حسابدار

ــود می همان بخواهد ــت با. ش ــلدین. طلبید می پوزش بدنش گویاي ژس ــیم می را خانه بعد": داد ادامه ص  می را طالقت تو و فروش

 گریســتن. کرد می گریه داشــت پمال حتماً. رســاند کمینگاه به را خودش و رفت بیرون در از بیفتد لرزه به که این از قبل و ".گیري

سان صلدین براي هرگز سیده قهرمانی مقام به لرزیدن در عوض در نبود، آ شان واکنش هم قلبش حاال و. بود ر  بادوم بوم. داد می ن

 .دودوم دو

 .باش پذیرا را مرگ نخست دیگري، تولدي خواهان که اي

* 

 امور سرشت موضوعش تصادفاً و بودند خوانده دو هر که کوتاهی داستان سر بر پمال با زمانی یک آورد خاطر به شد تنها که همین

 اما آورد نمی یاد به را نویســنده نام و داســتان عنوان. بودند کرده پیدا اختالف دیگر موارد ي همه مثل درســت بود، ناپذیر بخشــش

ستان خود شت خاطر به خوب را دا ست دراز سالیان زنی با مردي. دا ست فقط( بود دو ست تولد شب). ساده دو  سالگی یک و بی

شت شوخی محض زن مرد، شیانه تقلیدي و تمام برق و زرق با که را بلوري گلدان ترین ز  بود شده رنگ ونیزي شاد سبک به نا

ست.) بودند فقیر دو هر هنگام آن در( خرید هدیه برایش شان شده، تبدیل موفق فرد دو به وقتی بعد، سال بی  می نمکی فلفل موهای

 گلدان به چشــمش دعوا حین. کرد آغاز مگو بگو مشــترکشــان دوســت با او رفتار ســر بر و رفت منزلش به مرد دیدار براي زن زد،

ـــر روي هنوز مرد که افتاد قدیمی ـــیمن اتاق بخاري س  به را آن حرکت یک با دهد مهلت که آن بی و نهاد می دید معرض در نش

 از پس و بگوید ســخن او با اي کلمه نشــد حاضــر پس آن از مرد و نبود تعمیرش به امیدي دیگر که شــکســت چنان و افکند زمین

شت شید می را ها نفس آخرین زن وقتی قرن، ربع یک گذ سم در بعداً و نرفت دیدارش به ک ضر ختمش مرا شد، حا  که حالی در ن

ستانی زن شتاق سخت که دهند پیغام او به بود کرده مأمور را دو ست دیدارش م ست هرگز بگویید او به": گفت مرد. ا  بفهمد نتوان
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ــت که را آنچه ــکس ــت ارزش من براي اندازه چه تا ش ــتان ".داش ــرار دوس  روي دعوا و بحث و جر به نداد نتیجه وقتی و کردند اص

صیري پس دارد مفهومی چه مرد براي ارزش بی شیء آن بود نفهمیده او اگر آخر. آوردند شت تق شته آن از. ندا  این در مگر گذ

صالً کند؟ جبران و بخواهد عذر بود نکرده سعی بارها ها سال شت اي فایده ها بحث و جر این بود مرگ حال در او که حاال ا . ندا

 داده دســت از را دوســتی عمري که ها آن بگذارند؟ کنار را قدیمی و کودکانه اختالف این ســرانجام که بود نرســیده آن وقت آیا

! شوي نمی حاضر کذایی گلدان آن خاطر به واقعاً". نپذیرفت همچنان مرد و. کنند خداحافظی همدیگر از توانستند می الاقل بودند

سأله یا ست دیگري ي م ست گلدان خاطر به بله": داد جواب مرد "بگویی؟ خواهی نمی که ه  را مرد پمال ".گلدان خاطر به فقط. ا

ــی از زمان آن در حتی چمچا که حالی در یافت می ظالم و گیر بهانه ــخص ــیح بودن درونی و عجیب بودن ش ــوع ناپذیر توض  موض

 آن بیرونی و ظاهري شکل و اندازه قراردادن مالك با درونی زخم ي درباره تواند نمی کس هیچ": بود گفته پمال به. برد می لذت

 ".کند قضاوت

 در و.[ باشــد اشــک مانند تواند می چیز هر] Sunt lacrimae rerum: گفت می بود آنجا ســابق معلم صــفیان حاجی اگر حتماً

 جایش از و بود کمینگاه در مُدام تقریباً ابتدا. بیازماید بود اشــک ي مایه که را آنچه تا داشــت کافی فرصــت صــلدین بعد روزهاي

. بیابد مســـتحکم و آرامبخش گذشـــته مثل را آن بود منتظر کند، عهد تجدید آن با فرصـــت ســـر خواســـت می. خورد نمی تکان

 این از ناچاري روي از و کرد می تماشــا را تلویزیون هاي برنامه باز نیمه چشــمان با. بود دنیا شــدن زبر و زیر از پیش که همانطوري

 مُد یا "دور راه از کنترل" دوستداران قماش از خیابان ي گوشه شکل، خوکی پسرك مثل هم او آخر پرید، می کانال آن به کانال

 دادن فشار با و دارد نام ویدئو که مرکب هیوالي این ماهیّت از کرد می خیال دستکم یا آورد، می در سر آن چگونگی از. بود روز

ـــر افتد، می کار به دکمه ـــتگاه این و... آورد می در س ـــان عجب دور راه از کنترل دس ـــتم قرن غلطان بام این. بود کننده یکس  بیس

 فیلم تا گرفته تبلیغاتی شـــوهاي از ها برنامه ي همه که این تا آورد می کِش را ها وزن مگس و زد می زمین را ها وزنه ســـنگینترین

 -یافتند می یکسان وزنی تخیلی، یا واقعی ترسناك و مهیج یا بخش شادي ي برنامه یک و هزار و سؤالی چند شوهاي جنایی، هاي

شور اهالی که حالی در ست، تخیلی ک ستند می ببند و بگیر دنیاي در که شهروندانی پروکرو  مدنی، نیروي از تنها نه بودند ناچار زی

 و بدهد لم آمد می جلو و عقب پشتیش که خود صندلی در راحت توانست می چمچا، یعنی او، بگذارند، مایه نیز خود مغز از بلکه

ـــت حرکت یک با ـــد دلش مراد به انگش  ي جعبه که آمد نظرش به پرید، می کانال آن به کانال این از تنبلی با که حالی در. برس

 نیمه موجودات یا نما انســـان هاي آهنی آدم کودکان، هاي برنامه قهرمانان مثالً. شـــود می پُر غریب و عجیب قهرمانان از تلویزیون

 آن، ُشرَکاي یا مُدرن داروهاي مخلوق که بودند اي الخلقه ناقص هاي آدم از مملو بزرگساالن هاي برنامه که حالی در بودند انسان

 حفظ داشــت، فلس بدنش که را دریایی انســان یک بدن گویان، در بیمارســتانی ظاهراً. بودند جنگ یا و نوظهور هاي بیماري یعنی

 عمل یک بعد. بود گرفته قرار بحث مورد جدّي طور به انســان دســت و ســر و اســب بدن با موجودي ژنتیک امکان و. بود کرده

سی آلت تغییر جراحی شا را جن شانش شاندار ي کافه در تردید با جامپی جایی که افتاد انگیزي نفرت شعر یاد به و کرد تما  داده ن

 خودش بدن انگار اما: اندیشید تلخی به اینجا در -بود چرندیات قبیل این از خوبی ي نمونه الکتریکی، بدن آواز آن، نام حتی و بود

ــت ــت هرچه -کند می کار درس ــته خوب را پمال ي بچه هس ــته هاي تکه هم بدپیرش هاي کروموزم. کاش ــکس ــته ش ... ندارد پکس

 کالسیک از دیگر حاال اش برنامه. دادند می نشان دوباره که افتاد ها مریخی شوي قدیمی هاي برنامه از یکی در خودش به چشمش

 جریان این گاهی و شود تبدیل کالسیک به ماه شش از کمتر در بود ممکن اثري هر پیش به تند فرهنگ در. (شد می محسوب ها
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شتر صبح تا شب یک شا جعبه همه این تأثیر.) کشید نمی طول بی  که بود چیزي آن ي باقیمانده در بزرگی سوراخ ایجاد کردن تما

 .خواند نمی حالت این با افکارش از بخشی هرچند نامیدش، می واقعیتش متوسط و معمولی کیفیت

شان را جدید پیوند نوعی باغبانان دنیاي ي برنامه در صادفاً که( دادند می ن سبت و برده کار به باغش در کُن اُتو که بود همانی ت  به ن

ـــخت آن ـــد باعث توجهیش بی که این با و.) بود مغرور س  بودند کرده تبدیل یکی بر زدن پیوند با که را درختی دو نام نتواند ش

 بفرمایید،. کرد تماشایش دقت با و نشست جایش سر صاف که بود طوري پیوندي درخت وضع جادو؟ افرا، توت، درخت -بشنود

 داشت و بود شده کاشته انگلستان خاك از اي گوشه در سخت و سفت که تشکیالت و ساقه و ریشه با ترکیبی درخت آن هم این

 که دنیایی دیگر، دنیایی در دوردست باغی در پدرش که است درختی استعاري جایگزین درخت این اندیشید: کرد می را رشدش

 این به سخت و سفت بود قادر نیز او پس داشت، نمو و رشد توانایی درختی چنین اگر. بود بُریده داشت، بسیار منافات یکی این با

ـــبد، زندگی ـــاویر ي همه میان در. بماند زنده و بدواند ریشـــه بچس  دریایی، آدم بیهودگی -ترکیبی آثار و موجودات تراژیک تص

ــت ــکس ــتیک، جراحی خوردگان ش ــیاري نامفهومی پالس ــپرانتو زبان به که مُدرن هنري آثار از بس ــباهت بی اس  تنها این -نبودند ش

 .کرد خاموش را دستگاه. کرد می کفایت همین و بود امتیازش

 کامل بهبود به رو ظاهراً. نبود خبري غیره و بزي هاي ُسم ها، شاخ از دیگر اما. نشست می فرو جیرئیل به نسبت دشمنیش رفته رفته

 زندگی ابتذال با که وقایعی آن ي همه -بود گذشته صلدین بر اخیراً آنچه هر بلکه جبرئیل، تنها نه ایام گذشت با واقع در. رفت می

ضاد در روزمره سیدند، می نظر به نامربوط -بودند ت  صفا را صورتتان و سر که این از پس نیز ها کابوس ترین ِسمِج که همانطور ر

 مشاوران مالقات به. کرد منزل از خارج دنیاي به آمد و رفت به شروع -نمایند می ربط بی خوردید داغ چاي گیالس یک و دادید

سابدارانی و وکال اي، حرفه شته در پمال که رفت می ح ست" گذ  دفاترِ  آن ثباتِ میان در که هنگامی و. نامید می "ها چلفتی پا و د

 و "بحران" از اختیار بی بود نشـسـته سـاخت نمی پذیر امکان را اي معجزه هیچ آشـکارا که تشـکیالت و کتابخانه و چوب به مزیّن

 خواندن حال در هرگز گویی که داد توضیح چنان را شدنش ناپدید و کرد گفتگو بود گذاشته سر پشت که تضادي از ناشی شک

 ســقوط زمین به آســمان از و خواند می را 420 آقاي فیلم آواز نخراشــیده صــدایی با که جبرئیل همراه کن حکومت بریتانیا ســرودِ

ست نکرده شید می آگاهانه. ا  تئاتر و هنري هاي گالري به مُدام بازگردد، بود توأم اي معقوالنه ظرافت با که قدیمش زندگی به کو

رانه رسـید، نمی نظر مورد تعالی به و یافت نمی باید و شـاید که چندان را هنر تأثیر که این با و رفت می  حتماً  گفت می خود با مُصـِّ

 .دارد نیاز زمان به و است گذرانده را بدي ي تجربه باشد هرچه گردد، می باز زودي به کامل حظ

سته قیمتش گران راحتی صندلی روي که همینطور کمینگاه در ش شیاي و بود ن شناي ا  می تهنیت خود به پایید می را برش و دُور آ

 تحول، وجود با عشــق که چرا بود، نفرت از دوامتر با عشــق هم شــاید. بورزد نفرت طوالنی مدتی بتواند که نبود آدمی چون گفت

شت می باقی خود از شبحی یا سایه سبت حاال بود مطمئن مثالً. گذا ساس محبت نوعی تنها فقط پمال به ن  نفرت شاید. کند می اح

 جبرئیل،. رفت می بین از ماند می خود حال به اگر که اثر یک تنها بود، حساس روحی شفاف بلور روي بر انگشت اثر چون چیزي

 .آزادي به رسیدن یعنی دشمنی، بردن میان از. شد حاال. نداشت وجود برایش دیگر اصالً. بود بخشیده را او! بَه

ــبینی ــلدین خوش ــدت رفته رفته ص ــتش از پس کاغذبازي اما. یافت می ش  نمی هنوز. بود انجامیده طول به انتظار حدِ از بیش بازگش

. شد نمی پیدا سادگی این به هم کار گذشته آن از. گرفت می قرض پمال از ناچار و کند برداشت پول بانکیش حساب از توانست
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 صــحبت رفته در گور از ي مُرده از. کنند می عجیبی رفتار ها مشــتري": که بود داده توضــیح تلفن پاي کارگزارَش، ســلرز، چارلی

 هنوز سن، سال اي خُرده و پنجاه وجود با که چارلی ".باشد خورده چیزي قبري، به دستشان انگار. شود می چِندششان و کنند می

 این پیشنهادش. کند می درك او از بیش را "ها مشتري" انگار که کرد وانمود طوري بود، شهرستانی جوان دخترهاي مثل رفتارش

 .چارلی مرسی ".نیستی که دراکوال باشد هرچه. آیند می سراغت خودشان. کنی صبر است بهتر": که بود

 واقعیت از اي گوشه و شد می مربوط گذشته به خانمانسوز، جویی انتقام آن آرزوي و جبرئیل به نسبت آمیزش وسواس نفرت: بله

 و آشــوبگر تصــاویر حتی. خواند نمی داشــت معمولی زندگی به بازگشــت براي اکنون که شــوقی و شــور با که گرفت برمی در را

ستند نمی هم تلویزیون مخربِ شانند بیراهه به را او توان  چطور آخر. بود جبرئیل و خودش هیوالوار نماي داند می خود از آنچه. بک

 -بودند نشـــســـته ســـرجایشـــان محکم هیوال از بدتر موجوداتِ که دنیایی این در هم آن کرد؟ شـــبیه هیوال به را دو آن شـــود می

 را ها بزرگ مادر شکم و کردند می تجاوز ها بچه به که هایی آدم دادند، می کُشی آدم دستور خوردن آب مثل که دیکتاتورهایی

صدیق ناچار اینجا در. (دریدند می ستگیري که کرد ت  کافی.) بوده پلیس تمیز کارهایی آن از] Uhuru Simba[ سیمبا اوهورو د

. بگیرد را چشــمتان باز همجنس هاي ایرلندي این از یکی دســت به اي بچه کشــتن خبرِ تا بیندازید ها روزنامه از یکی به نگاهی بود

 نسبت که بله، چی؟ -که است خاطر این به جنایتکاران قبیل این نامیدن هیوال که بود معتقد کرد، می مخالفت همیشه مثل پمال البته

ضاوت ها آن به ستی حکم به که حالی در کنیم، می ق سیب را ها آن باید نوعدو  جواب صلدین. آوریم شمار به دُوران دیدگان آ

 تو با اصالً": بود گفته سخنش ترین اَشرافی با پمال و بسوزانیم دل ها قربانی براي که است این نوعدوستی حکم برعکس، بود داده

 ".است گران مفت هایت حرف. کرد بحث شود نمی

 کسـی چه دیگه چرا؟ شـیاطین و فرشـتگان. عشـق مرگ، سـکس، قدرت، پول، بلکه نما، انسـان دیوهاي تنها نه دیگر، هیوالهاي و

 و "چرا؟ شــیطان دیگر اســت، شــیطان خود انســان وقتی": بود خوانده اش ترانه در معروف هاي خواننده از یکی بود؟ نیازمندشــان

 نظر در که اي نکته صورت هر در. هست نیز فرشته انسان آخر، چرا، فرشته و: بیافزاید خواست می طلبیش تعادل حس آن با چمچا

 .نداریم نیازي شیطانی تفصیالت و شرح به که است طوري زمانه و دوره که بود این داشت

* 

ــالً ــن و زدن حرف خیال اص ــیح را چیزي نخواهید من از بنابراین. ندارم را چمچا یارو، این کردن روش ــته، آن از. بدهم توض  گذش

شفه زمان ست ها مدت الهام و مکا ست کافی: ندارند چرا و چون هم خلقت قوانین آمده، سر به ا  بیافرینی باید که چنان را هرچیز ا

 و اشـــاره و کنی دخالت مُدام باشـــد قرار اگر. بشـــود جور و جُفت امور دیگر با و بکند را کارش تا بگذاري خودش حال به بعد و

 لحظه این تا که بگویم باید. ندارد اي فایده دیگر که بدهی ســـامان و ســـر دعواها به و کنی، وضـــع جدید هاي قانون یا بزنی کنایه

. ام گرفته را خودم جلوي بارها. کنم مداخله نخواسـته دلم که نکنید تصـور. ندارم هم دادن وا خیال و ام داشـته نگه را خودم خوب

 نی یا اوپارواال بداند خواست می. کردم صحبت شهیر ي ستاره جبرئیل، با و نشستم کُن لویا اله تختخواب روي که بار یک جز به

 کنم؟ حالی گنگ و گیج چمچاي این به را موضوع که دارد دلیلی چه حاال پس. نکردم روشنش من اما بود، وان چاي

 .برد می خوابش دارد بیچاره این. بروم باید دیگر خُب

* 
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 دنیاي توان نمی شـب هنگام که چرا. نمود می مشـکلتر بود نگرفته جان چندان هنوز که اش یافته باز خوشـبینی از حفاظت ها شـب

شغال را رؤیاهایش جهان نیز زن دو اکنون عالوه به. کرد انکار سادگی به را ها ُسم و ها شاخ  پذیرفتن هرچند -اولی. بودند کرده ا

سانی کار آن شید می قوا تمام با اینک که واري کابوس دُوران آن در که بود شاندار ي کافه نماي بچه دخترِ اولی بله، -نبود آ  کو

ــاند، مبتذل هاي گفته زیر ــیده دادش به تمام وفاداري با بپوش ــته که همان. بود رس ــوقه و رزمی هنرهاي ي مُرده کش  حنیف ي معش

 .کنم می عرض را صفیان میشال. بود جانسون

 زینی جز کســی -اســت مُرده او که کرد می تصــور هنوز حتماً و بود مانده برجاي قلبش در جدایی ي دشــنه با بُمبی در که -دومی

 .نبود وکیل

* 

 ناتینگ ي محله ي خانه باالي ي طبقه اِشغال و انسان شکل به چمچا بازگشت خبر شنیدن از پس جاش، جامپی عصبی حالت دیدن

 مسکوت اند نرفته رختخواب به تا را موضوع بود گرفته تصمیم شب آن. آورد خشم به سخت را پمال که بود ترسناك چنان هیل،

 قالیچه روي بود برده دهان به را شستش که حالی در مادرزاد لختِ و پرید جا از ذرع سه خبر، شنیدن با جامپی همه این با -بگذارد

 .ایستاد اتاق روشن آبی ي

ــرش او اما ".نیار در بازي دیوانه. اینجا برگرد زود": کرد امر پمال ــدت به را س ــتش موقتاً و داد تکان ش ــس  لکنت با تا درآورد را ش

 از و کرد جمع را هایش لباس تمام ســـرعتِ به وقت آن "؟...توانم می چطور من پس اســـت، خانه توي اینجا او اگر آخر": بگوید

 بیفت. ترسو. بهتر": زد فریاد. بود افتاده پایین ها پله از که بود هایش کفش حتماً. شنید را چیزي افتادن صداي پمال و گریخت اتاق

 ".بشکند گردنت تا

 توي بیرون جامپی": گفت تمام شتاب با و آمد صلدین دیدن به زد می بنفش به که اي چهره با زن، بعد، لحظه چند صورت هر به

ــتاده خیابان ــایت تو اگر گوید می دیوانه. ایس ــر ندهی رض ــت حاض ــب هر مثل ".بیاید خانه به نیس  چمچا. بود زده خمره به دَمی ش

 حالی در. بپاشد نمک زخمش به تا زد می را حرف این عمداً پمال نظر به "تو؟ بیاید او خواهد می دلت چی؟ تو": پرسید شگفتزده

 ".بله": داد جواب شدت با شده تحقیر هاي آدم مثل شد می رنگ به رنگ که

ستین در چمچا صلدین که بود چنین شت صورت به رنگ که حالی در جامپی -رفت بیرون اش، خانه به وُرود شب نخ  تند و ندا

ست سش تا داد می د ست خوب خوب حالت انگار. آمدي خوش" گفت کند پنهان را تر شوق و -".ا شویق را زنش مع  با تا کرد ت

شت باال ي طبقه به وقت آن. برود رختخواب به او ساس. برگ ست نمی که بود چنان جامپی خفتِ اح  چمچا شدن دور از پیش توان

 .شود وارد خانه به

 ".است مقدس. است آقا یکپارچه. مردي عجب": گفت گریان بود، نشسته پمال جلوي که حالی در

 می جانت به را سـگ آن واِلّا کن، تمامش زود": داد جواب تمام شـدت با بود داده دسـت از را اعصـابش کنترل که حالی در پمال

 ".اندازم
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 مترصـد) داد می نشـان اینطور رفتارش( یافت می تهدیدآمیز را آن و کرد، می پرت را حواسـش همچنان چمچا حضـور که جامپی

 پخت در جامپی چون بود، خاطر آســوده جهت این از پمال و( پخت می غذا که پمال براي. گرداند موافق و همراه خود با را او بود

 باال اتاق به را سینیَش داد نمی نشان رو او اگر و کرد می دعوت نیز را چمچا تمام اصرار به.) نداشت سرآشپزها از کمی دست پز و

ـــت آمیز تحریک عملی و ادب خالف او، به اعتنایی بی گفت می پمال به و بُرد می ـــقف زیر داده اجازه ما به": اس  هر اش خانه س

ست بزرگی مرد واقعاً او. بکنیم خواهد می دلمان کاري ست واجب احترامش. ا شمی با که پمال ".ا  بود، رفتارش ناظر روزافزون خ

 ".است احترام صرفاً منظور": داد پاسخ جامپی و ".باشی سنتی اینطور کردم نمی فکر": گفت

 منزل به رســـیدن از پس هرگز. داد می دســـتش به را رســـیده هاي نامه و روزنامه و بُرد می چاي فنجان چمچا براي احترام نام به و

ــتکم بار هر و. کرد نمی فراموش را چمچا دیدار ــت دس ــاس. ماند می نزدش دقیقه بیس  مدت تواند نمی ادب حکم به کرد می احس

شید می بوربون و کرد می دراز را پاهایش پمال پایینتر ي طبقه در که حال آن در. بماند کمتري  کتاب صلدین براي گاه جامپی. نو

 مثل احمقانه، شدتی با کند، تحمیل را نظرش کوشید پمال وقتی و آورد دست به را دلش تا آورد می هدیه و نمایشی هاي ماسک یا

ــت نامریی انگار که کنیم رفتار جوري توانیم نمی ما": گفت خبر بی جا همه از هاي آدم ــد هرچه. اس ــت، اینجا او باش  نه؟ مگر اس

 طبقه بیاید کنی نمی پیشــنهاد چرا اصــالً": داد جواب تلخی به پمال ".آوریم حســابش به مان روزمره زندگی در مجبوریم بنابراین

 ".بپذیري کردم نمی فکر" گفت جدّي لحنی با جامپی و "بشود؟ شریک هم رختخوابمان در و پایین

ست نمی که این با اما سوده توان  در را چیزي صلدین موافقت آورد، شمار به طبیعی امري باال ي طبقه در را چمچا وجود و بماند آ

شق که حاال. بود داده تغییر وجودش ستی و ع شتی یکدیگر با را دو ساس و گرفت می خو شدن پدر این با بود، داده آ شی اح  خو

 در که دید را خودش. بود ساده رؤیایش: کرد جاري دیدگانش از را شادي اشک بعد روز صبح که دید خوابی شب یک. داشت

 پسر سر آخر و بود داشته نگه را کوچکی پسر ي دوچرخه پشت و دوید می بودند آورده هم به سر درختان طرفش دو که خیابانی

 "هستی؟ راضی من از حاال": پرسد می خنده با و گردانَد برمی را سرش

* 

ستگیري به اعتراض منظور به که جریانی در جامپی و پمال شتار جرم به ظاهراً -سیمبا اوهورو دکتر د  افتاده راه به -ها مادربزرگ ک

 پلیس. است ساختگی جریان ي همه": بود گذاشته میان در صلدین با باال ي طبقه در نیز را موضوع این جامپی و داشتند شرکت بود

ــواهد روي از ــتانی ي پرونده گوید می حنیف. زده را اتهام این قراین و ش ــرهم یک داس ــت کامل بندي س ــته. اس  برایش اند خواس

 را اولیه مراحل حتماً. بروند پیش توانند می کجا تا که است این مسأله اما. زند می داد دور از. بیندازند گیرش تا کنند سازي پرونده

ــاید. کند می طی ــهادت که بیاورند را افرادي هم ش ــتگی. اند دیده ها پیرزن دریدن حال در را او بدهند ش  چه تا که دارد این به بس

 صدایش هم ها تازگی و کرد می انتقاد بود ها مدت اوهورو. است مهم برایشان قضیه من نظر به. باشد داشته اهمیت برایشان اندازه

صیحت چمچا ".بود کرده بلند خیلی را شال نفرتِ که حالی در و نزنند آب به گدار بی کرد ن  آورد می یاد به سیمبا از را صفیان می

ــنونت به ها زن با یارو این مگر": افزود ــابقه کارها این در گویا کند؟ نمی رفتار خش ــت کف که حالی در جامپی ".دارد هم س  دس

 آن به اما ندارد، تعریفی چندان وضعش لحاظ این از. است خصوصیش زندگی به مربوط این": داد جواب گرفت می باال را هایش
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ست معنی شود ثابت تا باشد ها فرشته مثل آدم ندارد لزومی. کند می پاره را مؤنث شهروندان شکم مُدام که نی ست گناه بی که ب . ا

 مربوط اصالً مسأله این": افزود برود بود شده بلند که حالی در جامپی و نداد جوابی چمچا ".باشد پوست سیاه آدم که این مگر البته

. برویم است قرار پمال و من و اند گذاشته عمومی ي جلسه یک فردا. است سیاسی جریان یک بلکه نیست سیمبا شخصی وضع به

 ".بیایی همراهمان است جالب برایت اگر یعنی داري، میل اگر که است این خواهشم

صله و خورد می هم به دلش مُدام تازگی "بیاید؟ ما با کردي دعوتش": شد نمی باورش پمال  مرا نظر حتی" بود، تنگ هم اش حو

ــیدي؟ هم ــت بگومگو حال پمال اما کرد، نگاهش فلکزده حالتی به جامپی "نپرس ــت هایی آن از. ندارد عیبی": نداش  این به که نیس

 ".برود جلسات جور

 بود پوشیده ابریشمی یقه شتر پشم پالتوي با همراه را شیکی اي قهوه شلوار و کُت که حالی در صلدین بعد روز صبح وجود این با

ستاد منتظر منزل هال در شی چرمی کت با پمال. ای شته سرش را اش عمامه که حالی در تنگ پاچه شلوار و ارت  دیدنش با بود گذا

ست را خودت قدر این چه براي": گفت سابقه به اي کرده خیال نکند اي؟ کرده در سب ي م  لحنی با صلدین "رویم؟ می دوانی ا

سبتا  این با. باش خودت مواظب": کرد اخطار و رفت در کوره از پمال که ".اند کرده دعوتم جلسه به. جانم نه": داد جواب عادي ن

 ".آورند می روزگارت به چه آنجا نیست معلوم ها لباس

* 

 وجود با تنها که یا چه، -بازگردد؟ بود کرده انکار را وجودش ها مدت که زیرزمینی شهر آن سوي به جهان، آن به شد باعث چه

 به دیگر بار تا بگذارد کنار را قبلیش زندگی به بازگشت ي برنامه و گوید ترك را راحتش کمینگاه کرد وادار را صلدین داشتنش

 بلندباالیش، شاگرد ".بیایم جلسه به دارم وقت ام کاراته کالس از قبل": بود گفته جاش جامپی نهد؟ پاي پُرمُخاطره و غریب جهانی

 صلدین. کشید می انتظار جلسه در بود، گذاشته سر پشت را بهار هجده تازه و درآورده قزح و قوس رنگ به را موهایش که همان

شت خبر که شش همان از یکی دچار نیز جامپی ندا ست، ها ک شت را شهر از نیمی ا شته سر پ شال به تا بود گذا  نزدیک صفیان می

 .شود

* 

شت انتظار سه دا شد کوچک جل شتی اتاق. با سم را جایی پ شکوك مردهاي از پُر بود کرده مج شم هایی چهره با هایی زن و م  خ

ضار کرد می فکر. آلود شت ح سه اما. گیرند می جانب به حق ي قیافه و کنند می گره م ستان ي خانه بزرگ هال در جل  بریک دو

 ها، رستوران کارکنان پوش، یونیفورم هاي اي مدرسه بچه تا گرفته چاق و پیر هاي زن از. بود جورواجور هاي آدم از ماالمال هال

ــوپرمارکت کارمندان ــی خیابان چینی کوچک س ــیده لباس مرتب که پالس ــتاده ها لوت و الت کنار و پوش  از مخلوطی. بودند ایس

 با همراه آرامشی از حاکی بود، کرده تصور که اي مذهبی شبه و جمعی هیستري از دور به آنان بر حاکم ي روحیه و سیاه و سفید

 به صلدین که همین اما کرد، مخصوصی نگاه پالتویش به بود ایستاده نزدیکش که پوشی سیاه جوان زن. بود جویانه چاره و نگرانی

شید،": گفت و خندید شد خیره او شتم منظوري ببخ شته اش سینه سنجاق روي به ".ندا  آزاد باید شیر. سیمبا هورا": بود شده نو

شه ست نامی پیام، منظور": گفت زن ".ب سید صلدین "...افریقایی زبان به کرده، انتخاب خودش براي که ا  زبان از یک کدام": پر

 یا دپفورد یا شــم لوي در احتماالً که زن براي. چرخاند ســخنران ســوي به را ســرش و انداخت باال شــانه زن اما "افریقایی؟ هاي
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سی ست نمی دیگري چیز و بود افریقایی افریقایی، زبان بود آمده دنیا به]Lewisham, Deptford, New Cross[ نیوکرا  خوا

 .خواند می را فکرش هنوز ".کنی برتري احساس مقابلش در که کردي پیدا را یکی باألخره": کرد زمزمه گوشش زیر پمال... بداند

 دید که همین چمچا و کرد راهنمایی داشت قرار هال ته در که سن طرف به را اي ساله خُرده و هفتاد اندام کوچک زن الغري مرد

صالً یارو ست سیاه رهبران به ا شید راحتی نفس ندارد شباهتی امریکایی پو ست سیمبا دکتر کوچک برادر شد معلوم بعداً. ک  و ا

ندام کوچک زن. دارد نام] Walcott Roberts[ روبرتز والکوت نت هم ا فت جامپی. بود مادرشـــان آنتوا ند می خدا": گ  دا

 زنان ي همه به نسبت که اي همبستگی ي تازه احساس اثر در پمال، و ".آمده بیرون او شکم از چطوري سیمبا بزرگی به موجودي

شته ي حامله شم روي از بود کرده پیدا حال و گذ شید هم در ابرو خ  در کرد، سخن آغاز رابرتز آنتوانت که همین وجود این با. ک

 بگوید آن جریان و پسرش دادگاه از خواست می: گرفت فرا ها شُش نیروي تنها را سالن سراسر که بود نهفته قدرتی چنان صدایش

شید چمچا. بود خوبی سخنگوي و ست معلوم لحنش از اندی صیل زن ا ست اي کرده تح سی. ا  حرف سی بی بی ي لهجه با را انگلی

ـــرویس از را کلمات اداي پنداري. زد می یانش ي نحوه اما بود، آموخته رادیو جهانی س  و خطابه و وعظ بوي و بود نیز انجیلی ب

 ببخش مرا پسرم، سیلوستر، -بود شده پُر وجودش از جایگاه که بود ایستاده طوري مُجرمین جایگاه در پسرم": داد می جهنم آتش

 ســخن طوري جایگاه آن در ".ســیلوســتر بله، -اســت عادت تنها دلیلش نیاوردم، زبان بر اي نهاده خود بر که را اي قهرمانانه نام که

ضرت انگار که گفت می ست نوح ح  و بلند صداي با او. گفت می سخن چگونه بدانید خواهم می. غرد می امواج سوي آن از و ا

ستقیم صحبت حین در و کرد می ادا شمرده را کلمات معین لحنی شمان به م ست می حریف چ ستان نکنید فکر. نگری  بود قادر داد

 اینجایگاه در رو این از اکنون من":کرد اعالم پســـرم. گفت چه او بدانید خواهم می و". جانم نه. بگوید پاســـخی اش خیره نگاه به

ــتاده ــرافتمندانه و قدیمی نقش خواهم می که ام ایس ــیاه ي ش ــرکش س ــور اینجا در رو این از. کنم ایفا را س  و اطاعت که دارم حض

شته سروي چون ها کوتوله آن میان در او ".ام نکرده شکرگزاري ستاده افرا سرم. بود ای شتباه": گفت دادگاه آن در پ  به ما. نکنید ا

. داد خواهیم تغییر نیز را خود ما معتقدم که کنم اضافه فوراً بگذارید. کنیم دگرگون را اوضاع خواهیم می که هستیم اینجا دلیل این

قا، اهالی ما ـــتان، هند، کاراییب، افری  در پدرانمان و مادران اگر بودیم، نپیموده را ها اقیانوس اگر چین و قبرس بنگالدش، پاکس

ستجوي شان براي بهتر زندگی و خود شأن در کاري ج سمان از فرزندان  ما. بودیم دیگري هاي آدم اکنون بودند، نکرده عبور ها آ

 کهنه هاي چوب بله،. کرد خواهیم بنا نو از باال تا پایین از را جامعه این که ماییم این گویم می من اما ".ایم شده ساخته نو از همگی

 سیلوستر آنچه به خواهم می شما از. است ما نوبت دیگر حاال. پرورانیم می را نوین هاي نهال باغبانان مانند و زداییم می را فاسد ي

ـــیمبا، اوهورو دکتر رابرترز، ـــتري در س ـــید گفت دادگس ـــمیم بعدیمان اقدام ي درباره خواهیم می که اینک و بیندیش  بگیریم تص

 ".نکنید فراموشش

سرش، کمک به ضار شعارهاي و زدن کف میان در والکوت پ ست با که حالی در ح شان به خِرَدمند پیران ژ  جنباند، می سر سوی

 دادگاه سـالن باید -کرد پیشـنهاد چند سـیمبا، وکیل جانسـون، حنیف. بودند جاذبه از عاري بعدي گفتارهاي. گفت ترك را سـالن

ــوزن جاي ــد انداختن س ــؤولین تا نباش ــؤولین، خود میان از باید دارد، اهمیت مردم براي محاکمه بدانند مس  انتخاب را انتظامات مس

ـــته آن از. کنند وظیفه انجام نوبت به تا کنند، ـــندوق بود الزم گذش  جامپی گوش زیر چمچا. بیاید وجود به مخارج آوري جمع ص

سی": کرد زمزمه صد یارو که این از ک شته تجاوز ق ضی": انداخت باال شانه جامپی ".زند نمی حرفی دا شان که هایی زن از بع  به

ستند سالن توي اینجا کرده حمله شال مثالً. ه ست، آنجا می شه، آن کن، نگاه ا ست ها حرف این وقت حاال اما. صحنه کنار گو . نی
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سأله سیمبا بازي دیوانه ست اي م شونت ي قضیه. بماند خودمان بین باید که ا سی خ صی ي جنبه جن  مرد خود به مربوط و دارد شخ

 سیمبا که حالی در که کرد می اعتراض ابتدا... زد می حرف طومار یک جوابش در صلدین بودند، دیگري شرایط در اگر ".است

ست، قتل به متهم شونت اَعمال ي سابقه ا ست به شود نمی ها سادگی این به را آمیزش خ شی د  تکیه پراندن عالوه به -سپرد فرامو

ــاع در "مَرد خودِ" مثل امریکایی هاي کالم ــابقه داري برده آن در که انگلیس متفاوت احوال و اوض ــت تاریخی ي س  هیچ به نداش

 با نیز جلسه برگزارکنندگان. بگیرد قرض را دیگران پُرخطر ي مبارزه شکوه و جالل خواست می جامپی انگار. نبود خوشایند وجه

 گرفته پیش در را روال همان زیرکانه ها، ســخنرانی البالي در افریقایی یا امریکایی ســیاهان آزادیخواهی، مشــهور آوازهاي پخش

 این از کدام هیچ اما -کرد بدل و عوض یکدیگر با شد می را مبارزاتی هاي مسابقه و بودند یکسان ها هدف ي همه پنداري. بودند

 مبهوت نحو به زندگی در بار نخســتین براي. بود داده دســت او به شــدیدي ضــعف و افتاد گیج به ســرش ناگهان زیرا نگفت را ها

 .دید می نزدیک از را مرگ اي کننده

ــون حنیف ــاند پایان به را گفتارش جانس ــیمبا دکتر که همانطور": رس ــید، می س  خواهد اینجامعه به جمعی کار را نو چیزهاي نویس

 کرد، می نَقل را کامو آلبر شــعارهاي مشــهورترین از یکی داشــت که حنیف. بود آشــنا چمچا براي گفته این ".فردي کار نه آورد

سان را اخالقی عمل ي مرحله به سخن ي مرحله از گذار": داد ادامه چنین سی زیباي زن یک وقت آن ".نامید باید شدن ان  -انگلی

 سوزدِ  می بیچاره مهاجر براي دلم شعر خواندن به شروع داشت ناصافی غمگین صداي و بود شکل پیازي زیادي بینیش که آسیایی

سید شهرت به 60 ي دهه در که امریکایی ي خواننده] Bob Dylan دیلن باب  وارداتی هاي نمونه از دیگر یکی هم این. کرد.[ ر

صنوعی و شی دل سرا ترانه انگار که این همه از بدتر. م شت مهاجرین از خو شاره با هرچند. ندا  چون که مهاجر رؤیاهاي به هایی ا

شه ست ناچار مهاجر که این و شکند می شی شمنیش کند، بنا خون با را شهرش ا شاند می را د سیر و شاعرانه تالش با جامپی. پو  تف

 پنداري را ها این ي همه صلدین -.آمد می خوشش آن از حتماً نبودند، نژادپرستانه تصاویري جز که غیره و خون جوي از اش تازه

ست از شید می و کرد می تجربه دورد شال جاش جامپی وقتی: این افتاده؟ اتفاقی چه: اندی شه در را صفیان می  ي خانه سالن ي گو

ستان شانش دو ست سویش به که همین چمچا صلدین داد، ن شی نگری شانی میان از که دید را آت شید شعله دختر پی  همان در و ک

سا غول بالِ جفتی ي یخزده ي سایه لحظه شاهده را آ  گویی. دید محو بینند، می تا دو که هایی آدم مثل را صحنه وقت آن. کرد م

ــت می دنیا دو به همزمان ــالن یکی. نگریس ــه پُرنور س ــتعمال که بود جلس  دیگري و بودند کرده اعالم ممنوع آن در را دخانیات اس

 در چمچا. سوخت می شوم آتشی از دختر پیشانی و شد می ور حمله سویش به مرگ، ي الهه عزرائیل، که جایی بود، اشباح دنیاي

شید دنیاها از یکی ست این معنیش. شد نخواهد من مرگ باعث دختر این": اندی  فکر این گفت خود با دیگري در که حالی در ".ا

 اواخر این که هایی همان. بودند کرده نصــب شــان ســینه به بُنجُل هاي ســنجاق آن از که بود هایی آدم از پُر ســالن. اســت دیوانگی

 از یکی هم میشال احتماالً. بودند زده فسفري رنگ آن به که شیطان هاي شاخ و قدیسین سرِ دُور نور: بود کرده پیدا طرفدار خیلی

صر ارزشِ بی تزیینات این ضا ع سلط او بر دیگر بار دیگرش خودِ اما -بود آویخته خودش به را ف ست بهتر": گفت و شد م  او به ا

ــت ــت محدود آدم امکانات. نزنی دس ــت محدود دنیا چون. اس ــدت قلبش تپش ناگهان و ".کران بی آرزوها و اس  باموم. گرفت ش

 .درباموم مومبا

 بهم حالم باید که منم این": گفت می آمیز محبت نسبتا لحنی با پمال و زد می بادش نگرانی با جامپی و بود بیرون کرد باز که چشم

صرار جامپی ".تو نه بخورد ست بهتر": کرد ا شین آنجا. کالس به بیایی من با ا ستراحت و بن سانمت می خودم بعد و کن ا  ".خانه ر
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 لباس. بود سـنگین سـالن هواي. شـد خوب حالم. روم می جامپی همراه نه، نه" ندارد؟ احتیاجی دکتر به بداند خواسـت می پمال اما

 ".همین. کردم حماقت. ام پوشیده زیاد

. دادند می مفیســتو فیلمِ. بود داده تکیه ســینمایی پوســتر یک به اکنون چمچا. داشــت قرار ســینما یک دوســتان ي خانه به چســبیده

ستان شه دا ستر، در. بود داده در تن ها نازي با همکاري به گمراهی در که اي هنرپی شه پو  ماریا کالوس آلمانی ي ستاره که -هنرپی

ـــتو چون -کرد می بازي را او نقش] Klaus Maria Brandauer[ براندور ـــفید ي چهره با کرده آرایش فلس مفیس  بدنی و س

 :خورد می چشم به سرش باالي فاوست از جمله چند و بود کرده بلند آسمان سوي به را ها دست سیاه، شنلِ در پوشیده

 کیستی؟ بیگانه اي بگو پس -

 ام، ناشده ادراك نیروي آن از اي پاره من -

 .سازد می اِبراز را نیکی همواره و پوید می بدي سوي به همواره که

* 

 به را خود تا بود شــده خارج ســیمبا ي جلســه از زودتر هم او. (کند نگاه میشــال به توانســت نمی کرد می هرچه ورزشــی مرکز در

ساند کالس سباند می را خودش سخت دختره هرچند.) بر شتی پس": چ  ".آمدي خوش پس نه؟ ببینی، مرا آمدي حتماً. اینجا برگ

 وســـط به را نورانی زیورهاي آن از یکی راســـتی": بپرســـد مثالً که این به برســـد چه بیاورد زبان بر مؤدبانه ي کلمه یک نبود قادر

 پاهایش و داد می تاب و پیچ را زیبایش بدن و بود ایستاده چسبان سیاه شلوار آن با کالس میان در که اکنون چون "...است پیشانی

 خورده زخم غروري با و برآشــفت رفتارش ســردي از میشــال ســرانجام که این تا -بود نچســبیده پیشــانیش به چیزي جنباند می را

 .کشید کنار را خودش

. پیموده را اِوِرِست کوه که همان. گویم می را کُن لویا اله دوشیزه. نیامده مان ستاره یکی آن امروز": گفت استراحت وقت جامپی

ستم می سد می را جبرئیل او. کنم معرفی هم به را تا دو شما خوا شته جبرئیل. همند با یعنی. شنا شه همان. فر  تو همراه که اي هنرپی

 ".کرد پیدا نجات هواپیما سقوط هنگام

 خوردند برمی یکدیگر به وقتی اما. هند مثل: شد می کشیده سویش به جبرئیل. شوند می نزدیک هم به خود به خود چیزها هم باز

ــد می ایجاد نیرویی چنان ــمان به را هیمالیا که ش ــت؟ کوه مگر -کرد می پرتاب آس  هر از بیش و آمدن فایق مظهر مانع، یک چیس

 .برانگیزاننده اي پدیده چیز،

 "شده؟ خوب حالت برسانمت؟ نبود قرار مگر روي؟ می کجا": گفت بلند بلند جامپی

 .بزنم قدم کمی خواهم می. خوبم -

 مطمئنی؟ اما. باشه -

 ...نشوي روبرو میشال ي خصمانه نگاه با تا برو اینجا از زود. برو. مطمئن -
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 هم این. نیســت گریزي راه انگار خدایا. شــو دور زیرزمینی، دنیاي این از ناباب، هاي آدم اینجاي از زود. برو. بود خیابان توي حاال

 اینجا و. خوش نسیم چیست؟ اسمش: فروشد می اوبوآ و ساکسیفون ترومپت،. است موسیقی آالت فروشگاه. مغازه ویترین یک

 بازگشــت. اســت خودش بله. آید می زودي به مقرّب مَلِک جبرئیل که شــده نوشــته رویش. ارزان چاپ با پوســتري ویترین پشــت

 .شو دور اینجا از زود. برو. زمین روي بر رستگاري

 می ".کند نمی ناراحتتان که رادیو. آقا تو بفرمایید".) کند می احترام ایجاد راننده در پوشیدنش لباس طرز. (بزن صدا را تاکسی... 

. اند کرده عملش آنجا در گوید می. است امریکایی یک. داده دست از را زبانش نصف بوده ها گروگان بین که دانشمندي گوید

 راه بیچاره اون خُب اما. باشــه دهنش تو باســنش گوشــت نداره خوش آدم. زبانش به اند چســبانده و اند کنده را باســنش گوشــت

 .زنه می هایی حرف یک. هست هم غریبی و عجیب آدم. نداشته دیگري

سنیش نیمه زبان با دامزدي یوجین شیو نواقص از رادیو در با سیل آر ست می شیطان": گفت می ها ف  خداي ولی کند ساکتم خوا

 را خود بساط و بند آفرینش، به معتقد و دیندار امریکایی این که بود نکاتی همان منظور ".دادند نجاتم امریکا جراحی فن و مهربان

 کجا شوند می مردود انتخاب در که میانی مراحل موجودات فسیل پس دارد، حقیقت اصلح انتخاب اگر". گسترد می آن ي پایه بر

 شوفر "نیست؟ خبري پا سه هاي اسب از و ساکتند ها فسیل چرا پس یافت؟ توان می چگونه را تکامل این هیوالوارِ فرزندان است؟

ـــی ـــد نمی جایی به هایی نُخاله همچین با کردن بحث": گفت تاکس  بخش ".نداریم کاري چیزها جور این و خدا با که ما. رس

 نمی جایی به راه ندارد، شباهتی رُفته شُسته و کامل بایگانی یک به ها فسیل آرشیو که پاسخ این. بود موافق چمچا ذهن از کوچکی

شته، این از. بُرد ستخوش طرف این به داروین زمان از تکامل ي نظریه گذ  که بود این سر بر بحث روزها این. بود شده تحوالتی د

 هاي جهش با بلکه آمد، نمی پدید انواع در نقص از پُر و تصــادفی شــکل به رفت می تصــور امر بادي در که آنطور عمده تغییرات

سان حیات تاریخ. کرد می دگرگون پایه از را نوع که بود همراه اي عمده شه با هم شرفت از ویکتوریا دُوران ي اندی  و کُند هاي پی

 هاي دگرگونی و بود بار خشونت و سخت بلکه -نداشت شباهتی انگلیسی متوسط ي طبقه ترقی به و بود نشده ساخته تاب و پُرآب

ــت می پدیدار یکجا و دراماتیک طرزي به آن در طبیعی، ــتر بگوییم باید ببریم کار به را قدیمی بندي فرمول بخواهیم اگر: گش  بیش

 Ave atque دیسکوي موسیقی و شد محو فضا در دامزدي گفتار و. رفت گوشم است، بس گفت شوفر. تکاملی تا بود انقالبی

vale آمد جایش به. 

 آسمان از که هنگامی. است ناپذیر بازگشت درونیَش دگرگونی و برده می سر به ساختگی آرامشی در که دریافت چمچا روز آن

ـــود دهان) درونش در یا( برابرش در تاریک و تازه جهانی افتاد می زیر به ـــت که فهمید می حاال و گش  قدیمی زندگی به بازگش

 چپ بر و شد می تقسیم قسمت دو به که دید می خود برابر در را راهی گویی. ندارد بستگی کوشش و سعی به و نیست پذیر امکان

  .برگزید را چپ سمت راه و داد تکیه تاکسی پشتی به بست، می را چشمانش که حالی در وقت آن. پیچید می راست و
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سید خود حد باالترین به گرما موج که هنگامی. شد می گرمتر روز به روز هوا  بناهاي با شهر تمام که ماند باقی آنجا در آنقدر و ر

 همراه و بتوته بیلی آقاي داغ روزهاي آن در. شدند نزدیک جوش خطرناك ي درجه به مردمانش و جویبارها ها، حوض تاریخی،

ـــر به نیویورك کیفري مقامات نزد میهمان عنوان به را اي دوره تازگی به که مامولیان می می گرامیش ـــبت به بودند، برده س  مناس

 پرونده بازي پارتی با بودند داده وعده همکارانش و جدید رفقاي. دادند خود دوســتان به را باشــکوهی میهمانی ي مژده آزادیشــان

 را هایشــان پول و بود کرده "گیري هدف" قبالً که را ثروتمندي زنان ي همه اش جاذبه با بیلی. بســپارند آشــنایی قاضــی به را اش

ــیطان از روحش بازخرید براي ــیده باال ش ــترول خانم جمله از( بود کش ــویق را) پرتر اس ــاي با تا بود کرده تش  برایش طوماري امض

 است داده قول که آنجا از و است شرمسار سخت خود خطاي از بتوته آقاي بودند نوشته مربوطه هاي خانم. کنند بخشش تقاضاي

ــته آن از! (بپردازد بود آمیز موفقیت انگیزي حیرت طرز به که بازرگانیش کار به تنها بعد به آن از  بیلی شــغل اجتماعی فواید گذش

 نظر در رأي اعالم هنگام و ماند می دور دادگاه نظر از نباید که بودند کرده گوشـزد را غیره و بیکاران براي کار ثروت، ایجاد مانند

ست کرده تعهد و.) شد نمی گرفته ست طور هر تا شود مداوا کامال روانپزشک نزد ا  بله، -بیاید فایق اش جنایتکارانه تمایالت بر ه

ضی از دالیل این ي همه به توجه با ستدعا شهري محترم قا  از هدف زیرا". کند معین برایش زندان از َسبُکتر کیفري بودند کرده ا

شتن مجازات این ست ناروا اعمال ي ادامه از فرد بازدا شندگی به که کیفري و ا سیحی بخ شد نزدیکتر م  تامین بهتر را هدف این با

ته بیلی تأثیر تحت و فریفته را می می دادگاه، ".کند می ـــ  پرداخت به محکوم نیز بیلی. کرد محکومش تعلیقی کیفري با و دانس

 داد اجازه. کرد پیدا تخفیف پذیرفت را وکیل دالیل قاضی که این از پس هم حکم این اما. شد امریکا از اخراج و سنگینی غرامت

ــور از خود میل به بیلی ــود خارج کش ــپورتش به اخراج مُهر و ش  می می و بیلی. بخورد لطمه تجارتش کار و آبرو به مبادا نزنند پاس

ست ستوران در لندن در حکم صدور از بعد ساعت چهار و بی شتند می فانتزي هاي دعوت کارت و بودند داده لم کراکفورد ر . نو

شتند صل آن ضیافت بهترین ي برنامه دا سودیا اس. اس کمک به ها کارت این از یکی. ریختند می را سوزان ف  لویا اله منزل از سی

شته جبرئیل و کُن سید چمچا صلدین کمینگاه به دیرتر اندکی دیگر یکی و درآورد سر فر صاً جامپی. ر  ُسر در زیرِ از را آن شخ

ضوع فوراً عادت به بنا و کند دعوتش تا بود زده تلفن پمال به می می. (بود داده صلی مو ستی": بود پرسیده و کشیده پیش را ا  از را

 ظرف می می وجود این با. بود افتاده مِن و مِن به انگلیســیش خوي و خلق با پمال و "آمده؟ ســرش بالیی چه داري؟ خبر شــوهرت

ضایا ي همه ساعت نیم شیده زبانش زیر از را ق ضعت انگار": که بود گرفته نتیجه پیروزي با و ک ست بد و شان هر. نی  هر. بیار را دو

 )".هاس مهمونی اون از این. بیار خواهی می را کسی
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 شــپرتن هاي شــب اســتودیوي صــدابرداري عظیم ســالن. بود ســیســودیا ناپذیر توضــیح هاي پیروزي از دیگر یکی ضــیافت، محل

]Shepperton [ـــتند می ها میهمان و بودند، کرده کرایه نازلی بهاي به را ـــازي که دکورهایی در توانس  چارلز دُوران لندن بازس

ند تفریح حســــابی بود دیکنز ندي. کن کال اجراي پیش چ مانِ آخرین موزی نده این رُ ـــ قاي که را بزرگ ي نویس تام جرمی آ  بن

]Jeremy Bentham[، شهور ي نابغه ضی بدهیبتی رغم به بود، درآورده نظم به موزیکال هاي نمایش م  موفقیت ها صحنه از بع

ــت به عظیمی ــاخانه و آورده دس ــت هاي تماش ِي و] West End[ اِند وس ــاخته ماالمال را] Broadway[ برادوِ  هم حاال. بود س

شنامه همین صاص خود به سینمایی فیلم به شدن تبدیل براي را هنگفتی ي بودجه بودند، داده تغییر رفقا به را نامش که نمای  می اخت

 ".خورد می دردشان به به تبلیغاتیش ي جنبه ج گویند می آر پی شرکتِ هاي آدم": بود گفته جبرئیل به تلفن پاي سیسودیا. داد

 .بود شوم عجیب و رسید موعود شب باألخره

* 

شده هیچی هنوز پمال. جی. ام اتومبیل هاي بال بر سوار جامپی و پمال! شپرتن سیده ن شان به مایل که چمچا و اند ر  با نبوده همراهی

 آنجا در هم دیگري آدم اما و -آمده اند گمارده رانندگی از دلزده و تنبل میهمانان آوردنِ کارِ به میزبانان که هایی اتوبوس از یکی

ست سمان از صلدین همراه که همانی -ه شت دارد و شده سالن وارد. افتاد زمین به آ  شگفتی به دکور دیدن از چمچا -زند می گ

 که این از میهمانان اما! اســت اِند وســت قلب انگار بله -دیگر اســت ســینمایی دکور -باشــند کرده کوچک را لندن انگار -آید می

ضی جاي ضی اند کرده نزدیک یکدیگر به یا داده تغییر را اماکن بع ستند نارا  همچنان شده متولد نو از اینجا در که شهري چون. نی

 Gaffer[ گافرهکسم قایقِ و مِه با رودخانه. خورَد می پیچ رودخانه که استودیو از قسمتی در خصوص به. کند می مبهوت را آدم

Hexam .[هاي کناره بر را خود شاد هاي قدم میهمانان. گذرد می چوبی، دیگري و آهنی یکی پل، دو زیر از که تمیز ي رودخانه 

 .است بوده انداز طنین آن بر نیز شوم هاي قدم صداي که هایی کناره. نهند می آن سنگی

 ي درجه هاي شخصیت از دسته یک بزرگ، هاي شرکت هاي کاره همه سینما، هاي ستاره ها، مانکن دار، رسم و اسم هاي آدم

ستمدارانِ دربار، دوي ست این از و نخور درد به سیا  با و لولند می هم در ساختگی هاي خیابان در ریزان عرق آبرو بی هاي آدم د

 ها این: گویند می سخن ندارند، شهر خودِ از کمی دست بودن جعلی در اما است، واقعی میهمانان عین ظاهرشان که زنانی و مردان

 در را جبرئیل وُرود، محض به چمچا. مشغولند کار به آینده فیلم بازیگران از برخی کنار روز هاي لباس در که فیلمند لشگر سیاهی

ــلیش هدف که بَرَد می پی دَم در. بیند می آرام بی جمع آن میان ــت بوده مالقات همین آمدن، از اص ــته لحظه آن تا و -اس  به توانس

 .ندهد بُروز هم خودش به راحتی این

 ي واژه. ]است یخَش قیفِ ي ملکه لویا اله هم یکی آن البد و! جبرئیل است، خودش ایستاده لندن سنگی پُلِ روي آنجا که آن بله،

Cone ــت لویا اله خانوادگی نام حال عین در قیف، معنی به  هپروت عالم تو انگار گرفته، خودش به اي قیافه چه. کن نگاهش.[ اس

 جایش و هستند اش مُرده و کشته همه -کند می همراهیش شیدا و واله دختره و شود می متمایل چپ سمت درجه چند گاه. است

 سر این از که هستند هایی چهره برشان دورو و اَلی راستِ به سیسودیا ایستاده، چپ به بتوته: است جمع این هاي آدم مهمترین میان

. گذرد می شــود، می انبوهتر دَم به دَم پل به شــدنش نزدیک با همراه که جمعیت میان از زور به چمچا! ســرشــناســند دنیا ســرِ آن تا

صدایی موسیقی که هنگامی و -!برسد جبرئیل به باید. جبرئیل: گرفته را تصمیمش  از یکی -شود می آغاز سنج ضربات با پُرسرو
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 و شود می باز میان از اسرائیل فرزندان برابر در سرخ دریاي چون جماعت -نوازد می را بنتام آقاي شوهاي پسندِ مردم هاي آهنگ

ست از را تعادلش که چمچا شار فرط از که حالی در شده، کشیده عقب به داده د سش ف  ساختمان یک دکور به افتاده شماره به نَفَ

 حال همان در. برد می پناه درون به وضع آن از یافتن نجات براي و. فروش پرت و خِرت یک -چیست؟? که خورَد می چوبی نیمه

ـــتان بزرگ زنان از کثیري گروه ـــر به بخاري لوله کاله مردِ همراهانِ که توردوزي بلوزهاي و کپی هاي کاله با پس  ي اندازه به س

 :خوانند می آواز بلند صداي با و اند شده سرازیر رودخانه کنار از خندان و شاد داشتند، کافی

 است؟ آدمی جور چه ما مشترك دوست

 چیست؟ منظورش اصالً

 است؟ اعتمادي قابل آدمِ آیا

 ...و... و... و

شت از زنی صداي ست، عجیب": گوید می سرش پ  بودند شهوتزده قدري به بازیگران دادیم می نمایش "س" تئاتر در وقتی اما ا

ــابقه بی کلی به من براي که ــا در چیزي انگار. بود س ــد می باعث که زد می موج فض ــمت ش ــان ترانه از هایی قس  فراموش را هایش

 ".کنند

ــت جوان. کند می براندازش ــبتا و اس ــت، زیبا رفته رویهم. چله و چاق و کوتاه نس  می فرط از اش چهره ریزد، می عرق گرما از اس

ست معلوم و زند می سرخی به خوارگی سیر زند می را حرفش که آلودي شهوت شب همان چنگالِ در ا ست ا  چندان "اتاق". ا

ـــت، پُرنور ـــردي با. بیند می را نگاهش برق چمچا اما نیس  تمام که ها خواننده این. داریم وقت حاالها حاال": دهد می ادامه خونس

سنپس آقاي تنهاي آواز نوبت کردند سد می] Podsnaps[ پاد ستادي با که حالی در وقت آن و ".ر  آمیزي اغراق نحو به و تمام ا

 :پادسنپس شعرهاي خواندن به کند می بنا اندازد، می غبغب به بادي بیمه مأمورینِ از تقلید به

 است وسیع ما زبان"

 مشکل فراگیریش و

 است ممتاز ما ملّت

 ".خطر از وارسته و شاد

ـــبک به وقت آن ـــون رکس س  و کند می توأم گفتگو با را ترانه.[ من زیباي بانوي موزیکالِ فیلم بازیگر Rex Harrison]  هریس

 خیلی گفت باید ما زبان به" ،".است ثاروتمند خایلی" -"آقا؟ بینید می چگونه را لندن": گوید می ناشناس خارجی یک به خطاب

 بینید؟ می جهانی کالنشهرِ این در را انگلیس اساسی قانون اجراي بر دایر شواهدي آیا آقا، جناب اما" ،".است قید خیلی. ثروتمند

 می یافت ملّتی کمتر در که خصوصیاتند از اي مجموعه داراي انگلیس مردمان که بگویم باید" -".را عزیز لندن. گویم می را لندن

 ".بله. آرامند و مسؤول فروتن، مستقل، مردمانی ها آن. شود
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ـــده نزدیک چمچا به خواندن حال در موجود آن و  مار یک مجذوب خوکپایی چون چمچا و کند می باز را بلوزش هاي دکمه ش

 با را لندن ي نقشــه. کند می اشــاره آن به انگشــت با و آورد می بیرون را انگیزش شــهوت پســتان زن. اســت شــده میخکوب درجا

شیده رویش قرمز ماژیک ست زده رنگ آبی ماژیک با را تایمز رود و ک شهر. داده می انجام را شهروندیش ي وظیفه انگار. ا  کالن

 فروش پرت و خرت ي مغازه از زحمت به کشد، می نعره دل ته از دیکنز قهرمانان مانند که حالی در چمچا اما خواند، می فرا را او

 .رسد می جنونزده خیابان به و شود می خارج

 تکان و کند می بلند را دستش ناگهان جبرئیل وقت آن. خورد می گره هم در نگاهشان. نگرد می او به مستقیماً لندن پل از جبرئیل

 .دهد می

* 

شت پس آن از آنچه ست یا -بود تراژدي یک گذ سترس از واقعیش نوع گویند می که چون تراژدي، یک پژواك کم د  و زنان د

ــت دور به مُدرن دنیاي مردان ــتی دُوران این در آور خنده نمایش. اس ــته در که را آنچه ها دلقک آن در که تکرار و پَس  کار گذش

. مانده باقی دور هاي گذشــته بزرگی همان به کنونی پرســش. کرد توان می چه دیگر، خُب. کنند می تقلید بود، شــاهان و قهرمانان

. گیرد می اختیار در را آن گوناگون ابعاد و روح تنهایی به چگونه و کند می رشد چرا شود، می زاده چگونه چیست، بدي سرشت

 چیست؟.[ شکسپیر ویلیام اثر اتللو تراژدي دیوصفت قهرمان Iago]  ایاگو معماي پاسخ بگویم است بهتر یا

سدین میان در صیت منکوب برخی تئاتري، و ادبی متون نام به مف سبت "انگیزه بدون رذالت" به را او اعمال و اند شده ایاگو شخ  ن

ست بدي بدي. اند داده ست این زاید، می شر و ا ست مار تعریفِ تنها خود خودي به که َسم چون. واقعیت ا  هرچند هم اینجا در. ا

ست ونیزي چمچا شته و ندارد دزدمونا به شباهتی الی و نی شی اتللوي پاي به لحاظ هیچ از هم فر سد، نمی مراک  که آنجایی تا اما ر

 می نزدیک چمچا دهد، می تکان دست جبرئیل حاال و. است پذیر توضیح شکل همین به رفتارشان و اعمال دهد، می قد من عقل

 .است روشن سایه صحنه رود می کنار که پرده و شود

* 

شیده انزوا به چطور ما صلدین ببینیم اول سی تنها. شده ک ست او با نزدیکی به مایل که ک شتی ي غریبه دختر ا ست اي مَ  روي که ا

 اما( دوسـتند هم با همه ظاهراً که جماعتی. کند می باز راه جماعت و بزم میان از هسـت طور هر. کشـیده جغرافیا ي نقشـه پسـتانش

ــت چنین ــگران و مداحان را برش و دُور که حالی در جبرئیل لندن پل روي آنجا که حالی در -.)نیس ــتایش ــت اند گرفته س  در درس

 .ایستاده بزم مرکز

 

  

 

 می عشــق داده دســت از که همســري قالب در انگلیس به که چمچایی -کنیم بررســی چمچا روي بر را وضــع این تأثیر بیایید دوما

ـــته کنار در را یخی و پریده رنگ طالیی، مو کُنِ لویا اله حاال ورزید، ـــراب گیالس یک درجا. بیند می فرش ـــینی روي از ش  س
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 می داده دست از که را آنچه هر دوردست لویاي آله در پنداري. دارد برمی دیگر یکی و کشد می سر را آن و قاپد می پیشخدمت

 .بیند

 که آن. ایســتاده دســتش بغل دیگر خائن یک االن همین بله. اســت ها شــکســت ي همه ي نماینده هم دیگر جهات از جبرئیل البته

 ســلرز چارلی. آید می ابرو و چشــم ســاله هجده دخترهاي مثل دارد بیشــتر ســال پنجاه که حالی در و دهد می نشــان بَره را خودش

سناك کارگزار ست چمچا تر شاگر لحظه این در. ا شین تما شته حتماً گوید می دلش توي ما مزاج آت  خونخوار دراکوالي به را فر

ـــبیه ـــانی و نام بی آن ته در و زند می قاپ دیگري لیوان و چارلی؟ هان کنی، نمی تش ـــهرت و بیند می را خودش نش  بی و رقیب ش

 را افتاده پایش به که شهري این قدر لندن، فاتح جبرئیل، که است این همه از بدتر": اندیشد می تلخی به. را وضع این عظیمِ عدالتی

شه حرامزاده این! داند نمی سخره را اینجا همی ستی والیت، خودمان، لندن: کند می م سی این سپونو را  می مُرده ماهی مثل ها انگلی

ـــم خودت به -مانند ـــنگدلی با چمچا "!قس ـــویش به و کند می باز راه جمعیت میان از س  لبخند آن هم اکنون انگار. رود می س

سخرآلود شته ي چهره بر را تم سنپ -ضد آدم یک سرزنش. بیند می فر سی چیزهاي ي همه که را] Podsnap[ پاد  الیق را انگلی

 و گردانَد خود آن از را کالنشـهر که بود این هدفش که صـلدین، او، که اسـت ظالمانه چقدر خدا، اي. سـتایش نه داند می اسـتهزا

 -ببیند کرد می تحقیر را آن که رقیبی برابر در را خود درآمدن زانو به بود، کرده مجاهدت مذهبی جنگاوران چون هدف آن براي

 .نبود قایل داشت که آنچه براي ارزشی کوچکترین جبرئیل که حالی در باشد فرشته جاي به خواسته می خدا از چمچا حقیقت در

 است؟ ناپذیر بخشش چیزي چه

شونت جدایی از پس که چمچا شان خ ستین براي دایموند رُزا ي خانه هال در آمیز شته ي چهره بار نخ  غرابت متوجه بیند می را فر

 ها پله روي جبرئیل وقتی. آورد می یاد به دورتر زمانی در را تهی نگاهِ همان آوري شـــگفتی روشـــنی به و شـــود می تهی نگاه آن

ستاده سیر درآورده، شاخ چمچا که حالی در خورد نمی جنب و بود ای شان و بود شده ا شان کِ  نفرت. بردندش می شب دل در کِ

 الزم": زند می فریاد وجودش در کسی. سوزد می خشم از سراپا کند می احساس که است قوي چنان و گیرد می فرا را وجودش

 بخشش دیگر بگذرد حد از آنچه. کنی سبُک آمد برمی دستش از کار چه که این گفتن با را او جُرم و بیاوري برهان و دلیل نیست

 ".داد تشخیص بیرونی هاي بُریدگی ي اندازه از توان نمی را درونی هاي زخم شدت. نیست پذیر

. طلبد می را ابدي عقوبتی و است سنگینتر نیویورك در می می و بیلی از چمچا وجدان دادگاه در فرشته جبرئیل جُرم که است این

ــش قابل جبرئیل گناه ــت بخش ــت ي درباره هم کمی بیایید اما -نیس ــرش ــیم جبران قابل غیر و ابدي گناه این حقیقی س  آیا -بیندیش

ست، رُزا ي خانه هاي پله روي سکوت فقط گناهش شی که آن یا ا ضیه ظاهر پله روي سکوت و شده پیدا عمیقتر رنج ست؟ ق  -ا

ــایه یک هر مگر یکدیگرند؟ مخالف هاي قطب حال عین در و توأمان دو آن که آن نه مگر ــت؟ دیگري ي س  را خارج یکی -نیس

 بدبختی آدم یکی. دارد را چیز همه تغییر قصد تحقیرآمیز نگاهی با دیگري که حالی در بشود، فرنگی خواهد می و کند می تحسین

ِسر همیشه که است مردي دیگري شود، می مجازات اش شده مرتکب گناهان براي مُدام که است  آسا فرشته همه و رود می در قِ

 بس فضـاي تردیدي هیچ بی عامی جبرئیل اما نیسـت، زنده آدم پنداري نماید، می آرام و سـاکت زیادي چمچا شـاید -بینندش می

 در طبیعی ي اندازه به که بچیند طوري را فرشته نوك خواهد می دلش: آورد می در را چمچا لجِ همین و کند می اِشغال را بزرگی

 .نکند باد اینقدر دیگر و بیاید
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 است؟ ناپذیر بخشش چیزي چه

ـــکوکی آدم برابر در که این ـــوي عریان و لخت مش ـــر چیزت همه از تا بش ـــلدین با جبرئیل: بیاورد در س ـــرایط بدترین در ص  -ش

 .شد روبرو گشت هویدا روحش زوایاي ترین پنهانی که حاالتی در -دستگیري سقوط، هواپیمارُبایی،

سام دو آن گفت بتوان شاید -شویم می نزدیک داریم -پس خُب سند از متفاوتی کامال اق  سینمایی، نام رغم علی جبرئیل شاید. نَف

 ناشی و قدیمش خودِ به متصل یعنی -باشد گذشته ي ادامه است مایل بخش ثنا و تازه آغاز نوین، تولد شعارهاي و درآوردن، بازي

 از بیش آنچه واقع در و را ســـقوط از بعد دگرگونی نه بود، کرده انتخاب را مهلک بیماري آن نه او باشـــد هرچه. بماند باقی آن از

ساندش می همه ست متفاوتی حاالت تر شته جبرئیل به شگفتزده بیداري در و یابد می خود در خواب هنگام که ا  تبدیلش واري فر

نابراین. باشـــد خواهد نمی هیچ که کند می ـــلدین اما و... بخوانیمش "واقعی" توانیم می که مانده باقی طوري هنوز ب  چمچا ص

 "انتخاب" را تاریخ برابر در شورِش که رو این از. ساخته نو از را خودش او. برگزیده خودش را هایش انفصال که است موجودي

 وجود به او در را عمیقتري کذب شخصیت، بودن کاذب این که بگویم باید برویم جلوتر که هم باز. خوانیم می کاذب را او کرده

 همین اگر که حالی در بود؟ این شــد باز رویش به ســقوطش هنگام که دري پس. اســت این واقعیت -گویم می را ابدي -آورده

 می محسوب "خوب" ما نظر در بماند، باقی بود که همانطوري تغییرات ي همه رغم به خواهد می که جبرئیل بدهیم، ادامه را منطق

 .شود

 نظري مبناي بر لزوماً ها تمایزگذاري گونه این که چرا. دارد شباهت بیشتر عمدي اي سفسطه به تفسیرها و تعبیر گونه این انگار اما

شوار ست د صیت که ا ست را فرد هر شخ صالً که نظر این! عجب. ناهمگون نه داند، می "پاك" و یکد ست گویا ابداً و ا  حاال. نی

 طور به ما واقع در -نباشــد وجودمان عمق از دور به کنیم می تصــور که هم آنقدرها بدي شــاید که این: بگوییم ثقیلتري چیز بیایید

شت با مخالف بدي یعنی. داریم گَردِش آن سوي به طبیعی ست ما سر ست کمر فرشته نابودي به رو این از چمچا صلدین بله،. نی  ب

 اضافه خاتمه در و( آفریند می را آن سوي به کشش که است "بدي" راه به افتادن و نظرش آسانی و. بود آسان برایش آن انجام که

 .)است ناپذیر امکان بازگشت که کنیم می

صرار چمچا صلدین حال این با ضیح دارد ا ست دایموند رُزا ي خانه در او ضیافت دلیلش": بقبوالند را تري ساده تو  در که این. ا

 ".بس و همین. ماند ساکت آنجا

: کند می خطابش بلند صـداي با سـفید و سـرخ راه راه کیوسـک از] Mr. Punch[ پانچ آقاي. گذارد می پا سـاختگی لندن پل بر

 ُسر خودتی،! شیطون اِي تویی؟ سپونو": آورد می زبان به را مشتاقانه جمالت این حال بی صدایی با جبرئیل و ".شد درست حاال"

 ".قدیمی دوست چامچ،. بابا ساالد اینجا بیا. گنده و مُر و

* 

 :بود قرار این از واقعه

ست شک برجاي نگاهش اثر در که بود شده نزدیک کُن اَلی به قدر آن چمچا صلدین که اي لحظه در در ساس شود، خ  کرد اح

 را راهت گفت می آدم به انگار که اش درجه صـفر نگاه آن با اَلی. گیرد برمی در نیز را اَلی جبرئیل، به نسـبت اش بازیافته دشـمنی
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 بعداً  که حالتی عالوه به دارد، اي ویژه و خصــوصــی اطالعات جهان بزرگ اســرار از یکی از گویی که خاصــی حالت و برو بکش

ــخت، حالتی. خواند بیابانی را آن ــد پراکنده، س ــلدین آنقدر چرا اما. ها این ي همه جوهر و خودکفا، و جامعه، ض  آزرد؟ می را ص

 شد؟ شمرده دشمنی از بخشی بگشاید لب که آن از پیش چرا

شتر. شد او جذب چون شاید سی به اعتماد جذب بی شک حال عین در. بود آن فاقد خود و کرد، سراغ او در که نف  و ورزید می رَ

ست می سادت مورد که آنچه خوا شق اگر. کند نابود بود، ح شوق با) شدن یکی یا( شباهت به تمایل ع شد، مع  از نیز نفرت پس با

 .شود می ناشی آن سرخوردگی

. نداد نشان را احساس این البته... شد آن دشمن و آفرید خود ذهن در دیگري الی چمچا: بود این پیوست وقوع به پس آن از آنچه

 که الی. کنم خالی را دلیم و دق تا روم می پیش آنقدر. بوسید را جبرئیل و است خوشوقت مالقاتش از گفت داد، دست زد، لبخند

 اندکی وقت آن. گردد می باز زودي به و زند می دُوري رود می که است این و. دارند بسیار گفتنی حتماً دو آن گفت بُرد نمی ظن

 .دانست نمی چمچا که بود چیزهایی از پایش درد. شد دور استوار هاي گام با بعد و کرد مکثی لنگید،

سري حالت و تهی دیدگان با که جبرئیل که این از و ستاده، مقابلش سر شکان دقیق نظر زیر ای ست پز صرف اثر در و ا  ي روزانه م

 یعنی -نبود نام بی دیگر که -بیماریش عود امکان بودند معتقد دکترها. بود خبر بی نیز شـــده کُند احســـاســـاتش آرامبخش داروي

 سوء مورد شدت به که ها سینماچی از است مدیدي مدت الی پافشاري اثر در دانست نمی چمچا. است زیاد پارانویید اسکیزوفرنی

 -بتوته بزم در شرکتشان با قلب صمیم از الی که این دیگر. طرف این به اش حمله آخرین دُوران از یعنی -مانده دور به بودند ظنش

ــتناکی درگیري از پس تنها و بوده مخالف ممولیان ــیدن زندانی تحمل دیگر غرید، آن در جبرئیل که وحش ــمم و ندارد را کش  مص

ست شد دیگر بار ا شوقی از مراقبت در تالش داده، تن آن به بازگردد واقعیش زندگی به تا بکو شت احتمال که بیمار مع  ي اجنه دا

 نما نخ پیراهن یک نازکی به پوستش که بود آورده در پا از را او چنان ببیند، یخچال در بودند ایستاده برعکس که را شکلی خفاش

 که چمچا اما. بود اش پیچیده سرشت برخالف رفتار این و کرد می بازي را بغل زیر چوب و بال سِپَرِ پرستار، نقش ناگزیر. بود شده

 خوش ي همه ي نمونه آن ایســـتاده، دیدگانش برابر در که جبرئیلی که بفهمد توانســـت نمی دانســـت، نمی را ها این از کدام هیچ

ــی ــانس ــمزده وجود که هایی ش ــت تخیالتش ي پرورده قدر همان بود، فاقد اش خش ــاختگی الی که اس  بلوند آن انگیز، نفرت و س

سیک سه زبان به متن در] femme fatale آن بمیرید بیفتید تان همه گفت می انگار که کال ست فران  نیروي ي آفریده دو هر ،.[ا

ستی تخیل  که( جبرئیل زره شکاف درون تصادفاً نادان صلدینِ حال، این با. بودند اش دیده شکنجه و حسود ،]Oresteian[ اُور

ـــوتی دُن حدودي تا داریم قبول ـــرعت به تواند می را دیگرش انگیز نفرت خودِ این چگونه بُرد پی و کرد نفوذ) بود کیش  تمام س

 .دهد شکست

 راستی": پرسید بود، محدود افتاده پا پیش گفتگوهاي به کذایی داورهاي مصرف اثر در که او. بود بازي آغاز جبرئیل مبتذل سؤال

 آن با آبستن، خسته، است؟ چطور": پرید دهانش از بود کرده شل را زبانش میخوارگی که چمچا "است؟ چطور خانمت ببینم بگو

شر شکمش توي ي بچه ست مح شونت جبرئیل کرخت ذهن اما ".ا  می لبخند پرتی حواس با که حالی در و نگرفت را کالمش خ

 ".ها زدي سرعت به عجب سپونو،] shabash, mubarak[ مبارك شاباش،": کرد حلقه چمچا ي شانه گِرد را بازویش زد
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 تشریف مرد خیلی یارو انگار هرچند،. خانم فاسق و بنده قدیمی رفیق. بگو تبریک جاش جامپی به": غرید خشم از سنگین صلدین

 تقاضـاي دهند نمی مهلت حتی. بشـوند آبسـتن او از خواهند می شـان همه. چطور نیسـت معلوم. کند می لذت غرق را ها زن. دارد

 ".کند مرخصی

 ها بعضی "کی؟ کی کی کی؟ مثالً": برداشت پس به گامی متعجب چمچا و چرخید سویشان به سرها که زد فریاد طوري جبرئیل

. فرشته آقا نیست خانم هیچ که زنم بله. من خانم مثالً. گویم می برایت حاال": خوشی از نه اما خندید هم صلدین. خندیدند مستانه

 ".نبرده بویی خانمی از که زنی پمال،. جبرئیل

ــت ــادفاً، لحظه این در درس ــت نمی هیچ که حالی در تص  در ناگهان که جبرئیلی -گذارد می جبرئیل بر اثري چه هایش گفته دانس

 کرد می گوشزد اش پرنده ي قالیچه بر سوار که مرچنت رکا ناگهانی ي خاطره اولی بود، گشته ترکیب انفجاري تصویر دو ذهنش

ـــود دار بچه کند خبر با را تو که آن بی خواهد می الی ـــی بود گفته زیرا بش  دومی و بکارد، را آن تا گیرد نمی اجازه تخم از کس

صور  -بود شده کُن لویا اله دوشیزه لختِ تنِ جُفتِ ورزي عشق تیز و تند حرکات حین که بود رزمی هنرهاي آموزگار بدن بدن ت

 پی داشت. کند می عبور] Southwark[ وارك ساوس پلِ روي از پریشانحال که دیدند را جاش جامپی لحظه این در درست بله

 زن ي شده کشیده نقشه هاي سینه سوي به را صلدین وقتی دیکنزي، آوازخوانان براي جماعت گشودن راه هنگام. گشت می پمال

 نگاهش. هست هم حاللزاده": گفت و داد نشانش انگشت با صلدین. بود کرده گمش بودند، رانده پنزري خنزر ي مغازه در جوان

 .بود رفته او اما: چرخید جبرئیل سوي به و ".است آنجا پدر سگ. کن

 مواظبش نتوانستی. گذاشت تنهایش شود نمی هم دقیقه یک! مسیح یا رفت؟ کجا": پرسید وار دیوانه و بازگشت غضبناك کُن الی

 "باشی؟

 ساوس پل از عبور حال در را جبرئیل چمچا وقتی که طوري به بود، شده جمعیت وارد سرعت به الی اما "شده؟ چطور مگر چرا،"

 دَم در او و ".است آنجا": کرد اشاره -"ندیدي؟ را جامپی": پرسید بود، رسیده تازه که پمال و. بود پنهان نظر از کامال دید، وارك

 بیش فرفریش موهاي. شد پیدایش پل همان روي گذشته جهت خالف در دیگر بار جامپی حاال و شد ناپدید کند تشکر که آن بی

شان گذشته از ستجوگر نگاه با شده، خم بود نکنده که پالتویش زیر تیزش هاي شانه بود، پری ستش ج  و بود بُرده فرو دهان به را ش

 .شد دیده جامپی حرکت جهت در دکور پل روي بر جبرئیل بعد دقیقه چند. رفت می

 دکور ي رودخانه بخش که گافرهکسم نقش بازیگر که هنگامی بعد، دقیقه چند اما. شد می نزدیک مضحکه مرز به وقایع راستش

ـــدي که این محض به تا پایید می را دیکنزي ـــتاب با پاروزنان کند، لخت را آن پلیس کردن خبر از پیش دید آب در را جس  به ش

 شوخی بود، ایستاده راست سرش روي که دیدند را نمکیش فلفل و پریشان موهاي جماعت و راند استودیو ي رودخانه پایین سوي

 که زدنش چنان": زد فریاد هاکسم. بود افتاده بیهوش خیس لباس و سر با جاش جامپی سابقه، بد قایق آن در که چرا. رسید پایان به

 معجزه ماندنش زنده آب، توي وضــع این با": داد ادامه کرد می اشــاره جامپی ي شــقیقه روي ورم به که حالی در و ".شــده بیحال

 ".است

* 
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ساس تلفن ي نتیجه در بعد، هفته یک سودیا، طریق از را او که کُن الی پُراح  می گرمتر اندکی اخیراً که می می سرانجام و بتوته سی

 این از قبل را اتومبیل بونیک آلیسیا خانم. بود داده لم ساله سه اي نقره سیتروئن عقب صندلی روي چمچا صلدین بود، یافته نمود،

ـــتگاه در الی. بود کرده هدیه دخترش به برود، کالیفرنیا به اقامت و ازدواج براي که ـــل ایس  عذرخواهی و آمد مالقاتش به کارلیس

شتم حق من": کرد تجدید را تلفنی ستید نمی ماجرا از چیزي که شما. کنم صحبت آنطور شما با ندا ضع از یعنی. دان  باز. جبرئیل و

سی شکر را خدا هم شته گویا و ندیدش حمله حال در ک ستم می. خب. شد می بد واقعاً. کند پیدا درز خبرش اند نگذا  بگویم خوا

. بمانیم دور مَردُم از مدتی که آمد بهتر نظرم به. اند گذاشته ما اختیار در اینجا شمال در را شان خانه اند، رفته سفر به که من دوستان

 ".دارم احتیاج کمکتان به االن هم خودم راســتش و. کنید کمکش توانید می شــما کنم می فکر. گیرد می را شــما ســراغ مُدام او

 سیتروئن هاي شیشه برابر از شتابان اسکاتلند حاال و -کرد کنجکاوش سخت ولی نیفزود، صلدین معلومات به چیزي هایش حرف

شت می ضاهاي به شهري غیر هاي مکان ي همه چمچا دیدگاه از عالوه به. بود خطرناك سرعتش. گذ  به سفر و ماند می خالی ف

 با گذشته آن از. آمد نمی آدم سراغ دیاري. مرگ با بود مساوي برهوتی چنین در ماشین، خرابی مفهوم زیرا. بود پُرمخاطره ها آن

شویش سته سیتروئن جلوي چراغ که بود شده متوجه تمام ت ست قرمز روي بنزین ي عقربه و شک  هم سنج بنزین که فهمید بعداً. (ا

ست خراب ست پنداري که راند می 74 -آ ي جاده روي شتابی چنان با الی و رفت می تاریکی به رو سرعت به هوا و.) ا  مسابقه پی

 ســوییچ پیش روز ســه ".داند می چه آدم اما -برود تواند نمی دوري جاي اتومبیل بدون": گفت غمگین لحنی با. اســت ســرعت ي

 بلند بلند و راند می جهت برخالف که کردند پیدایش رسید می 6 -ام ي جاده به که هایی راه از یکی روي بعداً و دزدید را ماشین

 زودي به زیرا کن، آماده خداوند انتقام براي را خودت": بود گفته بود داشــته نگه را ماشــینش که پلیســی به. زد می حرف لعنت از

 شور همچنان که چمچا. بودند کرده یادداشت شان دفترچه توي را ها حرف ي همه هم ها آن "!داد خواهم ندا را عزرائیل دستیارم

 و برداشـت رُل از را هایش دسـت الی "اسـت؟ چطور جامپی حال": گفت سـاختگی محبت و تعجب با داشـت سـر در انتقامجویی

ــاره ــتش: بود این معنیش که کرد اي اش ــین. دانم نمی راس  گویند می دکترها". پرید می پایین و باال خم و پُرپیچ ي جاده روي ماش

 ".شــود می دیوانگیش عود باعث و کند می عمل فیوز یک مثل حال هر در. اســت حالت همان به مربوط هم مالکانه حســادت این

شحال سی با که بود خو شت هم خیال و بود جبرئیل اعتماد مورد. داد می گوش رغبت با چمچا. کند می دل درد ک  کند کاري ندا

ــک یک جز جبرئیل. کند اعتماد مدتی تا گذارم می حاال. کرد خیانت من به بار یک. برود میان از اعتمادش که ــب خیمه عروس  ش

سی خوب را هایش نخ باید. نبود بازي صل کجا به کجا فهمید می و کرد می وار ست و ست": گفت می الی... ا ست خودم د  به. نی

 وقت هر البته. منم مقصر و نیست باشد باید که آنطور ما نفري دو زندگی. نیستم تقصیر بی او مورد در کنم می احساس مبهمی طور

شمگین مادرم زنم می حرف اینطور سیا ".شود می خ ست 3 ي شماره ترمینال در آلی  دخترش به هواپیما به شدن سوار از قبل در

سیایی گریان مادران و ها پاکت ها، کیف میان در و ".آوري می کجا از را فکرها این فهمم نمی": بود گفته سته آ  شاید": بود گری

ست می که آنطور هم پدرت زندگی بگویی شد، خوا سؤول را او توان می آیا اما ن  ال بخوان تاریخ بُرو شمرد؟ ها اردوگاه وجود م

 ساز سرنوشت شخصیت، دیگر روزها این یعنی. ندارد توجهی واقعیت درونی و رایج گیري جهت به دیگر تاریخ قرن این در. لویا

 یا گاز اتاقِ قحطی، براي. است ساز سرنوشت بمب است، ساز سرنوشت ایدئولوژي سازد، می را سرنوشت که است اقتصاد. نیست

 آن آثار تحمل جز ما آورِ رقت وجود و راهند در مرگ و بحران اي؛ گذرانده چگونه را زندگیت تو. کند می فرقی چه نارنجک

 به. بود کرده تغییر پوشیدنش لباس ي نحوه دیگر بار ".باشد شده نازل سرت به تاریخ مثل هم تو جبرئیلِ این شاید. ندارد اي چاره

 و پُرزرق هاي دامن و کت و مشکی پهن لبه هاي کاله با نمایشی اي شیوه. بود یافته تمایل کُن اُتو ي عالقه مورد شیک هاي لباس
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سیا ".بگذرد خوش کالیفرنیا": گفت تندي به الی. برق شبخت ما از یکی": گفت آلی ست خو شم من یکی آن چرا. ا  از قبل و ".نبا

سخگویی مَجال دخترش که این سافرین خروج مرز از شتابان بیابد پا شت م سپورت، که حالی در و گذ  و هواپیما وُرودي کارت پا

 تخفیف با کوردن جین و.[ فرانســـوي مشـــهور عطرهاي از یکی] Opium اوپیوم هاي شـــیشـــه خرید براي داد می تاب را بلیتش

 ".آمدید خوش بِدرودها سرزمینِ به": بودند نوشته نئون با فروشگاه درِ باالي. شد روان مخصوص

شنایی در چمچا شمش نورافکن رو شیده درخت بی هاي تپه به چ شوري در پیش ها مدت. بود افتاده کار از پو  غروبی در دیگر، ک

 به تصمیم زیرا( شاید نخستین، براي نه. رفت می انسان یک هاي خرابه دیدار به اما اکنون. بود دیده را پرسپولیس هاي خرابه دیگر،

شه. ندارد قطعیت روا ي لحظه تا گاه هیچ بد اعمال ست آخر دَمِ توان می همی شید د شتر تخریب براي.) ک  را نامش که این براي. بی

 تعجب دوید اش چهره در که شرمی سرخی دیدن از و "اي؟ مانده او با چرا": پرسید الی از. کند حک جبرئیل پوست و گوشت بر

 "آوري؟ می فشار خودت به چرا": کرد

ستش": کرد شروع الی ست را تو من را سم نمی در صالً یعنی. شنا سم نمی ا صمیمش کوتاه مکثی از پس و ".شنا  از": گرفت را ت

ست این واقعیت ولی بالم نمی خودم به دهم می که جوابی ست سکس او با ماندنم دلیل که ا شریم هم با او و من. ا  مان رابطه. مح

 مرا وجود ي همه انگار. کند می چه داند می او. (ماند می رؤیا به ورزیمان عشــق. ام نداشــته اي رابطه چنین حال به تا. اســت کامل

 از پُر برش و دُور. گرفت فرا را چمچا دیگر بار گزنده و تلخ احساسات. کرد می پنهان را اش چهره شب. شد ساکت ".)شناسد می

شق شا کارش. رؤیا از خالی خودش و بود رؤیایی ورزان ع شم فرط از. بود تما شتباها و سایید هم به را هایش دندان خ  را زبانش ا

 .گزید

 اقامتگاهشــان. نداشــت هم بار ي کافه یک که کوچک چنان دِهی. بُردند می ســر به] Durisdeer[ دیر دوریس در الی و جبرئیل

ساي یک ست -بود شده تبدیل نامقدس مکانی به اینک که بود قدیمی کلی  به تغییرات، قبیل این با بود معماري مهندس که الی دو

ـــوص ـــفید را دیوارها که این با. بود زده هم به زیادي ثروت نامقدس، به مقدس تبدیل خص  در را ها نورافکن و بودند کرده س

: نمود می دلگیر چمچا نظر در خانه فضاي بودند، کرده پهن سراسري نوي هاي فرش ها اتاق کف و گذاشته کار دیوارها تورفتگی

ــنگ ــید. بودند باغ در همچنان قبر هاي س ــتراحت براي خانه این اندیش  مَلِکِ  را خود و بَرَد می رنج پارانویا و اوهام از که مَردي اس

ستی کار داند می خدا مقرّب ست در ساي. نی شت قرار دِه دارِ شیروانی و سنگی هاي خانه دیگر از دورتر اندکی سابق کلی  در و دا

 یار": زد فریاد. رسید اتومبیلشان که بود افتاده نورانی هال بر اش سایه و ایستاده در کنارِ جبرئیل. بود منزوي افتاده دور ي گوشه این

 ".آمدي خوش شده خراب زندان این به آمدي؟ باألخره

شت نفري سه که حالی در. کرد می حواس کم و کُند را جبرئیل آرامبخش، داروهاي شپزخانه کاج چوب میز پ  که چراغی زیر آ

 لب دیگر که داد می پُز. (انداخت را آن و خورد اش قهوه فنجان به دستش بار دو بودند، نشسته شد می زیاد و کم دلخواه به نورش

شروب به شیدن با الی و زند نمی م سکاچ پیک دو نو سزاگویان بعد و.) کرد همراهی را چمچا ا شپزخانه دُور نا  در و. افتاد راه به آ

ستمال پی خورد می پیچ پایش مُدام که حالی شت د ضع این از وقت هر": گفت. کند پاك را ها قهوه تا گ سد می لبم به جانم و  ر

 تحمل قابل ندارد تمامی که این فکر. ســپونو کن باور. کاســه همان و اســت آش همان باز وقت آن. کنم می کم را دارو یواشــکی
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 وضع بشوم مطمئن اگر. یار کنم تحملش توانم نمی قسم خودت به. کرد زندگی پریشان ذهن با یا خورد دارو باید یا که این نیست،

 ".کنم می چه دانم نمی. دانم نمی ماند، می اینطور

 روز یک. المصب! دانی می. ام کرده بلند دست هم او روي به من سپونو،": زد فریاد او ولی ".دیگر است بس": گفت نرمی به الی

 "دارد؟ قدرتی چه دیوانگی دانی می. بیاورم در را پدرش بود نزدیک اختیار بی و است شیاطین از یکی آمد نظرم به

 جبرئیل راســـتش": داد ادامه و ".بودم رفته دفاعی هاي آموزش -اوي -هاي کالس آن به که آوردم شـــانس": گفت و خندید الی

ـــت که بود خودش واقع در. نریزد آبرویش تا کند می غلو ـــر با آخر دس ـــد پرت اتاق کف س ـــاره وار بَره جبرئیل ".ش : کرد اش

: غرید اســت شــاد چه از نبود معلوم که جبرئیل ".آمد دردت خیلی حتماً": گفت چمچا. بود ســنگفرش آشــپزخانه کف ".همینجا"

 ".کرد اوتم ناك حسابی. خیلی"

 و آشپزخانه از آن ترِ ثانوي بخش و -بود شده تبدیل طبقه دو پذیرایی اتاق یک به مؤمنین آمدن گِرد جایگاهِ سابق، کلیساي داخل

سمت سایر شکیل ها ق شت قرار باال ي طبقه در حمام و خواب هاي اتاق و شده ت  رود، نمی خواب به چرا نبود معلوم که چمچا. دا

سه به شروع شب نیمه ستان جنوب گرماي موج از اینجا در. بود هم سرد که( کرد پذیرایی اتاق در زدن پر  هوا و نبود خبري انگل

 الی صداي. اندیشید کشیشان ي کهنه هاي خطابه به بود بلند الی و جبرئیل عشقبازي صداي و سر که حالی در و.) داد می پاییز بوي

 فرو ها گوش در را انگشتان که حالی در. بود فایده بی ولی کند، فکر وکیل زینی یا میشال به کوشید. انداخت می پمال یاد به را او

 .جنگید کُن لویا اله و فرشته گیري جفت صداي اثرات علیه خود با بُرد می

 و آمد و افتاد راه به دنیا سرِ آن از و کرد رها را زندگیش و کار ناگهان جبرئیل اول: کردند ریسک ابتدا همان از تا دو این اندیشید

 که انسانی صورت به و بردارد میان از جبرئیل در را آمیز جنون وارِ فرشته تقدس این و کند ایستادگی آخر تا است مصمم الی حاال

 صلدین، او، که حالی در. شوند ساقط هستی از تا رفتند می قدر آن. نبودند سازشکاري اهل دو این. گرداند برش داشت می دوست

سر با سقف یک زیر در زندگی از که بود کرده اعالم سقِ و هم سرش فا ضی هم ست را : که زد نهیب خودش به بود؟ بهتر کدام. ا

ـــد غرق.[ ملویل هرمن اثر دیک موبی رُمان قهرمان] Captain Ahab آهب کاپیتان ـــماعیل این. ش  -.[همانجا] . Ishmael اس

 .بُرد در به سالم جان مهلکه آن از، دارد نگه راضی را همه خواست می که بود همانی

* 

 در جبرئیل نزد بازگشــت که بود روشــن چمچا براي. نپذیرفت الی و کنند راهپیمایی محل ي تپه باالي تا داد دســتور جبرئیل صــبح

 بچه ما بیا. جون ساالد بیا. صافش پاهاي کف آن با. المصب": گفت عشق از پُر لحنی با جبرئیل. گذاشته جاي به مطلوبی تأثیر الی

 او و پیمایی کوه رویم می ما یار؟ بینی می را دنیا کارهاي. رفت باال کوه از باید چطور بدهیم نشان اِوِرِست فاتح این به شهري هاي

شیند می سیخت عنان صلدین افکار ".دهد می را کارها ترتیب تلفن با و اینجا ن  حتماً . بُرد می پی شیرین هیاهوي مفهوم به تازه. گ

 همیشه براي توانست نمی گذاشت، می مایه خودش از اینجا به آمدن با که الی مسلما و -بود موقت هم شده ریزي برنامه بهشتِ این

: داد فرمان دیگر بار جبرئیل چگونه؟ و وقت چه اسـت، انتقامجویی بر اگر قرار هیچ؟ کرد؟ باید چه اما و. بیاورد دوام وضـع این در

 "گذارد؟ می راحتمان المصب باران امروز نظرت به. بپوش را ها چکمه این"
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شان و شت راحت ضا در باران ریز قطرات رسیدند، بود کرده انتخاب جبرئیل که اي سنگی ي تپه باالي به وقتی. نگذا . زد می موج ف

 اشاره سابق کلیساي به و ".زند می تلفن نشسته ها پانجاندرام مثل پایین آن. کن نگاهش. شد عالی به، به": گفت زنان نفس جبرئیل

 نارسایی از مُردن ي فایده. باشد قلبش مراقب باید پس این از. است کرده دیوانگی اندیشید تپید می شدت به قلبش که چمچا. کرد

 نظر زیر را دره و آورد در را دوربینش جبرئیل وقت آن. باران زیر پوچ، و هیچ براي هم آن بود؟ چه شده خراب ي تپه این در قلب

 با همچنان که جبرئیل. بودند راه در گوسفند تعدادي و هایشان سگ با مرد سه دو دورها آن تنها -شد نمی دیده اي جنبنده. گرفت

ـــده تنها که حاال": گفت ناگهان پایید، می را مردها دوربین ـــوراخ این به چرا بگویم برایت توانم می ایم ش . ام آمده دورافتاده س

 باور. دنبالشند مُدام مردها سپونو،. گذارد نمی راحتمان خوشگلیش آورم، می در بازي اش همه من نکن خیال. بله. است الی دلیلش

 را احساساتش که است زنی الی. نیست درست آخر. کنند می چاپلوسی و پلکند می برش و دُور مُدام. است جمع حواسم من کن

 ".کنیم حفظش پرست شهوت مردهاي این شرِ از باید ما و است زمین روي فرد درونگراترین او. دهد نمی بُروز

ست. حرامزاده بدبخت اي": گفت دل در. کرد متعجب را صلدین اش خطابه ستی را  سرعت با هم را عقلت ذره یک آن داري را

ست از برق شده تمام فکر این هنوز و ".دهی می د شید ذهنش در اي جمله ن ست اي دیوانه چون نکنی خیال اما": درخ  َسرَت از د

 ".دارم برمی

* 

شاره بزرگ شهر سوي به مهاجرت و دهات خلوتی به چمچا راندند می کارلیسل آهن راه ایستگاه سوي به که هنگامی  الی. کرد ا

ــت کار منطقه در": گفت ــود می خالی رفته رفته دلیل این به. نیس  این معناي که بقبوالند خودش به تواند نمی گوید می جبرئیل. ش

ــت فقر خلوتی ــیار برایش اینجا خلوتی جمعیت، همه آن با هند در زندگی از بعد گوید می. اس ــخت بس ــت س ــید چمچا ".اس : پرس

 تو بشود؟ چه خواهی می": گفت و زد لبخندي نداشت را یخ ي ملکه ي چهره دیگر اکنون که الی "شود؟ می چه کارَت راستی"

ضع خودت که ست بهتر یا. رسد می من نوبت هم روز یک گویم می خودم به مُدام. اي دیده را ما و  که رسد می ما نوبت بگویم ا

 ".کنیم زندگی

ــلدین ــروع را کار واقعاً که بود لحظه این از و ".کند دورَت خودت دنیاي از نگذار": داد اندرز ص  آن بر پا که اي لحظه از. کرد ش

ـــان، راه ـــودیاي آن مثالً. بود متوجه او کاش". نهاد طرفه یک و دلربا آس ـــیس ـــتاره دنبال به تنها نکن فکر. عزیزش س  و بور هاي س

ست بلندقامت ست ها آن ي دیوانه هرچند. ا سودیا بود معلوم. زد حدس را منظورش چمچا ".ا  حافظه در جایی و -داده می نخ سی

 کنند ردش که این از. جبرئیل گوش زیر هم آن. شود نمی سرش خجالت اصالً": خندید الی. کرد حفظش بعدي کاربرد براي اش

شکالی گوید می و کند می تعظیمی. شود نمی ناراحت هم  می راه به خون گفتم می جبرئیل به اگر بکن، را فکرش. همین. ندارد ا

 ".انداخت

 من. بمانیم لندن در هفته چند ناچاریم": گفت اتومبیل ي شیشه از او و کرد موفقیت آرزوي الی براي چمچا رسیدند، که ایستگاه به

 ".بود خوشحال خیلی دیدارت از. بیا نزدش توانی می اگر. دارم جلسه

 .شد ناپدید افق در تا کرد نگاه سیتروئن به قدر آن و ".کن تلفن من به": گفت و داد تکان دستی چمچا
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ــومِ رأس کُن الی که این ــتر جبرئیل و الی مگر -تخیالت مثلث س  و الی به یک هر که بودند نباخته دل یکدیگر به خاطر این به بیش

 خود مضطرب ذهن و سَرخورده قلب هاي ساخته اینک چمچا مگر و ورزیدند، می عشق بود نیازهاشان ي زاییده که خیالی جبرئیل

 در که گشت آشکار وي بر هنگامی شد، می مبدل چمچا انتقام مُجري به ناخودآگاه الی که این بله، کرد؟ نمی تحمیل دو آن به را

 الی با او بخش لذت همخوابگی آور شرم جزییات به و گرفت قرار مخاطب جبرئیل با دیدار هنگام لندن در استوایی بعدازظهر یک

 ریزترین دارد دوســـت اســـت؟ جانوري جور چه دیگر این": گفت خود با که کرد می تعریف تاب و آب با چنان جبرئیل. بُرد پی

ـــیش کارهاي جزییات ـــوص  قرار ي نحوه) تمام رغبت با( جبرئیل و زدند می قدم فیلدز هال بریک در ".بگوید آدم براي را خص

 اســکیت هاي بچه اي، مدرســه دخترهاي میان از. داد می شــرح را هوس مخفی واژگان و دلبرانه گزیدن طرفین، از یک هر گرفتن

ـــوي به را] frisbee, boomerang[ فریزبی یا بومرنگ که مهارتی بی پدران و پوش ـــران س  می کردند، می پرتاب اخمو پس

ـــتند ـــفید هاي آدم این به ها وقت گاهی": گفت واري دیوانه نحو به و بُرید را جبرئیل آلود، هوس پوییِ راه ناگهان که گذش  -س

ست، جاي به کنم می نگاه که صورتی شت پو شان گو سد شاره بینیش به که حالی در و ".سپونو بینم می را فا  و": افزود کرد می ا

 الی، هاي ران درون توصــیف به دیگر بار ولی. کرد می برمال را رازي پنداري ".پیچد می دماغم تو. شــنوم می را گندیدنشــان بوي

سمت کامل ي دره ابرآلود، نگاه شت، پایینی ق  می هم از وجودش ي شیرازه که بود مردي جبرئیل -پرداخت او کوتاه هاي ناله و پ

سیخت شی انرژي. گ صیالتش و شرح وار دیوانه ویژگی و وح  به باالتر هرچه و کرده کم را دارو مقدار باز که فهماند چمچا به تف

ستی به و بود همراه آلود تب هیجانی با الی ي گفته به که اوجی. پَرَد می آمیز جنون اوجی هاي تارَك سوي  هر از پس: ماند می م

ــرح -آورد نمی خاطر به را خود آمیز جنون کردار و گفتار ابداً جبرئیل ناپذیر، اجتناب نُزولِ ــیالت و ش  تاب و آب با همچنان تفص

شت ادامه تمام ست دراز چه هایش سینه نوك دانی نمی": گفت می حاال. دا ست که نافش به. ا  پنجه شود، می ناراحت زنم می د

 آید برمی سکسی هاي توصیف این از آنچه نباشد، چه باشد، دیوانه چه گفت خود با چمچا ".است حساس نهایت بی هم پایش ي

 بر جدّي چندان نه لحنی با الی که اصطالحی هم باز -بزرگ عشق این که است این) بودم شنیده الی از سیتروئن در آنچه بر عالوه(

 همه این با. باشد داشته را کردن نَقل ارزش که نیست میان در دیگري چیز سکس جز به انگار. ندارد اساسی و پایه -بود آورده زبان

 بر اي هنرپیشه چون او که حالی در دید، می اش پنجره پشت ایستاده را خود ابتدا. است شده تحریک سخت کرد احساس دَم در

 می نزدیکترش لذت اوج به دَم به دَم و داد می نوازشش شیوه هزار به مردي دستهاي و بود ایستاده برابرش در برهنه سینما، ي پرده

. پیچند می گوشش در هوسناك هاي ناله آن و کند می لمس را او پوست خُنَکاي که دید دست دور آن را خودش وقت آن. کرد

 تسلیمش. نبود بیش بیمارگونه هوسی کِشِش این و نبود یافتنی دست الی. زد می هم به را حالش شهوت این. شد مسلط خود بر ولی

 .خوابید نمی سادگی این به بود برانگیخته جبرئیل هاي افشاگري که شهوتی هرچند -شد نمی

سواس تمرکز این که داد تذکر خود به چمچا شیدن مُدام و آمیز و  امتحان براي. کرد خواهد تر ساده را کار سکس به جبرئیل اندی

 که حالی در فوراً جبرئیل اما. آمد وجد به آلودش خشم و خیره نگاه از و ".است دلربا و جذاب واقعاً الی آخه": گفت گوشش زیر

 مرا ببخش": گفت بلند صــداي با و کرد حلقه چمچا ي شــانه گِرد را بازویش دارد دســت در را اعصــابش اختیار داد می نمایش

. ایم گذرانده ســر از را بال همه آن! ایم شــده بَهی بَهی هم باز تو و من اما. آوَرَد می باال را ســگم روي آن او از صــحبت اما. ســپونو

 ".شهر برویم. برویم بیرون شده خراب پارك این از بیا اصالً
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. شود می آسان قدم به قدم کار و سازد می را آن مابَعدِ زمان بعدي قدم و رسد می فرا شر دُوران سپس است، شر ماقبل زمان، ابتدا

 ".خوشحالم است خوب حالت اینقدر اینکه از. برویم": گفت چمچا

 می دور که دوچرخه به و چرخاند سر چمچا. گذشت کنارشان از ایکی ام بی مارك ي دوچرخه بر سوار اي ساله هفت شش پسر

ست شد سر. نگری شیه درختان که خیابانی درون بچه پ  برگ البالي از آفتاب گرم انوار و کرده خم سر یکدیگر سوي به اش حا

شان شید، می آنجا و اینجا های ست لحظه چند براي که خورد یکه چنان هایش خواب مکان شدن بیدار از چمچا. رفت پیش درخ  د

 راننده از و داشـت نگه را اي تاکسـی جبرئیل. رفته باد بر آرزوهاي ي مزه: دوید جانش در تلخ طعمی سـپس و کرد گم را پایش و

 .برود ترافالگار میدان به کرد خواهش

ــاد روز تمام ــنگول و ش ــی و لندن معمولش گویی بذله با و بود ش ــبیه زباله به را ها انگلیس  عظمت آثار چمچا که آنجا. کرد می تش

 ویران ي کرانه بر که کروز روبینســون شــهر. نبود بیش اي خرابه جبرئیل نظر به شــده، کهنه جالبی نحو به که دید می را گذشــته

 ي خیره نگاه زیر میدان در. کند حفظ را ظاهرش پا، خُرده هاي آدم کار از گرفتن سر با خواهد می و شده رها ها گذشته ي جزیره

 نمی دوام هم روز یک کفترهایی همچین مملکتمون تو قسم خودت به سپونو،": زد داد و پرداخت کبوتر شکار به سنگی شیرهاي

 کاوِنت به. شد خم شرم فرط از چمچا ي شده انگلیسی روح و ".کنیم درست شام باهاش خانه ببَریم بگیریم را یکیشان بیا. آورند

سیدند که] Covent Garden[ گاردن  آنجا از سبزیجات و میوه بازار که گفت می روزي از جبرئیل معلومات به افزودن براي ر

 هزار ها ده. بستند را ها فاضالب بودند، نگران موش زیادي از که مربوطه مقامات. بود کرده مکان نَقل] Nine Elms[ اِلمز ناین به

سنه هاي موش روز یک". بودند مانده زنده همچنان موش صدها وجود این با بودند، کرده نابود را موش . ریختند روها پیاده به گر

رَك ها مغازه به غذا جســتجوي در] Waterloo[ واترلو پل طرف آن تا] Strand[ اســترند از همینطور  جبرئیل ".کشــیدند می ســَ

 سخت داده دستش به بهانه که این از چمچا "!شود می غرق دارد که است اي کشتی مثل مملکت این دیدي حاال": کشید خُرناس

ـــم به  کم زن نی یک ها این": افزود کوتاه مکثی از بعد و ".دهد می فراري را پدر بی هاي موش حتی": داد ادامه او اما آمد، خش

 ".بنوازد را عزا آهنگ آخري دَمِ این که دارند

 جاي همان. گویم می را شرمگاهش" نرم مثلث آن تا گرفته موها بُن از -الی بدن و تن توصیف و ها انگلیسی به گفتن بیراه و بد از

 ســپونو ي عالقه مورد کتاب ده بداند خواســت می. افتاد می کردن فهرســت به شــد می که خســته -".کند می عشــق که المصــب

 پوتمکین، شــامل ها فیلم فهرســت. بود مرز بی و عام ســنتی، چمچا هاي جواب. خوراك و زن ي هنرپیشــه فیلم، همینطور کدامند،

شته و آلفاویل سامورایی، هفت وندو، اُتو کِین، شهروند شوي را تو": گفت طعنه به جبرئیل. بود مرگ ي فر ست . اند داده مغزي ش

 نحو به و آمد می "خودمون مملکت" از حال هر در اش عالقه مورد چیز ده "خورند؟ می درد چه به غربی هاي کثافت این آخر

ساوبی شري هند، آقاي هند، مادر: بود عامیانه مبتذلی  و] Ray, Mrinal Sen, Aravindan[ آراوپندان سن، مرینال ري،. چار

ساب به را] Ghatak[ قاتاك شغال این از آنقدر ات کله": داد تذکر صلدین به. آورد نمی ح ست چیزهاي که شده پُر ها آ  و در

 ".اي کرده فراموش را حسابی

 -هایش قدم تند آهنگ کند، تبدیل محبوب هاي فیلم جایگاه به را دنیا که این تا پالگوییش و پرت با توأم ي اراده فزاینده، هیجان

. کند می کفایت اعماق به او پرتاب براي کوچکی فشــار اینک که بود فهمانده چمچا به -بودند پیموده راه مایلی بیســت ســر، آخرِ
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 ".شود می آسانتر زدنش چاقو بکِشاند، نزدیکتر هرچه را قربانی که است این در قاتل هنرِ. می می ام شده صبور سنگ هم من انگار

 ".بِبَر باشد ها بهترین تا ده فهرست باالي که ها ناهارخانه از یکی به مرا. ام گرسنه": گفت امپراتوروار جبرئیل

 خوراك و خام ماهی با ژاپنی یا نه؟ هاشـه، فرانسـوي آن از": کرد پیچ سـؤال بود نزده حرفی مقصـد از که را چمچا تاکسـی درون

 ".کنم می اعتماد ات سلیقه به چرا نیست معلوم. برسد دادمان به خدا. پا هشت

 .رسیدند شاندار ي کافه به

* 

 .نبود آنجا جامپی

. نبود گرم چندان چمچا با مادرش و آناهیتا برخورد و نبودند آنجا حنیف و میشال. بود نکرده آشتی هند با هنوز صفیان میشال انگار

 به. بود خلوت انتظار از بیش کافه ".ســرحالین که این مثل. بنشــینید بفرمایید بفرمایید،": گفت خوشــامد او به صــفیان حاجی تنها

 سفیدپوست جوان چهار. بُرد پی جریان کِیفِ و کم به لحظه چند از پس چمچا. نیاورد بار به هیجانی هم جبرئیل حضور که طوري

 .بودند انداخته راه به قال و داد نشسته، آن میز پشت

سون ستخدامش بزرگ دختر رفتن از بعد ناگزیر هند( بنگالی جوان گار ستاده، میز کنار که.) بود کرده ا ستور ای شت را غذا د  یاددا

. هستند حسابی فهمید صلدین. بود دوخته چهارگانه خرابکاران میز به را خشمناکش نگاه -برنج و سیخی کباب بادمجان، -کرد می

 برایشان مجبورم حاال. داد می راهشان نباید": گفت جبرئیل و چمچا به لب زیر نداشت خوشی دل هم صفیان از که گارسون امین

 ".ببرم غذا

ــتانِ خوراكِ  کم. غذاها ي مزه و پَز و پُخت از گرفتن ایراد کردند بنا ها آن اما. آوردند چمچا و جبرئیل با همزمان را چهارگانه مَس

 موهاي با بود، حیوان شـــکل که قدي کوتاه جوان که جاهلترینشـــان. ایســـتادند و شـــدند بلند ســـر آخرِ. کرد می پیدا بیخ کار کم

ـــقاب توي انگار. زنیم نمی لب آوردین، که گهی این به ما آهاي،": گفت اش پریده رنگ و الغر ي چهره و کمرنگ  ریدن، بش

ـــه آن ".ها قحبه مادر  درنگ اي لحظه جاهل. گفتند ترك را کافه دادند می فحش لبی زیر که حالی در پوزخندزنان دیگر تاي س

ــید داد جبرئیل و چمچا به خطاب و کرد ــتون غذا از": کش  خورید، می ها این از مملکتتون تو. مونه می گه مثل که این میاد؟ خوش

 و بزرگ ملّت این ها، انگلیسی پس گوید می بلند صداي به دارد انگار که شد طوري جبرئیل ي چهره حالت ".ها جنده مادر هان؟

 این از گفتم کري؟ مگه": آمد نزدیکتر موشیَش ي چهره با قد، کوتاه مست. ماند ساکت وجود این با. اند شده تبدیل این به فاتح،

 موشی جوان ترسو، هاي آدم ي شیوه به حوصلگی بی روي از شاید چمچا صلدین "نه؟ یا برین می لذت خورین می که گهی شام

 را چمچا ي گفته و داد خود به تکانی موشی ".بردیم می لذت کردید نمی دخالت شما اگر": گفت و کرد غافلگیر سر پشت از را

 ایستاد، رَق و شق سانتیش پنج و شصت و صد قد تمام با. کشید عمیقی نفس. زد آوري تعجب عمل به دست گاه آن. کرد هضم

 .کرد تُف خوراك روي قوا تمام با و شد خم اندکی

 دوست زیاد که جاهایی به را من بهتره اینه، رستورانت بهترین اگر جون بابا": گفت تاکسی درون خانه، به بازگشت راه در جبرئیل

 ".نبري داري
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 ".را تشنگی شیطان، و داشته ارزانی را گرسنگی انسان به خداوند: گوید می نابوکُف": داد جواب چمچا

 

  

 

 ".شد شروع باز": گفت کسالت با جبرئیل

 .گوید می را این زاسبالن ننه پریده رنگ آتش داستان در -

 خوانی؟ می را چیزها این چطور -

ـــند بود، فیلدز هال بریک به رو که الی آپارتمان به بود نمانده چیزي  خود افکار در گویی که لحنی با پرتی، حواس با چمچا. برس

 و زیبا بســیار ي ســاله دو و بیســت ي هنرپیشــه نافرجام، ازدواج دو از پس نویس، نمایشــنامه اســترندبرگِ": گفت اســت، ور غوطه

شهوري  می بازي را شیطان ي بچه نقش رؤیا نمایش در هاریت. درآورد خود عقد به را] Harriet Bosse[ بوس هاریت نام به م

سترندبرگ هم بعد. کرد شنامه در را النورا نقش ا شت او براي پاك عید ي نمای شته النورا. نو  دیوانه جوان مردهاي. بود صلح ي فر

سادت، و بودند هاریت ي سترندبرگ ح شید و شد زایل عقلش تقریباً که برانگیخت چنان را ا  به را در. دارد نگه خانه در را او کو

شم تا کرد می قفل رویش ست هاریت. نیفتد او به مردها چ شت دو ضیه. آورد هدیه سفرنامه برایش او. کند سفر دا  ي ترانه مثل ق

ـــندوق، تو اندازمش می: بود[  60 ي دهه پاپ ي خواننده] Cliff Richard ریچارد کلیف  ازم را او تا کنم می قفل را درش ص

 ".ندزدند

شته سنگین سرِ شان به فر ضایت ن صد به. بود ور غوطه خیال در. خورد تکان ر سیدند که مق سید ر  با چمچا "شد؟ چه بعدش": پر

 ".نیست بشر ي جامعه عضو استرندبرگ گفت. رفت و گذاشت را او هاریت": گفت خبر بی جا همه از ظاهري

* 

 رسیده کالیفرنیا ایالت در استانفورد شهر از که را مادرش شاد ي نامه گشت می باز منزل به مترو ایستگاه از که حالی در کُن لویا اله

سیا. خواند آخر تا بود شت خط با آلی شیده حروف و در ستش چپِ ي ک شته د شبختی گفتند تو به مردم اگر": بود نو سی خو ستر  د

ست، ناپذیر شان مرا ا شان شبختی من. کنم تکرار بلند صداي به را واقعیت تا بده ن  با دانی می چنانکه بار، اولین. یافتم دوباره را خو

 می. روید می منطقه این در که است هایی پرتقال پوست رنگ به اش چهره که هیکل درشت و مهربان مرد این با دوم بار و پدرت

 موریس کرد، بلند خواندن از پس که را ســرش "کنی؟ امتحانش اســت چطور. اســت هیجان از بهتر خرســندي احســاس الی، دانی

ــون ــاخه روي که دید را ویلس ــی( آلتی بزرگ درخت ي ش ــته مس رنگ به هاي برگ با) آلش ــس ــمی پلور. بود نش  لوزي نقش پش

شگی سون روح ".ندارم گفتگو وقت االن": گفت. آمد می نظر به زاید گرما آن در که. بود تنش همی  صبر": انداخت باال شانه ویل

 .داد ادامه راهش به و فشرد هم به را هایش دندان. بودند گرفته درد باز پاهایش ".است زیاد من
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سون موریس روح که حالی در ست، می الی دردناك رفتنِ راه به ویل شت از چمچا صلدین نگری سی آلش درخت همان پ  رنگ م

شته جبرئیل صلی درِ از که دید را فر شیده را الی انتظار صبري بی با. پرید بیرون ساختمان ا  هذیان سرخ، دیدگان با اینک و بود ک

: کردند می تکرار را همیشــگی هاي یاوه و بودند نشــســته هایش شــانه روي حســادت شــیاطین. گفت می ترك را آپارتمان گویان

 خورده شکست غایب جامپی که آنجا ظاهراً ".جنده کنم می حالیت کن، صبر هان؟ خرم، من کنی می خیال کی؟ با رفتی؟ کجا"

 .بود گشته پیروز استرندبرگ بود،

 .افتاد راه به پُردرخت خیابانی در زنان قدم و داد تکان سري رضایت روي از دیگري و شد محو بود نشسته ها شاخه روي که ناظري

* 

 شـــد می] Dumfries, Galoway[گالُوِي و فریذ دام در دوردســـت هاي خانه به ســـپس و لندن آپارتمان به ابتدا که هایی تلفن

شی جبرئیل گاه. نبود هم نادر اما نبود، مکرر اگرچه شت برمی را گو شته، آن از. الی گاه و دا  تغییر مُدام سیم سوي آن صداي گذ

 پیدا را آن محل بتواند پلیس که انجامید نمی طول به هم آنقدر اما نبود، تلفنی مزاحمین معمولِ کوتاهی به گفتگو مدت و کرد می

ــید درازا به چندان تلفنی هاي مزاحمت زمان. کند ــه از پس رفته هم روي و نکش  که بگویم هم را این اما. نیافت ادامه نیم و هفته س

ست آن دِرازاي شد باید که بود همانقدري در شید طول آنقدر یعنی. با شته جبرئیل که ک  آورد الی سرِ بر را بالیی همان باألخره فر

 .نبود بخشش قابل که زد عملی به دست فرشته بله،. بود آورده صلدین سر بر گذشته در که

 خبر تلفنی مزاحمین انداختن گیر براي که هایی کارکُشــته از یک هیچ نه و جبرئیل نه الی، نه کس، هیچ که بگویم اول از بگذارید

 آوا هزار مَردِ به ها قدیم که چمچا صـــلدین براي اما. اســـت نفر یک کار اش همه ها بازي این که نیفتادند فکر این به بودند، کرده

شت شهرت سان ها آن دادن فریب.) نرفت فراتر ها اي حرفه ي دایره از شهرت این گرچه( دا شش به نیازي و بود آ ضافی کو  یا ا

 .کند انتخاب را تا نُه و سی صدایش، یک و هزار میان از بایست می فقط. نداشت کردن خطر

شی الی وقت هر شت برمی را گو سی مردان صداي دا شنا سرار که شنید می را نا شش زیر مگو ا  هایی غریبه. کردند می زمزمه گو

ـــنا تنش زوایاي ترین پنهانی با پنداري که ـــکال میان از بودند دریافته تجربه به ظاهراً که اي چهره بی موجودات بودند، آش  اَش

ـــق گوناگون ـــده آغاز تلفنی مزاحم یافتن براي تالش وقتی از. دهد می ترجیح را یک کدام بازي، عش  پیش از بیش را خود بود ش

ست نمی دیگر حاال. یافت می شده تحقیر شی توان  می تیر که فقراتی ستون و برافروخته اي چهره با بود ناچار بلکه بگذارد، را گو

 نمی موفق هرگز هرچند. (کند تر طوالنی را گفتگو شاید تا بکوشد و دهد فرا گوش شد می گفته سیم سوي آن از هرچه به کشید

 .)شد

 اي لهجه بعد ي دفعه گفت، می اِوِرِست فتح از غرور با اَشرافی صدایی: شنید تلفن از را مختلفی صداهاي خود سهم به هم جبرئیل

 دو فهمیده هاي آدم براي": کرد می همدردي به تظاهر و داد می هشــدار دوســتانه صــدایی دیگر بار و خورد می گوشــش به التی

 دوست من بیچاره، بدبخت. گیره می را همه ي یقه طرفی؟ کی با نفهمیدي هنوز. خري قدر این چرا تو آخه. کند می کفایت کلمه

 تأثیر او بر و شــنیده جبرئیل که صــداهایی اولین از یکی. شــاعر یک روحِ با آواي. بود متمایز دیگران از صــداها از یکی اما ".ام تو

 وقاحت با و بود شده سروده تمام سادگی به که خواند می را اي مایه بی اشعار و گفت می سخن آهنگ با فقط شاعر. بود گذاشته
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 صدا. نامید مزاحم تهدیدآمیزترین و ترین موذي را آن صاحب زودي به جبرئیل که طوري به. داشت نمایانی تضاد مزاحمین سایر

 :گفت می

 چایی هم دارم دوست قهوه هم

 کنی می باهام تو که کارهایی هم

 :خواند چنین روز چند از بعد. کرد می قطع را مکالمه و. بگو بهش

 تُست نان هم دارم دوست کره هم

 تُست آن از دارم هرچی

 درآوردن نظم به گونه این در اخالقی غیر کامال و شـــیطانی چیزي اندیشـــید جبرئیل. بدهید او به هم را پیغام این کنم می خواهش

 .دارد وجود فاسد افکار

 لیمو کیک و سرخ سیب

 :کوچولو خانم اسم اینه

ــی نفرت و دقت با جبرئیل. ل. اَ ــاعر از مدتی تا پس آن از. لرزید خود به و کوبید تلفن روي را گوش ــد خبري ش  بی جبرئیل اما. نش

شت آن از حال عین در و بود صدایش شنیدن انتظار در اختیار شت وح  که بود بُرده پی ذهنش عمیق هاي الیه از یکی در شاید. دا

 .کند خواهد را او کلکِ همیشه براي سرانجام که است شیطانی همان اش کودکانه اشعار با جهنمی مزاحمِ این

* 

ــر آخرِ اما ــادگی به چه کارها ي همه س ــد تمام س ــان چه بدي! ش ــوتی تارهاي آن در آس  هاي نخ به که پذیر انعطاف و ظریف ص

 به اعتماد با و کرد عبور تلفن سـیسـتم بلند هاي سـیم از پابرهنه آکروباتی بسـانِ مطمئن، چه! کرد النه ماند، می باز شـعبده متحرك

 ماهرانه چه صلدین و! باشد کرده تن به فاخر پوششی که سیمایی خوش مرد مانند درست یافت، حضور قربانیش ي اندیشه در نفس

شی وقت  خاص تأثیر به هم او زیرا. نداشت تفاوتی خالص تیر با سرانجام که آن جز به گفت می سخن صدایی هر با و کرد می کُ

 گوش به یک به یک خجالتی، یا خشــن شــاد، و غمگین کند، و تند بم، و زیر گوناگون، صــداهایی -بود بُرده پی بندتنبانی اشــعار

ـــت ها واقعیت جهان از را او ادراك آوردند، می هجوم جبرئیل س ـــُ  می گرفتارش فریبکاري پودِ و تار در رفته رفته و کردند می س

ـــاختند ـــرانجام که این تا س ـــبناکی ي ماده چون را واقعی الی بودند، آفریده که وَقیحی و جِلف زنِ س  انظار از و گرفت بر در چس

 به را او که شـــیطانی هاي آیه بازگشـــتِ زمانِ. گرفت فاصـــله الی از اندك اندك پُردَوامش، اعتراضِ رغم علی جبرئیل. پوشـــاند

 ...بود رسیده فرا کشاند دیوانگی

* 

 بنفش بنفشه سرخه، سرخ، گل
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 ببخش رو اون نیست، تو شیرینی به شکر

 بی کرد می تحریک ســخت را جبرئیل اعصــاب که این از هرچند نمایاند، می ســاده و صــاف را خودش همیشــه مثل ".بگو بهش"

 .ماند می نوبالغ جوانان شعارهاي به گاه که طوري به گرفت، خاصی شتاب اشعار، ریتم پس آن از. نبود خبر

 واترلو به ره می وقتی

 هلو مثل شه می درست

 بستر به ره می وقتی

 مستر پوشه، نمی شورت

 :خواند می فقط که این یا

 لویا اَله لویا، اَله

 رام رام رام رام

 بود رفته] Hounslow[ هونسلو به یخزده هاي خوراك جدید فروشگاه گُشایش مراسم براي الی بازگشتند، لندن به وقتی سرانجام

 :زد زنگ بار آخرین براي تلفن که

 سفیده رُز گلِ بنفشه، بنفشه،

 لَمیده من کنار قشنگت الی

 بگذار کج کالهتو. خداحافظ

 .مکالمه قطع صداي. درر

* 

شت، خانه به کُن لویا اَله که هنگامی صمیم اش ریخته هم به آپارتمان سکوت در. بود رفته جبرئیل بازگ  اگر حتی بار این گرفت ت

َسف در  ي ادامه به تن کند، عشق اظهار و بخشایش طلب و بزند زانو برابرش در که این یا و بازگردد سویش به شرایط انگیزترین اَ

 سالیان طی که را هیمالیا هاي مجسمه کلکسیون. بود گرفته سختی انتقام آپارتمان تَرك از قبل جبرئیل زیرا. ندهد مشترك زندگی

 را نجات چتر سفید ابریشم هاي قله بود، کرده آب کشیده، بیرون فریزر از را یخزده اِوِرِست: بود کرده نابود بود، آورده گِرد دراز

ـــرپا پمباي که را چومولونگما ي قله فتح یادبودِ و بود کرده پاره پاره آورده، پایین تختخواب باالي از  آن روي داده، هدیه او به ش

 تبر این الی. (بود کرده تکه تکه تبر با ".نکنی امتحان دیگر اسـت بهتر اما آوردیم، شـانس بار این. بی بی الی به تقدیم": بود نوشـته

 .)داشت نگه آشپزخانه ي گنجه در خانه لوازم سایر با همراه را کوچک
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 ".بسوزي جهنم آتش در انشاءاهللا. بمیر و بیفت": زد فریاد خانه پایین معصومِ زمینی بِهِ به خطاب و کرد باز را پنجره

 .داد را خبر و کرد تلفن چمچا صلدین به رسید می گوش به اش گریه هق هق که حالی در وقت آن

* 

سلمه، جان شگاه همان دلنواز، باد ي مغازه و داغ موم ي شبانه کلوپ مالک م سانه فرو  کالرینت، -بادي سازهاي بهترین که اي اف

 آقاي بله، یافتی، نمی ها آن خوبی به هرگز گذاشتی می پا زیر را لندن تمام اگر که سازهایی فروخت؛ می را -ترومپت ساکسیفون،

سلمه جان ست به این وجود با. بود گرفتاري آدم م  وارد مبارکش سرِ گِردِ برق و رعد از اي هاله با مقرّب مَلِک وقتی خداوند، خوا

ضور آنجا در شد، مغازه شت ح سلمه. دا سمانی موجود آن با را مالقاتش و خوش بخت بود، واردي آدم تجارت امر در که م  و آ

 زیر و گذاشت می ویترین پشت را مخصوصی پوسترهاي بود تنها که هنگامی تنها رو این از. بود کرده پنهان کارمندان از الهی غیر

 بشارت نزدیک ي آینده در را حضرت بازآمدن ُشکوه رسانده، چاپ به مجالت و ها روزنامه در گزاف مخارج با که هایی آگهی

 که شرط این با فرستاد، می واالنس شرکت به وابسته عمومی روابط آژانس کمک به را ها آگهی. شد نمی دیده امضایش داد، می

ـــا وجه هیچ به نامش ـــود افش ـــیار] Fleet[ فلیت خیابان نگاران روزنامه که کذایی هاي آگهی در. نش  طور به یافتند می نمک با بس

سته شاره سرب  دیده خود چشم به را حضرتش جاللِ و ُشکوه کند ادعا تواند می که دارد قرار موقعیتی در دهنده آگهی": شد می ا

ست شد] Camden[ کمدِن در شاید. بَرَد می سر به لندن خود در ما میان در جبرئیل لحظه این در. ا  یا هال بریک در هم شاید. با

 قد بلند ي فروشنده سه اما ".کرد خواهد آشکار ما بر را خود دیگر ي هفته چند یا روز چند تا زودي، به اما -]Hackney[ هاکنی

شگاه سلمه. (بودند خبر بی ها این ي همه از دلنواز باد فرو ستخدام از م شندگان ا  من نظر به گفت می و کرد می خودداري زن فرو

ست را اش معامله نباید کس هیچ صیتِ وقتی دلیل همین به.) بدهد زن د شان ناخن کارِ صاحب شخ شک سره خ  تغییر دستخوش یک

شم به و شد شناسِ آن سوي به طوري دیدند خود چ شفته نا سمان از خدا پنداري که دَوَد می مو ژولیده و آ  کرده نزول زمین به آ

 به که موهایی اَرمنی، مارك شـلوار و کت رنگ، دو چرمی هاي نقش آن با مسـلمه. کردند نمی باور دیدند می که را آنچه اسـت،

ً نظر به پُرپشتش ابروي دو و بود شده شانه] Robert de Niro[ دِنیرو رابرت َسبک  آن دیگر این اما. آمد نمی کرنش اهل اصالً

 و رفت عقب عقب کنان تعظیم ".رسم می آقا به خودم": گفت می که حالی در و زد کنار دست با را هایش فروشنده. نبود مسلمه

 را اسکناس هاي بسته بود بسته پیراهنش زیرِ را کمربندش و کیف که ناشناس وقت آن شود؟ می باورتان. افتاد راه به یارو سرِ پشت

شته باالیی ي قفسه در که ترومپتی به و درآورد شاره بودند گذا ست خوب همین": کرد ا صالً ".ا  آقاي .بود نکرده هم نگاه آن به ا

. اســت آورتر تعجب همه از اینجایش و. آرمش می خودم. آرمش می خودم گفت می مرتب. رفت باال نردبان از بالفاصــله مســلمه

 ".است خودتان مال مغازه. کنم می خواهش -نه. آقا نه": کرد می تکرار! بکنید را فکرش مسلمه،. نگیرد هم را پولش خواست می

 می باید. است پادو مسلمه انگار. چپاند مسلمه کت باالي جیب در را ها اسکناس و پرداخت را ترومپت بهاي ناشناس، وجود این با

 قضاوت روز. شد نمی باورتان ".هستم خدا راستِ دست من": زد فریاد و برگشت فروشندگان طرف به مشتري سر آخرِ. دیدینش

 را ترومپت این": زد فریاد و گرفت او سر باالي را ترومپت غریبه مرد و زد زانو بود، زده سرش به انگار که مسلمه بعد. رسد می فرا

 آن ســرِ دُور که این براي. ایم شــده ســنگ پنداري -بودیم ایســتاده آنجا همینطور ما و ".بشــریت ي کننده نابود. نهادم نام عزرائیل

 .شد می ساطع سرش پشت در منبعی از گویی که بود نورانی اي هاله دیوانه ي حرامزاده
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 .هاله شنیدید، درست

ـــه ".بگویید خواهد می دلتان هرچه" ـــنده س  دو با را آن ما اما. بگویید خواهد می دلتان هرچه": گفتند می همه به بعدها فروش

  ".دیدیم چشممان
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 که را -سابق رابرتز سیلوستر -سیمبا اوهورو دکتر مرگ هال، بریک پلیس ي اداره رابط افسر ،]Stephen Kinch[ کینچ استیفن

. است میلیون در یک وقوعشان امکان که بود پیشامدهایی آن از: کرد توصیف چنین برد، می سر به بازداشت در محاکمه انتظار در

ً  را گارد افســر دو توجه و رود می آســمان به فریادش که شــود می وحشــتناکی کابوس چنان دچار خواب در ســیمبا دکتر ظاهراَ

 تأثیر زیر خواب حال در همانطور عظیمش ي جثه که رســند می وقتی دوند، می ســیمبا ســلول ســوي به فوراً دو آن. کند می جلب

 و شکسته سیمبا دکتر گردن: شنیدند خشکی صداي افسر دو. کند می سقوط زمین بر شده، بلند هوا به تخت روي از کابوس شوم

 .بود شده او آنی مرگ سبب

شکی کاله و لباس در که مرحوم، آن اندام کوچک مادر رابرترز، آنتوانت شت قیمتش ارزان م سر کامیونِ پ ستاده، کوچکترش پ  ای

شگَر حالتی با را عزاداري تور سخ و کرد سنگین سبُک را کینچ بازرس هاي گفته مدتی اندك در. بود زده پس صورت از چالِ  پا

 بی خورده کتک ســـگِ به حالتش که اي چهره. نمود پرتاب بازرس عقیم ي چهره و لق ي چانه ســـرخ، هاي لُپ ســـوي به را آن

شانی و نبود شباهت شت را "قارچ" آن از بدتر و "سیاهه جیمی" القاب از ن سر برادران سایر که هایی لقب. دا . بودند داده او به اف

ــان ــه که بود این منظورش ــا و خورد می غوطه جهل تاریکی در همیش  می هایی مأموریت به دهند قرارش جریان در که آن بی رؤس

ستندش سه ي همه سر آخر دفعه، این مثل که فر شکند سرش بر ها کوزه کا  برابر در رابرتز خانم. شود مالی گه پایش تا سر از و ب

ــمگینی جماعت ــگاه بیرون که خش ِ پاس ــتریت هاي پلیسِ ــروع بودند آمده گِرد اس  با دارند ها این که بدانید خواهم می": کرد ش

 به احترام ببینید کنید فکر خوب خواهم می شما از من. کنند می شرط ما ماندن زنده شانس سر بر دارند. کنند می قمار ما زندگی

 به که داد توضیح رابرتز کت وال آب پیک باالي از سیمبا، اوهورو وکیل جانسون، حنیف و ".دارد مفهومی چه ها این براي انسان

 زندان که دُورانی این در. اسـت شـده موکلش مرگ موجب سـلول ي طبقه دو تخت زیرین قسـمت از افتادن پایین پلیس، ي گفته

شور هاي ست؟ عادي غیر تختخواب باالیی بخش ماندن خالی اند، کرده پُر چنین را ک سته انگار نی شوند مطمئن اند خوا سی که ب  ک

سر، دو جز به شت لزوماً زندانی زدن فریاد دلیل دیگر طرف از. بود نخواهد سیمبا دکتر مرگ شاهد اف  هرچه. نبوده کابوس از وح

ــد ــیاه زندانی باش ــت س ــیر و بوده پوس ــت اس  حرفه غیر و تیز و تند" بعداً کینچ بازرس که گیري نتیجه هنگام حنیف. مأمورین دس

 مقایســه معروف، نژادپرســت ،]John Kingsley Read[ رید کینزلی جان هاي حرف با را رابط افســر هاي گفته خواند، اش"اي

ــنیدن از پس بار یک دید. کرد ــیاه مرد مرگ خبر ش ــتی س ــعار پوس  ".بروند باید هم دیگر میلیون یک. رفت یکی": که بود داده ش

 مبادا. بمانید گرم همینطور": گفت مردم به خطاب سیمبا، برادر والکوت،. بود ناخوشایندي و داغ روز. بود افتاده همهمه به جمعیت

 ".دارید نگه داغ را خشمتان. بشوید دلسرد

 مثل سرخ -بود نامیده "قزح و قوس نشریات" را ها آن بودند، کرده برپا جراید که اي محاکمه در شدن محکوم از پس سیمبا چون

سیاري -ُشل و گل مانند اي قهوه و سینما مثل آبی بیراه، و راه مثل زرد پاره، کهنه ستان از ب شی را وي مرگ سفیدپو  داوريِ  از نا
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 تر مثبت بس رأیی بود، سیاه و ساکت که دیگري دادگاه آن ولی. بود رسیده جزا به کُش آدم هیوالي: دانستند می الهی داد و عدل

 یاد از را گرما خفقان که کرد برپا شهر هاي خیابان در تنشی سیمبا مرگ از پس متفاوت، برآوُردِ دو این و بود کرده صادر او براي

 بودند،] Louis Farrakhan[ فَرخان لویی و خمینی قزافی، از سیمبا حمایت ي درباره مقاالتی از پُر قزح و قوس نشریات. بُرد می

 وار ســایه رغم به که آتشــی زدند، می دامن خود خشــم آرام آتش به جوان مردان و زنان هال بریک هاي خیابان در که حالی در

 .کرد می پنهان اذهان از را حقیقت نور بودن،

 "کن پاره شــکم" ،]Tower Hamlets[ هملت بُرج ي محله در] Charrington[ چرینگتون آبجوســازي پشــت بعد، شــب دو

سید قتل به] Hackney[ هکنی در ویکتوریا پارك بازي زمین نزدیکی در پیرزنی بعد، شبِ باز و آورد فرود را بعدي ي ضربه . ر

 را -نشد فاش جراید در هرگز که طرزي به -جسد دُور به مقتول جوارح و اعضا چیدن یعنی خود انگیز هول امضاي دیگر بار قاتل

 کرد عَرضه را انگیز شگفت ي نظریه این و شد ظاهر تلویزیون در خسته ظاهري با کینچ بازرس وقت آن. بود افزوده قتل دو این به

صوص ي شیوه به مقلد قاتل یک": که  دنباله به و -بود مانده مخفی دقت کمال در راز این هرچند -بُرده پی "کن پاره شکم" مخ

 هاي خیابان در حاضر پلیس نیروي بعدي، جنایت از پیشگیري براي که شد آن بر پلیس کمیسرِ بعد ".است پرداخته سیمبا از رَوي

 حذف را پایتخت ي هفته آخر فوتبالِ بازي ناچار به مقامات که افزود چنان را رِزِرو افراد تعداد و کند برابر چهار را هال بریک

 عملی پلیس نیروي افزایش: که کرد منتشر مضمون این به اي اطالعیه جانسون حنیف. بود آمده سر همه ي حوصله واقع در. کردند

ست افروز آتش و آمیز تحریک ست سیاه جوانان از هایی گروه خانه، پاگال و شاندار ي کافه در و ا سیایی و پو  آمدند می گِرد آ

ـــتی هاي اتومبیل با رویارویی براي که ـــکی داغ، موم کلوپ در. بودند آماده گش  هیکلِ  به برگزیدند "کردن آب" براي که عروس

 .رفت می باال همچنان بیرون و درون از حرارت. بود شبیه رابط افسر ریز عرق

 ســیاه هاي بچه. شــد می حمله شــهرداري هاي آپارتمان ســاکن پوســتِ ســیاه هاي خانواده به: گرفت می فزونی بار خشــونت وقایع

ست سه راه در پو شی صورت با جوانی خانه پاگال در. افتاد می راه به دعوا ها خانه قهوه در و دیدند می آزار مدر  رفیقش سه و مو

 شدند، بازداشت جرح و ضرب اتهام به بنگالی گارسون سه ها، گارسون با درگیري از پس و انداختند تف ها مشتري غذاي روي

 داخل صدا و سر بی که سیاه جوانان با پلیس آمیز خشونت رفتار از هایی حکایت. زدند می پرسه آزاد انداز تف چهار که حالی در

صوص هاي گروه به متعلق معمولی ظاهر با هایی، کامیون و ها اتومبیل  با را ها آن صدا و سر بدون هم باز بعداً و. انداختند می مخ

 اهل یا بنگالی سیک، جوانان از هایی گِردهمایی. بود افتاده ها زبان سر بر ها اقلیت میان در کردند، می پرتاب بیرون کبود سراپاي

شتند مهارت دفاعی فنون در که کاراییب سی مخالفین و -دا شت به شروع -ندیدند نگهبانی هاي گروه ها آن سیا  محل در زدن گ

ــر معروف هاي کافه به. کردند ــتند مایل گفتند می و زدند می س ــان به بالیی اند خوابیده وقتی نیس ــرش ــون حنیف. بیاید س  به جانس

 بخواهد جا هر و است آزاد قاتل که نیست این فقط کار اشکال": گفت کرد می زندگی او نزد حاال که صفیان، میشال اش، معشوقه

 ".ندارد را یکی این طاقت پلیس و خندد می سیمبا مرگ به دلش در بلکه برود،

 .نهاد پا جوشان هاي خیابان این به طالییَش شیپور نواختن حال در بود، بارانی نابهنگام که شبی فرشته، جبرئیل

* 
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 ماشــین نزدیک -برود تنها او بود نگذاشــته که -جاش جامپی همراه چمچا پمال، باشــد، شــب شــنبه که شــب همان هشــتِ ســاعت

سی شه عکا ستگاه ي گو ستون ای ستاده پُرجمعیت اي نقطه در بو ساس و بود ای ست شده تبدیل گر توطئه آدم یک به کرد می اح . ا

 آن بی دو هر. شــد نزدیک ها آن به آورد، می یاد به پمال که آن از بلندقدتر الغراندام، و دراز جوانی که بود ربع و هشــت ســاعت

 کوچکی آپارتمان سوي به جوان. چَپیدند اش قراضه رنگ آبی آپ پیک درون و افتادند راه به دنبالش آورند زبان بر اي کلمه که

 جوان همان که -رابرتز والکوت رســیدند مقصــد به که همین. راند می داشــت قرار ریلتون خیابان در اي کافه باالي ي طبقه در که

 کلیشه دالیل به اما آمدند، هاییتی اهل پمال نظر به که بودند آنجا هم دیگر مرد سه. کرد معرفی آنتوانت مادرش به را دو آن -باشد

شدند معرفی موارد، گونه این در متداول اي ستور رابرتز آنتوانت. ن شید زنجبیلی شراب این از": داد د  خوب هم تان بچه براي. بنو

 ".است

 بود شده نما نخ بزرگ نیمکت درون انگار که رابرتز خانم کرد، تمجید و تعریف سخت ها آن خدماتِ از والکوت که این از بعد

 و صورتی کوتاه جوراب شدند، می دیده سیاهش دامن زیر از و بودند کبریت چوب مثل باریکی از که اش پریده رنگ پاهاي به(

. بودند پسرم همکاران آقایان این": گفت. کرد شروع را کار.) رسیدند نمی زمین به نیمکت از که پاهایی بود، پوشانده بندي کفش

ست ممکن ظاهراً ضوعی خاطر به ا شته کرد، می پیگیري که مو شندش، ک ضوع همان اند گفته من به با  جلب هم را شما توجه مو

 سه از یکی ".کنیم همکاري یکدیگر با کنید، می نمایندگی شما که هایی کانال طریق از جدّیت با که رسیده آن وقت حاال. کرده

ــتیکی کیف هاییتی، اهالی نفر ــردي با رابرتز خانم. داد او به را رنگی قرمز پالس ــواهد کیف این در" :داد ادامه خونس  براي کافی ش

 ".دارد وجود پلیس محکومیت

 تکان سري رابرتز خانم. کردند تبعیت او از جامپی و پمال ".برسانم را شما باید حاال": گفت محکم صدایی با و برخاست والکوت

: که حرفش وســط پرید رابرتز خانم اما. گفت تســلیت مجدداً و کرد خداحافظی پمال. درآورد صــدا به را هایش انگشــت بند و داد

.بروَند در قِسِر ها قاتل این نگذاري بده قول فقط. جان دختر نکن خسته را خودت" " 

* 

ساند هیل ناتینگ به را ها آن رابرتز والکوت که بود ده ساعت  از بعد که نالید می سردردي از و کرد می سرفه بدجوري جامپی. ر

 کیف داخل انفجارآمیز مدارك کپی تنها که این از نگرانی به پمال که همین حال این با داد، می آزارش مُدام شپرتن در درگیریَش

 مدارك از خواســت می او. رفت همراهش هال بریک عمومی روابط دفتر تا اصــرار با کرد، اعتراف دارد دســت در را پالســتیکی

ستان از تن چند میان و بگیرد فتوکپی  هر شب آن ربع و ده ساعت که بود خاطر همین به. کند پخش اعتمادش قابل همکاران و دو

 باشد، شهر طرف آن که مشرق سوي به گرفت می اوج که توفانی میان در و بودند نشسته پمال ي عالقه مورد جی. ام اتومبیل در دو

 .راندند می

ـــتی گروه یک آن از قبل دقیقه پانزده ـــیک دارِ هیکل جوان هفت از مرکب گش  پل روي از چپیده، کاوالیه واکهال یک درون س

سنت ماالیان شتند می هال بریک جنوب در کر شان پل زیر از فریادي صداي که گذ  محل به را خود عجله با. کرد جلب را توجه

 ماهی مثل آبیَش به مایل سفید گیس کاله که پیرزنی جسد کنار از دست به چاقو که دیدند را اي پریده رنگ مرد و رساندند فریاد
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 هاي سـیک براي بود، افتاده پایین میشـیَش چشـمان روي تا بورش موهاي که قاتل، انداختن گیر. گریخت می بود شـناور کانال در

 .نبود مشکلی چندان کار جوان

 گفتند می. بود رســیده محله کنار و گوشــه به گوناگون شــایعات با همراه خطرناك قاتل دســتگیري خبر نرســیده، یازده به ســاعت

 هست طور هر خواهند می و اند داشته نگه بازجویی براي را ها سیک گشتِ. کند متهم را زنجیري ي دیوانه آن خواهد نمی پلیس

 زد و درگیري مختلف، نقاط در ها، میخانه تعطیلی از پس و شدند می جمع ها خیابان کنار در مردم. بگذارند سرپوش جریان روي

 غارت را فروشی ویدئو ي مغازه یک شکستند، را اتومبیل سه ي پنجره. آمد وارد هایی خسارت سرانجام و داد روي خوردهایی و

 و سرحال جمعیت که هنگامی شب، شنبه آن نیم و یازده ساعت یعنی مرحله، این در. کردند پرتاب هم آجر پاره چندین و کردند

ــالن و ها کلوپ هیجانزده، ــت گفت، می ترك را رقص هاي س ــرپرس  بریک مرکز باالتر، مقامات با مذاکره از بعد بخش، پلیسِ س

 .انداخت شورشیان جان به گیسخته لجام را پلیس نیروي و کرد اعالم شورش ي منطقه را هال

 درد به خیرخواهانه ظاهري با کرده، صرف فیلدز هال بریک به رو آپارتمان در کُن الی با را شام که چمچا صلدین حال، همان در

مام دوروییِ با و داده فرا گوش هایش دل لداریَش به ت ته د عد. بود پرداخ مان، از خروج از ب پارت بان در آ یا  مردانِ  از گروهی خ

ستیکی سپرهاي با که بود دیده را سر بر کالهخود  از و آوردند می هجوم سویش به منظم طور به دو قدم باش، آماده حالت به پال

 طبیعی ي غریزه از پوش زره دیدن با. بارید می سنگین بارانی چون نورشان که بود آسایی غول هلیکوپترهاي رسیدن شاهد سر، باال

 .دوید می شاندار ي کافه سوي به تمام سرعت با صلدین. کرد دویدن به آغاز نادرست جهت از ناخواسته و کرد اطاعت اش اولیه و

* 

 .رسند می سر داغ موم کلوپ به یورش از فیلمبرداري براي موقع به تلویزیون هاي دوربین

شت از که اي صحنه ست این شود می دیده دوربین پ شود فراموش -:ا سی که ن شم از دوربین عد سان چ ست محدودتر ان  تنها و ا

ـــت واقع نور در را آنچه  پنداري که اندازد می آن بر را خود زردِ نور چنان و کند می پرواز کلوپ باالي هلیکوپتري -گیرد می اس

 آســمان در دوربین اینک. تازد می دشــمنان بر حکومت ماشــین: داند می خوب را تصــویر این معنی دوربین. اســت ادرار ي فواره

ست سؤولینِ از یکی. ا سی ي بودجه جایی در خبري م صویب را هوایی عکا  به باال از چنان هلیکوپترها از یکی از خیز نیم و کرده ت

 چنان هلیکوپترها بادبزن صــداي. دهد نمی را هلیکوپتر این راندنِ زحمت کســی. کند می تیراندازي انگار که دارد برمی فیلم پایین

ـــت کرکُننده ـــتگاه هم مورد این در. کند می محو خود در را جمعیت قال و داد که اس ـــبط هاي دس ـــان گوش از ویدئویی ض  انس

 .دارند کمتري حساسیت

 روشــن را اش چهره ســالح نورِ که مردي.[ ایم کرده حفظ شــکل همین به اســت ســینما به مربوط چون را واژه این] Cut -کات -

َند می هم در ها سایه سرش پشت و گوید می سخن میکروفن در شتابان کرده،  دیواري ها سایه سرزمین و گزارشگر میان اما. لولَ

 هاي بمب: گوید می سخن جدّي و سنگین گزارشگر،. شورشی ضدِ مخصوص سپرهاي و کالهخودها با مردانی از دیواري: است

ست ستیکی، تیرهاي ساز، د . بیند می را ها ناگفته دوربین، اما. گوید می باز را رویدادها تنها البته و. غارت پلیس، شدن زخمی پال

ستگاهی دوربین ست د ست هم در را آن سادگی به توان می که ا  کرده مبدل ویژه شیئی به را آن شکنندگی، این و رُبود یا شک
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ست ست، پایبند سخت خطر از خود حفاظت به چون. دارد نیاز رنگ آبی ظریفِ خط و آن نظم قانون، به دوربین. ا شت ا  دیوار، پ

 .کند می جانِبداري دوربین که است این مفهومش: کند می نظاره باال از البته و دور از را ها سایه سرزمین و ماند می سپرگونه

ــعاع -کات - ــلحه ش ــن را جدیدي ي چهره وار اس ــرخ روي و رنگ و پژمرده هاي گونه با اي چهره. کند می روش  با چهره نام. س

ـــود می ظاهر یونیفورمش روي زیرنویس ـــفتن بازرس: ش ـــت که را آنچه دوربین. کینچ اس  انجام حال در نیک مردي: بیند می هس

 -است ناپذیر تحمل": گوید می بازرس. ببرد لذت آبجو نوشیدن از و باشد پدر تواند می حال عین در که مردي. ناممکن اي وظیفه

 وقت آن ".اند گرفته آتش شورش ضد پالستیکی سپرهاي کند، نگاه -است الزم پلیس براي. کند می حفاظت بهتر -ممنوع منطقه

 بعضی که هستیم متوجه ما": کند می اشاره مخدر مواد و بمب تولید هاي کارخانه سیاسی، خرابکاران شده، طرح پیش از جنایتِ به

 به توانیم نمی و خواهیم نمی هم ما اما. دارد وجود اعتراض و نارضـــایتی براي مواردي کنند احســـاس اســـت ممکن جوانان این از

شویم تبدیل جامعه شالق سی و نور همه آن دیدن از که حالی در بعد ".ب  این": داد ادامه بود یافته جرأت صبور و ساکت هاي عد

 فهمند می وقت آن. کنند مشورت کاراییب جزایر و آسیا افریقا، در اقوامشان با نیست بد دانند، نمی را اقبالشان و شانس قدر ها بچه

 به اینجا در اوضــاع. اســت محترم و ارزشــمند کشــورها آن مردمِ اعتراض که فهمند می. دارند آنجاها مردمِ را واقعی مشــکالت که

 از قبل است بهتر پس. نیست خبري نظامی کودتاي و شکنجه کشی، آدم از اینجا در. نیست بد هم قدرها آن بسنجید، که نسبی طور

 ي جزیره زحمتکش مردم. داشته امنیت و آرامش همیشه ما کشور گوید می و ".بدانند را دارند آنچه قدر بشود، دیر خیلی که این

 کلوپ احشاي و امعا از که هایی انسان نیزاَشکال و -بیند می را دردمند هاي آدم و آمبوالنس برانکار، چند دوربین سرش پشت -ما

شیده بیرون داغ موم سمه دوربینی. شوند می ک سد می باز را قدرتمندان هاي مج ضیح کینچ بازرس. شنا  کلوپ این در دهد می تو

ــمه ــمش و پزند می اي کوره درون را ها مجس ــته هم را اس ــالً کار این که من نظر به تفریح، اند گذاش  دوربین -ندارد تفریحی اص

 نکند. دهند می گند بوي انگار آدمخوارها، مثل یا نیست؟ جادوگرها مثل حالتشان. کند می نظاره میلی بی با را مومی هاي مجسمه

 دور چندان نه اي فاصله در که بیند می را چیزي. بیند می را شکسته هاي پنجره دوربین -اند؟ بوده مشغول سیاه جادوي به اینجا در

ست اتومبیل یک: سوزد می ست ها این از یک هیچ ي نتیجه نمایاندن یا درك به قادر دوربین. مغازه یک و ا  خیابان دارند مردم. نی

 .سوزانند می را خودشان هاي

شگاه یک اینجا -کات - ست ویدئو فرو شنند همه ها چراغ. ا ستگاه چندین و رو ست مانده باقی ویترین در تلویزیون د  دوربین،. ا

ستِ این شا تلویزیون ي هذیانزده خودپر  -. شوند می دیده کادر در تلویزیون چندین و رود می پس لحظه یک بعد و کند می تما

ست جدّي آدم یک ي کلّه اینجا -کات شو را آن نور که ا ست  آدم. کند می صحبت قانون بی هاي آدم ي درباره کلّه. دهد می ش

 کشتارهاي به دست که امروزي هاي کش آدم اما. کردند می دفاع ضُعَفا از ها آن. کردند می زندگی گذشته در که قانونی بی هاي

 وَجه. شده خالی هویّت از شخصیتشان و دیده آسیب روانشان بیمارند، ها آن. اند داده دست از را قهرمانی بُعد این زنند می جمعی

 این شاید -مانَد می مذهبی فرایض انجام به دقت فرط از که روشی. است معین روشی حفظ در بیمارگونه دقت جنایات، این تمایُز

 یا -شوند مبدل ستاره به صباحی چند و بیایند بیرون گمنامی از که رو این از. کنند می جنایت توجه جلب براي مغز تهی هاي قاتل

 می کســی -.خود بردنِ میان از یعنی معشــوقه کشــتن: جویَند می دیگري در را آن تجلی که اســت مرگ آرزوي دلیلش که این

ــد ــت؟ ها مادربزرگ قاتل -پرس ــکم جک همان نکند کیس ــد کن پاره ش ــرار کلّه. باش رور که ورزد می اص ــَ  جز چیزي واقع در ش

 نیست؟ ها شورشی همین منظورتان -خوانَد می چالش به را او جمعیت میان از کسی. گرداییده تباهی به که نیست قهرمان برگردانِ
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 ویدئوفروشــی هاي مغازه غارت ي درباره او. خورد می تأســف امروزي جوانان اِفراطی گرایی ماده از و دهد می تکان را خود کلّه

ــخن ــیدي، بوچ مانند قدیمی قهرمانان تکلیف اما -.گفته نمی س  Butch Cassidy,the[ الیت مون کاپیتن و جیمز برادران کاس

James brothers, Captain Moonlight [کات -زدند؟ نمی بانک مگر کردند؟ نمی دزدي شان همه مگر. شود می چه- 

 .نمانده باقی هیچ تلویزیون هاي دستگاه از. گردد برمی ویدئوفروشی ویترین پشت به شب همان بعداً دوربین

 ها آدم رسانده، پایان به مومی هاي مجسمه با را کارش اینک که پلیس. است داغ موم کلوپ وُروديِ درِ مراقب آسمان از دوربین

شد می بیرون آنجا از را شدگان روي بر دوربین. کِ ستگیر  دوخت شلوار و کت که مردي آلبینو، قد بلند مرد یک: کند می مکث د

 باشـد، گراییده تباهی به که اسـت دِنیرویی رابرت به شـبیه درسـت و پوشـیده.[ معروف هاي خانه خیاط از -ارمنی جورجیو] ارمنی

ست حدوداً بدخُلق جوان یک ساله، پانزده چهارده جوان دختر یک شان. ساله بی  را ها چهره این دوربین. شود نمی دیده جایی نام

 آن مالک و کلوپ ي گرداننده به واال پینک به معروف سوسانکورام، جُرمِ. شود می رو کم کم ها واقعیت حال این با. شناسد نمی

ـــلمه، جان ـــیعِ عملیات اجراي مس ـــت مخدر مواد فروش و خرید وس ـــت قیمت ارزان مخدر مواد نوعی] crack کِرَك -اس  ،.[اس

 در خوش باد یعنی مسلمه، موسیقی آالت فروشگاه کارمند دارد اختیار در را مواد این که مردي. اي قهوه ِشکرِ کوکایین، حشیش،

 داغ ویدئویی هاي فیلم و قوي مخدر مواد نامعینی مقدار آن از که است استیشنی مالک شده دستگیر مردِ این. است نزدیکی همین

ست به ست صفیان آنیتا جوان، دختر نام. آمده د سیده قانونی سن به هنوز. ا شروب گویند می. نر شد می فراوان الکلی م  کنایه و نو

 و بدکاري ي سابقه دختر، که شود می گزارش همچنین. داشته جنسی ي رابطه شده دستگیر مردانِ از یکی دستکم با که زنند می

 خوراك خوش شایعات این بین روشن نگار روزنامه یک. است الحال معلوم دختري پس. داشته هم را بنام جنایتکارانِ با معاشرت

ـــاعت چندین را  ها آن: داغ موم کلوپ و واال پینک. پیچیده جا همه آن از پیش خبر اما. کند می تعارف ملت به حادثه از بعد س

 .است جنگ اعالم ي مثابه به این و -اند کرده یکسانش خاك با -اند کرده داغان را کلوپ

 .نیست آن دیدن به قادر دوربین که دهد می رخ هایی مکان در دیگر وقایع از خیلی مانند نیز این البته و

* 

 :جبرئیل

 یا زده غذا به لب که آن بی شهر در زدن پرسه روز چند از بعد زیرا. بَرَد می سر به رؤیا عالَم در پنداري که است طوري رفتنش راه

ــد، نهاده هم بر دیده ــوم ترومپتِ که حالی در باش ــادش پالتوي جیب درون عزرائیل به موس ــت، دامان در گش  میان تفاوت دیگر اس

شخیص را بیداري و خواب ضور جا همه در و بودن کل داناي فهمد می حاال -دهد نمی ت شتن ح  در حال عین در زیرا چه، یعنی دا

 رو پیغمبر تخت کنار که دیگر جبرئیلی آنجا بَرَد، می رنج کُن لویا الی خیانت از که است جبرئیلی اینجا بَرَد، می سر به روایت چند

 بیرون خفا از تا اســت اي لحظه انتظار در و نگرد می دریا ســوي به را زائران ســفر پنهانی که دیگري جبرئیلِ باز و ایســتاده مرگ به

 ســوي به بیشــتر هرچه را او که حریف کند، می احســاس را حریف ي اراده نیروي دیگر روز از بیش روز هر که جبرئیلی یا و آید

 صلدین دوستش ي چهره و است اندیش نازك و گر حیله که حریف،. دهد می سوق واپسین کشمش جهت در و کشانَد می خود

. نیندیشد خود حفظ به دیگر تا آورد بیرون نگرانی از را جبرئیل خواهد می حریف -را راستینش دوست صلدین، -گرفته خود به را

 .دریابد را خداوند ي اراده تا کوشد می و زند می پرسه لندن هاي خیابان در که جبرئیلی دیگر بار و
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 باشد؟ خداوند خشم اِبراز ي وسیله است قرار آیا

 او؟ عشق یا

شته جبرئیل آیا ست انتقام ي فر شایش؟ یا ا شت ترومپتِ و بخ ست می که این یا مانَد می باقی او جیب در آیا ساز، سرنو  را آن بای

 بنوازد؟ و آورَد بیرون

ــیت: بود خواهد چه کشــتیَش ي مســابقه ي نتیجه و -کند می انتخاب را کدام بدانم خواهم می. نمایانم نمی را راه او به من  شــخص

 .کند می روشن را آن ي نتیجه زدن زمین بار یک یا تسلیم دوبار افتادن، خاك به دوبار. است آزاد زورآزمایی. سرنوشت هماورد

 .دهد می ادامه خود راه به سیارَش هاي روایت با گرفتن کشتی حال در جبرئیل و

ست کافی نامش بُردنِ تنها. لویا اله: کند می را هوایش سخت گهگاه ساندش، اوج به تا ا صله اما بر  یاد به را شیطانی هاي آیه بالفا

 .کند می منصرف او از را خود افکار و آورَد می

ـــیپوري ـــیده وقتش هنوز. کند می خودداري جبرئیل اما طلبد می نواختن دارد جیب در که ش  باید چه -جوید می اي چاره. نرس

 .زند می پرسه شهر هاي کوچه در همچنان و -کرد؟

ــبانه هاي پنجره از یکی از چشــمش ــفحه به ش ــود می دیده زنی ي چهره. افتد می تلویزیون یک ي ص  ایرلندي که برنامه میزبان. ش

م توانید می که چیزي بدترین -کند می مصــاحبه دیگري معروف ي گوینده با اســت مشــهوري  می فکر اُه، -چیســت؟ کنید مجســّ

سمس شب در ماندن تنها. بله اُه مطمئنم، نه کنم، ست چیز بدترین کری ستی که چنان خودت با شوي می مجبور. ا . شوي روبرو ه

 بی روز آن تاریخ از که جبرئیل. اســت همین زندگی آیا پرســی می خود از و نگري می گیر ســخت و زمخت اي آینه در نه؟ مگر

ـــت خبر ـــتاب همان با حریف آینه، در. رود می پیش همچنان اس ـــود می نزدیک او به ش  می فرا کرده، باز هم از را بازوهایش. ش

 .خوانَدَش

ستد می هایی پیام برایش شهر ست همانجایی اینجا گوید می. فر شاه که ا صمیم پیش قرن سه هلند پاد . کند اُطراق آن در گرفت ت

ــهر از خارج دِهی اینجا روزها آن ــت از یکی در بود، ش ــبز هاي دش ــرس ــتان س ــاهِ وقتی اما. انگلس ــمیم هلند ش  گرفت، ماندن به تص

 ایستاده جاي بر همچنان که بَناها آن. دهند جاي درخود را درباریان تا بردند آسمان به سر هلندي سبک به سرخ آجر از ساختمانی

ستند قدرت از دور به مهاجران ي همه کنند می زمزمه اند،  گونه به آن از را تو سرزمین رسیدند، سر خود روابط و نیازها با آنان. نی

 مکانی -لُند پارك در که هنگامی سوم ویلیام -نیست حکمفرما حال همه در منطق. دهد می هشدار شهر اما. کردند مجسم تازه اي

 .شکست اش شاهانه گردن زمین با تصادم هنگام و افتاد زیر به اسب از بود سواري مشغول -بود رسانده تمدن به که

 نیستند، دیگر کنند باور خواهند نمی که مُردگان از بزرگی جماعت. زنند می قدم که یابد می جسدهایی میان را خود روزها بعضی

ــاد ــی اجس ــورش ــوار اتوبوس روند، می خرید کنند، می رفتار زندگان مانند هنوز که ش ــوند، می س  می باز خانه به زنند، می الس ش

شق تا گردند شند می سیگار بورزند، ع  و. گردید باز قبر به ها، رفته در گور از اي اید، مُرده شماها زند می فریاد آنان به خطاب. ک

 .کنند می تهدیدش مُشت با یا و گیرند می شرمسار ظاهري یا خندند می یا شوند می رد او به اعتنا بی ها آن
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شخص شکل شهر. دهد می ادامه خود راه به شتابان و شود می ساکت وقت آن ست از را خود م ضیح. دهد می د  این از جهان تو

 .است ناممکن پس

ــحنه ــت. آیند می بیرون مِه درون از باز و بازند می رنگ مِه درونِ و آمیزند می هم در حریف هیکل و پیغمبر هجرت هاي ص  درس

ـــت متعالی ي پرنده همان که الت، -ال اَلی، مانند  از پیش ها مدت: آوَرَد می خاطر به اینک. داریم را آرزویش که اي پرنده. اس

 و مکد می را خود شــســت که هنرمندي -کند چاپ و آوري جمع را ها آن خواهد می بود گفته. بود کرده صــحبت جامپی اشــعار

ست گفته الی به -دارد جهنمی نظرات ست دکتر قرارداد مثل این ا شاره] Faustus فاو شهور قهرمانِ به ا ست شیطان با.[ گوته م . ا

 در هم آن( مقابل در و کند فدا را زندگیَش اســت حاضــر نیز نویســنده. کرد قدرت ســال دوازده ده فداي را ابدیت فاوســت دکتر

 .است شیطان با بُرد حال هر در بود گفته جامپی. بماند جاودان آینده نسل تا الاقل بلکه ابدیت، نه) کند یاري بخت که صورتی

سد؟ می چه شاعر اما ست انداخته راه صدا و سر جبرئیل ذهن در آنچه. شعر نوی ست؟ چه از قلبش. شعر هم باز ا  شعر، هم باز شک

 .شعر

 لُپ فقط تو. بشـــوند واصـــل دَرَك به شـــان همه بگذار. زودباش. بیاور در مرا: زند می فریاد پالتو بزرگ جیب از عزرائیل ترومپت

 شادیه وقت دیگر بیا. بنواز توت توت سوتی و کن باد را هایت

 آلفاویل ماهاگونی، ،1 ي شماره استریپ اِیر. کثیف شهر این نه: نیست لندن خودِ این. ناپذیر تحمل بخارآلود، داغ،. است گرم هوا

]Airstrip, Mahagonny, Alphaville . [بابیلو آشوري زبان در. بابِل. شوند می هم در اش آشفته ذهن در مختلف هاي زبان 

 .لندن بابی. خدا باب: بوده

 است؟ کجا اینجا

 و -پانکراس ســنت برج کینگزکراس، -لندن شــمال قطار ایســتگاه: زند می پرســه صــنعتی انقالب معابد پشــت هدف بی شــبی -بله

 .گیرد می کُشتی خود با حال عین در فرشته جبرئیل

ــتن هاي المپ نور زیر درها کنار رویی و بَر خوش هاي جنس عجب اما: خدا راه ــتاده تنگس ــه را هایی لذت چه و اند ایس  می عَرض

ـــان کیف با! کنند ـــیده توري جوراب و اي نقره دامن که هایی این. کنند می جذب را آدم چرخاندنش  هاي جنس تنها نه اند، پوش

 به شبیه و کوتاه زندگیشان ي قصه. است ارزان هم بهایشان بلکه ،.)ندارند بیشتر سال پانزده و سیزده متوسط طور به( هستند جوانی

ست هم  و اند رانده بیرون خانه از گیر سخت و مذهبی والدین را همه. شود می نگهداري دیگري جاي که دارند اي بچه همگی. ا

 است، جنس جنس باشد هرچه. زنند می جیب به را درآمدشان درصد نود چاقوکش پااندازهاي. نیستند سفیدپوست کدامشان هیچ

 .باشد هم بُنجُل که ویژه به

 وُفور این. گیرند می شــتاب هایش گام ابتدا. فرســتند می درود نور زیر و ســایه درون از رود می خدا راه به که فرشــته جبرئیل به

ستد، می کند، می یواش بعد اما دارد؟ من به ربطی چه ماده اجناس  می صدایش ها المپ نور زیر و ها سایه میان از دیگري چیز ای

ستدعاي یا نیاز. نیاز زند، شت که را کالمی بی ا شه این ضعیف صداهاي پ ست پنهان پوندي دَه هاي فاح  رود، می باز. شنود می ا

سته ست ها آن تمناي. کند می مکث آه  کرده گیر نامریی هاي قالب به که هایی ماهی مثل حاال چه؟ تمناي. دارد می نگهش که ا
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 به ها چهره و گریزد می ها باسن از قِر: کند می تغییر رفتنشان راه نوع شوند می نزدیک او به که حالی در. آیند می سویش به باشند

 می و هستم؟ که من کنید می فکر پرسد می. زنند می زانو رسند می جبرئیل به تا. نمایانَد می را حقیقیشان سن آرایش سنگینی رغم

 حاال مثل هم وقت آن. پرده یک پشت ام، کرده مالقات دیگر مکانی و زمان در شما با. دانم می را شما نام من": بدهد ادامه خواهد

 زیباي ماریه، یهودي، ي رحانه مخزومی، ســلمه اُم جُویریه، صــفیه، میمنه، زینب، ســوداه، رامله، حفصــه، عایشــه،. بودید تا دوازده

 جز فرشـــته یک مگر. شـــود می آشـــکار وِي بَر آورند زبان بر کالمی که آن بی آرزویشـــان. اند زده زانو ســـاکت ها آن ".قبطی

 آنان و طبیعتیم نیروهاي ما. کنند می تحمیل ما به را شان اراده مؤمنین. بازي شب خیمه عروسک هست؟ هم دیگري چیز عروسک

ستان بعدازظهر در زنبورها صداي مانند وِزوِزي گوشش در گرما. است سنگین پایش و دست. مایند سروَرانِ  راحت. پیچید می تاب

 .رفت حال از. شد

 .رود نمی حال از اما

 .ایستد می پااندازها انتظار به اند، زده زانو که کودکان این میان در

 .نوازد می و بَرَد می لب به را نابودکننده، عزرائیل شیپورش، تنها رسند، می سر وقتی سرانجام و

* 

 و پیچد می ها شعله از اي پیله در ابتدا شوند می نزدیک که را مردانی زد، بیرون طالیی ترومپت دهانِ از آتش جوي که این از پس

.بَرَد می پی اَمر واقعیتِ به جبرئیل. مانَد نمی باقی چیزي هایشان کفش از حتی که کند می خاکستر چنان سپس  

 جیب در را عزرائیل. رود می هال بریک ي محله سوي به بار این. گذارد می سر پشت را روسپیان اِمتِنانِ و افتد می راه به دیگر بار

 .است روشن برایش چیز همه دیگر حاال. است نهاده گشادش

 سینه در که اي فرشته. دارد کف به را الهام ِسرِّ و آورَد می در سخن به را برگزیدگان که اي مالئکه. است مقرّب مَلِک جبرئیل او

ستجو مردان و زنان ي ست ترین نهانی کند، می ج شان خوا ضا او. کند می تبدیل واقعیت به را آن و یابد می در را ها های  کننده ار

.است عنقا سَروَرش و است شیشه درون جِنّ جبرئیل. است آرزوها ي برآوَرَنده و تمناها و ها عطش  

 این. ببارد آتش بگذار -باشد چنین خُب. دهد می تکان سر -کند می استنشاق را آن دارد؟ خود در را آرزو کدام شب نیمه هواي

 .رسد می پاکی به شود می خاکستر انتها تا وقتی فقط و جویَد می ها شعله در را خود پاالیش که است شهري

 بگذار. آمده خشم به که است خداوندي داوري آتش این": کند می ادعا سرکش شبِ به خطاب فرشته جبرئیل. آتش باران آتش،

 ".شوند بلعیده آن توسط و برسند خود دلِ خواستِ به آنان

شته دیوارها روي. کند می اش احاطه هزینه کم بلندِ هاي ساختمان ست شعاري ".خورَد می را سفید گه سیاه،": اند نو . تکراري ا

 یکی نام و است تغییر حال در چیز همه اما]. Isandhlwana, Rorke?s Drift[ دریفت رُرکِز وانا، سانده: دارند نام ها ساختمان

 پایین و ها پایه زیر شکل بی خالء در اما. اند ایستاده استوار ها پایه بر ساختمانی هاي بُرج. اند برگردانده ماندال به را ها ساختمان از

 دوچرخه، پنچر و شل هاي چرخ قراضه، هاي اجاق: شود می تلنبار مصرف بی اشیاي و آشغال و کشد می زوزه همواره باد ها، بُرج
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 آشغال پالستیکی هاي کیسه از گرسنه هاي سگ و ها گربه که سبزیجاتی ي مانده باقی عروسک، پاي در، ي شکسته هاي تخته

 خیاالت شده، رها آمال کار، جویندگان ي شده پایمال آرزوهاي کنسرو، هاي قوطی گرم نیمه خالی هاي پاکت اند، کشیده بیرون

 در. است زدن زنگ حال در که حمام وان یک و شده استفراغ وحشت فزاینده، تلخی یافته، توسعه خشم نشده، برآورده توقعات و

ستاده صاف جبرئیل. حرکتند حال در مختلف جهات در سرعت به ساکنان گروه که حالی ست ای ضی. ا  به سالح) همه نه( ها بع

 .نوازد می و بَرَد می لب به را ترومپت آرام او. سیاهانند کنار در سفیدپوست جوانان جا همه. چاقو بطري، چُماق،: دارند دست

سفالت روي آتش کوچک هاي غنچه شیا تل سوي به و زند می جوانه آ شغال و ا  دامن رفته باد بر آرزوهاي و انداخته دور هاي آ

 ي همه به آتش هاي شعله. دهد می بیرون خود از رنگ سبز ي شعله و سوزد می شب سیاهی در حسادت کوچک تل. کشد می

ضافی سوخت از. آیند می در قزح و قوس هاي رنگ  ها آن و دَمد می بیرون به شیپور از را آتش کوچک هاي گل او. نیازند بی ا

سفالت روي دلیلی یا سوختنی مواد هیچ بی صند می آ ست صورتی گل یک اینجا. رق شد؟ باید چه آنجا! ا  رُز گلِ یک: فهمیدم با

سترند، می دامن و شوند می باز ها غنچه حاال و -اي نقره شان سوي به روند، می باال سرعت به ها بُرج کنار از گ سایگان ست هم  د

 هایش نهال رویِشِ که باغی. کنیم تماشا را روشن باغی که مانَد می این به. سازند می رنگین هاي شعله از پَرچینی و کنند می دراز

 راه زودي به فزاینده رشــدي با ها بوته و شــکنند می ها غنچه دهند، می غنچه هایش نهال که باغی. گرفته شــتاب برابر هزار چندین

 دَرهمی هاي شاخه و اي افسانه هاي باغ دیگر با خود درخشش با که پیچیده هم در متراکمِ هیوالهاي از باغی. کنند می سد را عبور

 .زند می برابري کُوس روییدند، خفته زیباي قصر اطراف که

شد خفته اندرون، در که زیبایی از اینجا در اما ست خبري با شته جبرئیل تنها. نی ست فر  هال در. زند می گام آتش از دنیایی در که ا

 آویخته ها پنجره سوي آن پرده چون که هایی شعله و آتشین دیوارهاي با اند، شده ساخته آتش از که بیند می هایی خانه استریت

 به است رودي مُذاب، است، سرخ گرما از خیابان. دَوَند می زنند، می گام آتش از پوشیده یا آتشین پوست با زنان و مردان و -اند

 هاي دندان و موها -کند می برآورده را هایشان خواسته -زند می شیپور مسرّت با او و است ور شعله چیز همه و همه -خون سرخی

 .کنند می پرواز سر، باالي در ور شعله هاي بال با پرندگان و سوزند می ها شیشه کند، می دود و است سرخ شهروندان

 افقی اش جاذبه نیروي. است سیاه ي دایره ناپذیر مقاومت مرکز است، گرداب چشم است، مغناطیس. است نزدیک سخت حریف

 .هستم اینجا من طرف، این از: زند می صدا حریف. نیست آن از فرار به قادر نور، نه و جبرئیل نه که سازد می

ــري اینجا در و ــت، قص ــت کافه یک نیس ــاهزاده جاي به. دهند می اجاره را باالیش ي طبقه هاي اتاق که اس  زنی هم خفته خانم ش

ـــوهرش، تخت پَهلوي زمین، روي کنارش در و افتاده بیهوش دود از خفگی، حال به غمگین ـــابق، معلم و حاجی ش ـــفیان س  نیز ص

 به و اند ایســتاده ها پنجره کنار چهره بی هاي آدم گرفته، آتش که شــاندار دیگرِ جاهاي در که حالی در. اســت بســته نقش بیهوش

 .)ندارند دهان که ها آن. (بکشند فریاد توانند نمی آخر. طلبند می کمک دست دادن تکان با اَسَفناکی وضع

 !زند می شیپور دارد: حریف

 .ایستاده شاندار ي کافه آتش مقابل که است خودش آهان،

 .پَرد می فرشته دست روي ناخوانده عزرائیل
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شف به تواند می هم مقرّب مَلِک حتی  یک در -افتد می صلدین نگاه به فرار ي لحظه در جبرئیل نگاه وقتی. شود نایل شهود و ک

 می قدم فیلدز هال بریک در چمچا همراه که بیند می را خودش -افتد می فرو دیدگانش برابر از حجاب انتها، بی و زودگذر آنِ

شته زند، صی راهپویی، یک در گمگ صو سرار ترین خ شق ا سراري همان -گوید می فاش کُن لویا اله با را ورزیَش ع  آن بعداً که ا

 همان کند، می کشــف را حریف یگانگی قابلیت جبرئیل اینک اما -کردند می زمزمه تلفن از متعدد صــداهاي با ها فطرت پســت

 همان: کرد می هم اصرار بود، هم خجول اما. کرد می توهین که همان بدهد، بیرون هم حلق ته از را صدایش تواند می که حریفی

 به اسـتتار براي دشـمنی که بَرَد می پی بار نخسـتین براي فرشـته جبرئیل اینک و. گفت می هم شـعر و -!بله -بود هم زنک خاله که

 پلیدي، این خالصه. نیست کار در نیز او کالبد در جهنم ساکنان از یکی حلول یا الطبیعه ماوراء نیروي هیچ و نیامده در چمچا شکل

ــلدین خود خارجِ ــه از یکی از بلکه ندارد، وجود ص ــت هاي گوش رِش ــِ ــده بیرون او س ــرطان چون را خود و ش  او ذهن تمامی در س

ـــانده نابودي به او روح در را ها نیکی ي همه پراکنده، ـــانده، انجام به کاري پنهان و گري حیله با را کارها این ي همه و کش  به رس

 می ادامه خود پلید رشد بر گري موذي با ظاهر، این از استفاده با که حالی در کرده، می نشینی عقب ظاهراً اوقات بعضی که طوري

ــت تردیدي اکنون و داده، ــلدین از چیزي دیگر حاال. گرفته فرا را وجودش تمام که نیس  که پلیدي ي تیره آتش جز نمانده باقی ص

شد می زبانه روحش در  شعله این حقیقتاً. بلعد می را کش نعره شهرِ این رنگ چند آتش که کند می آب ذره ذره را او چنان و ک

 .ندارند شباهتی معمولی آتش یک زیباي هاي شعله به ابداً و اند شده نفرین و انگیز وحشت پلید، هاي

 ي کافه درِ سوي آن باشد، "قدیمی دوست سپونو،" همان که چمچا صلدین: کشد می زبانه آسمان به هالل شکل به آتش اینک

ــاندار ــود می ناپدید ش ــوراخ همان این. ش ــیاهی س ــت س ــد، می انتها به اطرافش در افق که اس  دنیا ندارد، وجود دیگري امکان رس

ـــود می کوچک ـــدت به جبرئیل. گردد ختم ناپذیر مقاومت و یگانه ي نقطه این به تا ش ـــیپور در ش  ي کافه بازِ درِ از و دمد می ش

 .شود می وارد شاندار

* 

 بنفش به رو قرمزِ آجرِ روکارِ با بود اي طبقه یک هیوالي بود داده جاي خود در را هال بریک عمومی روابط شوراي که ساختمانی

. بود شده ساخته دُوران همان در و رسید می نظر به جالب شصت هاي سال در که پناهگاه به شبیه چیزي. گلوله ضد هاي پنجره و

 درِ  به تا یافت می امتداد ســـاختمان کنار که شـــد می باز باریکی راهروي به رو انترفون ي بوســـیله در. نبود آســـان هم آن به وُرود

 .بود شده مجهز دزدگیر مخصوص آژیر به بود قفل همیشه که در این. رسید می دیگري

 مقامات. داشتند اختیار در را اصلی کلید که بوده مردي و زن همان کارِ احتماالً. بودند کرده خاموش را آژیر این که شد معلوم بعداً

 سوزي آتش اثر در که خرابکار، مردِ همدستِ زنِ. بودند شده ساختمان وارد خرابکاري قصد به نفر دو این که کردند اشاره رسمی

 ســوخته آتش در تبهکاران ي همه چون و نبود روشــن خیانت علت. اســت بوده عمومی روابط دفتر خودِ کارکنان از شــده، خفه

 .بود "فردي مقاصد به رسیدن" داد شود می که توضیحی تنها صورت هر به. شود روشن هرگز رفت نمی تصور بودند،

 .گذراند می را حاملگی آخر هاي ماه مقتول زن. بود انگیز اَسَف ي واقعه

 و عمومی روابط شــوراي ســاختمان ســوزي آتش میان "اي رابطه" بود کرده تهیه را وقایع گزارش که کینچ اســتفن بازرس نظر به

 سوزي آتش مسؤول و اصلی خرابکار احتماالً. بوده موجود بود، مُرده اینک که مَردي خرابکار دومین زیستِ محل شاندار، ي کافه
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شوقه که زن و بوده مرد همان سرش منزل در همچنان حال عین در و بوده اش مع سته، می هم ست آلت زی  انگیزه البته. گرفته قرار د

 با که اِفراطی چپ هاي گروه وضع اما. بودند مشهور اِفراطی عقاید داشتن بر طرف دو هر -گرفت نادیده شد نمی هم را سیاسی ي

ــفته قدري به بودند ارتباط در ها آن ــان ي انگیزه از که بود آش ــد نمی واقعیش ــر ش ــت وجود هم امکان این. آورد در س  هر که داش

ست به جنایت شد گرفته صورت متفاوت هاي انگیزه با اما مرد، همان د  کافه مالکین سوي از که بوده مُزدوري جانی او احتماالً. با

 شرکت از سوزي آتش از بعد خواستند می ها آن. بود شده اجیر -بودند داده دست از را خود جان سوزي آتش در که -شاندار ي

 .بود کشیده آتش به اش معشوقه انتقامجویی حس ارضاي براي هم را عمومی روابط شوراي مرد، احتماالً. بگیرند خسارت بیمه

 پروژه و کاغذها میزها، روي نفت زیادي مقدار. نبود تردیدي گرفته صورت عمداً عمومی، روابط شوراي سوزيِ آتش که این در

 زود چقدر نفت آتش نیســتند متوجه ها خیلی": گفت نوشــتند می تند تند که نگاران روزنامه به خطاب کینچ بازرس. بود ریخته ها

 ادامه بازرس. بود شده متوسل دندانپزشکی سوابق به شناسایی براي پلیس که بود سوخته چنان خرابکار دو جسد ".کند می سرایت

 .پایان. بودند فتوکپی دفتر در دو هر که است این دانیم می که چیزي تنها داد

 .هست هم باز

سدس یک ي درباره مثالً -دارم سؤال تا چند شن بنز مر ستی  پمال جیِ اِم اتومبیلِ بعداَ و رابرتز والکوت کامیون ابتدا که رنگ آبی ا

 در مرســدس، از شــدن پیاده از بعد و داشــتند چهره به غریب و عجیب هاي ماســک که مردانی ي درباره. کرد می تعقیب را چمچا

 باشــد هر چون. گذشـت سـاختمان این دفاتر در آنچه ي درباره. شـدند داخل زود به کرد، می باز را وُرودي درِ قفل پمال که حالی

 پالستیکی کیف شدن مفقود ي درباره باألخره و. کند نفوذ درون به گلوله ضد ي شیشه و قرمز آجر وراي از تواند نمی انسان چشم

 .بود آن در که مدارکی و قرمز

 بدهید؟ جواب حاضرید کینچ، بازرس

 .ندارد من سؤاالت براي هم پاسخی و است رفته او -نه

* 

شم پالتوي در که بینیم می را چمچا صلدین آقاي اینجا شمیَش ي یقه شتر، پ ستریت هاي خیابانِ در نازل پااندازهاي این مثل ابری  ا

 -.نداده راه دل به پشیمانی اي ذره و گذرانده برگشته بخت کُنِ لویا الی خدمت را شب که انگیز هول چمچاي آقا همان -.دود می

م شــیاطین و اجنه که باورند این بر عوام] ".اســت افســانه که آن اما. نگرم می پاهایش به": بود گفته ایاگو ي درباره اتللو .[ دارند ســُ

صیتی دیگر هم چمچا سانه شخ ست اي اف سان. نی  او. شود می نمودار آورد، می زبان بر اَعمالش توجیه براي که آنچه از بودنش ان

ست که را هرچه شد، تواند نمی و نی ست کرده نابود با سته را خود انتقام او. ا سخ و جُ سیدن براي و داده خیانت با را خیانت پا  به ر

 وجود با اما -.است نهفته ویژه ارضایی کار این در و -آورده وارد ضربه او آشیل ي پاشنه به و جُسته سود دشمنش ضعف از هدف

ست دویدن حال در اینجا در چمچا آقا ها، این ي همه شم از پُر جهان. ا ست رویداد و خ ست تعادل در چیز همه اما ا  ساختمانی. ا

 .تپد می سخت او قلب و سوزد می

 .دادوم بومبام دومبا، بومبا،
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 چپش دست در درد -بادومبا. گیرد می اش سینه در چیزي. ایستد می ناگهان و کشد می شعله که بیند می را شاندار ي کافه اینک

 .مانده خیره حریق به که حالی در. کند نمی توجه. پیچد می

 .بیند می را فرشته جبرئیل ناگهان

 .دود می کافه داخل و گردد برمی فوراً

 بدبو و ســوزان بادي کند، می باز را ها پله به رو درِ. نگرفته آتش هنوز همکف ي طبقه! هند! میشــال زند می فریاد پلید چمچاي آقا

ــت اژدها نَفَسِ گوید می خود با. رانَدَش می عقب به ــعله گرفته، آتش باال ي طبقه. اس ــقف تا ها ش ــند می س  براي راهی هیچ و رس

 .نیست باقی وُرود

 

  

 

 .کشد می نعره او از بلندتر اژدها اما "نیست؟ آنجا کسی": زند می فریاد چمچا صلدین

 -دوم. کوبد می سینه درون به قلبش. رسد می کافه میزهاي وسط به. رود می عقب عقب. کوبد می مشت اش سینه به نامریی چیزي

 .دیگر یکی هم این. بگیر هم را این بیا

 می پی را نی ي نوازنده یک روح که داري پنجه موهومِ حیوانات دوند، می موش میلیونها گویی شــنود، می صــدایی ســرش باالي

ستخوش سقف. نگرد می باال به. گرفتند ست حریق د ستادن به قادر. ا ست ای شی نگرد می باال به که همانطور. نی  کنده سقف از بخ

 .کند می حایل را بازوهایش ضعیف ژستی با. است حرکت در سویش به که بیند می را سقف آتشین تیرهاي از یکی. شود می

 از. ندارد نیز تکلم یاراي. نیست ساده کشیدن نفس. است پُردرد اش سینه. دوزد می زمین بر را او و شکند می را بازویش دو هر تیر

 .نیست باقی یکی حتی آوا، هزار مردِ صداهاي همه آن

 .شود می شاندار ي کافه وارد دارد دست در را عزرائیل که حالی در فرشته جبرئیل

* 

 آورد؟ می ارمغان به انسان براي را حالت کدام بُرد،

 خور در فرصــتی چنین که آن حال کند، می اغوا را ضــعف تنها ســازش کُنی؟ می چه افتد، می دســتت به دشــمن ســرنوشــت وقتی

 .است اقویا آزمایش

 نگاه از چمچا و ".اُوباشــی از که حقّا. گذاشــتی کاله من ســر خوب. ســپونو": گوید می افتاده زمین بر که مردي به خطاب جبرئیل

 خواهی می چکار من با": گوید می باز و کند می مکث اندکی "چکار؟": کند انکار را واقعیت تواند نمی که بَرَد می پی جبرئیل

 بعد "کردي؟ را کار این چرا": پرسد می جبرئیل. است سوزان و طالیی بارانی: ریزند می فرو اطرافشان در اخگرها اینک "بکنی؟
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 وارد و زد َسرَت به شد چه بپرسم که است این مثل. بود اي احمقانه پرسش": کند می اشاره سؤالش بیهودگی به دست حرکت با

 ".وضعند خُل همه ها حرامزاده سپونو؟ نه. دیگه است همین آدم. بود اي احمقانه کار بسیار. شدي اینجا

 پاي در آن، در خود موقتِ ي جزیره در و آیند می در محاصره به زودي به. رقصند می اطرافشان هاي حوضچه در ها شعله اینک

 مرگ سوي به عامل سه حاال. جهد می جا از که طوري به خورَد می ضربه دیگر بار چمچا ي سینه به و شوند می میخکوب مرگ

شانَدَش می شد می سخت -.جبرئیل و قلبی ناراحتی آتش، -:ک : گوید می بُریده بُریده سرانجام. تواند نمی اما بگوید چیزي تا کو

ــید، -را اش بَه بَه و من ــوزند می کافه میزهاي -.کن رحم ن، ك رَم ببخش ــقف از دیگري تیرهاي. س  که جبرئیل. ریزند می فرو س

 ".ببَرند را بازي دیوانه این شور مُرده": کند می تکرار رفته فرو خودي بی عالَمِ در انگار

 نباشد؟ کمال و تمام انگیز، شگفت چند هر آن پیروزيِ و نرسد تمامیت به هرگز بدي است ممکن آیا

ــت زمین نقش که مردي این به مثالً ــیمانی اي ذره که آن بی. کنید نگاه اس ــت می دهد راه دل به پش ــانِ ذهن خواس  را دیگري انس

ــان ــیدن براي و کند پریش  برآورده تمایلِ خاطر به اي اندازه تا هم کار این تازه و. بود داده قرار ملعبه را گناه بی زنی هدفش، به رس

 حرکتی با دودلی گونه هیچ بی مرد همین وقت آن .مانَد می اي حرفه هاي دیدزن اشــتیاقاتِ به که بود کُن الی به نســبت ناشــدنیَش

 .بود افکنده خطر به دوستش نجات براي را خود جانِ وار دیوانه

 باشد؟ تواند می چه این مفهوم

ــا دود و زده حلقه دو آن دُور به آتش ــعیت انگار. آیند می در پا از دو هر دیگر ي لحظه چند تا. آکنده را فض  از رویمان پیش وض

 .دارد فوریت بیشتر گفتیم باال در که آن

 کرد؟ خواهد چه آخر فرشته

 دارد؟ هم اي چاره راه آیا اما

شد می بیرون تیر زیر از را صلدین اندازد، می کناري به را ترومپت جبرئیل  بازوانش و ها دنده که چمچا. کند می بلند زمین از و ک

 کوچکی ي شعله -.است دیر خیلی حاال -"ه رِ دِ": گوید می بودند بُریده را زبانش که هنگامی دامزدي َسبک به. نالد می شکسته،

ضا تمامی بدبویی سیاه دود. گیرد می پالتویش ي لبه به شت تا کند، می پُر را ف شمانش پ  و کند می کر را هایش گوش رَوَد، می چ

 به تصـــور فوق زمانی مدت که وقفه بی و طوالنی بازدَمی. دَمَد می باز آرام فرشـــته جبرئیل اکنون. بندد می را هایش شـــش و بینی

ـــوي به را آن که همین. انجامد می طول ـــلدین و -رود می پیش و دَرَد می کارد مانند را آتش و دود بازدَم، این دَمَد، می در س  ص

 دیده درســت ندارد یقین بعدها اما -بیند می اندازد می لگد اش ســینه درون االغی انگار که حالی در جان نیمه و زنان نفس چمچا

شان در سرخ دریاي چون آتش که -باشد ّسم دود و شود می نیمه دو برابر ست، چادر یا پرده پنداري. شود می تب  پیش که این تا ا

 راه این از دست روي به را صلدین و نهد می پیش گام سرعت به فرشته جبرئیل هنگام این در. شود می باز در کنارِ تا راهی پایشان

 .دارد عشق از نشان کوچک، هرچند پیروزي، این و بَرَد می پیش است گرم ستیز و دشمنی از که شبی سوي به بخشایش

* 
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 :نتیجه

شال آیند، می بیرون شاندار ي کافه از که هنگامی ستاده حنیف کنار در که بینند می را صفیان می ست از براي و ای  می رفتگانش د

ست جبرئیل نوبت اینک. گرید شال پاي پیش کند، می حمل را صلدین همچنان که حالی در: شود زمین نقش که ا  می حال از می

 .رود

ــال بعد ــوي به آمبوالنس درونِ بیهوشِ مردِ دو همراه حنیف و میش ــتان س ــک چمچا که حالی در. روند می بیمارس ــیژن ماس  به اکس

ــورت ــتگی از که جبرئیل دارد، ص ــخن خواب در درآمده، پا از خس ــیپور ي درباره هذیانی هایی جمله گوید، می س  و جادویی ش

 می پذیر امکان را غریب رویدادهاي و نبرده یاد از را چمچا رفتنِ شیطان جلد به که میشال و. بود بازدَمیده موسیقی چون که آتشی

 مگر. است هنرپیشه ي فرشته جبرئیل این. ندارد امکان": دهد می پاسخ سخت و سفت حنیف اما "؟-کنی می فکر": گوید می داند

 مرگ ي مالحظه به حنیف و "...حنیف آخر اما": نیســت کن ول میشــال اما ".کند می بازي فیلم هم خواب تو بیچاره نشــناختیش؟

 نگذار. است سیاسی -اجتماعی اي پدیده داده روي هال بریک در امشب آنچه": کند می تأکید محکم ولی آرام دختر، مادر و پدر

ــیحات این دامِ به ــوفیانه توض ــحبت اینجا. بیفتیم ص ــت، تاریخ از ص  تغییر رَوَندِ از گفتگو. انگلیس زندگی در تاریخی اي واقعه اس

 ".است

 از همینطور ".فرمان دَه مثل": گوید می مُرده کودکی و مهاجرین از اکنون. کند می تغییر فرشــته صــحبت موضــوع و صــدا ناگهان

ـــاد که مجللی ي خانه ـــالم جان کننده پاك آتش از که حاال. درخت یک و پروَرَد می فس  هاي خواب آن از یکی و بُرده در به س

شو": گوید می حنیف و. آمده سراغش به بار آخرین براي سریالی ست هایش فیلم به مربوط گوید می هرچه. کن گوش جان می  ا

 من با": بوسد می را اش گونه فشارد می خود به را او که حالی در و کند می حلقه میشال بدن دُور به را بازویش و ".کرده بازي که

 ".دهیم ادامه زندگی به همینجا باید. کنیم زندگی آن در مجبوریم ما و است واقعی دنیاي. بمان

 :کشد می بلندي فریاد خواب در فرشته جبرئیل لحظه آن در درست

 "...میشال ري؟ می کجا آخه. برگرد خدا به را تو میشال! نیست چیزي! برگرد میشال"
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 عرب دریاي گشایش 

 

  

 

سک تاجر نیواس، سري شت عادت عرو  دیگر وقتی روز یک آخرش بگوید فرزندانش و زن به تهدیدآمیز لحنی با گاه هرچند دا

 گدایی ي کاســه با آواره و شــود می یاس ســان و کند می رها را نامش حتی چیز، همه نداشــت، مزه مادي دنیاي این در زندگی

صازنان ست می که نیواس سري خانم. رود می دِه آن به دِه این از ع  و ایمان به خود شهرت از خلقش خوش و ژالتینی شوهر دان

ـــال مگر( آید نمی بدش چندان هم جویی حادثه از حال عین در و بَرَد می لذت دینی آداب اداي ـــرار به پیش ها س  همه آن او اص

 ي انگیزه این چون. کرد می تحمل را ها حرف این ،)بودند؟ نرفته امریکا در] Grand Canyon[ کانیون گرند به نکرده، خرج

 روي را چاقش ي تنه پایین که دید می را شوهر وقت هر حال این با. کرد می ارضا را شوهرش درونیِ نیاز دو هر درویشی به توسل

 بازي ســـاله پنج مینوي دخترشـــان، کوچکترین با وقتی یا نگرد می بیرون دنیاي به وُرودي، درِ آهنی هاي میله وراي از و نهاده مبل

 رو شادمانه گدایی، ي کاسه حد به رسیدن و رفتن تحلیل جاي به زمان گذشت با همراه اشتهایش دید می وقتی همینطور کرد، می

ـــت افزایش به ـــه ي قیافه و کرد می غنچه را هایش لب -اس  و چاق همان به که حالی در(  گرفت می خود به را زیبا هاي هنرپیش

 سري آبلیموي شربتِ لیوان و خالی را مبل وقتی روز یک جهت این به. رفت می خانه درون به کنان زمزمه و.) بود شوهرش چلگی

  .کرد تعجب سخت یافت، آن ي دسته روي نوشیده نیمه را نیواس

ستش ست هرگز هم نیواس سري خودِ بخواهید، را را ست نتوان ضیح در ستن صبح روز یک شد چطور که بدهد تو ش  مبل روي ن

 همه که شیطان هاي بچه پسر. کند تماشا را پور تپتلی دهاتیان رسیدن بتواند که رفت جایی به زنان پرسه کرده، رها را حیاط راحت

ستند می قبل شب یک از را چیز  که گفتند می چمدان و کیف با جماعتی انگیز حیرت راهپیمایی از بلند صداي با ها خیابان در دان

 کثیري تعداد و است راهنمایشان اي نقره مو دختري گفتند می. حرکتند در رُو کامیون عریض ي جاده سوي به زمینی سیب راه از

شان دُور پروانه سدس در اختر سعید میرزا و پروازند در سر  گیر گلویش توي انبه ي هسته انگار که اي قیافه با زیتونیَش سبز بنز مر

 .        آید می سرشان پشت کرده،

سک ي کارخانه یک و زمینی سیب متعدد سیلوهاي چانتاپانتا هرچند شت، سازي عرو  و صد وُرود که نبود بزرگ آنقدرها اما دا

 که بود کرده مالقات کارگرانش نمایندگان با جماعت رســیدن از قبل درســت نیواس ســري. نکند جلب را اهالیش توجه نفر پنجاه

ستند می اجازه شاي به و کنند تعطیل را کار ساعت چند خوا ست می چون. بروند بزرگ ي واقعه آن تما  صورت هر در ها آن دان

ـــایبان زیر لجبازي از مدتی وجود این با. پذیرفت کرد، خواهند تعطیل را کار ـــید و ماند باقی وُرودي س  پروانه کند وانمود تا کوش
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 بود معلوم. بود بینی پیش یک. بگم چی": بود گفته اختر میشــال به بعداً. اند نینداخته تاب و تب به را اش گنده شــکم هیجانزا، هاي

 ".بود آمده من دنبال به او. اند نیامده اینجا به نوشیدن و خوردن براي فقط آدم همه این

 مورد چندان که بوبوم صاحب عثمان نچسب هاي لطیفه و پیرها غرولند ها، بچه فریاد شیرخواران، ي گریه با همراه پور تیتلی اهالی

سیدند چانتاپانتا به نبود، نیواس سري عالقه شاهِ به ها بچه بعد اندکی و ر سک پاد سر که دادند خبر سازي عرو  میرزا زن مادر و هم

سافرانند، همراه که زمیندار، سعید شیده، ساده کورتاي لباس و کنند می سفر پیاده دهقانان مانند م . ندارند همراه جواهري هیچ پو

 زمینی سیب کوکوي و بودند جمع آنجا پور تیتلی اهالی ي همه. رفت راه سر ي کافه به نیواس سري که بود خبر این شنیدن از بعد

ست. خوردند می سید سر هم چانتاپانتا پلیس جیپ او با همزمان در ستاده، جیپ صندلی روي بازرس. ر شت ای  می فریاد گو بلند پ

ــود، تعطیل فوراً جمعی راهپیماییِ این اگر زد ــاب نش ــید خواهد را همه حس ــري. رس  و هندو میان جنگ باز گفت خود با نیواس س

 .بد است، بد این. شد شروع مسلمان

ـــعید میرزا وقتی اما کرد، می برخورد اي فرقه تظاهرکنندگان مانند زائران با پلیس  گفت بازرس به را حقیقت و آمد پیش اختر س

 بود طور هر. بود گرفته قرار تأثیر تحت هم بود نیفتاده حج سفر خیال به هرگز طبعاً که برهمن نیواس سري حتی. کرد گیجش بدتر

. بروند عرب دریاي تا پیاده که است این سرشت پاك مردمان این قصد": بشنود را زمیندار سخنان تا بود رفته پیش جمعیت میان از

شان در دریا آب که معتقدند ها آن شوده برابر  رئیس که را بازرس و بود ضعیف سعید میرزا لحن ".شد خواهد باز راهی شده، گ

. هســتند جدّي بخواهد دلتان تا ها آن ولی نه، من": گفت ســعید میرزا "جی؟ گویید می جدي": نکرد متقاعد بود چانتاپانتا پاســگاه

 بزرگ خود و ها یراق کلفت، ســبیل با پاســگاه رئیس ".بیاورم پایینشــان شــیطان خر از بیفتد بدي اتفاق که این از قبل دارم خیال

 افرادي است ممکن داد؟ خیابان در تجمع ي اجازه آدم همه این به شود می چطور آقا، کنید گوش": داد منفی عالمت سر با بینیَش

ست ".بیاید پیش حادثه و شوند برانگیخته شودند راه زائران لحظه آن در در ستین براي نیواس سري و گ  و انگیز خیال پیکر بار نخ

: زد فریاد اختیار بی. رســید می پا قوزك تا برفش ســفیدي به موهاي و داشــت بر به پروانه از لباســی که دید را دختر باورنکردنی

 "شدند؟ چی من ي خانواده تنظیم هاي عروسک پس": افزود باشد پریده سرش از عقل پنداري بعد و "تویی؟ این عایشه"

سی اما شه به چشم همه نداشت، توجهی او به ک سگاه رئیس به آرام که بودند دوخته عای . شد می نزدیک بود داده پیش سینه که پا

 یازده ده، هاي پسربچه مثل باشد شده جوانتر سال بیست مرتبه یک انگار یارو و داد تکان سر و آورد لب بر لبخند اما نگفت، هیچ

 لحظه آن در پلیس مشکل و ".بگیرید ندیده کنم می خواهش. نداشتم منظوري مادام، ببخشید. خانم باشه باشه،": گفت تندي ساله

 پاریشـــاد هندو ویشـــوا و. اس. اس. آر با که شـــهر جوانان از گروهی بعدازظهر گرماي در بعد، ســـاعت چند روز همان. شـــد حل

]Wishwa Hindu Parishad [پاســگاه رئیس اما. کردند اندازي ســنگ به شــروع اطراف هاي بام پشــت از داشــتند ارتباطاتی 

 .کرد زندان ي روانه و دستگیر را همه دقیقه دو ظرف

 "آمده؟ سرت بر بالیی چه دخترم، عایشه": گفت خالی فضاي به خطاب بلند صداي با نیواس سري

ستراحت یافتند می سایه هرجا روز گرماي در زائران شان در منگ، و گیج نیواس سري و کردند می ا شت می میان ساس از. گ  اح

 دیگرگون هیکل پی در نگاهش با. اســت رســیده فرا زندگیش در مقدمه بی بزرگی چرخش ي نقطه یافت می در و بود پُر خاصــی

 سرانجام اما. گشت می بود نشسته پیشه عاشق عثمانِ و قریشی خانم مادرش و اختر میشال پیش پیپال درخت زیر که پیغمبر ي عایشه
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 سري. است شکنجه زیر کرد می احساس و نبود خواب کشیده، دراز مرسدس عقب صندلی روي که رسید زمیندار سعید میرزا به

 "اید؟ نیاورده ایمان دختر این به شما جی، ست": پرسید شگفتی از ناشی تواضعی با نیواس

 در پا از طوالنی سفرهاي در پیرها معموالً که دانیم می مثالً. هستیم متجددي مردان ما. نیواس سري": گفت و برخاست سعید میرزا

 ماشین در. بیایید من با. بدهیم خاتمه جنون این به باید. شود نمی باز هم از اقیانوس آبِ و کند نمی درمان را سرطان خدا آیند، می

 ".بدهد گوش حرفتان به شاید است، شما مدیون عایشه این. کنیم منصرفشان تا کنید کمک بتوانید شما شاید. است زیاد جا

 

 می چه کارم پس بیایم؟ ماشین با": گفت فشردند می را بدنش اعضاي هایی دست پنداري که چنان زبونی احساس با نیواس سري 

 "شود؟

 حاضرم البته و دارم، نیاز کمک به من. است خودکشی با مترادف ها این از خیلی براي فریضه این اجراي": کرد اصرار سعید میرزا

 ".بپردازم هم را بهایش

 خواهم می معذرت. نیست پول منظور": گفت رفت می عقب عقب که حالی در شده توهین او به کرد می احساس که نیواس سري

 ".کنم فکر اش درباره باید. جی ست

 جبهه یک توانیم می! بهایی -مُسلم -هندو. نیستیم مذهب هم ها این با که ما نیستی؟ متوجه مگر": زد فریاد سرش پشت سعید میرزا

 ".دهیم تشکیل مزخرفات این علیه بر مذهبی غیر ي

 ".است اتاقم دیوار به همیشه] Lakshmi[ لکشمی ي الهه عکس. نیستم دینی بی آدم من اما": گفت و برگشت نیواس سري

 ".است الهه بهترین تاجر یک براي ثروت ي الهه البته": گفت سعید میرزا

 ذهنی ي پدیده یک الهه که دارند قبول هم شما هاي فیلسوف حتی اما": آمد خشم به سعید میرزا ".قلبم در و": افزود نیواس سري

 "...است خدایان ي پوینده نیروي تجرید. است

سک، تاجرِ شه به پایین، به رو عرو ست می عای سوف که من": گفت. بود رفته خواب به هایش پروانه لحاف زیر که نگری ستم فیل  نی

 تقویم روي که است الهه تصویر عین درست خفته دخترِ که بود کرده کشف. آمده ضربان به سخت قلبش که نگفت و ".جی ست

 .زد نمی مو همدیگر با صورتشان. بسته نقش کارخانه دیوار به

* 

سرش هاي التماس به و گفت ترك را شهر زائران همراه نیواس سري شان روي با که هم شمانش برابر در کرده، بلند را مینو پری  چ

 خود در او با همراهی به شدیدي تمایل یکباره برود، مکه زیارت به خواهد نمی که این با بود گفته عایشه به. ننهاد وقعی جنباند می

 .دریا تا حتی. است یافته
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 پروانه ناپذیرِ ادراك و انتها بی صف به شگفتی از اي آمیزه با شد، قدم هم دیگران با و گرفت جا پور تیتلی دهاتیان میان که همین

ـــم ها ـــا غول چتري چون که دوخت چش ـــایبان را زائران خود پرواز با آس  رُوي دنباله پور تیتلی هاي پروانه پنداري. کردند می س

 به رنگ موجودات آن از دوجین چند زیرا کشــید، کوچکی فریاد شــگفتی و لذت ترس، شــدت از بعد اندکی. بودند کبیر درخت

 محمد سرپنج. شناخت را دستیَش بغل که بود اکنون. بودند درآمده پیراهنش سرخ رنگ همان به فوراً و نشسته اش شانه روي رنگ

 که همین سرپنج. زدند می گام نشاط با سنّی، کبیر رغم به خدیجه همسرش و او. نباشد مقدّم صفِ در بود داده ترجیح که بود دین

 .فشرد گرمی به را او دست و کرد دراز دست افتاد، بود نشسته بازرگان ي شانه بر که کرامت ي نشانه آن به چشمش

* 

 می مهاجرت آب جســتجوي در اســتخوانی و الغر هاي گله صــف دوردســت در. بارید نخواهد باران که شــد می مســلّم رفته رفته

سی. کردند سیکلت ي کارخانه یک سفید دیوار روي بر ک شته سازي موتور شق": بود نو ست آب ع  هاي خانواده به راه میانِ ".ا

. بودند آب یافتن آرزوي در نیز ها آن. پیمودند می راه جنوب ســوي به بســته، نزار خرهاي پشــت را خود بار که برخوردند دیگري

 می تقسیم قسمت دو به ببینند روند نمی و": افزود و ".شور گنداب نه اما بله، آب": زد فریاد پور تیتلی زائران به خطاب سعید میرزا

 حرکت ایســتاده، راه ســر بر الشــخورها ي رشــته ".بمیرید خواهید می ها دیوانه شــما اما. بمانند زنده خواهند می ها آن. نه یا شــود

 .کرد می نظاره را زائران

 می راهپیمایی عصر و صبح غالباً. کرد سر مُداوم و هیستریک هیجان یک در را عرب دریاي به هجرت ي هفته نخستین سعید میرزا

شن از سعید. کردند ستی سرِ به و شد می پیاده واگن ا شو،": کرد می التماس مرگش به رو هم شی عاقل کن سعی می شد هرچه. با  با

ستی، مریض ستراحت باید ه  سعید میرزا کنان پرخاش مادرش و پذیرفت نمی او اما ".بمالم را پاهایت بگذار بکش، دراز بیا. کنی ا

ــعید، ببین": راند می را ــت بس. کنی می بافی منفی اش همه تو س ــن آن توي برو. اس ــتیش  را ما و بنوش را کوکاکوالیت واگن، اس

ـــت از را اش راننده اول ي هفته همان بود، تهویه به مجهز که اتومبیل اما ".بگذار راحت ـــتعفا از پس راننده. داد دس  زائران به اس

 مانند و کرد می پارك را اتومبیل شد می غالب او بر اضطراب هرگاه پس آن از. نشست فرمان پشت خود ناچار زمیندار و پیوست

 روبرو عایشــه با بار یک دســتکم روز هر. داد می رشــوه پیشــنهاد یا و کرد می التماس یا تهدید و دوید می زائران میان در دیوانگان

سؤول را او شد، می شان رفتن باد بر م ست نمی هرگز اما. کرد می نفرینش و خواند می زندگی  هر زیرا دهد، ادامه سخنانش به توان

 خاکســتري رنگ به ســرطان پیشــرفت اثر در میشــال پوســت. شــد می شــرم دچار که آمد می هوس به چنان نگریســت می او به بار

 زده تاول رفتن راه فرط از پاهایش و آراسـت نمی را خود دیگر. شـد می دیده قریشـی خانم در خسـتگی هاي نشـانه و بود درآمده

 .کرد می رد همیشگی صراحت با بیاید، اتومبیل به استراحت براي کرد می پیشنهاد سعید گاه هر حال این با. بودند

ــه جادوي ــعید میرزا و بود کارگر زائران بر همچنان عایش ــرانجام آمد، می زائران میان به بار هر س ري با س ــَ  فرط از افتاده دوّار به س

 رسید واگن استیشن به که همین روز یک. شد می غصه غرق و دوید می بود مانده جا سر عقب که اتومبیلش تا ریزان عرق گرما،

 آن بر عنکبوت تار شکل به کامل تَرَکی و کرده اصابت جلو ي شیشه به شده، پرتاب اتوبوسی ي پنجره از که نارگیلی پوست دید

 و گذرا از ریختند می اتومبیل داخل و زمین روي بر که شیشه قطعات پنداري. شکست کامالً را شیشه ناچار به. است آورده پدید

 به نداشت خیال سعید میرزا و بَرَند می سر به چیزها جهانِ در اعتقاد بی هاي آدم ولی. گفتند می سخن او با دنیا مال بودن ارزش بی
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شه سادگی شکند را اتومبیلش ي شی سرش کنار در ها شب. ب شکی روي هم شید می دراز ستارگان زیر جاده کنار ت  خبر وقتی. ک

 ".بپیوند ما به و کن رها را واگن استیشن. است عالمت یک این": داد پاسخ دهد دلداریَش که آن بی داد، او به را شیشه شکستن

 "کنم؟ رها را بنز مرسدس": غرید وحشتزده سعید

 نیز مرسدس یک. گویی می زندگی رفتن باد بر از مُدام تو شود؟ می چه مگر": داد جواب حالَش بی و خاکستري صداي با میشال

 "کند؟ می فرقی چه بیشتر یا کمتر

 ".فهمد نمی مرا کس هیچ. فهمی نمی تو": نالید سعید

 .دید را خشکسالی خواب در جبرئیل

سمان زیر زمین شک آ شه. شد می تیره باران بی و خ ستانی آثار کنار ها اتوبوس ي ال سدها و با سید می ج شت از سعید میرزا. پو  پ

 می راه، وســطِ مُرده، حال همان در و کردند می جماع عجیبی طرز به وحشــی خرهاي. دید را فاجعه بُروزِ اش شــکســته ي شــیشــه

 آب براي انباري. ســاختند می انباري آب جاده، کنار کردند، می کارگري دولت براي روزمُزد ناچار به که چیز بی زارعانِ افتادند،

 کهنه مقداري و چوب تکه یک از که چادري سوي به دست به بقچه زنی: جاده کنار انگیز غم زندگی. بارید نمی هرگز که بارانی

ــاخته پاره ــایل حمل به محکوم دخترکی رفت، می بود س ــر وس ــپزخانه، مختص  میرزا. پیمود می را آلود خاك و کثیف ي جاده آش

 مایه کم، چه اند، تجربه کم چه ها آن اســت؟ برابر میشــال و من زندگی با هایی آدم چنین زندگی ارزش آیا: اندیشــید اختر ســعید

سافت سنگِ روي بر اي پرنده چون رنگ زرد محلی لباس با مردي. دارند خود روح ي تغذیه براي سته جاده کنار سنج م ش  بود، ن

ستی زانو، روي به پایی شید می چپق بغل، زیر به د سید، کنارش به سعید میرزا که همین و ک ست که انداخت تفی اخ ر  میان به در

 .نشست زمیندار ي چهره

سته زائران ستگی به همه. رفتند می راه ساعت سه نیز غروب و ساعت سه صبح. رفتند می پیش آه  برمی گام زائران ضعیفترین آه

ــکال کودکان، بیماري اثر بر و داشــتند  و افتادند می تأخیر به مُدام گاري یک چرخ شــدن کنده چون وقایعی با مقامات تراشــی اِش

شید می درازا به هفته یازده سفر، و بود راه مایل پنجاه و صد دریا تا که حالی در پیمودند، نمی روز در مایل دو از بیش  خدیجه. ک

 جبرئیل،": کرد زمزمه. دید خواب در را مقرّب مَلِک بود، دین محمد ســرپنج خوشــبخت و لق دهان همســر ســال پنجاه که پیرزنی

 "هستی؟ خودت

 ".ببخشید مرا شدم ظاهر انتظارتان خالف بر که این از. دارد عهده بر ناخوشایند کاري که همان. عزرائیلم من. نه": داد پاسخ شبح

ـــبح عد روز ص ـــوهر به که آن بی ب مایی به بگوید چیزي ش مه راهپی عت دو از پس. داد ادا به نزدیکی به ســــا  از یکی هاي خرا

 از چیزي دید، را خرابه وقتی خدیجه. بود شده ساخته جاده کنار مایل پنج هر ي فاصله به پیش ها مدت که رسیدند کاروانسراهایی

 مفهوم اما. دانست نمی بُرد، می یغما به را اموالشان و آمده می سراغشان به دزد خواب، هنگام که مسافرانش و کاروانسرا ي گذشته

 رفتن راه به نباید مگر": کرد اعتراض سرپنج ".بکشم دراز آنجا بروم باید": گفت سرپنج به خطاب. دریافت خوبی به را دیدار این

 ".برسان ها آن به را خودت بعداً نه،": داد پاسخ آرام "دهیم؟ ادامه
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شید دراز خرابه در ست، می پیرمرد. نهاد بود یافته برایش سرپنج که صافی سنگ روي به را سر و ک  چند زن. بود بیهوده اما گری

 می گوش تو هاي حرف به نباید هرگز": غرید. یافت را عایشــه و دوید رهرُوان ســوي به خشــمگین ســرپنج. درگذشــت بعد لحظه

 ".کشتی هم را زنم دیگر حاال. دادم

 نزدیکترین به را خدیجه جســد کرد اصــرار بلند صــداي با بود، یافته مناســب را فرصــت که اختر ســعید میرزا. کردند توقف زائران

 توانیم نمی. برویم دریا ســوي به راســت یک داده دســتور ما به مقرّب مَلِک": بود مخالف عایشــه اما. برســانند مســلمانان قبرســتان

 کنار خواهید می بود، تان ســرپنجِ ي عالقه مورد همســر او": گفت زائران به خطاب ســعید میرزا ".کنیم کج را راهمان یا بازگردیم

 "بیندازید؟ آن در را جسدش و بکنید سوراخی جاده

 قاطعتر عزمشان بُرد پی کند، باور توانست نمی که سعید. شود دفن همانجا در فوراً خدیجه جسد بودند موافق پور تیتلی دهاتیان اما

 هاي خرابه پشت دشتی برهوت ي گوشه در را خدیجه جسد و کرد موافقت نیز عزادار سرپنج حتی: کرد می تصور که است آن از

 .کردند دفن کاروانسرا

سته میلی، بی با شده، جدا زائران جمع از که دید را سرپنج سعید، میرزا بعد روز صبح حال این با صله با و آه  از سعید. آمد می فا

 پیرزن چه براي! سنگدل هیوالي اي! هیوال": زد فریاد. برسد را حسابش دیگر بار تا رساند عایشه به را خود و پرید پایین اتومبیلش

 و آمد نزدش به سرپنج گشت، بازمی واگن استیشن سوي به که حالی در اما. نکرد اعتنا او به عایشه "بمیرد؟ تا کشاندي اینجا به را

ــتیم می. بودیم فقیر ما": گفت ــرّف مکه به توانیم نمی هرگز دانس ــویم مش ــر که این تا بش ــد پیدا او ي کله و س  را مردم کرد بنا و ش

 ".کشاند اینجا به را کار تا کرد و کرد آنقدر. کردن تشویق

: که کرد ســرزنشــش و نیاورد زبان بر دلداریَش براي واژه یک حتی اما کند، صــحبت ســرپنج با خواهد می گفت کاهن ي عایشــه

 میان در اکنون همسرت. یافت خواهد بهشت در جایگاهی حتماً شود فنا زیارت راه در کس هر. کنی تقویت را ایمانت است بهتر"

 "پشیمانی؟ چرا تو نشسته، ها گل و ها مالئکه

 من است ممکن جی، ست ببخشید": گفت و آمد نزدش سرپنج بود نشسته کوچکی آتش کنار سعید میرزا که حالی در شب، آن

 ".بودید کرده پیشنهاد قبالً خودتان ببَرید؟ ماشینتان با را

 

  

 

 الزمه که را قاطعی ایمان دیگر، طرف از و کند رها بود باخته آن سرِ بر را خود جانِ همسرش که را راهی توانست نمی که سرپنج

 ".بیعت اولین هم این" :اندیشید خرسند سعید میرزا و شد شکاکان واگنِ استیشن وارد یافت، نمی خود در بود زیارت ي

* 
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صمیم نتایج شتی به چنان. شد نمایان رفته رفته چهارم ي هفته از دین محمد سرپنج ت سدس عقب صندلی پ  که داد می تکیه بنز مر

ست زمیندار خودش پنداري شتی کم کم. شوفر سعید میرزا و ا سکی یخدان مطبوع، ي تهویه چرمی، پ  آینه هاي پنجره و سودا وی

 تواند می که گرفت می خود به را مردي پُرنخوت حالتِ باال به رو بینیِ با. آموخت می بزرگی درس او به اتومبیل اتوماتیک و اي

 جلو ي شیشه سوراخ از که خاکی از بینیَش و چشمان فرمان پشت که این با سعید میرزا اما و. ببیند را چیز همه شود دیده که آن بی

 ي ستاره آن با بنز مرسدس دُور به زائران از اي دسته روز هر پایان در اکنون. داشت بهتري احساس گذشته از بود، پُر شد می وارد

 می گوش ســعید میرزا هاي گفته به نگریســتند می عقب هاي شــیشــه رفتن پایین و باال به که حالی در و زدند می حلقه درخشــانش

 برابرشان در سرپنج ي قیافه رفت می که پایین و دیدند می آینه در را خود ي چهره کشید، می باال را شیشه سرپنج که هربار. دادند

 .بخشید می تازه حقانیتی سعید میرزا هاي گفته به مرسدس در سرپنج حضور. شد می ظاهر

شه ست کافران به دیگري فرد که چنان بود، نکرده خطا خود اعتماد در ظاهراً و شد نمی دهاتیان مانع عای  را نگاهش سعید اما. نپیو

 مطمئن دیگر که بود جوان دختري بدخُلقِ نگاه آن که ببندد شرط بود حاضر سعید میرزا نبود، چه بود، پیشگو چه عایشه و دید می

 .برسد خود ي خواسته به نبود

 .شد ناپدید عایشه هنگام آن در و

ــد دور آنجا از بعدازظهر خواب هنگام روزي ــید خبرش هم روز یک تا و ش ــخت زائران. نرس ــفته س ــان و آش ــعید -بودند پریش  س

ــید ــات چگونه داند می خوب: اندیش ــاس ــندگان احس ــته بعداً اما. کند تحریک را نِیوش ــم میان از آهس  آلود خاك و ابدي انداز چش

ـــان ـــت، نزدش  فوراً. زد می طالیی نیز ابروانش و بود درآمده طالیی رنگ به هایی تکه ایش، نقره موهاي میان در بار این و بازگش

 گشته تردید دچار بهشت سوي به شهید یک معراج خاطر به پور تیتلی مردمان که این از مقرّب مَلِک گفت و خواند فرا را دهاتیان

 از که چیزي تنها بنابراین. نکند باز راه آنان عبور براي دریا آب" و بگیرد پس را خود پیشنهاد دارد امکان و است مکدّر سخت اند،

 باران رنگِ هرگز دیگر که بازگردید متروکتان کاري زمینی سیب به باید هم بعدش. است شور آب شود می عایدتان عرب دریاي

 این و ".شـــود نمی که این. ببخش را ما جی، بی بی نه": افتادند التماس به. گرفت فرا وحشـــت را دهاتیان ".دید نخواهد خود به را

ـــتین ـــان قدیس نام به را دختر که بود بار نخس ـــتانیش  می حال عین در دندگیَش یک و طلبی کمال از که دختري. نامیدند می باس

سیدند شن در سرپنج و سعید میرزا خطابه این از پس. بودند صفاتش همان تأثیر تحت ولی. تر ستی  سعید میرزا. شدند تنها واگن ا

.مقرّب مَلِک برنده: دوم راند": اندیشید " 

 درنمی دیگر کودکان اشک و بود دشوار آب یافتن شد، کم خوراك نهاد، وخامت به رو سالخورده زائران وضع پنجم ي هفته در

 .زدند می پرسه دور چندان نه اي فاصله در الشخورها ي دسته و دار. آمد

 و مســافرتی هاي اتوبوس بیشــترِ. شــد وخیمتر اوضــاع رســیدند پُرجمعیت هاي بخش به و شــدند دور روســتایی مناطق از که همین

 می کنار را خود کشـــان نعره زدند، می تنه یکدیگر به که حالی در ناچار به زائران و دادند می ادامه جاده در خود راه به ها کامیون

شیدند شته، آن از. ک سواران گذ شندگان و موتور سلمان. ها دیوانه": گفتند می بیراه و بد ها آن به هم فرو  بودند ناچار غالباً ".ها م

. رَوَد خواب به روهاشان پیاده روي آبرویی بی جمعِ چنان خواستند نمی شهرها مسؤولین زیرا دهند، ادامه راهپیمایی به را شب تمام

 .بود ناپذیر اجتناب میر و مرگ
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 دِ  شو، بلند": زد فریاد عاجزانه عثمان. زد زمین بر زانو نامی بی کوچک شهر در شتر هاي تاپاله و ها دوچرخه میان عثمان گاو بعد

 گاو و "بگذاري؟ تنها مرا و بشوي َسقَط ها غریبه این فروشیِ میوه بساط جلوي خواهی می کنی؟ می کار چه داري. احمق شو بلند

 .کشید را آخر نفس و آره یعنی. جنباند سر بار دو

 ســوي به عزادار عثمانِ. گرفتند خود به را گردنش هاي زنگ و ها شــاخ بدن، خاکســتري رنگ و پوشــاندند را جســدش ها پروانه

شه شیدن به شهر به وُرود براي که( دوید عای ُشکوه ابرِ چند هر. بود داده تن کثیفی ساري پو  هوا در دنبالش به همچنان ها پروانه پُر

 خونسردي با و انداخت باال شانه عایشه "روند؟ می بهشت به مرگ از بعد گاوها آیا": گفت انگیز رقت صدایی با و.) شد می دیده

ــخ ــیم ارواح ناجی تا رویم می را راه این ما و ندارند روح گاوها": داد پاس ــتش دیگر که بُرد پی و کرد نگاه او به عثمان ".باش  دوس

 ".اي شده شیطان به تبدیل تو": گفت نفرت با و ندارد

 ".پیامبرم من. نیستم هیچ من": گفت عایشه

شم با عثمان سخ خ صرار گناهان بی نابودي براي اینقدر خدایت چرا بگو پس": داد پا سد؟ می چه از آخر ورزد، می ا  اینقدر آیا تر

 "دهیم؟ جان خود عشق اثبات براي ما که است آن محتاج آیا است؟ اعتماد بی

شه اما سخ در عای صرار. کرد می اِعمال را تري سخت نظم ها کفرگویی این به پا شت ا  و بخوانند را نماز ي وعده پنج هر زائران دا

ــم ي هفته پایان در. بگیرند روزه ها جمعه ــش ــد چهار بود کرده وادار را رهرُوان ش  دو: کنند رها بودند افتاده که همانجا را تازه جس

 خود راه به کردند، می پشـت مُردگان به که حالی در زائران و بودند درگذشـته سـاله شـش دختر یک و سـالخورده زن یک و مرد

 عثمان و دین محمد ســرپنج. داد مُردگان ي آبرومندانه خاکســپاري براي را الزم ترتیب که بود اختر ســعید میرزا این. دادند ادامه

 بیش به استیشن بنز مرسدس یک رسیدن اما افتادند، می عقب بسیار رهرُوان، از روزهایی چنین در. دادند یاري او به) سابق نجس(

 .نیست دشوار دارند، می بر گام دریا سوي به خستگی با که کودك و زن و مرد چهل و صد از

* 

سدس گِرد ها شب که مردّد زائران گروه و نهاد افزایش به رو مُردگان تعداد شان سعید میرزا. گرفت فزونی زدند می حلقه مر  برای

 هم شبی. آوَرد می در خوك شکل به را مردان جادوگر، سیرسِ چگونه که این و صحرایی هاي موش ي درباره. گفت می داستان

 زبان به را آن که این از پس. برد کوهسـتان در پرتگاهی سـوي به را شـهر هاي بچه نواختنش با که کرد تعریف را زنی نی ي قصـه

. دهند فرا گوش شــعر موســیقی به فهمیدند، نمی آن از چیزي که این با تا خواند برایشــان انگلیســی به اشــعاري داد، پایان خودشــان

] Weser[ ِوِسِر رودِ بزرگ،] Hanoaver[ هانُوِر نزدیک ،]Brunswick[ برنزویک در] Hamelin[ هَمِلین شهر": خواند چنین

 "...دهد می شستشو را جنوبیَش دیوارهاي پُرعرض، و ژرف

 آتش، مانند ها پروانه و نمود می خشمگین سخت. کرد رضایت احساس شد می نزدیک او به که عایشه، دختر، آن دیدن از اینک

 .کشید می زبانه آتش هاي شعله بدنش از پنداري چنانکه کردند، می پرواز سرش پشت

 ".شوند می واصل دَرَك به سر آخر کنند می گوش شیطان زبان به شیطان اشعار به که ها آن": زد فریاد
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 ".کنند انتخاب را یکی آبی، ژرف دریاي و شیطان بین توانند می یعنی": داد جواب سعید میرزا

 

  

* 

 میانشان کالمی دیگر که بود کشیده آنجا به کار شده، بدتر روز به روز میشال همسرش و سعید میان روابط. بود گذشته هفته هشت

ــد نمی بدل و ردّ ــال حاال. ش ــرطان وجود با میش ــترِ رنگ به را او که س ــاگرد ترین مؤمن بود، درآورده مُردگان خاکس ــه ش  و عایش

 زدن دامن و ایجاد مسؤول را شوهرش و بود بخشیده نیرو او ایمان به رهرُوان دیگر تردیدهاي. آمد می حساب به او نایب مهمترین

 .شمُرد می ها آن به

 ".بشم نزدیک بِهِت ترسم می من. نمانده گرمی هیچ تو در دیگر": که بود زده تَشَر او به گفتگویشان آخرین در

ـــعید میرزا  لعنتی زیارتِ این به بدو بدو کی خاطر براي نمانده؟ گرمی زنی؟ می حرفی همچین چطور نمانده؟ گرمی": زد فریاد س

 هسـتم؟ کی براي گرفته دل و غمگین و نگران همه این که این براي هسـتم؟ کی عاشـق که این براي کی؟ از مواظبت براي آمدم؟

 "بگویی؟ چیزي همچین توانی می چطور شناسی؟ نمی مرا مگر نمانده؟ گرمی

 یخ، سرد، خشم غضب، و خشم اش همه. کنی می صحبت چطور ببین": گفت نمود می ناپذیر نفوذ و گرفته دود که صدایی با زن

 ".سنگر یک مثل

شم این": زد داد ست، خ ضطراب نی ست ا ساس. ا ست بیچارگی و بدبختی اح ست درد و زخم. ا شم ها حرف این کجاي در. ا  و خ

 "شنوي؟ می غضب

 ".شنوند می مایل چند شعاع تا ها آدم ي همه. شنوم می من"

 آن. کن اعتماد غرب تکنولوژي به. بَرَمَت می امریکا و کانادا و اروپا هاي کلینیک بهترین به. بیا من با": افتاد التماس به سـعید میرزا

 ".کردي می تحسین را ها آن آالت و ابزار همیشه که تو. کنند می معجزه ها

 .کرد پشت شوهر به و ".روم می مکه زیارت به من": گفت

ـــعید میرزا ـــتن به خودت با هم را ها این ي همه خواهی می میري، می داري خودت چون لعنتی، احمق ي زنکه": غرید س  کش

 اختیار دادن کف از با که حاال و. افتاد راه به جاده کنار استراحتگاه سوي به افکَنَد، سویش به نگاهی نیم که آن بی زن اما "بدهی؟

ست نمی آنچه آوردن زبان بر و شال ي گفته گفت، می بای سانده اثبات به را می ست زار زار و افتاد زانو به اراده بی بود، ر  پس. گری

شال مگو بگو این از صرش رختخواب مادر همراه و کرد خودداري او کنار در خوابیدن از می  پروانه از شنلی که پیامبري نزد را مخت

 .کرد پَهن بود، مکه سوي به آنان هادي و داشت
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ــال روز طول در ــت، می زائران میان و کرد می کار وقفه بی میش ــید می اعتماد آنان به گش . گرفت می خود مهربانی بال زیر و بخش

شه شتر هرچه عای شال و خورد می غوطه سکوت در بی  هم زائري میان آن در اما. بود شده زائران راهنماي جاري امور براي اختر می

 ي واقعه قریشی، آقاي میشال، پدر آمدن. دولتی بانک رئیس همسر قریشی، خانم مادرش،: بود بیرون او اطاعت ي حوزه از که بود

 اتومبیلش که بودند قابلمه و دیگ جستجوي و چوب گِردآوري حال در و کرده توقف چنار درختان ي سایه زیر زائران. بود مهمی

شی خانم. دیدند دور از را شان جیغ فوري بود، شده الغرتر قبل از کیلو 13-12 حاال که قری ست ک  لباس تکاندن به کرد بنا و برخا

 ".باش راحت مامان؟ هستی چه نگران": گفت و رود می کلنجار ماتیکی ته با که دید را مادرش میشال. موهایش کردن مرتب و ها

شاره شدند می نزدیک که هایی اتومبیل به ضعیف حرکتی با مادر شت هیکل با بانکدار بعد، دقیقه چند. کرد ا  جدّي ي قیافه و در

ـــان در ـــتاده کنارش ـــم به اگر": گفت. بود ایس  ها حرف این که دادم جواب اما بودند، گفته من به. کردم نمی باور بودم ندیده چش

 "دارد؟ معنی چه آخر. رفتید گذاشتید پریستان از خبر بی. کجایید بفهمم تا کشید طول اینقدر که بود این براي. است مزخرف

ــی خانم ــوهر نگاه زیر که قریش ــروع زبونی با بود، افتاده لرزه به ش ــتن به ش ــته پینه پاهاي در که حالی در و کرد گریس  بندِ  بند و بس

 ".دادم دست از را عقلم چطوري داند می خدا. ببخش مرا. دانم نمی خدا به": داد جواب کرد می احساس را خستگی وُجودش

 می راه ها بَنگی دنبال زنم وقت آن. است من کار اساس مردم اعتماد! است حساس من پُستِ دانی، نمی مگر": غرید قریشی آقاي

 "گویند؟ می چه آدم به مَردم آخر. افتد

 در را مرگ آثار بار نخســتین براي که قریشــی آقاي. دهد خاتمه گفتگو این به خواســت پدر از و کشــید آغوش در را مادر میشــال

 و گفت سخن سرطان بیماري از میشال. ماند باز غریدن از باشند، کرده خالی را بادش که الستیکی مانند دید، می دخترش ي چهره

 .شود می درمان کامالً او و دهد می رُخ اي معجزه مکه در که است داده قول بین روشن ي عایشه که افزود

ـــانَمَت مکه به هواپیما با زودتر هرچه بگذار پس": کرد التماس پدر ـــود می که را راهی. برس  می پیاده چه براي رفت، هواپیما با ش

 "روي؟

 ".است من مواظب مامان. کنند عملی را معجزه این توانند می مؤمنین تنها. برویم زیارت به پیاده باید ما": کرد پافشاري میشال اما

 موتور با که را خدمتکاري دو از یکی مُدام اما پیوســت ســعید میرزا به زائران هاي صــف عقب در لیموزینش با ناچار قریشــی آقاي

شال نزد کردند، می همراهیش ستاد می می سند تا فر شال اما. ندارد نیاز دیگري چیز یا دارو یا غذا به بپر  و کرد می رد را چیز همه می

شی آقاي سرانجام ست نمی که قری شت شهر سوي به کند رها را بانک کارِ توان شت باقی را خدمتکاران از یکی و بازگ  به تا گذا

 ".کنید آسان توانید می تا را کار. نکنید حماقت. کند اجرا را دستوراتتان تا گذارم می را او": کرد تأکید و برسد دو آن کارهاي

سیس اما شت از بعد روز خدمتکار،] chaprasi Gul Muhammad[ محمد گل چاپرا شی آقاي بازگ  کرد رها را موتورش قری

 لبخندي زائران به او پیوستن با اما نگفت، چیزي عایشه. پیوست رهرُوان به ایمانش نشان به پیشانی گِرد دستمالی زدن گره از پس و

 .جوان و است انسان بلکه نیست، رؤیا عالم به متعلق تنها دختر، این باشد هرچه گفت خود با سعید میرزا و آورد لب بر آمیز شیطنت
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 به مُدام بود، دیر دیگر که حالی در و بود کرده سست را عزمش گذشته، زندگی با کوتاه تماس آن. کرد می شکایت قریشی خانم

 خواسـته او مانند دار خانواده زنی که این یکباره. اندیشـید می سـودا با تازه لیموي آب هاي لیوان و نرم هاي بالشـتک و ها میهمانی

ـــفندوار حالتی با روزي باألخره که بود این. آمد می منطقی غیر کامالً نظرش به برود، راه پیاده ها جاروکِش مثل بودند  نزد گوس

 :گفت و رفت سعید میرزا

 .بخشید دلربا حالتی آلودش گوشت ي چهره به و "آید؟ می بدت من از واقعاً آیا پسرم، سعید"

 ".نه که البته": گفت و آورد فشار خود به زد، می هم به را دلش او شکلک که سعید

 ".دانی می بیهوده هم را هدفم و داري نفرت من از. چرا": گفت دلبري با باز زن

 "زنید؟ می که چیست ها حرف این. آماجی": گفت و داد قورت را دهانش آب سعید

 ".ام کرده صحبت تند شما با ها وقت بعضی آخر" -

 قریشی خانم و نکرد اي فایده اما ".کنید فراموش. نیست مهم": گفت آوَرد می در شاخ داشت اطوارها و ادا این دیدن از که سعید

 "نه؟ مگر. است انگیزي شگفت چیز عشق آخر. بود عالقه و عشق روي از اش همه که بدانی خواهم می": داد ادامه

 ".آوَرَد می در حرکت به را دنیا عشق، بله،": گفت بیاید راه او با خواست می که سعید میرزا

 با بشــود، ثابت شــما به موضــوع این که این براي خواهم می و. شــده پیروز هم من خشــم بر. شــود می پیروز چیز همه بر عشــق" -

 ".کنم سفر اتومبیلتان

 ".آماجی است خودتان مال": گفت و کرد تعظیمی سعید میرزا

 "نه؟ مگر. کرد محافظت باید ها خانم از. بنشینند خودتان پیش جلو، بگویید دهاتی نفر دو آن به پس" -

 ".البته" -

* 

ستان شان به خبرنگاران نُهُم ي هفته در. بود پیچیده جا همه رفتند، می دریا سوي به پیاده اهالیَش ي همه که دِهی دا  و آمدند سراغ

 بگیرند عهده بر را زیارت ي هزینه شدند می پیشقدم که بازرگانانی بودند، بیشتري آراي نیازمند که محلی سیاستمدارانِ پس آن از

ــرط به ــت بیاویزند، بدن بر را تبلیغاتی مقواهاي زائران که این ش ــرق رازهاي جویاي خارجیِ هاي توریس ــخورهاي و زمین مش  الش

سان شتري نما، ان سابقات دایمی هاي م صادفات شاهد خواهند می که رانی اتومبیل م شند، ت شان با شتند نمی راحت شاگران. گذا  تما

 هم اصـــلیش غذاي حال حین در و اند پوشـــانده را عایشـــه بدن لباس، مانند که دیدند می را رنگ به رنگ هاي پروانه گروه وقتی

شتر انتظارات با متحیر و مات بودند، شستند می عقب بی صویر در. ن شتند دنیا از که اي ذهنی ت  هیچ با که بود آمده پدید سوراخی دا

سیله شه هاي عکس. شد نمی پُر اي و سیده چاپ به ها روزنامه ي همه در عای شتند تبلیغاتی تابلوهاي کنار از زائران و بود ر  که گذ

 پروانه بال نرمی به ما هاي پارچه" قبیل از شــعارهایی شــده، نقاشــی طبیعی ي اندازه از بزرگتر برابر ســه خوار، پروانه زیباي تصــویر
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 مردود را "عایشه حج" هایی اطالعیه در مذهبی اِفراطیون از بعضی. رسید تري جدّي خبرهاي سپس. شد می دیده کنارش در "اند

 پخش هایی تراکت. بودند کرده قلمداد "همگانی احســاســات تهییج" و عمومی افکار "انحراف" جهت در اقدامی را آن و دانســته

 است اسالم از قبل ملی هاي سنت از یکی پیاده زیارت": بودند نوشته آن در و -بود یافته جاده کنار تراکت اي دسته میشال -کرده

 نامند، می جی بی بی عایشه را او که آن ي وسیله به سنت این آلودگی": نیز و ".باشند کرده ابداع مهاجرین این که نیست چیزي و

 ".است کنونی حساس وضعیت به فضاحتبار و عمدي زدنِ دامن

 ".داشت نخواهیم مشکلی ما": کرد اعالم و شکست را خود سکوت کاهن

* 

 :دید را اي حومه خواب در جبرئیل

 نزدیک بود، مقصدشان که عرب، دریاي ساحل بزرگ شهر ي حومه دورترین ،]Sarang[ سارنگ به عایشه حجِ گروه که همین

 متفرق زور با را ها آن که کردند تهدید پلیس افراد ابتدا. شتافتند دیدنشان براي بیشتر هرچه پلیس و سیاستمداران خبرنگاران، شد،

 درگیري به کشور سراسر در احتماالً و ماند می آشکار جانبداريِ نوعی به کار این که شدند یادآور سیاستمداران اما کرد، خواهند

: که افزودند آمیز تهدید غرولندي با اما کردند، موافقت راهپیمایی ي ادامه با پلیس ســران ســرانجام. شــد خواهد منجر قومی هاي

 ".دهیم می ادامه خود راه به ما" :گفت اختر میشال ".کنیم تضمین را زائران خطر بی عبور توانیم نمی"

ــارنگ ي حومه ــنگ ذغال مهم معادن نزدیکی در س ــبتاً و س ــد معلوم. بود ثروتمند نس ــارنگ، هاي معدنچی ش  که مردانی یعنی س

ــرف را خود زندگی ــاید یا -زیرزمینی هاي راه کندن ص ــودن" ش  یک با فقط دختري که آوردند نمی تاب کردند، می -"راه گش

ست، تکانِ ضی. کند عملی دریا مورد در را کار همان د سته کادرهاي از بع ست اي منطقه حکومت به معتقد هاي گروه به واب  به د

 زائر ما" شــعارهاي با و شــد تشــکیل اي دســته و دار خرابکاران، این اَعمال ي نتیجه در و کردند تحریک را ها معدنچی شــده، کار

 .بُرد نمی خوابش سعید میرزا. کرد تظاهرات به شروع "برگرد خانه به ها، پروانه جادوگر! خواهیم نمی اسالمی

. بردارید راهپیمایی این از دست": کرد التماس بیهوده و شد زائران دامن به دست دیگر بار سعید میرزا سارنگ، به وُرود از قبل شبِ

 ترسـو تا بشـویم شـهید اسـت بهتر": گفت بلند بانگ به او و کرد اي زمزمه میشـال گوشِ زیرِ عایشـه ". کُشـند می را مان همه فردا

 "هست؟ ترسو کسی اینجا در. بمانیم

سو یک شف نیواس، سري. بود تر سک ي کارخانه مالک کانیون، گراند کا  به بود، صداقت و خالقیت شعارش که سازي عرو

 عایشــه به انگیزي شــگفت طرز به اش چهره که همان -بود لکشــمی ي الهه ســخت و ســفت پیرُوان از که او. پیوســت ســعید میرزا

 آدم من": کرد اعتراف ســعید نزد. باشــد طرفین از یک هیچ هوادار ها درگیري در تواند نمی بود کرده احســاس -داشــت شــباهت

ستم ضعیفی شق گرفتار. ه شه ع ست به براي باید مَرد و شدم خانم عای ست آنچه آوردن د  کرد، توان می چه اما. بجنگند دارد دو

ضو پنجمین نیواس سري ".بمانم طرف بی ناچارم سدس ي جامعه ملحدین ع شی خانم حاال و بود بنز مر  یک کنار در ناچار به قری

 کند جبران خواست کشد، می کنار را خودش بدخُلقی با دید چون و کرد سالم او به غمگین نیواس سري. گرفت جا کاسِبکار آدم
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ــک یک جیبش از که حالی در و ــانه به را ناقابل ي هدیه این دارم خواهش": گفت آوَرد می در خانواده تنظیم عروس  احترام ي نش

 ".بپذیرید من از

شن در مُلحدین را شب آن ستی ضاي در مؤمنین. بردند سر به واگن ا  تحت بودند داده اجازه ها آن به. پرداختند دعا و نماز به باز ف

شته در که زمینی در نظامی پلیس حفاظت  نیواس سري که بود چیزي فکر در سعید میرزا. بَرَند سر به بود، آهن راه موقتِ انبارِ گذ

ــت گاندي راه طرفدار باطن در که این. بود گفته  ي مرحله به را افکاري چنین که ندارم توان قدر آن اما": بود داده جواب او و. اس

 می هایم بچه و زن پیش بود بهتر. جی ســت ام نشــده درســت بردن رنج براي من. اســت همین حقیقتش اما ببخشــید،. درآورم عمل

 ".دادم می خاتمه کشانده اینجا تا مرا که جویی حادثه مرض این به و ماندم

 ناتوانی انفصال؛ مرض: برده رنج بیماري نوعی از هم من ي خانواده": داد جواب عروسک تاجر به خوابش بی ذهن در سعید میرزا

 در. دهند می توضیح آن به شبیه چیزي یا تولدشان محل یا کار با را خودشان بسیاري. احساسات و حوادث اشیا، با ارتباط ایجاد در

 ".نیست آسان واقعیت با شدن روبرو حالتی چنین در. ایم زیسته ذهنمان درون بیشتر و بیشتر ما که حالی

 .داشت حقیقت داد می روي آنچه اما. بود مشکل برایش داد می روي که آنچه واقعیتِ باورِ که بود این منظورش

* 

 ناپدید رفته رفته بودند همسفر آنان با پور تیتلی از که هایی پروانه گروه شدند، حرکت ي آماده عایشه زائرانِ وقتی بعد، روز صبح

روَر -عایشــه بدن بر که هایی آن حتی. گذاشــتند خالی را ابري آســمان و گشــتند  پرواز دوردســت به نیز بودند پوشــانده لباس -ســَ

. داد ادامه زائران رهبري به داشت برگ نقش حاشیه بر که نخی ي کهنه ساري یک از مُرکّب عادي، لباسی با ناچار به او و. کردند

شان بر که اي معجزه شدن ناپدید سرده را رهرُوان نهاد می تأیید مُهر زیارت صرار برابر در ها پروانه برکت از محروم. کرد اف شال ا  می

 .ماندند تفاوت بی بخوانند، سرودي سرنوشت سوي به حرکت حال در که اختر

* 

سالمی زائر ما" داد می شعار که جماعتی  بود، دوچرخه تعمیرکاران هاي دکان ردیف آن طرف دو که خیابانی در "خواهیم نمی ا

 از مُرکّب سنگر این پشت و آورده بند قراضه هاي دوچرخه ي الشه با را زائران راه. بودند داده ترتیب عایشه براي استقبالی مراسم

. بودند نشسته انتظار به خیابان شمالی بخش به عایشه حج رسیدن تا معوج و کج هاي دسته و خاموش هاي زنگ شکسته، هاي چرخ

 چُماق آن پشت که رسید چهارراهی آخرین به که هنگامی و ندارند خارجی وجود پنداري که رفت جماعت سوي به چنان عایشه

شمنان چاقوهاي و ها شید، می را انتظارش د شتی شیپورِ چون رعد صداي ک  از اقیانوس تَوان به بارانی و رسید گوش به شوم سرنو

 را باران آن خدا که رسیدند باور این به زائران از بسیاري بعداً. بود دیر خشکسالی از محصول نجاتِ براي دیگر. ریخت فرو آسمان

شته ذخیره روز آن براي سمان در را ها آب آنقدر و دا  و پیامبر نجات براي خدا بله،. شود انتها بی دریا مانند که بوده کرده تلنبار آ

 .بود کرده فدا را سال آن محصول مؤمنانش

 به نیز سرنوشت دوم شیپور سیل، و آشفتگی میان در. بود کرده گیج را بدخواهانشان و زائران آسا، سیل باران انگیز شگفت نیروي

ستش. رسید گوش سدس باز این را شن بنز مر ستی سکوچه کوچه از سرعت به که بود سعید میرزا واگن ا  پیش به حومه کنار هاي پ
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 پرتاب هوا به را پالستیکی سینی چند و انداخته را حلوایی کدو گاري کنده، جاي از را شُسته لباسِ بند چند که طوري به بود، رانده

. کرد می قطع سنگربندي شمال در درست را سازان دوچرخه خیابان کوچه، این. بود رسیده سبدبافان ي کوچه به سرانجام تا کرده

 هاي چهارپایه و عابرین که طوري به راند، چهارراه طرف به ســرعت به و داد فشــار گاز پدال روي آخر تا را پا ســعید میرزا اینجا

ست و شدند پرتاب کناري به سبدبافان سید چهارراه به اي لحظه در در سمان از سیل که ر  ترمز شدت به وقت آن. ریخت فرو آ

شال پریدند، بیرون عثمان و نیواس سري. کرد شه و اختر می ست شدت به که حالی در و گرفتند را پیغمبر ي عای  و زدند می پا و د

سزا سدس درون به را دو هر گفتند می نا سی که شد دور صحنه از شتابان چنان سعید. انداختند مر صت ک  روي از آب زُدودن فر

 .نیافت را صورت و سر و چشم

! خر! خائن! خرابکار": داد فحش شوهرش به زیر آن از اختر میشال. بودند شده تلنبار یکدیگر روي خشمگین همگی اتومبیل داخل

 اقیانوس وقتی خواهی نمی مگر. میشال است آسان زیادي شدن شهید": داد جواب استهزاآمیز حالتی با سعید میرزا و "!چیز همه بی

 "ببینی؟ رو اون شه می وا گُل مثل

 دیگه کن بس خُبه،": گفت بود شــده ســرخ اش چهره و زد می نفس نفس که حالی در عثمان پاي و دســت زیر از قریشــی خانم و

 ".نداشتیم بدي منظور که ما. میشو

* 

 .دید را سیل خواب در جبرئیل

 با را سنگر هاي دوچرخه سیل وقتی از اما بودند، زائران منتظر دست به تبر سارنگ هاي معدنچی کرد، باریدن به شروع باران وقتی

 فاضالب ي تخلیه سیستم و ها جوي. است عایشه طرفدار خدا که نبودند خود ي کلّه از فکر این کردن بیرون به قادر بود، برده خود

صله شهر سلیم بالفا شت دیري. شدند آب ناپذیر مقاومت ي حمله ت . رفتند فرو سیالب الي و گل در کمر تا ها معدنچی که نگذ

 نیروي هنگام این در. رفتند می جلو زحمت به خود ها آن که حالی در کردند، می تالش زائران ســـوي به حرکت براي ها بعضـــی

 مَغاکی در زمین پنداري. کشید شد نمی نفس آسانی به که رسید حدي به باران ضخامت و شد برابر دو هم باز بعد و برابر دو طوفان

 .بود شده یکسان زمین و آسمان فرامین. رفت می فرو

 .گرفت خواب در را جبرئیل دیدِ جلوي آب فزونی که بارید چنان

* 

ستاد باران شیدي و ای  و بودند شده مبدّل کانال به سارنگ هاي خیابان اینک. افکند پرتو ونیزي ویرانیِ ي صحنه آن بر خیس خور

 و گاري با شــترها موتوري، ریکشــاهاي پیش ســاعت چند تا که آنجایی. بودند شــناور ها آن در ها خرابی اقســام و انواع بقایاي

ستبند، گِل، روزنامه، مقادیري اکنون کردند می آمد و رفت شده تعمیر هاي دوچرخه ست د  سبد، آفتابی، عینک چتر، هندوانه، پو

 جماعتِ  و بود گرفته خود به عجیبی ســرخِ رنگِ آب،. بود شــناور المپ و کیک پَن شــیرینی، بازي، ورقِ دارو، ي شــیشــه گُه،

ست روان خون جويِ ها خیابان در کردند می خیال مرطوب شه زائران و زورگو هاي معدنچی از. ا  سگی. شد نمی دیده اثري عای

 جا همه بر سیل مرطوب سکوت کرد می کار چشم تا اطراف در. کرد می شنا ها، دوچرخه ي فروریخته سنگر کنار از چهارراه در
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 شده پارك هاي اتوبوس کمرِ تا که آب به ها بام باالي از و نداشتند بازي توانِ که بودند خورده یکه چنان کودکان. بود حکمفرما

 .بودند مانده خیره رسید می

 .بازگشتند ها پروانه وقت آن

شت پنداري. کجا از نبود معلوم سم اِبراز براي و کشیدند می کمین خورشید پ سبت به شادمانی مرا  نور رنگ همگی باران پایان منا

 به بودند رفته فرو طوفان از بعد بُهتِ در که را سارنگ مردم آسمان، در نور عظیمِ فرش این پیدایش. بودند گرفته خود به را آفتاب

شانید حیرت ست ها آن. ک شتِ از کرده، گم پا و د شیدند را ها کرکره و بردند پناه ها خانه درون به دنیا پایانِ وح  سعید میرزا اما ک

شت شاهد نزدیک، هاي تپه از یکی روي که همراهانش و اختر ساس از -زمیندار خود حتی -همگی بودند، معجزه بازگ  خوفی اح

 .شدند پُر مقدس

 این تا رفت می جلو جهنمی سرعتی با دید، نمی را چیزي درست مقابل ي شکسته ي شیشه از باران نفوذ اثر بر که این با سعید میرزا

 تأسـیسـات. کرد توقف "سـارنگ یک ي شـماره سـنگ ذغال معدن" پالك با دَري برابر در تپه یک ي گردنه در اي جاده در که

شال. شد می دیده باران در زحمت به معدن سزا به شروع ضعف با اختر می شتین آهاي": کرد گفتن نا  ما کمینِ آنجا ها الت آن. انی

 ".تو بر آفرین. سعید مریزاد دست که واقعاً. آوري می رفقایشان دیدن به اینجا را ما تو وقت آن کِشند، می را

شتند، ها آن با کاري دیگر ها معدنچی اما ست وقوع به سارنگ معادن ي فاجعه روز آن زیرا ندا  زنده چی، معدن هزار پانزده و پیو

شال، سعید،. شدند مدفون شهر بیرون ي تپه زیر زنده شی، خانم عثمان، سرپنج، می شه و نیواس سري قری سته، عای  که حالی در خ

ــان مغز تا رطوبت ــتخوانش ــتاده جاده کنار بود، کرده نفوذ اس ــانی، آتش مأمورین آمبوالنس، مقادیري که بودند ایس  هاي گروه نش

. کردند ترك را محل جنباندند می سـر حسـرت، عالمت به که حالی در بعد ها مدت و رسـیدند سـر معدن امور مسـؤولین و نجات

 سکه. است دادن دست از و درد همش زندگی. است درد زندگی": گفت و گرفت اش سبابه و شَست میانِ را هایش گوش سرپنج

 ".ارزد می کمتر سگ ماده یک از که است مقداري بی ي

 می قریشی خانم. گریست نیز بود داده دست از را عزیزي همسفر راهپیمایی آن در که سرپنج مانند و نداشت گاو دیگر که عثمان

ست صل": بنمایانَد را قضایا مثبت ي جنبه خوا ست این کار ا سی اما ".هستیم سالم و صحیح همگی ما که ا  آن. نداد را جوابش ک

 ".رسیدند پلیدشان هاي نیّت و پَست امیال جزاي به آنان": گفت پیامبران آهنگین آواي با و نهاد هم بر دیده عایشه وقت

ــعید میرزا ــمگین س ــت که ها این آخه": زد فریاد خش ــنگر پش ــتند ها بدبخت. نبودند س ــب زمینِ آن زیرِ داش ــان المص  می را کارش

 ".کردند

 ".کندند را خود گور آنان": داد پاسخ عایشه

* 

شان که بود لحظه این در شم  به را خود بالدار نور سپس و آمد گِرد طالیی ابر آن که هنگامی سعید. افتاد بازگشته هاي پروانه به چ

 را آنجا": کرد مخالفت سعید. بازگردد چهارراه به خواست می عایشه. بود ایستاده تماشا به ناباوري با فرستاد، گوناگون هاي جهت
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 و عایشــه اما ".آوریم در ســر شــهر ســوي آن از و برویم تپه طرف آن به که اســت این بکنیم توانیم می که کاري تنها. گرفته ســیل

 .کرد می کمکش و بود انداخته خاکستري و تکیده میشالِ کمر دور دست پیامبر. بودند بازگشت راه در کرده، پشت او به میشال

 "کنم؟ چه اتومبیل این با من آخه. داري دوست را خدا اگر خدا، به رو تو میشال": گفت زنش به خطاب سعید میرزا

 .رفت می پیش سیل سوي به بیندازد نگاهی عقب به که آن بی بود، داده تکیه بین روشن ي عایشه به که همچنان او اما

 ي سیلزده معادن وُرودي نزدیکی در را اش عالقه مورد اتومبیل واگن، استیشن بنز مرسدس اختر، سعید میرزا سر آخر که بود چنین

 .بپیوندد عرب دریاي زائران به تا کرد رها سارنگ

سافرِ هفت  سبدبافان ي کوچه و دوچرخه تعمیرکاران خیابان تقاطع در بودند، رفته فرو سیالب در ران تا که حالی در و آلود گِل م

 به چه داند نمی کس هیچ. شـده تمام زیارت. پذیرفت را واقعیت باید": گفت سـعید میرزا. رفت می پایین آرام آرام آب. ایسـتادند

ــر ــاید. آمده ها دهاتی س ــده غرق ش ــیده قتل به یا اند ش ــتر احتمال به. اند رس ــده گور و گم بیش  پیرُوانی تا چند ما جز دیگر. اند ش

 ".شده تمام بازي. خواهر کنی فراموش را قضیه است بهتر": افزود و کرد نزدیک عایشه به را صورتش وقت آن ".نداري

 ".کن نگاه": گفت میشال

شه و سیلزده هاي تعمیرگاه معدن از طرف، هر از پور تیتلی هاي دهاتی شان بدن. بودند روان چهارراه سوي به شهر کنار و گو  های

ـــف و بود پنهان ها پروانه بال زیر پا قوزكِ تا گردن از ـــان در ها پروانه طوالنی هاي ص  هایی طناب انگار. کردند می پرواز مقابلش

 تماشا به ها پنجره پشت از وحشتزده سارنگ مردم. بُردند می راه امن مکانی به و کشیدند می بیرون چاه درون از را ها آن که بودند

 .شد متشکل جاده وسط دیگر بار عایشه حجِ نشستند، می فرو کم کم مُکافات هاي آب که حالی در. بودند ایستاده

 ".است نکردنی باور": گفت سعید میرزا

شت حقیقت اما ضاي تک تک ها پروانه. دا صلی خیابان به و یافته را حج کاروان اع  هم عجیبتري چیزهاي بعداً. بودند بازگردانده ا

ــد گفته ــته مُچ روي ها پروانه وقتی که این مثالً. ش ــکس ــته پایی ي ش ــس ــتخوان بودند نش  بازي زخمِ که آن یا بود، خورده جوش اس

سته جادو اثر بر پنداري سیاري. بود شده ب شان، لب گِرد ها پروانه پرواز گفتند زائران از ب شی از را آنان های  حتی آورده، بیرون بیهو

 .اند بازگردانده زندگی به را آنان ها پروانه و بودند شده غرق آب در کردند می تصور بعضی

 کمی تعداد که ندارد تعجبی پس. بُرد خود با را دشمنانتان چون داد، نجات را شما سیل. نباشید احمق اینقدر": زد فریاد سعید میرزا

 ".کنید توجه علمیَش ي جنبه به لطفاً. باشید دیده آسیب شما از

. سعید کن باز را چشمت": گفت کرد می اشاره براق هاي پروانه از پوشیده کودكِ و مرد و زن صد از بیش به که حالی در میشال

 "دهد؟ می توضیح چطور را این تو علم

* 
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 و کردند مالقات میشال و عایشه با شهرداري شرکت مأمورین. آمدند دیدنشان به شهر مردم ي همه راهپیمایی، روزهاي آخرین در

ساجد نزدیکی از را راه. گرفتند نظر در شهر میان از را عبوري راه ستند می زائران که طوري به بودند، کرده انتخاب م  ها شب توان

 اسـتراحتگاه سـوي به زائران که روز هر: داشـت شـدت شـهر در هیجان. کنند بیتوته مسـاجد در بیاورند، بند را ها خیابان که آن بی

 یا دارو شــیرینی، هدایاي با بســیاري و خشــنونت و اســتهزا با بعضــی. ایســتاد می تماشــا به عظیمی جماعت شــدند، می روانه بعدي

 .شدند می روبرو ها آن با خوراك

 هم خود با را زائران از مُشتی از بیش بود نشده موفق آخر. بُرد می سر به شدیدي سرخوردگی در آلود خاك و خسته سعید، میرزا

 زمان آن تا معجزه که بود این پور تیتلی هاي دهاتی ي عاقالنه پاسخ. معجزه به تا کرد اعتماد توان می بیشتر عقل، به که کند عقیده

 ".کرد کاري شد می نبودند ها آن اگر. المصب هاي پروانه این": گفت سرپنج به زیرلبی سعید. است بوده پشتیبانشان

 ".بودند ما با اول از ها آن آقا": داد پاسخ انداخت می باال شانه که حالی در سرپنج

ــال ــکارا اختر میش ــد می نزدیک مرگ به آش ــفیديِ به رنگی به اش چهره و داد می مرگ بوي دیگر حاال. ش  و بود درآمده گچ س

 بانک از پدرش وقتی و بود کرده دور خود از نیز را مادرش. شود نزدیک او به شوهر داد نمی اجازه اما. ترساند می سخت را سعید

صی ستین در و گرفت مرخ ساجد از یکی در بیتوته شبِ نخ شان به شهر م ست بهتر گفت آمد، دیدار  اعالم و کند ترك را آنجا ا

شه ي جمله سعید میرزا که همین ".باشند هم با توانند می پاکان فقط که ایم رسیده جایی به اکنون": کرد سرش دهان از را عای  هم

 .رفت باد بر امیدش بیشتر شنید،

شه و آمد جمعه روز شم راهپیمایی از روز آن در زائران که کرد موافقت عای شند چ  سعید میرزا. کنند شرکت جمعه نماز در و بپو

ــت و بود برده یاد از بودند، کرده فرو ذهنش در کودکی در که را آیاتی تمام تقریباً اینک که ــت، نمی درس ــت کِی دانس  را ها دس

 زحمت به خود، از بیزاري احســاس با بفشــارد، زمین بر پیشــانی زمان چه در و بنشــیند دوزانو کِی بگیرد، صــورت مقابل کتاب مثل

 .کرد توقف به وادار را عایشه حجِ که داد روي اي واقعه پایان، در حال این با. رسانید پایان به را نماز مراسم

شاي به زائران که هنگامی سجد حیاط که مردمی تما ستاده گفتند می ترك را م صلی درِ بیرون بودند، ای  گوش به صدایی و سر ا

 به بودند ایستاده ها پله روي که جماعتی میان از که حالی در و "است؟ خبر چه آنجا": گفت. رفت آن سوي به سعید میرزا. رسید

 .رسید می گوش به نوزادي کودك ي گریه صداي آن درون از که دید پله آخرین روي را زنبیلی گذشت، می زحمت

ــت نمی عمرش از هفته دو از بیش ظاهراً ــانس و بود حرامزاده حتماً. گذش ــت زیادي ش  آخوندِ  بعد. بودند مردّد و گیج مردم. نداش

 .شد می دیده او کنار در بود، گرفته فرا را شهر تمام شهرتش که بین روشن ي عایشه. شد سبز ها پله باالي مسجد

ــط از دریا چون جمعیت ــد نیمه دو به وس ــه و ش ــوي به آخوند و عایش ــله در آخوند. آمدند پایین زنبیل، س  را نوزاد کوتاه اي فاص

 :گفت و ایستاد جمعیت به رو و برخاست کرد، وارسی

 .بود جوانی مَرد آخوند ".است شیطان فرزند. است ناپاك مولودي نوزاد، این"

 "گویی؟ می چه تو کاهن، ي عایشه اي تو، و": زد فریاد اختر سعید میرزا. بود شده تحریک جمعیت احساسات
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 ".شد خواهد خواسته ما از چیز همه": داد جواب زن

 .کردند سنگسار را بچه نبودند، آشکارتر دعوتی نیازمند که جماعت و

* 

 ایجاد خســته پورهاي تیتلی میان در شــورشــی فضــاي نوزاد مرگ. کردند خودداري راهپیمایی ي ادامه از عایشــه زائران پس آن از

 ناشی ضعف در آن از بیش بود، پریده رنگ برف چون اینک که میشال. بود نکرده پرتاب سنگی یک هیچ آنان میان از. بود کرده

 به زد، می باز ســر گفتگو و بحث از همیشــه مثل که عایشــه و آورَد هم گِرد را رهرُوان دیگر بار بتواند که بود رفته فرو بیماریش از

 ".نکنید تعجبی کند مثل به مقابله شما با نیز او که این از کردید، پشت خداوند به وقت هر": داد هشدار دهاتیان

 آبی درون و روشن سبز رنگ به بیرون از که مسجدي. بودند زده چمباتمه شهر وسیع مساجد از یکی ي گوشه در هم گِرد زائران

شرنگی شن رنگارنگ هاي نئون با لزوم وقت به و بود، خو شدار از بعد. شد می رو شه ه شت او به عای  و گرما رغم علی و کردند پ

ــتر هوا رطوبت ــبیدند یکدیگر به بیش ــعید میرزا. چس ــت که س ــب را فرص ــد آن بر بود یافته مناس ــتقیماً دیگر بار تا ش ــه با مس  عایش

 هرگز شــما دهد؟ می شــما به را اطالعات این ي همه چطور دقیقاً فرشــته ببینم، بگویید": پرســید مهربان ظاهري با. کند زورآزمایی

شه. کنید نمی بازگو را او کلمات سیر همی  را خودش کالم و دهید نمی ما به مستقیماً را او پیام چه براي. کنید می بیان را خودتان تف

 "کنید؟ نمی تکرار

 ".گوید می سخن نشدنی فراموش و روشن هاي شکل طریق از من با او": داد جواب عایشه

 و بود آمده جان به مرگش به رو همسرِ از ماندن دور و عایشه به نسبت خود تمناي ي شده سرکوب نیروي تلخی از که سعید میرزا

ــت، نمی راحتش راه هاي بدبختی ي خاطره ــعفی دختر رفتن طفره این در گذاش ــت می پیَش که را ض ــرار و بازیافت گش : کرد اص

 "اند؟ چگونه ها شکل این. نکند باور را حرفتان کسی است ممکن واِلّا بدهید توضیح بیشتر لطفاً"

ّب مَلِک": کرد اعتراف عایشه ّ !خوانَد می آواز روز محبوبِ هاي آهنگ به من براي مقرّ " 

ست شادي فرط از اختر سعید میرزا  که حالی در گاو صاحب عثمان. بود انتقام ي خنده. خندیدن به کرد بنا و کوفت هم به را ها د

ــید می ها دهاتی اطراف در و نواخت می دُهُل ــروع رقص ــت و تازه هاي فیلم آوازهاي آخرین خواندن به کرد ش ــم پش  نازك چش

 ".هوجی هوجی. خوانَد می اینطوري جبرئیل. هوجی": خواند می. دخترانه هاي کردن

 رقصیدند آنقدر نفرتشان و رفته دست از رؤیاي با ها آن. کردند شرکت نواز دُهُل رقصِ در و شدند بلند یکی یکی زائران وقت آن

 .رفت آسمان به هوارش کفرآمیز اعمال این دیدن از و رسید فرا سراسیمه آخوند که این تا

* 

ــب ــید فرا ش ــرپنج اطراف پور تیتلی هاي دهاتی. رس ــت ي درباره جدّي خیلی و بودند جمع دین محمد س  می گفتگو دِه به بازگش

صول از مقداري شد می شاید. کردند شال. داد نجات را مح  می درد شدت، به که حالی در نهاده، مادر دامان به را سرش اختر می
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 سبز مسجد حیاط دوردست هاي گوشه از یکی در و. شد می نزدیک مرگ به بود، سرازیر چپش چشم از اشکی ي قطره و کشید

شن دخترِ کنار در زمیندار مَردِ رنگارنگش هاي نئون آن با آبی و سته بود بین رو ش  زاویه و سرد نو، ماهی. گفتند می سخن و بود ن

 .افشاند می نور آنان بر دار

 ".کنی استفاده ها فرصت از چطور دانی می خوب. هستی زیرکی مرد تو": گفت عایشه

 دارد او. شود مشرّف مکه زیارت به خواهد می دلش خیلی من زن" :گفت. بیایند کنار هم با کرد پیشنهاد سعید میرزا هنگام این در

 ".داریم مشترك منافع هم با تو و من که است این. میرد می

 من بر افتاده اتفاق راه طول در که چیزهایی از خیلی راســتش. نیســتم بدي آدم من عایشــه،": داد ادامه ســعید. داد می گوش عایشــه

شته تأثیر ست بحثی اینش در. آوردي ارمغان به عمیق معنوي ي تجربه یک مردم این براي تو. گذا  متجّدد هاي آدم ما نکن فکر. نی

 ".ایم بیگانه معنوي ابعاد با

 ".اند گفته ترك مرا مردم": گفت عایشه

 اتفاق دارند انتظار آنچه و بِبَري دریا کنار به را ها آن اگر که اســـت این حقیقتش. اند ســـردرگم و گیج مردم": داد جواب ســـعید

 نیمی کرده موافقت او و ام کرده صحبت هم میشال پدر با قبالً: است این من پیشنهاد بنابراین. آورند درمی روزگارت از دَمار نیفتد،

. ببَریم مکه به ســاعت هشــت و چهل ظرف را ها پوري تیتلی از نفر دوازده ده حدود و میشــال و تو حاضــریم ما. بپردازد را هزینه از

ــکلی هم جا رِزِروِ براي ــفر این براي که هایی آدم انتخاب. ندارد وجود مش ــبترند س  آن. گذاریم می خودت ي عهده به هم را مناس

ــی براي واقعاً تو وقت ــع اگر که حالی در. اي کرده معجزه ها بعض  کار در اي معجزه کس هیچ براي برود پیش منوال همین به وض

 ".اي کرده کارها خیلی تو بنابراین. بوده معجزه یک راهپیمایی این خودِ من نظر به گذشته این از. بود نخواهد

 .کرد حبس سینه در را نَفَسش سعید

 ".کنم فکر اش درباره باید": گفت عایشه

 ".است درست حتماً کند، موافقت اگر. بپرس ات مالئکه از. کن فکر. کن فکر. باشد خُب،": کرد تشویقش خوشحال سعید

* 

ست می خوب اختر سعید میرزا شه اگر دان شنهاد مقرّب مَلِک جبرئیل که کند اعالم عای ست، پذیرفته را او پی  براي را خود قدرت ا

شه ست از همی شانیَش و تقلب به هم ها دهاتی چون. داد خواهد د ست می آیا اما -.بُرد خواهند پی پری شنهاد توان  -کند؟ رد را او پی

 اگر و گیرد می را میشال دست بدهد دست از را خود اعتبار دختره وقتی. است شیرین انتقام گفت خود با داشت؟ هم اي چاره آیا

 .برد می مکه به را او بخواهد، دلش هم هنوز



                                                                                                            (   آواي بوف )                                                         آیات شیطانی

      367  
AVAYeBUF. com 

 اي اشعه با تاریکی در و بودند نشسته آن شکل پیازي گنبد و بیرونی دیوارهاي روي. بودند شده مسجد وارد پور تیتلی هاي پروانه

 و بود مردّد ظاهراً. افتاد راه به دوباره بعد و کشید دراز و بازگشت افتاد، راه به وار سایه تاریکی در عایشه. درخشیدند می رنگ سبز

 .بازگشت دم سپیده. شد محو مسجد هاي سایه درون پنداري وقت آن. رفت می آهسته

 .پذیرفتند میلی بی با. کند اعالم را مطلبی خواهد می گفت زائران به صبح نماز از پس

ــب": گفت ــک از من براي بلکه. نخواند آواز مقرّب مَلِک دیش ــخن تردید و ش ــیطان که این و گفت س ــوء ما تردید از چطور ش  س

ـــتفاده ـــتی آنچه اثبات تنها داد جواب بکنم؟ توانم می چه. ندارند باور مرا دیگر ها آن آخر گفتم. کند می اس ـــان هس  را تردیدش

 ".کرد خواهد برطرف

ــنهاد وقت آن. بود کرده جلب را همه توجه ــبِ پیش ــعید میرزا دیش ــان را س  ات مالئکه از برو گفت من به": زد فریاد و گفت برایش

 ".رود نمی کس هیچ یا رویم می هم با همه یا کنم؟ انتخاب شماها میان از توانم می چطور. دانم می خودم من اما. بپرس

 "بیاییم؟ تو دنبال به باید چرا دیگر بچه، آن شدنِ کشته و میر و مرگ همه این از بعد": گفت سرپنج

 ".پیوندید می الهی شُکوهِ به گاه آن. یافت خواهید نجات همگی گشایند، می راه ها آب وقتی زیرا" -

 "گشایند؟ می راه چطور ها؟ آب کدام": زد فریاد سعید میرزا

 ".کنید قضاوت ام درباره ها آب گشایش از پس و بیایید من دنبال به": داد پاسخ آرام عایشه

شنهاد واقع در شه کدام اهل تو: بود قدیمی سؤال همان سعید پی شه و اي؟ اندی سخی مقابل، در عای سه من: بود داده قدیمی پا سو  و

 .منزّهم و پاك. نیستم معامله اهل من. نداشت دوام وسوسه این اما شدم

* 

 هاي پنجره پشت سینما هاي هنرپیشه هاي معشوقه. بود مد حال در دریا گذشتند، این هالیدي کنارِ ي کوچه از عایشه زائرانِ وقتی

شان هاي دوربین با هتل سید هنگامی. گرفتند می عکس پوالروید سفالت جاي به زائران که ر شان زیر آ سه پای  از سپس دیدند، ما

سد هاي نارگیل میان شگل سیگار، خالیِ هاي پاکت شده، فا صرف، بی هاي بطري چهارپایان، پ ست م  کاغذ و نبات آب میوه، پو

 می دیده دریا به رو لوکسِ هاي آپارتمان بالکُنِ و نارگیل هاي درخت اینجا در. رســیدند پُررنگتر هاي ماســه به و کردند عبور پاره

شان آنقدر و کردند می کار اندام زیبایی که جوانانی تیم کنار از ها آن. شدند ضالت  ها الخلقه ناقص به که بودند کرده تقویت را ع

ـــتند ماندند، می ـــگري مانند را ها بدن ها آن. گذش ـــان از لش  براي که را هایی خانواده زائران. آوردند می در حرکت به باله رقاص

 به زندگیشان در بار نخستین براي و گذاشتند سر پشت را کلوپ اعضاي و بودند آمده آنجا به کار و کسب یا فراغت اَیّام گذراندن

 .ماندند خیره عرب دریاي

شال سعید، میرزا ستادن به قادر تنهایی به دیگر. بودند گرفته را بغلش زیر ها دهاتی از تَن دو که دید را می شه. نبود ای  کنارش در عای

شال بدن از پیامبر زنِ پنداري سعید نظر به. بود سطوره هیبت به شده، خارج می . بمیرد تا بود نهاده جا بر را کالبد آن و آمده در اي ا
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 طوالنی بحث یک از پس پور تیتلی هاي دهاتی. شد خشمگین کند سرایت هم او به میشال خرافاتِ بود گذاشته که این از وقت آن

 پس که بود کرده گوشزد آنان به سلیم عقل. بودند گرفته سفر ي ادامه به تصمیم نکند، شرکت آن در بودند خواسته عایشه از که

 به که تردیدي و شک هنوز اما. بود دیوانگی بازگشت، نداشتند، فاصله گام چند از بیش هدف، با که حاال راه، همه این پیمودن از

 به که حاال انگار. آمدند می بیرون عایشــه خیالی آبادِ ناکجا از گویی. گرفت می را توانشــان بود، شــده بیدار ذهنشــان در تازگی

ـــدند می بیمار یا پیر گام هر با کنند، پیروي او از که آن بی رفتند می دنبالش  گروهی دیدند، را عرب دریاي وقتی که طوري به. ش

شان از که بود فکر این در سعید میرزا و نبودند بیش سرخ دیدگان با تبدار و سرماخورده و َشل  کنار به را خود قادرند تن چند میان

 .برسانند آب

 .کردند می پرواز سرشان باالي و بودند ها آن با همچنان ها پروانه اما

سب ُسمِ زیر همانجا زنش ترسید می که سعید میرزا شندگان چشم جلوي اي کرایه هاي ا صاره فرو  کند، تهی قالب ِشکر نِی ي عُ

 قرار برابرت در ناپذیر انکار واقعیتی اینجا اما. اي کشـــانده نابودي مرز به را ما ي همه تو عایشـــه؟ کرد خواهی چه حاال": زد فریاد

 "است؟ کجا ات فرشته حاال. دریا: دارد

ــه ــابه ي دکه کنار که بزرگی ي جعبه روي و رفت باال ها دهاتی کمک به عایش ــی نوش ــت قرار فروش ــتاد داش  که هنگامی تا و ایس

ــت ــعید به آنجا از توانس ــت ما روح مانند دریا گوید می جبرئیل": گفت وقت آن. نداد جوابی کند، نگاه پایین آن و س  گاه هر. اس

 ".گشاییم می نیز را دریا بگشاییم را خود هاي دل بتوانیم اگر. بَریم می بصیرت سوي به راه بگشاییم، را خود روح هاي دریچه

شایش این": داد جواب تمسخر با سعید صیبمان چیزي فاجعه جز که زمین، روي اینجا، گ  به تا که باشید نبرده یاد از شاید. نکرده ن

 "کند؟ تفاوت وضع آب در کنید می فکر. اند داده دست از را خود جان نفر چندین حال

 ".شود می نزدیک ما به فرشته. سی سی": گفت ناگهان عایشه

 مربوطه مقامات واقع در اما نمود، می عجیب راهپیمایی، با رابطه در هیاهو همه آن از پس دریا کنار جمعیتِ توجهیِ کم ظاهراً

ــته را ها راه و بودند بُرده کار به را الزم تدبیرهاي ــیر و بس ــت حدود از بیش بنابراین. بودند داده تغییر را ترافیک مس  کنار نفر دویس

 .نبودند نگرانی ي مایه که شدند نمی دیده دریا

ِ که بود این بود شگفتی ي مایه آنچه  سعید میرزا اما. دیدند نمی گرفتند پیش در که را مسیرهایی و ها پروانه دریا کنار تماشاگرانِ

شان ابر آن شنی به را درخ شت کرد، پرواز دریا سوي به که دید رو سا غول موجودي شکل به درنگی اندك از پس و بازگ  در آ

 .پوشاند می را آسمان افق امتداد در بود، شده تشکیل بالدار کوچک موجودات آن از که درخشانی تحول. آمد

ــه ــته کنید، نگاه": زد فریاد زائران به خطاب عایش  و "کنید؟ می باور را هایم حرف حاال. بوده ما با راه آغاز از بینید؟ می حاال! فرش

 او از التماس با و ".بله": دادند پاسخ گریان. گردد می باز زائران جان و دل به شرطی و قید هیچ بی ایمان، کرد احساس سعید میرزا

 ".اهللا یا. جبرئیل. جبرئیل": کردند بخشش تقاضاي
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. چیز همه سینما، هاي ستاره فیل، شکل به. آیند درمی گوناگون اَشکال به ابرها": زد فریاد و کرد تالش بار آخرین براي سعید میرزا

ستند می ها پروانه به شگفتزده همه. نکرد اعتنایی کس هیچ اما ".کند می تغییر دارد کنید، نگاه  می پر دریا سوي به اینک که نگری

 .زدند

: پرسیدند سعید میرزا از بودند ایستاده تماشا به دریا کنار که ها آن. رقصیدن کردند بنا و ".گشایش گشایش،": زدند فریاد وقت آن

 ".بینیم نمی چیزي که ما اند؟ آمده هیجان به چه براي ها این است؟ خبر چه. آقا آهاي"

شه اینک شت برمی گام آب سوي به عای شال بغل زیر که نفر دو و دا شان را او بودند گرفته را می شان کِ . آوردند می دنبالش به کِ

. کنید ولش هســتم، هایتان زمین صــاحبِ من. ها المصــب. فوراً. کنید ول را زنم": گفت دهاتی مرد دو به و دوید ســویش به ســعید

 دریا. هستی اي بسته آدم تو. برو تو. کنند نمی ول مرا ها آن. سعید نه": کرد زمزمه میشال ولی ".کنار بکشید را کثیفتان هاي دست

 ".گشاید می راه بازند که هایی آن براي تنها

 .بودند رسیده دریا به پاهایش حاال اما ".میشال": زد فریاد

شه که همین  پور تیتلی مادران. بودند پَریده ها سالم دوش روي ها ناتوان. کردند دویدن به شروع ها دهاتی شد، دریا آب وارد عای

 آب درون به و گرفتند دوش به را ها مادربزرگ ها، نوه. شــتافتند دریا ســوي به بودند گرفته بغل در را خود کودکان که حالی در

ست آب در ده مردمان ي همه بعد دقیقه چند. پریدند  سوي به عقب به که آن بی و رفتند می پیش خیزان و اُفتان و زدند می پا و د

 هم از دریا. برگرد": کرد التماس زنش به بود زده آب به تن که هم سعید میرزا. رفتند می افق سوي به بیندازند، نگاهی نیم ساحل

 ".برگرد. نشده باز

 بچه آي": گریست می اپرا هاي خواننده ژست با میشال مادرِ. بودند ایستاده ساحل کنار نیواس سري و سرپنج عثمان، قریشی، خانم

 نیواس ســري ".گردند برمی شــان همه -نیســت خبري معجزه از فهمیدند وقتی": گفت عثمان "شــد؟ خواهد چه حاال. ام بچه. ام

 "بودند؟ آمده تصادفی بودند؟ چی ها پروانه پس": گفت کنان پرخاش

 شنا چندتاشان": پرسید قریشی خانم ".اند افتاده نفس از حتماً": گفت سرپنج. گشت نخواهند باز ها دهاتی که دریافتند زودي به اما

ــري "بلدند؟ ــنا؟": زد فریاد نیواس س ــنا دهات مردم حاال تا کِی از ش ــده بلد ش ــخن فریاد با چنان همگی "اند؟ ش  که گفتند می س

سنگ پنداري صله یکدیگر با ها فر ست یا بپَرند آب توي دارند خیال گویی کردند، می پا آن و پا این حال همان در و دارند فا  به د

ــتاده آتش روي انگار. زنند کاري ــتاده آنجا به نظم برقراري براي که پلیس گروه یک. بودند ایس ــده فرس ــید هنگامی بود ش  که رس

 .آمد بیرون آب از شتابان سعید

 "چیست؟ براي هیجان این شده؟ خبر چه": پرسید پلیس افسر

 ".بگیرید را ها این جلوي": گفت کرد می اشاره دریا به که حالی در زنان نفس سعید میرزا

 "اند؟ کرده خرابکاري": پرسید افسر

 ".میرند می دارند. بابا نه": داد جواب سعید
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. گرفت می فزونی دریا عمق که بودند رسیده جایی به خورد، می چشم به هنوز سرهایشان که هایی دهاتی. بود شده دیر دیگر ولی

ــه زیارتِ گروهِ افرادِ ي همه دقیقه چند ظرف. رفتند فرو آب زیر به خود، نجات براي تالشــی هیچ بی همگی  ناپدید دریا در عایش

 .بودند شده

.خورد می چشم به حرکت در بازویی نه زنان، نفس فَردي سَرِ نه نشد، ظاهر بعداً هم یک هیچ و  

شیِ خانم حتی و سرپنج نیواس، سري عثمان، سعید، . بیرون بیایید. کن رحم خدایا": زدند می فریاد. پریدند آب به همگی فربه قری

 ".کمک

 

  

 

سان معموالً ست آب از ماندن بیرون براي شدن غرق خطر در ان شر طبیعتِ خالف این. زند می پا و د ست ب  در آنقدر اِنفعال با که ا

شه، حال این با. ببلعد را او آب سرانجام که برود پیش دریا شال عای  هرگز و رفتند فرو دریا عمق در پور تیتلی هاي دهاتی و اختر می

 .نشدند خارج آب از

ـــی خانم پلیس افراد ـــیدند بیرون دریا از بود، آب از پُر هایش ریه که حالی در کبود، روي و رنگ با را قریش  هاي کمک با و کش

 دورتر که بود مانده اختر سعید میرزا تنها. کشیدند بیرون هم را سرپنج و نیواس سري عثمان، او از پس بالفاصله. دادند نجات اولیه

سیده پایان به زیارت. دادند نجات عرب دریاي از جان نیمه نیز را او سر آخر که این تا رفت می زیرآبی و کرد می شنا دورتر و  ر

 .بود

ستان در سعید میرزا وقتی شم بیمار شود، چ سان از یکی گ  بازماندگان بودند، فکر در مقامات. یافت خود تخت کنار را پلیس بازر

شه زیارتِ سان، و کنند متهم غیرقانونی مهاجرت براي توطئه به را عای صت تا کنند بازجویی آنان از درنگ بی بودند مأمور بازر  فر

 .نیابند مشورت

 می یقین خود مرگ به نســبت ضــعف حالِ آن در. نداشــتم حرکت توان دیگر": داد شــهادت چنین پور، تیتلی ســرپنج دین، محمد

ـــیم ناگهان که یافتم ـــدن تقس ـــم به را دریا ش ـــري موهاي مثل. دیدم چش  در بودند، آنجا همگی ها آن و کنند باز را فرقش که س

 ".داشتم دوستش که زنی. گویم می را خدیجه زنم بود، هم او. رفتند می دوردست

 شدن غرق از اول،": بود خورده یکه سخت سرپنج شهادت شنیدن از که است بازرسان به گاو، صاحب عثمان، هاي گفته هم این

 لحظات آخرین در درست و شناختمش می تغییر از قبل که عایشه دنبال. گشتم می او دنبال چشم با این وجود با. ترسیدم می سخت

ـــدند باز هم از ها آب. بود غریبی چیز. دیدم را آن  می راه مرگ به رو هاي ماهی میان در اقیانوس کف که دیدم را ها آن و ش

 ".رفتند

 خانم نوبت وقتی که طوري به. اســت دیده چشــم به را عرب دریاي گشــایش که خورد قســم لکشــمی ي الهه به هم نیواس ســري

شی سید قری سان ر شان و گیج بازر ستند می زیرا بودند، پری ساخته تبانی به را روایت این ها آن دان شال، مادرِ. اند ن سرِ می  بانکدار هم
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 اما. نکنید خواهید می کنید، باور خواهید می اگر": کرد تأکید ســر آخر و گفت باز خود ي شــیوه به را حکایت همان نیز بزرگ،

 ".است دیده چشمم که گوید می را همانی زبانم

 اینقدر سرپنج، ببینم، کن گوش": برگزیدند را سوم ي درجه ي شیوه خود جوشِ از پُر هاي صورت با مخصوص بازرسان آخرش

شاش دهانت از ست ندیده گویی می که را هایی این کس هیچ و بودند آنجا آدم همه این. ن صالً. ا سد ا شان خیلی ج  ساحل به ها

ـــیده ـــتت بدهی، ادامه دروغگویی این به اگر. دهند می گند بوي و اند کرده باد بادکنک مثل. رس  و بَریم می و گیریم می را دس

 ".آوریم درمی دماغت از را حقیقت

 ".ام دیده چشم به را چیزها این من اما. بکنید خواهید می کاري هر": داد جواب دین محمد سرپنج

 "دیدي؟ چه دریا در. بگو تو حاال": پرسیدند گشود چشم تا و شدند جمع اختر سعید میرزا تخت دور همگی بازرسان

 ".شوید می سَرِخر سؤالتان این با شماها وقت آن شده، غرق من همسر است؟ سؤالی چه این": گفت معترض سعید میرزا

شه حجِ ي بازمانده تنها فهمید وقتی ست عای شایش که ا شم به را امواج گ  شرح بودند دیده همگی را آنچه نیواس سري -ندیده چ

 و جی، ست شد بسته رسید که ما به آب. شرمساریم نداشتیم را آنان با همراهی ارزش که این از ما": افزود ماتمزده لحنی با و داد

 روزگار وحشــتِ از. کرد گریســتن به شــروع ســعید میرزا -".اســت بهشــت درهاي پنداري که خورد هم به چشــممان جلوي چنان

 .بود نمانده باقی برایش اشکی دیگر که چند هر. افتاد می لرزه به بدنش و ترکید می بغضش

 .بازگشت خانه به وقت آن

* 

ــتان هاي چوب موریانه ــنه هاي کرم و بود بُرده میان از را پریس ــیرها. بودند بلعیده را کتابخانه هاي کتاب گرس  به کرد، باز که را ش

 حلقه خُفت می آن بر انگلستان ي نماینده روزي که تختی هاي ستون گِردِ خزنده، جانوران و خزید بیرون ها لوله از مار آب، جاي

 سالن عظیم قالی به وقتی که چنان. بود گذشته ها قرن ها، ماه جاي به و بود آمده شتاب به او غیبتِ وقت به زمان گویی. بودند زده

 شب. بودند سرخ چشمان با هایی قورباغه از پُر حمام هاي وان. شد خاك دستش زیر قالی زد، دست بود شده لوله اي گوشه در که

شیدند می زوزه باد همراه ها شغال ها شک سبز، درختان. ک شک کویر، مانند ها مزرعه و رفتند می نابودي به رو یا و تر خُ  بی و خ

ـــتان هاي باغ. بودند علف و آب با و جوان دختر آن، از پیش ها مدت که پریس  می متروك و زرد اینک بود، دیده آن در را زی

 .زدند می پرسه جا همه الشخورها و نمودند

 .رُبود در را او خواب تا خورد تاب آن در آنقدر و نهاد ایوان در را صندلیَش سعید میرزا

ِ. بود شــده یکســان خاك با دِه. زد ســر درخت به بار یک تنها  شــده رها هاي زمین بر بودند کوشــیده راهزنان و زمین بی دهقانانِ

ست سالی اما اندازند، د شک ستان به سعید میرزا. بود نباریده باران اینجا. بود رانده را آنان خ شت پری  قفل زنگزَده درهاي بر و بازگ

 .کند جا از را آن و رفت دیواري تلفن سوي به پس بود، تفاوت بی برایش بازماندگان شاید سرنوشت. نهاد
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شت از پس ست مرگ به رو غذایی بی از بُرد پی شمار بی روزهاي گذ ستون بوي بدنش از. ا  که جا آن از اما. رسید می مشام به آ

ساس سنگی اح شنگی و گر ستجوي کرد نمی ت ست بهتر چی؟ که. یافت بیهوده را خوراك ج  فکر و بخورم تاب صندلی این در ا

 .نکنم فکر نکنم، فکر نکنم،

 پی. بود غول چُس مانند رسید مشامش به که بویی و کرد می له پا زیر را جنگلی غولی انگار شنید، صدایی حیاتش شب آخرین در

ست سوختن حال در درخت که بُرد ست صندلی از. ا شد آتش شاهد تا رفت باغ سوي به تِلوتِلوخوران و برخا  شعله که آتش. با

کایت آن هاي ـــویش به کرد، می پاك را زمین و گرفت می فرا را او اجداد و آبا ي تاریخچه خاطرات، ها، ح  تا آمد می س

 هزاران.شد منفجر که دید را درخت. رسید می فرا نیز او زمان زود زوديِ به و راند می خانه سوي به را آتش باد، که چرا -برهانَدَش

ضا در سوزان ي تکه ستین که رفت باغ در مکانی سوي به و چرخید. بود دل پنداري که ترکید چنان اش تنه و شدند پراکنده ف  نخ

 هم بر چشم که آن از پیش. کشید دراز خاکسترها روي به شد، می سنگین کرد، کندي احساس وقت آن -.بود دیده را عایشه بار

. شد سرازیر سویش به دریا گاه آن. رفتند می دهانش به که دید را ها پروانه کوچک گروه و کرد احساس لبانش بر را نرمشی نَهَد

ــه نزد آب در ــه. بود عایش ــرش کالبد از آمیزي معجزه طرز به که عایش ــو، باز": زد می فریاد... بود آمده بیرون همس ــو باز ش  از "!ش

 آمده اینجا تا که تو. شو باز": زد فریاد دوباره عایشه. بُرید می را ها آن دستش پَهناي با سعید و بودند جاري نورانی نوارهاي نافش

 وضوح به را او صداي سعید اما بودند، گم دریا پُرخروشِ آبِ زیر دو هر -بشنود؟ را صدایش توانست می چطور -"!بیا آخر تا اي،

 .شد بسته او و ".شو باز": گفت. شنیدند می را زنگدارش صداهاي آن همه. شنید می

شه -شد می غرق اینک -محکم هاي دروازه با بود دري چون شه دهان آب، دید. شد می غرق نیز عای  صداي و کند می پُر را عای

 شکست، قلبش که دَم آن در و برگزید دیگر راهی و زد باز سر درونش در چیزي وقت آن. شنید هایش ُشش در را آن رفتن پایین

 .شد گشوده

 در. بودند گشوده همگی. برگشود نیز عایشه اینک. کرد نفوذ وجودش ژرفناي تا عایشه و شد گشوده شکم تا آدم سیب از بدنش

 .شدند روان مکه سوي به و نهادند گام عرب دریاي بستر بر آنان و شد نیمه دو به آب گشایش، ي لحظه
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 انگیز شگفت چراغ

 

  

 مراحل آخرین پدرش که بودند داده خبر تلگراف با. نشــســت هواپیما به دیگر بار قلبی، ي حمله از بعد ماه هجده چمچا صــلدین

 استخوان مغزِ سرطان نوعی بیماري که بود داده توضیح تفاوتی بی با تلفن پاي پدرش مخصوص دکتر خانم. کند می طی را سرطان

صد و شنده صددر ست کُ  از بود، فرستاده صلدین براي را بلوط درختِ بقایاي واال چمچا چنگیز که این از پس پیش ها مدت از. ا

 زده کوتاه تلگرافی پاسخ در پدر و بُرده در به سالم جان بُستان ي فاجعه از که بود فرستاده یادداشتی صلدین تنها. بودند خبر بی هم

 شماره نسرین دوم، همسر ي وسیله به بود آورده را بد خبرِ که تلگرافی حال این با ".داشتم اطالع قبالً. خواندم را ات نامه": که بود

 واال چمچا -ن. بیایید زود ببینیدش خواهید می اگر. مرگ حال در پدر". بود پَرده بی و صــریح بســیار و بود شــده فرســتاده دو، ي

 هنوز بود، آورده بار به "ناپذیر ترمیم هاي خرابی" که روابطی و پدر با درگیري عمري از پس دریافت شگفتی با صلدین ").خانم(

 به را خود داد می دست از را پدرش همیشه براي که این از قبل باید حتماً که بود روشن. دهد نشان خود از ساده واکنش تواند می

 .رساند می بمبئی
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 به تا رفت کلنجار خسته کارمند یک با اندکی گذراند، ویزا گرفتن براي هند کنسولگري صف در را طوالنی مدتی که این از پس

ـــایش بفهماند او  مدرك باید بود گفته کارمند و. بیاورد خود با را تلگراف بود کرده فراموش احمقانه نحوي به. دارد فوریَت تقاض

 کارش که این براي هم آن نه؟ مگر اســت، مرگ حال در پدرش بگوید و بیاید اینجا به تواند می کس هر دانید، می". بدهد نشــان

شید چمچا ".بیفتد راه زودتر شمش بر کو ستان هاي الت شبیه بنده شما نظر به نکند ببینم،": ترکید سر آخر اما کند، غلبه خ  خالی

 بخت آدم همان من. ام کی دهم می نشــانت حاال": غرید بود آمده باال کفرش بدتر که چمچا. انداخت باال شــانه کارمند "هســتم؟

 هزارپایی ســی ي فاصــله از ها تروریســت همان اَعمالِ از پس که همان. بودند گرفته گروگان ها تروریســت که هســتم اي برگشــته

ست همان خاطر به باز هم حاال و. افتاد پایین شنوم بیراه و بد تو مثل قلمدانی میرزا از باید ها تروری ضاي به ".ب  میرزا که ویزایش تقا

 شــش و ســی داشــت خالی جاي هنوز که پروازي اولین و دادند پاســخ بعد روز ســه بود، نهاده تقاضــاها قطور ي دســته زیر قلمدان

  .گلستان نام به اِیرایندیا 747 هواپیماي: بود آن از پس ساعت

ستان ستان و گل شت دوقلوي هاي باغ بو سافران که سه ترمینالِ از وقتی چمچا... یکی این و شد منفجر یکی -به  به قطره قطره را م

 صداي وقت آن. پرید رُخَش از رنگ و -.بود شده نوشته 747 باز، درِ کنار -دید را آن نام کرد می عبور چکاند می هواپیما درون

صد ي لهجه با که شنید را پوش ساري میهماندارِ شامد او به کاناداییَش صددر شش. داد کف از اختیار ناگهان. گفت می خو  واکن

 ایستاده بودند، هواپیما به وُرود منتظر که مسافران گروه به رو که حالی در اما. بپرد بیرون هواپیما از تا چرخید. بود وحشت از ناشی

ست می خوب. بود ست یک در اي قهوه چرم کیف آن با دان صوص نایلونی کیف در شلوار و کت دو و د  دیگر، بازوي روي مخ

ــمانش که حالی در ــخره ظاهر زند، می دو دو چش  و پا این جمعیت. نبود حرکت به قادر طوالنی مدتی تا وجود این با. دارد اي مس

 اما. ترسیدم می می می قبالً هم من": گفت شادي صداي. المصبم ي لخته آن من باشد، شاهرگ این اگر کرد فکر. کرد می پا آن

 ".شود می بلند راراراحت آآآنوقت -زنم می دددست شود، می بلند ب ب که هووواپیما. کنم چکار فهمیدم حاال

* 

سودیا درآمد پرواز به هواپیما وقتی سکیَش لیوان کنار سی ست تردیدي ت اِاِمروز": گفت وی شمی که نی ست الهه باباباالترین لک  ".ا

ستان وقتی ست به شروع گرفت می سرعت زمین روي گل : بود گفته لبخند با داده، لم صندلیَش در راحت بعداً و بود کرده زدن د

 سیسودیا و. بود ها غیرسیگاري مخصوص یک ي درجه هواپیماي جلوي بخش در دو هر جاي ".ریخت ترسم ت ت هم دفعه این"

: بود گفته. بود کرده اِشغال را چمچا کنار خالیِ صندلیِ کند پُر را خالء که هوایی مثل  چقدر چیه؟ شغلت ش. ویسکی بگو من به"

سی می زن آآآنجا اي؟ بوده خارج وقت چند چ چ آوري؟ می در شمانش چمچا "داري؟ اااحتیاج کمک به یا یا شنا ست را چ  و ب

ــید پدر به ــد گذرانده چنگیز با را خوش روزِ یک حتی آورد نمی یاد به بلوغ از بعد که افتاد فکر این به. اندیش ــیار این و باش  غم بس

ــت تواند می آدم بود بُرده پی که این اما. بود انگیز ــد هم را پدرش آخر دس ــادش ببخش ــبر": گفت می دل در. کرد می ش  کن، ص

ت نمانده چیزي  بمبئی در ثروت؟ ث ث ي الهه از بهتر کی گرایی مامامادّي دُوران این در": داد توضـــیح ســـیســـودیا ".بیایم پیشـــَ

شمی ي اِالهه و اندازند می راه پاپاپارتی صبح تا ها شب ش جوان بابابازرگانان ست گذارند، می باباال آن را لک  باباباز را هایش دَد

شت روروي و کرده شته کار الالمپ هایش انگ شن نونوبت به که اند گذا  از دارد ثروت ث ث یعنی ي ملتفتین؟ م م. شود می رو

شان مشغول میهمانداري فیلم نمایش مخصوص کوچکِ ي پرده روي بر ".ریزد می دستش  گوشه در. بود ایمنی دستورات دادن ن

 پیچیدگی. آدم جاي به فیلم. بود متوجه چمچا. کرد می بیان ناشـــنوایان مخصـــوص هاي عالمات با را او هاي گفته مردي پرده، ي
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 جایشان به توانست نمی واقع در که حالی در ایمنی، خدمت در مُدرن تکنولوژيِ. بود هزینه رفتن باال معنیَش) ناشنوایان زبان( بیشتر

ـــد می جدا هواپیما از اي قطعه روز به روز. کند خریداري تازه هاي مدل ـــادفات و ش  نمایش بنابراین. یافت می افزایش هوایی تص

ـــتند می. نبود بیش فریبی عوام یک فیلم ـــما ایمنی براي ببینید": بفهمانند خواس  اش درباره هم فیلم حتی برایتان. کنیم می ها چه ش

 پ پ فیلم یک ي دارم": گفت سـیسـودیا... واقعیت جاي به تصـویر اسـاس، و اصـل به پرداختن جاي به فریبی عوام ".ایم سـاخته

 جبرئیل که حاال. کند بازي تویش هم دِوي ِسري س شاید. بمانَد خودمان خ خ پیش اَالبته. بینم می می تدارك اش درباره پُرهزینه

.شود می یک ي شماره زن ي هنرپیشه دِدِدِوي گردد، می بر دارد " 

 به چندانی موفقیت عرب دریاي گشایش فیلمش اولین. است کرده پا به بسیاري صداي و سر جبرئیل بازگشت که بود شنیده چمچا

ست صلی نقش که دختري و زد می بازاري فیلم سینمایی هاي حقه زیرا بود، نیاورده د شه یعنی ا  به اي ستاره کرد، می بازي را عای

ـــتی به موریا، بیلی بل بیم نام ـــیاري را مقرّب مَلِک نقش در جبرئیل خودِ بازي و بود برنیامده کار ي عهده از درس  منتقدان از بس

ـــندانه ـــف بینانه خودبزرگ و خودپس ـــر به گرفت نمی ایراد او به کس هیچ که دُورانی. بودند کرده وص  دومش فیلم. بود آمده س

شته برجاي خود از اثري و برخورده مذاهب ي همه اهالی به نیز ماهوند سودیا. بود نگذا ست او ببینید،": کرد گِلِه سی  تهیه ت با خوا

 ".دارم ســلیقه هم ه دهم، می ترتیب ت خوب را ها حقه ح هم من اما. زنند می حرص اش همه ها آآن. کند کار دیگر هاي کننده

شمانش چمچا صلدین ست را چ سکیَش پرواز از ترس خاطر به. داد لم صندلی در و ب شیده تند را وی  می گیج سرش حاال و بود نو

سودیا انگار. رفت شته با او قدیمی ي رابطه سی سودیا. قدیم: بود هم همان به مربوط رابطه آن. بهتر چه. بود بُرده یاد از را فر  که سی

 خودتان که ههم شما مهل. است ناب طالي ط لکشمی نقش در دِوي ِسري سی": افزود داد می دست از را نفسش به اعتماد گویی

ــه ــاید. بگیرید تماس ممن با با. کنید بازي ب وطن در باید اید هنرپیش ــش ــفید ططالي فیلم این. کنیم کار هم با بتوانیم ش ــت س : اس

 ".پالتین

شت مفهومِ در پیش روز چند تا. یافتند می غریبی مفاهیم چه کلمات. رفت می گیج چمچا سرِ  اما. یافت نمی حقیقتی وطن به بازگ

 درست زبانش هم باز شاید. کنند رخنه وجودش در تا فرستادند می هایی شاخک قدیمی احساسات و بود مرگ به رو پدر اکنون

  .کند باز دهان کرد نمی جرأت دیگر. گشت بازمی دیار آن خصایلِ دیگر با همراه شرقی ي لهجه و چرخید نمی

 و بخور زندگیِ به و پلکید می لندن تئاترهاي ي حاشیه در اش شده کاري دست نام با جوان صلدینِ وقتی پیش، سال بیست تقریباً

 و نشــســته عقب دیگر هاي عرصــه در چنگیز که اوقاتی همان در کند، حفظ پدر با را مطمئنی ي فاصــله بتواند تا داد می تن نمیري

سر به پدر هوا بی روزي که بود دوران همان در بود، شده مؤمن و منزوي شته نامه پ شنهاد و بود نو . بود کرده را مِلکی واگذاري پی

  .بود] Solan[ سوالن ایستگاه هاي تپه روي وسیع اي خانه مِلک

 واکنشی با صلدین ".بود خواهد تو به من ي هدیه نخستین هم دلیل همین به. شد من آنِ از که است مِلکی اولین": بود نوشته چنگیز

ــت وقتی بعدها. اســت گســترده خود قدرت پود و تار و "خانه" به او جلب براي پدر که دید دامی را پیشــنهادي ي هدیه آنی  دانس

ست سوالن مِلک به دولت سه ناچیز اي اجاره برابر در و انداخته د سرانه ي مدر ست، داده آنجا در را اي پ شتر را پدر ي هدیه ا  بی

 مناسبتِ  به و نهد می عزّت دولت رؤساي چون او به مدرسه مدیر کند اراده وقت هر که داشت اهمیتی چه چمچا براي. یافت خوار

ــا را چنگیز بزرگِ غرورِ کارها این دهد؟ می ترتیب رژه و نرمش وُرودش ــتارش که را چمچا نه کرد، می ارض  واقعیت. نبود خواس
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 اي نامه. نداشت سودي اداري دردسرهاي جز آن واگذاري و بود فایده بی پدر ي هدیه خورد، نمی جُم آنجا از مدرسه که بود این

 ناخلف فرزندِ از "خانه". نداد او به چیز هیچ دیگر پس آن از. بود واال چمچا چنگیز کوشش آخرین این. کرد رد را هدیه و نوشت

 .گرفت می کناره

 به. بُسـتان ي فاجعه ي بازمانده. هسـتید می می دوسـتِ شـما. کنم نمی فراموش را ها صـورت ص هرگز من": گفت می سـیسـودیا

شتزده دیدم که این محض ستاده دَدَر دمِ وووح ست؟ بد که حاحالتان. شناختمتان اید، ای  عالمت به بود گرفته قلبش که صلدین "نی

ست خوب حالم کنید باور. نه. جنباند سري منفی سودیا. ا شان از که میهمانداري به زالووارَش ي قیافه با بُراق سی شت می کنار  گذ

ــمکِ ــکی باز و زد آوري چِندِش چش ــت ویس ــد بد خیلی خ": داد ادامه گفتارش به و خواس  هم به خاخانمش با جبرئیل ي میانه ش

 مشکل امروزي ددخترهاي براي ب. است حسود چقدر. دارد اخالقی عجب ها پسره این. لویا آآآله داشت، قشنگی اسم چه. خورد

 .بگذار راحتم برو: ام شده رها گذشته درد از تازه من. است خواب کرد وانمود باز صلدین ".آید می در کفرشان. است

 و پدر مرگِ از پس. بود کرده اعالم را نقاهتش دُوران پایانِ که بود جانسون حنیف و صفیان میشال عروسیِ در پیش، هفته پنج تنها

شال شاندار، سوزي آتش در مادرش ساس سختی به چنان می  اگه": دید می خواب در مند گله را مادر مُدام که بود کرده گناه اح

 و دهی نمی گوش من حرف به وقت هیچ تو اما بودي، کرده فوت بیشــتر اگر بودي، آورده را آتش ضــد ســیلندر بودم گفته وقتی

سد سیگار از آنقدر هایت ریه سد چه کنی، فوت توانی نمی هم را شمع یک که اند شده فا شد گرفته آتش که اي خانه به بر  ".با

شال شی مرکز از گرفت، اتاقی دیگر زن سه همراهِ گفت، ترك را حنیف آپارتمانِ مادر، روح سنگین نگاه زیر می ستِ  ورز  درخوا

ست به ر آن و کرد را جاش جامپی سابقِ شغل سارتش عاقبت که درافتاد بیمه هاي شرکت با آنقدر و آورد د  تنها. پرداختند را خ

 ها زنده دنیاي تَركِ زمان که پذیرفت هند روحِ بود، گشایش ي آماده او نظر زیر دیگر بارِ و بود شده بازسازي شاندار که هنگامی

 دهد پاسخ نتوانست که خورد یکه چنان حنیف. کرد ازدواج درخواست او از و زد تلفن حنیف به میشال وقت آن. است رسیده فرا

سون زبان گربه": گفت هم او. داد همکارش دست به را گوشی و  پیشنهادِ  شده، میخکوب وکیلِ طرفِ از و ".است خورده را جان

ـــال ـــته نمودار فاجعه آن آالم از بهبودي آثار. پذیرفت را میش ـــت می اُمُلش ي عمه نزد ناچار به که آناهیتا حتی. بود گش  در زیس

ــی، ــال که خاطر این به شــاید کرد، می جلوه شــاد عروس ــاندار هتل در را خود هاي اتاق بود داده قول میش . واگذارَد او به جدید ش

 به که هنگامی و باشد ازدواجش و عقد اصلی شاهد خواسته او از مادرش و پدر نجات در صلدین تالش از قدردانی نشان به میشال

 نبودنِ  کافی دلیل به مســلمه جان رئیس و. ج.دي( رفتند، می بود نشــســته آن در ازدواج ثبت مأمور که واال پینک اســتیشــن ســوي

ساس هم من امروز": گفت عروس به خطاب چمچا.) بودند شده تبرئه اتهامات ي همه از پلیس، مدارك ستانه در کنم می اح  ي آ

ستم تازه آغازي سی چنین ما ي همه شاید. ه سا  کنار خود ي چندباره مرگِ با سختی به صلدین قلب، جراحی از پس ".داریم اح

 مدتی تا سپس. بود یافته گوگردي و دار سُم شیطانی، موجود شکل به دگردیسی حال در باز را خود وار کابوس توهّمی در و آمده

 مثالً  صداهایش، از یکی کردند پیشنهاد و بازگشتند صدایش هاي مشتري سرانجام که هنگامی و بود گریزان اش حرفه از شرمسار

 گلویش در تلفنی جنایات ي خاطره بگذارد، اختیارشــان در را عروســکی بندي بســته در ســوســیس یا یخزده فرنگی نخود صــداي

 به بیشتر. بود غریبی مراسم. یافت شده رها را خود ناگهان میشال، عروسیِ جشن در همه این با. کرد خفه نطفه در را صدا و پیچید

 عاقد سرانجام که طوري به نبودند یکدیگر بوسیدن از خودداري به قادر شد می انجام مراسم که هنگامی جوان زوج که خاطر این

 است بهتر داد تذکر.) ننوشند مِی زیاد است بهتر کنند، رانندگی دارند خیال اگر کرد یادآوري میهمانان به که شادابی و جوان زن(
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ــان و بعدي زوج ظاهراً. کنند شــتاب ــاندار ي کافه در بعد. بودند راه در میهمانانش ــه ش  و تر طوالنی رفته رفته و یافتند ادامه ها بوس

. گفتند تَرك را میشال و حنیف آهسته و یافتند خصوصی هاي لحظه مزاحمِ را خود میهمانان، سرانجام که این تا شدند؛ تر آنچنانی

 هاي پنجره بیرون که هم کودکانی کوچک گروه به بلکه نشــدند، دوســتانشــان غیبت متوجه تنها نه که بودند حالی چنان در دو آن

شا براي شاندار ي کافه شید را ها پرده بود، نفر آخرین که چمچا. نکردند اعتنا بودند آمده گِرد تما شا از را ها بچه و ک  محروم تما

بُکی احســاس چنان. افتاد راه به اســتریت هال ي شــده بازســازي رُوي پیاده در وقت آن. کرد  شــه اســتپ ختیار ا بی که کرد می ســَ

 .زد مناکی

 بشر زندگی قلمروي اندوه، شاید. نیست ابدي چیز، هیچ اندیشید بسته دیدگان با کردند، می پرواز صغیر آسیاي برفرازِ که حالی در

 صندلی از که پُرتوانی ي خرناسه... افسردگی کم دست ننامیم اندوه را آن اگر و. غم اقیانوس در کوچک جزایري ها شادي و باشد

 .بود دررُبوده را دست به ویسکی سیسودیاي خواب،. بُرید را افکارش ي رشته شد، بلند دستی بغل

ــینمایی، هاي فیلم ي کننده تهیه ظاهراً ــتانش میان از را لیوان و آمدند. بود رُبوده را هواپیما میهمانداران دلِ س  بیرون احتیاط با انگش

شیدند سین با انداختند، پتویی پاهایش روي. بردند امنی مکان به و ک ستند اش کلّه به تح سه و نگری : گفتند و شنیدند را هایش خرنا

ـــت ناز خیلی. دارد اي بامزه ي قیافه چه" ـــرتی هاي خانم یاد به ناگهان چمچا "!خدا به اس  هاي میهمانی در که افتاد بمبئی معاش

 نفرت حدودي تا سیسودیا واقع در. شود مانع را هایش اشک ریزشِ کوشید شگفتزده و کشیدند می دست سرش به مادر کوچکِ

 شــیوا آلتِ از بیشــتر چیز هیچ به چمچا نظرِ به. نمود می برهنه غریبی طرز به و برداشــته را عینکش رفتن، خواب به از قبل. بود انگیز

 .بود بانوان محبوبِ هم دلیل همین به شاید. نداشت شباهت

 قدیمی دوستی به مربوط که افتاد خبري به چشمش زد، می ورق بودند آورده میهماندار که را هایی روزنامه و مجالت که حالی در

 آژانس که این بدتر آن از. بود شــده متوقف آن نمایش و نیاورده دســت به موفقیتی امریکا در واالنس هال تلویزیونی شــوي. بود

 اطلسی ماوراي اژدهاي. شد می خارج گردونه از هال پنداري. بود بلعیده امریکایی تجارتی غول یک نیز را آن مُلحَقاتِ و تبلیغاتی

صدِ که شت را کردنَش رام ق سف. بود شده چیره او بر دا شکلی کار واالنس حال به خوردن تأ  و شده بیکار که حاال حتی. بود م

 و زد ورشـــکســـته، کارانِ مقاطعه با و بودند گفته ترکَش دوســـتان و گر شـــکنجه زنِ و بود نمانده باقی برایش میلیون چند از بیش

شان که هایی بندچی ست شت فراري، سابقِ وُزراي نیز و بود شده رو د شترکی سرنو ستر سوي به که چمچا همه این با. بود یافته م  ب

 میزِ  ســرِ حاال": اندیشــید مبهمی طور به. ســوخت نیز پلید هالِ براي دلش که بود شــده احســاســاتی چنان کرد می پرواز پدر مرگ

 "کند؟ می بازي کسی چه بیلیارد

: بود خوانده را عروسی خودکشی شرح اکسپرس ایندین هفتگی ي مجله در. داشت ادامه همچنان مردان و زنان میان جنگِ هند در

ــوهر،" ــده متواري و دارد نام پاتی پراجا ش ــت ش ــران براي والدین هنوز ازدواج، هاي آگهی بخش در بعد ي صــفحه در ".اس  پس

ستگاري ضه بازار به "گندمگون" هاي عروس یا کردند می خوا شتند می عَر ست شاعر، گاندي بوبن یاد به چمچا. دا  افتاد زینی دو

 پیش به را دیگران توانیم می چگونه است، آلوده چنین خودمان هاي دست وقتی": گفت می سخن تلخی و غیظ با باره این در که

 را شما وضعیت و ام نبوده آنجا در من البته. اید کشیده پیش را شدن قربانی ي مسأله انگلیس در شماها از خیلی کنیم؟ متهم داوَري

ــیَم ي تجربه در اما. دانم نمی ــخص ــته هرگز ش ــح. بیایم کنار کنند خطابم قربانی که این با ام نتوانس ــت واض  طبقاتی لحاظ از که اس
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ستم قربانی سبت سرکوبگر هاي گروه به که را رَوَندهایی و ها نظري تنگ ي همه اینجا در هم فرهنگی نظر از حتی. نی  دهند، می ن

صور. دارد وجود ستحقاق ماها از کدام هیچ کنم نمی ت شته را این ا شیم دا صه چنین داراي کنیم ادعا که با صی  ُشکوهمندي ي خ

 ".هستیم

 ".کند می شیدا و واله را ما ساالدباباي مثل مرتجعی هاي آدم که است این بوپال اِفراطیِ انتقادهاي ایراد": بود کرده یادآوري زینی

 کرده پوشـــی پرده گوناگون هاي بهانه به بعداً و داده رشـــوه ها دالل به هند دولت آیا. بود کرده پا به غریبی جنجال اســـلحه خرید

 به ها این ي همه اما. بود کرده ضعیف را آن برخوانده، وزیرِ نخست اعتبار که طوري به شد، می گفته سخن هنگفتی مبالغ از بود؟

شت ارتباطی چمچا سدهاي که بود شده خیره میانی صفحات از یکی در تاري عکس به. ندا  رودخانه در را فراوانی ي کرده باد ج

شان اي سلمانان هند شمالی شهرهاي از یکی در. داد می ن سانده قتل به را م شان و ر ساد  صدها. بودند کرده رها رودخانه در را اج

 هاي گروه کشــمیر در و. رســید می مشــام به مجله ي صــفحه از گندشــان بوي پنداري که بودند پوســیده و کرده باد آنقدر جســد

ــمگین ــلمانان خش ــته محبوبیت زمانی که وُزَرا از یکی براي عید روز بنیادگرا، مس  کفش لنگه بود، آمده کنار کنگره با اینک و داش

ـــات. بودند کرده پرتاب ـــاس ـــید می زبانه چنان جا همه در طلبی جدایی و قومی احس  می آماده جنگ براي خدایان گویی که کش

 ســیســودیا صــداي. شــد می نزدیک پیروزي به بیشــتر روز به روز ظلم آن، جُور و ظلم و دنیا زیبایی میان ابديِ ي مبارزه در. شــدند

شته سیخت را بدبینانه افکار آن ي ر شمش شدن بیدار محض به کننده تهیه. گ ساد عکس به چ  از که] Meerut[ میروت شهر اج

ــوي میزِ روي ــه مثل که آن بی. بود افتاده زد می ذوق توي چمچا تاش ــد خُلق خوش همیش  که دین و خدا به اایمان": بود گفته باش

شانه شر نونونوع هاي آرمان باالترین ي ن  پلید موجودي به خدا خ و درآمده غرایز نازلترین خدمت به ما کشورِ كِ در حاال است، ب

 ".است شده تبدیل

 را تحلیل این "پیشرو عوامل" اما ".گرفت نادیده توان نمی را تاریخ مسؤولیت کشتار این در": بود گفته دولت سخنگویان از یکی

 سیاسی ي نشریه در ".زنند می کشتار به دست هندي هاي ناسیونالیست": بودند نوشته دیگري درشتِ تیتر با. دانستند می نادرست

 نگاهی با گنده شکم مردي مسجد، متولی -شد می دیده بودند کرده نصب دهلی جامع مسجد بیرون که شعارهایی عکس دیگري

 و -داشت قرار مسجد ي سایه زیر که آشغال از پوشیده و ُسرخ خاکی با زمینی قطعه -نشست می باغش در ها صبح بیشترِ که نافذ

دَقه هاي روپیه  با و اســت، ســیگار کردي می خیال دور از که کرد می لوله طوري را اســکناس هر و شــمرد می را مؤمنین ي صــَ

 شعارها. گرفت نیکو اي نتیجه میروت ي حادثه از شود می کرد می خیال ظاهراً نبود، بیگانه هم ها طلب جدایی و روز هاي سیاست

ست" و ".رسیدند شهادت به پلیس هاي گلوله با که آنان بر دُرود": بود این  و تظاهرات به دعوت سرانجام و "!شو بیدار وزیر، نخ

 .آن تاریخ

سودیا ضع. شده بدي روزگار": داد ادامه سی ست بد هم سینما سی سی و شته تأثیر آن بر انتقاد خرابی و تلویزیون. ا  تا اما ".گذا

 می چکار ببینم بببگذار. خارد می چیزها بعضی براي تنم که کنم می اقرار": شد باز بناگوش تا نیشش افتاد میهماندارها به چشمش

 ".بکنم توانم

 هاي عرصــه آدم پوســت درون. اســت پریدن شــاخ آن به شــاخ این از به قادر حد چه تا انســان ذهن اندیشــید اندوهناك صــلدین

ـــتیزند در یکدیگر با مُدام "خود" از گوناگون مانیم باقی متمرکز چیز هیچ روي بر توانیم نمی که ندارد تعجبی پس. س  اَبزار و ب
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ـــاخته را دور راه از کنترل  کانال آنقدر کنیم امتحان خود روي بر را اَبزارها این از یکی اگر. کنیم عوض کانال راحت که ایم س

ـــف ـــاهد خودش مثالً... اند ندیده هم خواب به اي ماهواره یا کابلی تلویزیون ریزان برنامه که کنیم می کش  می چه هر که بود ش

ــید ــیزه طرف به باز کند، متمرکز پدرش روي به را افکارش کوش  او به را آمدنش تلگرافی فعالً. کردند می پرواز وکیل زینت دوش

 این و بازگشــت عدم و زینت ترك آیا آمد؟ نمی یا آمد می پیش چه ها آن میان ســر آخر آمد؟ می فرودگاه به آیا. بود داده خبر

ـــایش عملی خبري، بی مدت ـــید فکرش به تازه -او آیا کرد؟ می جلوه ناپذیر بخش ـــیده آن به قبالً که این از و رس  یکه بود نیندیش

 می را این دیدمش وقتی گفت خود با خواســت؟ می چه واقعاً چی؟ خودش و چطور؟ احســاســی درگیري داشــت؟ شــوهر -خورد

شته. فهمم سش از آکنده نگاهی نیم با آینده که این ولو کند، پنهان دیده از را آینده تواند نمی گذ شد همراه پر  هنگام، آن در و با

.کند می عَلَم قد برابر حقوقِ حفظ براي زندگی نهد، می گام صحنه میانِ به مرگ  

 .رسید پایان به حادثه بی پرواز

 .نبود انتظارش به فرودگاه در وکیل زینت

 ".برسانمتان بگذارید پس. بردارد را ماماما آمده ماماشینم. بیایید": کرد اشاره سیسودیا

* 

سکاندال به بعد دقیقه پنج و سی چمچا صلدین سید پوینت ا ست به چمدان و کیف. کودکیَش هاي دروازه کنار. ر ستاده د  به و ای

ستم ست، وارداتی بود معلوم که خروج و وُرود بر نظارت ویدئویی سی شم ا  علیه بر شعارهایی پیرامونی دیوارهاي به. بود دوخته چ

 است، اي قهوه شِکَر وقتی" و ".شوند می غرق رؤیاها شود، می.[ است حشیش منظور] اي قهوه که شِکَر": بودند نوشته مخدر مواد

 .آورد در صدا به شدت با یکبار را زنگ و. باش داشته جرأت زد نهیب خودش به ".است سیاه آینده

 * 

: اندیشید تلخی به. کشید خود به را مشوَّشش نگاه بلوط، درخت ي بریده ي تنه گیاه، و گل از پُر باغِ آن در  پیک موقع حاال حتماً"

ستفاده آن از میز عنوان به نیک سبت ترحّم و دراماتیک کارهاي براي پدر ".کنند می ا ستعداد خودش به ن شت زیادي ا  ناهار و دا

 داد، می بیرون سینه از ها لقمه وسط حتماً که هایی آه با همراه کرد، می حمل را سنگینی عاطفیِ بارِ چنین که سطحی روي خوردن

ـــیتش با ـــخص ـــید اختیار بی. آمد می در جور ش  بازي اینک حتماً حرامزاده، پیرمرد کند؟ بازي چطور خواهد می را مرگش اندیش

ـــگرفی  و آمد می در او ي اراده تحت کامالً مرگ به رو آدمِ یک نزد هرکس حال هر در. بود داده ترتیب ترحّم جلب براي را ش

 .مانَد می باقی ابد براي شود، می زده مرگ بستر از که روانی هاي کشیده جاي

 شــد خوب": بگوید خوشــامد او به توزي کینه از نشــانی بی تا آمد بیرون مرگ به رو پیرمردِ مرمريِ و بزرگ ي خانه از نامادریَش

ست مجبور حاال و. شود می تازه روحش ببیند که را شما. الدین صالح آمدید سمش از چون برود، مرگ جنگ به روحش با ا  ج

 و هیکل درشت پدرِ. بود وار پرنده او مانند و کوچکتر.) ماند می زنده اگر( صلدین مادر از سالی هفت شش، ".نمانده چیزي دیگر

سید صلدین. بود مانده وفادار اش سلیقه به موارد این در طلبش زیاده سرین "مانَد؟ می زنده چقدر": پر  تلگرافش از که همانطور ن

ست فردایی و امروز": گفت خودفریبی بی آمد، می بر ستخوان به سرطان ".ا سیده چنگیز ي جمجمه و بلند هاي ا  خانه در -بود، ر
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 خونِ در حتی سرطانی هاي سلول -زد نمی حرف ها ران و بازو از کسی دیگر و بود آورده خود همراه به را واژگانش سرطان، نیز

. شد می کم مُدام وزنش پیش سال دو از. فهمیدیم می ها این از زودتر باید ما": گفت نسرین. بودند موجود نیز ها استخوان اطرافِ

 پلید و انگیز نفرت بیماري این به کردیم نمی فکر. انداختیم می سنش گردن به را چیز همه است پیر چون دانید، می که خودتان اما

شد شده دچار ساس را پیر بانوي نیروي دیگر بار صلدین و ".با سات بر آن با که را اش اراده نیروي. کرد اح سا  می فرمان خود اح

سرین. راند ستوربا،. کند مهار را صدایش لرزش تا کرد مکث ن سرش شد معلوم. بود آمده باغ به او دیدن براي سابق، ي ننه کا  هم

شته سال واالبه ست مُرده خواب در پیري اثر بر گذ سانتر مرگی. ا سم اینک آنچه از آ  را زنش وقت یک که همانی -را آقایش ج

ستوربا. بُرد می تحلیل -بود کرده بلند سرین زیمبودار زلم و کهنه هاي ساري هنوز کا شید می را یک ي شماره ن  که آن امروز. پو

شت آرت آپ سفیدِ و سیاه طرح سیدَش. شد روبرو گرم صلدین، با نیز او. بود کرده تن به را دا  کنان هق هق و افتاد گریه به و بو

 ".کنم می دعا معجزه براي باشد، باقی نَفَس هایش ریه در وقتی تا که من": گفت

 گویی. بود ها کینه زنگارِ بی و آنی مِهرشــان. نهادند یکدیگر ي شــانه بر ســر. گرفت آغوش در را کاســتوربا دو ي شــماره نســرین

. دادند می دلداري باغ در را یکدیگر پیر بانوي دو. است کرده پاك و ُشسته را زندگی هاي حسادت و ها درگیري مرگ نزدیکیِ

سرین سرانجام. معشوقشان یا عشق: بود عزیزترینشان رفتن دست از زمان اینک  را شما بیایید زودتر است بهتر": گفت صلدین به ن

 ".ببیند

 کجا خون همه این پس پرسد می مُدام. است باهوشی مرد او": نشنید درستی جواب نسرین از و "ام؟ آمده من. نه": پرسید صلدین

: کرد اصرار صلدین اما ".است ِسل یکی شود، می خون رفتن دست از باعث اینطور که دارد وجود بیماري دو تنها گوید می رفته؟

 از اسمی او حضور در نزدیکانش نه و خودش نه هرگز زمان آن تا. افکند زیر به سر نسرین "است؟ آورده زبان بر را اسمش هیچ"

 آماده مرگ براي را خودش که نیســت انســان یک حق این آیا شــده؟ مبتال چه به بداند نباید": پرســید چمچا. بودند نبرده ســرطان

 همه تو کشی؟ می رُخِمان به را ما ي وظیفه که هستی کی کنی می خیال": کشید زبانه نسرین نگاه در چیزي آن یک در اما "کند؟

 شاید": بود احساس از عاري و آرام صدایش گشود لب که هنگامی و نشست فرو شعله اما ".اي کرده قربانی را حقوقت و حق ي

 ".شکند می قلبش بیچاره. بگوییم او به چطور" نالید کاستوربا اما "باشد؟ شما با حق

ــرطان  چنان خونش جریان. آورد می در گَردِش به بدن درون را آن زیاد فشــار با قلبش که بود کرده غلیظ را چنگیز خون چنان س

 ســاخته هم فکري کمک حتی من از اندیشــید حســرت با صــلدین. کرد نمی دوا را دردي نیز تازه خون تزریق که بود شــده آلوده

ست سازد، را کارش سرطان، که آن از پیش چنگیز بود ممکن. نی  این به سرطان اثر بر اگر. برود میان از جانبی اثرات این علت به ب

 نیست ساخته کاري دستشان از دانستند می که پزشکان. شود دچار کلیه افتادن کار از به یا الریه ذات به بود ممکن مُرد، نمی زودي

 و شیموتراپی گیرد، می فرا را بدن تمام سرطان، نوع این چون": داد توضیح نسرین. باشد انتظارش در تا بودند فرستاده خانه به را او

 می تأخیر به سال چند تا را مرگ موارد، بعضی در که است] Melphalan[ فاالن مِل درمانش تنها. است فایده بی اشعه با درمان

.ندارد تأثیري رویَش فاالن مِل قرصِ که اســت نوعی آن از او ســرطانِ اند گفته ما به اما. اندازد  اصــرار صــلدین درونی صــداي و "

 از این معموالً گفتند دکترها. شده معجزه این وجود با": نالید کاستوربا ".نیست درست. نیست درست اما. داند نمی هنوز او": کرد

ست ها سرطان دردناکترین صالً پدرتان اما. ا ضی کند، دعا اگر آدم. ندارد درد ا  که بود درد فقدانِ خاطرِ به ".دارد اثر ها وقت بع
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: گفت نرمِش با صلدین. بود دَوانده ریشه چنگیز بدنِ در تمام سالِ دو. بود کشیده طول اینقدر سرطان تشخیص  او بروم است بهتر"

 .شد داخل نیز خودش اینک و بود بُرده خانه درون به را چمدانش و کیف مستخدمی بودند صحبت گرم وقتی ".ببینم را

ــرین تالش ظاهراً. بود نکرده تغییري هیچ خانه درون ــرین ي خاطره حفظ براي دوم نس ــت مرزي و حد اول نس ــرین -نداش  دوم نس

سر عمر روزهاي آخرین که روزها، این در الاقل شان هم شترک سیون حال این با. بود کرده تالش پیش از بیش بود، م  پرندگان کلک

 سوي به و کرد عبور مُرده هاي بال به مزیّن دیوارهاي میان از صلدین. بود داده جا ها اتاق از یکی در را هایش پروانه و شده خشک

صرار به -.رفت پدرش دفتر اتاق شیده دیوارهایش که اتاقی درونِ پایین، ي طبقه به را تختخوابش چنگیز ا  کتاب و بود چوب از پو

 درگاه به ســرانجام و -نشــوند ها پله از رفتن پایین و باال به مجبور او از مراقبت براي بیت اهل تا بودند بُرده پوســیدند، می آن در ها

 .رسید مرگ

 وارد آهسته صلدین که اکنون. باشد "چیز همه مراقب" تا بخوابد باز چشمان با بود داده عادت را خود جوانی، از واال چمچا چنگیز

شاهده با شد اتاق شمِ دو آن ي م ستري بازِ چ شوّش بودند دوخته سقف به تهی نگاهی که رنگ خاک شید اي لحظه. شد م  که اندی

ــت دیر خیلی دیگر ــت مُرده کرده، می پُرحرفی باغ در او که هنگامی چنگیز، و اس ــرفه چند خفته مَردِ اما. اس ــرش کرد، س  به را س

 خم را سرش نوازشگر دست آن زیر و رفت پدر سوي به چمچا صلدین. کرد دراز سویش به را مُرَدَّدش دست و چرخاند او سوي

 .کرد

* 

 این بگوید خواسـت می صـلدین. بود آرامبخش و زیبا احسـاسـی آلود، خشـم و طوالنی ي دهه چند گذشـت از پس پدر به عشـق

ــی و کند می تازه را روح احســاس،  موجودات به آن گفتن با رســید نظرش به چون فروبســت لب اما دَمد، می زندگی به نوین نَفَس

 بخش به بیشــتر هرچه را خود گفت نمی چیزي که این با ولی. گیرند می جان دیگران مرگ از که شــد خواهد شــبیه آشــامی خون

 و بودند گذشته به مربوط که دیگري ي -ها الدین صالح بگوییم بهتر یا -ها صلدین. یافت می نزدیک خودش وجودِ مطرودِ هاي

 کهکشان در شاید ظاهراً، اما. بود انداخته دور به را ها آن خصوصیات گزیند، برمی را خود راه که هنگامی زندگی، از مراحلی در

 اســتخوان و پوســت به را واال چمچا چنگیز ســرطان،. دادند می ادامه خود حیات به موجودند، کوانتوم ي نظریه در که موازي هاي

ــنش و بودند رفته فرو هایش گونه. بود کرده مبدّل ــی بود ناچار که بود رفته فرو چنان باس ــفنجی بالش  عیب اما. بگذارد خود زیر اس

لطه آنچه. بود کرده نابود نیز را هایش ـــُ رکوبگري جویی، س ـــَ ـــوخ مرد تا بود رفته میان از بود او در ظلم و س ـــق و ش ـــه عاش  و پیش

 انگلیسیِ  غیرِ و کامل نام از سال 20 از بعد بار اولین براي داشت تازه که( صلدین. شود نمایان اَنظار در دیگر بار بود که هوشمندي

ــید) بُرد می لذت خود ــد می خوب چه بود اینطور زندگیَش تمام در اگر": اندیش  گفت می بدرود او به باید وقتی پدر بازیافتن ".ش

 .بود مشکل چه

ستین در شت، صبح نخ ست واال چمچا الدین صالح از پدر بازگ شش که خوا شد را ری  دانند نمی من پیر هاي زن این": گفت. بترا

 الدین صالح وقتی( ریشش موهاي و بود افتاده پایین هایش لُپ از چرم مثل چنگیز پوست ".تراشد می طرف کدام از تراش ریش

شین شی ریش ما ستر مانند) کرد خالی را ترا شت یاد به الدین صالح. بودند خاک ست پدر صورت به چنین این زمانی چه در ندا  د

شیده شین که هنگامی. ک ست کرد می حرکت آن روي ما شیده آرامی به را پو  نوازش را آن بودنش، نرم از اطمینان براي بعد و ک
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 شدند اتاق وارد که همین کاستوربا و نسرین. کشید می پدر هاي گونه به را انگشتان همچنان اي لحظه کار پایانِ از پس. باشد کرده

 که خرابش هاي دندان و زد اي خســته لبخند واال چمچا چنگیز ".بردارد پســرش از چشــم تواند نمی. کن نگاه را پیرمرد": گفتند

 .شدند پیدا بود مانده رویش غذا هاي خُرده و بُزاق

 بازش چشــمان با و بود، نوشــیده آب اندکی نســرین و کاســتوربا اصــرار به که این از بعد رفت، خواب به دیگر بار پدر که هنگامی

 زندگی وَراي آنچه و رؤیاها رمزآلودِ دنیاي اش، مطالعه اتاق کنونی دنیاي: نگریســت می دنیا ســه به حال عین در و دید می خواب

 براي پســـر گاه آن ،.)بود کرده تصـــور آلود وهم اي لحظه در الدین صـــالح که بود چیزي این( رســـید می آن به زودي به و بود

: داشــتند آمیز شــماتت حالتی دیوارها روي بر شــده آمیزي رنگ و عجیب گِلی ســرهاي. رفت پدر ســابق خواب اتاق به اســتراحت

شت، شانه بر عقابی که شرور نگاهی با عرب مردي سی مرد دا سته ابرویش بر بزرگی سیاه ي پرنده که طا ش شت از و بود ن  در وح

ست، می باال به که حالی شنا کودکی از سرها این با الدین صالح. بود درآورده را زبانش نگری شت، نفرت ها آن از -بود آ  زیرا دا

 که رفت دیگري اتاق به ســرانجام و نبود پذیر امکان ســرها کنار در خواب. بود یافته چنگیز از هایی چهره بســان را ها آن رفته رفته

 .داشت آرامتري وضع

ست، خواب از وقتی زود صبح ستاده چنگیز اتاق بیرون که دید را پیر زن دو و رفت پایین ي طبقه به برخا  به رسیدگی حال در و ای

ـــرف روزانه که ماالفان هاي قرص جز به. بودند داروهایش  وخیمِ  و جانبی عوارض با مبارزه براي دیگري داروهاي کرد، می مص

شار خونی، کم مانند سرطان شد،": گفت پیرزن دو به. بودند کرده تجویز برایش غیره و قلب به ف  این. خورم می را دواها ي همه با

ست کاري کمترین سیار و وارنگ و رنگ ها قرص ".آید می بر دستم از که ا شنامه از یکی یاد به ناگهان. بودند ب  قدیمی هاي نمای

ـــاهِ هاي قرص آن در که افتاد مارلو ـــت عجیبی چیز خاطره. افتند می هم جان به بیمار پادش  بس": گفت و آمد باز حال زمان به! اس

 ".دهی نجات را جانت باید. آبا است

سی چراغی چنگیز ي مطالعه اتاق در ست جادو گفتند می که شد می دیده م  معجزه هنوز اما. کند برآورده را آرزوها تواند می و ا

شده دیده آن از اي  مالِکِ  و کرد می نگاه پایین به بود زنگزده حدودي تا اکنون که چراغ. بودند نکرده امتحانش چون شاید. بود ن

 یک ابتدا. داشت نظر زیر را آن نبود، مالک پسر تنها جز که دیگري کس خود، ي نوبه به که حالی در دید، می را خود موتِ به رو

شتاقِ لحظه، ست می. شد آن آوردنِ پایین م ست خوا  می ظاهر که سر به عمامه جنِ از وقت آن و بمالد چراغ به بار سه را خود د

 اجازه خود به توانست نمی و نبود عفریت و غول و جن جاي اینجا. نکرد را کار این اما... کند برآورده را آرزویش که بخواهد شد

ـــت، رو پیش آنچه نبود، کار در جادویی هاي فرمول. بدهد را واهی خیاالت و اوهام در رفتن فرو ي . بود داروها فایدگیِ بی داش

ــالح ــه که حالی در الدین ص ــیش ــروع داد می تکان را دارو کوچک هاي ش  اینجا دهد می دوا که مردي": کرد خواندن آواز به ش

 "...تف... اَخ": کشید درهم چهره کودکان مانند چنگیز. پراند خواب از را پدرش و "...است

* 

 تشــکی بر که حالی در خود و بخوابند خود راحت هاي رختخواب در کرد مجبور را کاســتوربا و نســرین الدین، صــالح شــب آن

 می بعد و خوابید ساعت سه ایزوسوربید، خوردن از پس شب نیمه بیمار،. پرداخت چنگیز از مراقبت به بود کشیده دراز زمین روي

 بود چاقی نسبتاً مرد همیشه که چنگیز. خورد یکه وزنش َسبُکی از و کرد بلند جا از را چنگیز الدین صالح. برود توالت به خواست
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شته مبدّل سرطانی هاي سلول خوراك به حاال سیدند، توالت به وقتی اما. بود گ  رد را الدین صالح کمک و شد وارد تنهایی به ر

ــتوربا. کرد ــکایت آمیز محبت لحنی با کاس ــی": بود کرده ش ــت خجالتی خیلی. بدهید انجام گذارد نمی را کارها بعض  هنگام ".اس

 کشید، می زمین روي را اش کهنه هاي دمپایی که حالی در و داده تکیه الدین صالح بازوي به اندکی تختخواب سوي به بازگشت

 خواهد می کرد احساس الدین صالح. بود شده خم جلو به باریک گردنی روي سرش و ایستاده سیخ موهایش. رفت می راه آهسته

ــبترین در عوض، در ولی گیرد، آغوش در را پدر ــت نامناس ــنهاد او به فرص ــتی پیش  نمی دلم که آمدم این براي من آبا،": کرد آش

ست شد کدروتی ما بین دیگر خوا سته همچنان که چنگیز ".با سرش بازوي آمد می راه آه شار کمی را پ  دیگر آن": گفت و داد ف

 ".شده فراموش بوده هرچه. ندارد اهمیتی

سرین ستوربا و ن شیده تمیز هاي ساري که حالی در صبح کا ستراحت خوب بود معلوم و پو شودند شکایت به لب اند، کرده ا : گ

صالً صبح تا او از دور" ساس الدین صالح که کردند نوازش را او چنان و رفتند چنگیز سوي به دو هر بعد ".نخوابیدیم ا  کرد اح

 حالی در. بود داده دست او به صفیان میشال عروسیِ شب که بود احساسی مثل درست. کند می نظاره را خصوصیشان روابط دارد

 .رفت بیرون اتاق از آرام گریستند، می و بوسیدند می را یکدیگر عاشق سه که

ــکاندال ي خانه بر را جادویش مرگ، بزرگِ حقیقتِ ــترده پوینت اس ــالح آخر. بود گس  در تن آن به دیگران همچون نیز الدین ص

شته مانند غالباً دوم روز از که نیز چنگیز حتی. داد شه یک با گذ شت انگار که چنان زد، می لبخند لبش ي گو  می من گفت می دا

 ورم اندکی زبانش که چنگیز. کردند می مواظبت او از مُدام نســرین و کاســتوربا. آورم نمی خودم روي به اما اســت، خبر چه دانم

ــخن و بود کرده ــکل برایش گفتن س ــینه به حتی و کرد می امتناع خوردن غذا از بود، مش ــت عمرش تمام در که جوجه ي س  دوس

شت ست، می تختخواب در وقتی. خورد می را دهند می ها بچه به که غذاهایی و پوره کمی فقط. زد نمی لب دا ش  الدین صالح ن

  .داد می تکیه پسرش بدن به خوردن غذا حال در چنگیز و گرفت می قرار پشتش

 .آمدند می عیادتش به که باشد دوستانی با خواست می چنگیز صبح روز آن

صرار الدین صالح میهمانان، رفتن از پس سرین ".بگوییم او به را حقیقت باید": کرد ا  عالمت به را آن و انداخت پایین را سرش ن

 .گریه زیر زد کاستوربا و داد تکان تصدیق

 صبح ده ساعت پانیکار دکتر. بدهد جواب را سؤاالتش ي همه و بیاید تا اند داده اطالع متخصص به گفتند چنگیز به بعد روز صبح

 که این از ها مریض بیشتر. کنم صحبت او با من است بهتر": گفت درخشید می خودش به احترام شدت از که حالی در و شد وارد

شان شت عزیزان شمگین الدین صالح ".دارند شرم ببینند، شان چهره در را وح  که حالی در پانیکار ".خودت جون آره": گفت خ

 دامن به دست کاستوربا و نسرین لحظه این در ولی. کرد رفتن عزم و "...صورت این در خُب،": گفت انداخت می باال را اش شانه

ست که الدین صالح و ".نکنیم دعوا هم با بیایید. کنم می خواهش": شدند الدین صالح  پدرش اتاق به را دکتر بود، خورده شک

 .بست را در و کرد هدایت

 صحبت شمرده و آرام بسیار ".دارم سرطان من": گفت الدین صالح و کاستوربا نسرین، به پانیکار رفتن از پس واال، چمچا چنگیز

ــرطانِ": کرد می ــرفته خیلی س ــما به اول روز از که من گفتم پانیکار به. ندارد تعجبی البته. پیش ــرطان گفتم ش  همه این پس. دارم س
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ــدند، خارج اتاق از وقتی "رفته؟ کجا خون ــتوربا ش ــما وقتی از": گفت الدین صــالح به کاس ــن نگاهش آمدید ش  دیروز. بود روش

 ".جنگید نخواهد دیگر. شده تار نگاهش دیگر حاال اما. کرد شادي ها میهمان با چقدر

 گفته چیز همه خواست می همیشه که این با. شد تنها پدر با الدین صالح رفتند، خواب به ها زن که این از پس ظهر از بعد روز آن

 :گفت پسرش به کند، صحبت بود مایل که چنگیز اما. بگوید چه داند نمی کرد می احساس حاال شود،

 خواهم نمی. نیستم جوان من گذشته این از. بمیرد چیزي یک از باید آدمی هر. نیست اي مسأله برایم سرطان که بدانی خواهم می"

سیري دیگر که دانم می. بزنم گول را خودم سیده خط آخر به من. بروم جایی به تا نمانده باقی برایم م شه. ام ر  که چیزي تنها از. با

 .بشوم تحقیر خواهم نمی من و. کند می حقیر را آدم درد که این براي. است درد ترسم می

* 

 خوابانده تخت روي کارش اتاق در آورده، خانه به آمبوالنس با را جسـدش. گفت بدرود را زندگی بیمارسـتان در بعد روز چنگیز

. گرفت می شــدت گرما و آمد می باال زودي به آفتاب بود، تابســتان باشــد هرچه. بُرد باال را اِیرکاندیشــن ي درجه نســرین،. بودند

 .بگیرد بو جسد بود ممکن

. گرفتند دســت در را منزل امور زمام هم با همه و بودند همه دوســتان و ها عمه پســر عموها، دختر عموها،. آمدند هم باز ها میهمان

 به ها بعضــی. کنند عزاداري تا ماندند کنارشــان در فامیل هاي زن و نشــســتند اتاق کف ســفیدِ هاي مالفه روي کاســتوربا و نســرین

. شوید ساکت بگوید ها آن به که نداشت اراده آنقدر اما بود، درآمده کفرش الدین صالح. گفتند می ذکر تسبیح هاي دانه کمک

شوي هنگام و آمد آخوند بعد ست سد ش سید فرا ج صرار الدین صالح بود زیاد مَردها ُشمارِ که این با. ر ستنِ هنگام کرد ا  مُرده ش

 زندگَیش در را دیگري زمان تنها الدین صالح شد، می رو و پشت آخوند خواست به که پدر ي برهنه جسد دیدن با. باشد حاضر

ــاله نُه. بود دیده برهنه را چنگیز که آورد یاد به رزَده گرفت می دوش حمام در چنگیز که هنگامی که بود س ــَ ــد وارد س  دیدن از. ش

ـــم": گفت آخوند. بود کوچک آن برابر در خودش آلت چقدر. نکرد فراموش را آن هرگز که خورد یکه چنان پدر آلت  چش

 در سال چندین من لندن؟ خود در کنید؟ می زندگی لندن در شما": گفت بعد ".بستند می را ها آن قبالً باید. شود نمی بسته هایش

 حالِ ! کند صـــحبت در آن و در این از خواســـت می آخوند ".جالب چه واقعاً؟" - ".بودم کالریج هتل دربانِ. کردم زندگی آنجا

 چنگیز هاي لباس آخرین به که حالی در آخوند فهمی؟ نمی مگر اســت، من پدر این باشــد هرچه. خورد می هم به الدین صــالح

ــاره ــکر آخوند ".بردارید را ها آن توانید می نه،" - "خواهید؟ نمی را ها لباس این": گفت کرد می اش  تکه که حالی در و کرد تش

ـــیاه اي پارچه کوچک هاي ـــم پلک زیر و دهان در را رنگ س ـــت متبرك پارچه این": گفت برد می فرو چنگیز چش  مکه از. اس

ــت متبرك پارچه این. فهمم نمی" - ".بیاور درش" - ".آمده ــنیدي؟ مگر. اس ــان گفتم" - "نش ــما خدا الهی" - ".کن جمعش  را ش

 ".ببخشد

 ".برسد آرامش به تا نهم می خاك بر را پدر سرِ خود دست با". بُردند قبر سوي به را واال چمچا چنگیز سرانجام

 .کنیم می اثبات را آن واقعیت خود مرگ با ما که است جایی جهان که است نوشته کسی

* 
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شت هنگام که بود میراثی جادو چراغ ستان از بازگ شید می را انتظارش گور ست را در و رفت چمچا کار اتاق به. ک  هاي دمپایی. ب

 خود در را پدر بدن شــکل ها مالفه. بود شــده "خالی کفش جفت یک" به تبدیل بود گفته که همانطور. بودند تختخواب کنار او

 و درآورد جیب از دستمالی. نشست چنگیز میز پشت و برداشت را چراغ. بود پیچیده اتاق در معطر گیاهان سنگین بوي و نداشتند

 .بار سه بار، دو بار، یک: داد مالش آن با را چراغ

 .شدند روشن ها چراغ ي همه ناگهان

 :شد اتاق وارد وکیل زینت

ستی نمی شاید. ببخش منو آه،" شن را ها چراغ خوا سته ها کرکره دیدم ولی کنم، رو  در ".بود دلگیر و تاریک خیلی اتاق و بود ب

 دُم رســید، می کمر تا که را بلندش موهاي دفعه این. زد می حرف بلند بلند، زیبایش صــداي با داد می تکان را ها دســت که حالی

سبی صی جن". بود اینجا وکیل زینی بله،. بود کرده ا صا ستم می. ناراحتم خیلی نیامدم قبالً که این از" - ".خودش اخت  اذیتت خوا

 ".من یتیمِ ي بیچاره غاز. یار بینمت می که خوشحالم. خودخواهم خیلی من. بودم کرده انتخاب را موقعی بد اما. کنم

ــه مثل ــکی کار به که حالی در. بود زندگی غرق گردن تا همیش ــی فعالیت از داد می ادامه پزش ــیاس ــت س ــید نمی دس  در گاه و کش

ــگاه ــخنرانی هنر ي درباره دانش ــیدي تو وقتی": کرد می س ــتان توي من رس ــد، تمام چیز همه وقتی تا اما. بودم بیمارس  ي درباره ش

ضی ستم نمی چیزي پدرت مری  زنی زینی ".داري حق کنی بیرونم اگر بدم، خیلی من. بگیرم بغل را تو نیامدم هم وقت آن تازه. دان

 فهمی می دیدي را او وقت هر بود گفته خود با. بود شـناخته حال به تا که بود زنی قلبترین خوش. بود دسـتی گشـاده و قلب خوش

ست دید می حاال و. بکنی باید چه ست کرده فکر در ستت": گفت می که شنید را خودش صداي و بُرید را او حرف. ا  ".دارم دو

سیار که حالی در زینت ضی ب شه،": گفت سرانجام رسید می نظر به را ست معلوم. گیرم می ندیده را این با  از را ذهنیت تعادل که ا

ست ستان آن از یکی در که اي آورده شانس. اي داده د ستی خودت دولتی عالی هاي بیمار  به معتادین پَهلوي را ها دیوانه آنجا. نی

 هم معتاد سر آخر اسکیزوفرنی به مبتالیان بیچاره که شود می فروش و خرید ها بخش در مخدر مواد آنقدر و خوابانند می هرویین

 اســت ممکن حاال. بگیرم جدّي را حرفت بار این اســت ممکن کنی، تکرار را آن روز چهل از بعد اگر. باش مواظب اما. شــوند می

 ".باشد بیماري نشانِ

 که رَوَندي. کرد می تکمیل را نوسازي و بازسازي رَوَند زندگیش، به.) بود شوهر بی هنوز ظاهراً که( ناپذیر شکست زینی بازآمدن

ــگفت نحوي به ــاد، و انگیز ش ــینش زندگی. بود پدرش بیماري و زندگی روزهاي آخرین مولودِ پُرتض ــتان، در پیش  با همراه انگلس

سیار اکنون هایش بدي و عجایب ست. رسید می نظر به بیجا حتی و دور ب  گفته زینی به وقتی. اش صحنه ي شده کوتاه نام مثل در

 بازي از توانی می دیگر حاال. بود وقتش دیگر": بود گفته کرده، استقبال زینی است، بازگشته الدین، صالح اصلیَش، نام به که بود

ــت کردن ــده آغاز دیگري ي مرحله که این مثل. بله ".برداري دس  دیگر آن در که دنیایی. بود واقعی و وزین دنیا آن در که بود ش

 بود شده روشن نورانی، مرگی سنگینیِ اثر بر که اي زندگی. دیگران و محمد زندگی مانند. شده یتیم زندگی. نداشت وجود پدري

 .درخشید می جادو چراغی همچون ذهنش چشمان در و

شقبازي از پس که حالی در زینی آپارتمان در بعد روز چند ستراحت رختخوابش در ع ساري با زینی( کرد می ا  خانه به را او شرم

شیدگی ها مدت از پس گویی که چنان بود، کرده دعوت اش شت می بر سر از چادر پو صمیم.) دا  بعد به این از": که بود گرفته ت
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 خالص گذشــته چنگال از ســادگی این به تواند نمی آدم اما ".بَرَم می ســر به آینده ي لحظه نخســتین در همیشــه که کنم فکر باید

 .آمد می باز اي گونه به پیشین زندگی زودي به. شود

* 

ست شده ثروتمندي مرد که بُرد پی الدین صالح صیت طبق. ا سرین، میان هنگفتش ثروت ي بهره چنگیز، ي نامه و ستوربا ن  و کا

 بمبئی ي خانه حال این با. شد می چیز همه صاحب الدین صالح زن، دو مرگِ از پس گذشته، این از. شد می تقسیم الدین صالح

. بفروشد را آن بگذار": گفت وکیل زینت. بود آن فروش عازمِ الدین صالح اعتراض رغم علی نیز او و بود بخشیده کاستوربا به را

 ".کنی زندگی موزه آن در توانی نمی که تو

 صـاحبانِ  با سـاخته، مسـلمان و هندي هاي گروه ي درباره مسـتندي فیلم میراندا جُرج. رفتند بوپن و جُرج دیدن به زینی پیشـنهاد به

. بودند شده فیلم ممنوعیت خواستار کرده، شکایت دادگاه به گروه دو هر بنیادگرایان. بود کرده مصاحبه متضاد و گوناگون عقایدِ

 دویی ي میخانه در و شــده بزرگتر شــکمش و کمتر موهایش که جُرج. بود افتاده عالی دادگاه دســت به فیلم ســرنوشــت رو این از

 دوســت. پیچاند را اش مالیده موم ســبیل نوك و ".ندارم زیادي امید دیگر": گفت رُم مقداري نوشــیدن از پس بود، نشــســته تاالثو

 به لحظه این در انداخت، می صــفیان میشــال یاد به را الدین صــالح و بود کوتاه موهاي با بلندقد و الغر دختري که جدیدش دختر

 و مبهم ها اســطوره و ها ســمبُل کاربُردِ خاطر به را بوپن اشــعار بود، ســواتیلکا نامش که دختر. کرد حمله بوپن ي تازه شــعر کتاب

 تعبیر غلط به توان می را ها تمثیل ي همه. شوند بیان روشن و وضوح به ما مواضع باید امروزه": که داشت اصرار. یافت می ناروشن

سیله به جامعه که بافی نظریه به کرد شروع بعد و ".کرد صاد تاریخ، یعنی "بزرگ هاي روایت" ي و . شود می رهبري اخالق و اقت

شد هند، در سد دولتیِ ابزارهاي ر سته و فا شتن کنار" موجب ب  این به. بود شده "اخالقی ي پروژه در شرکت از مردم ي توده گذا

ـــاي براي ها آن دلیل ـــل دینی ایمان یعنی "بزرگ روایت" ترین کهن به خود ارض ـــده متوس  دین را ها روایت این ولی. بودند ش

 پیش ایمان گونه این به نسبت ما اگه ولی": گفت بوپن ".کنند می دستکاري ارتجاعی کامالً اي گونه به سیاسی عوامل و ساالران

ـــت را آن و کنیم داوري ـــویم؟ نمی متهم ها توده به خود نظرات تحمیل و نخبگان از طرفداري به بخوانیم، نادرس ـــواتیلکا "ش  س

شمگین شیده خطوطی امروز هند در": داد جواب خ . جنگد می سفیدي علیه بر سیاهی و گرایان منطق ضد بر مؤمنین: اند شده ک

 ".کنی انتخاب را خود طرفِ هم تو است بهتر

 طرفین و کرد عذرخواهی ســواتیلکا. گرفت آرام چیز همه زینی پادرمیانی با ولی کند، ترك را ها آن تا برخاســت خشــمگین بوپن

 .بوسیدند را یکدیگر

. بودند آمده آنجا به توجه جالبِ سیاسیِ تظاهرات یک در خود نقش ي درباره بحث براي ها آن که بُرد پی زودي به الدین صالح

 هند، کمونیستِ حزبِ. شود ایجاد ملی همبستگی و برابري از هواداري براي شهر جنوب تا شمال از "انسانی زنجیر" یک بود قرار

ست بمبئی اینجا": گفت میراندا جُرج ولی بود، کرده پا بر کران شهر در آمیز موفقیت نحوي به را تظاهراتی چنین مثالً  شود می و ا

شت را اذیتی و آزار گونه هر انتظار ست ممکن. دا ستیم ِسنا مقابل نگذارد پلیس ا  ي همه وجود با گفت الدین صالح به زینی ".بای

ــت الزم عمومی تظاهرات گونه این خطرها، ــهرها حمالت در مختلف مذهبی هاي گروه که حالی در. اس  افتاده یکدیگر جان به ش
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شان ها آن به باید": گذاشت خود حال به را بنیادگرا نیروهاي توان نمی اند،  صالح ".دارند قدرت هم مخالف نیروهاي که بدهیم ن

 .عاشقم حتماً. است عجیب خیلی. ام شده سیاست وارد هند در من. بود شگفتزده زندگیش دگرگونی سرعت از الدین

 آن و کردند زدن گپ و قیمت ارزان رُمِ نوشیدن به شروع رسیدند، توافق به کارها سایر و آمدن گِرد محل مورد در که این از پس

شه ي فرشته جبرئیل عجیب رفتار از ها آن که حالی در. شنید را شایعات الدین صالح که بود وقت ساس گفتند، می هنرپی  کرد اح

 .زند می نیش او به پنهان خاري همچون گذشته که

* 

شته جبرئیل شته بمبئی به که اي فر شگی زندگی تا بود بازگ  ناپذیر مقاومت و جذاب جبرئیل آن دیگر گیرد، سر از را قبلیَش هنرپی

 گن می. چرا دونه نمی کســی. داره خودکشــی خیال انگار": گفت داشــت بر از را ســینما به مربوط شــایعات که میراندا جُرج. نبود

شق در چون ست ع ساس الدین صالح ".شده اینطور خورده شک ست شده داغ صورتش کرد اح  سوزيِ  آتش از پس کُن اَلی. ا

شته جبرئیل پذیرفتن از هال بریک شید الدین صالح. بود کرده خودداري فر  خورده ضربه اینقدر که گناه بی لویاي اله از کی اندی

 عصبانی قدر این که است این براي. دادیم قرار خود هاي خواست ي حاشیه در را او زندگیِ دیگر بار". نکرد بخشش تقاضاي بود،

ـــت ـــت از جبرئیل را این ".اس ـــالح به تلفن پش  بمبئی به دارد خیال بود افزوده جبرئیل گفتگو، آخرین این در. بود گفته الدین ص

ـــهر این و اَلی و تو ریخت دیگر تا": برگردد  به را خود دیگر بار و بود اینجا او حاال و ".نبینم زندگیم ي باقیمانده در را لعنتی ش

ستگی شک شاند می ور ست خودش با هم خرجش دفعه این. سازد می عجیبی هاي فیلم دارد": داد ادامه جُرج. ک ست از بعد. ا  شک

 ي حماســه خواســت می جبرئیل ".اســت تمام کارش دیگر دفعه این اما. کشــیدند کنار را خود ها کننده تولید هایش، فیلم آخرین

 شوند، مؤمن و پاك گناهکاران ي همه که این جاي به پایان در که تفاوت این با. کند بازسازي فیلمی در مُدرن شکل به را رامایانا

 توضیح جُرج. شد می داده نمایش صادق و خوب آدمی صورت به صفت، شیطان شاه راونا، و شدند می بارتر و بند بی و فاسدتر

ـــود، برنده تواند نمی داند می که این وجود با ظاهراً. کند می بازي را راوانا نقش جبرئیل": داد  با بار آخرین براي خواهد می ش

 ".کند مقابله اِفراطی هاي مذهبی

 خِباثت و پرســتی شــیطان کفر، به را جبرئیل ها مصــاحبه در و گفته تَرك را فیلمبرداري ي صــحنه بازیگران و کارکنان از بســیاري

 روزها بعضی": گفت جُرج. بود گشته شایعات موجب فیلم موضوع انتخاب از بیشتر غلطش رفتار گذشته این از. بودند کرده متهم

ست مهربان و خوب ست خدا انگار که آید می صحنه سر چنان دیگر روزهاي در و ا صاً  من. بزنند زانو خواهد می همه از و ا  شخ

سد، پایان به فیلم ي تهیه کنم نمی فکر شکل براي جبرئیل که این مگر بر  هواپیمایش بعد شد، مریض اول. بیابد اي چاره روانیش م

 پرداخت هاي مالیات ي مسـأله که بود این همه از بدتر دیگر، اسـت معلوم خوب. خورد شـکسـت عشـق در هم بعد و کرد سـقوط

 رکا، شوهر. کنند سؤاالتی او از مرچنت رکا مرگ ي درباره تا بودند آمده اش خانه به پلیس چند و بود تحقیق دست در اش نشده

شاه ستخوان ي همه": که بود کرده تهدید بولبرینگ، پاد  سرِ  محافظ با روز چند تا جبرئیل و ".کنم می خُرد را حرامزاده این هاي ا

 می مصاحبه مُدام کرده، استفاده وضع این از پل بیم. رود می بدنام هاي محله به ها شب که شده شایع دیگر طرف از. رفت می کار

 سرخ رویش و رنگ که الدین صالح به و ".شناسید می را او شما ام شنیده راستی". شده چیزیش یک فرشته که است معلوم. کند

سته جبرئیل بود معلوم ".بودیم هم با هواپیما در. شناسمش نمی خوب": گفت الدین صالح. کرد نگاه بود شده  شیطان شرِ از نتوان
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 نجات او جان جبرئیل که این و هال بریک سوزي آتش ي حادثه که بود کرده باور سادگی به الدین صالح. شود خالص درونیش

شان هاي شیطان و کرده پاك ها بدي از را دو هر بود، داده ست سپرده آتش به را درون صور. ا  نیرویی نفرت مانند عشق کرد می ت

 .شد نمی کامل مداوایی هیچ گویی. نبود ابدي چیز هیچ اما. کند می دگرگون را انسان بدي همچون خوبی و آفریند می انسانی

. است شده بمبئی وارد "پنهان ي قله" به صعود براي کوهنوردي المللی بین تیم یک که خواند روزنامه در الدین صالح بعد روز دو

ست ي ملکه" کُن، لویا الی نام شت می باز مکرر رؤیایی همچون گذشته. بود کوهنوردان میان در ،"اِوِرِ شید الدین صالح. گ : اندی

 ".همین مانده، ناتمام کار که است این مفهومش. دانم می را گذشته ارواح معنی من"

* 

 بدي اتفاق زودي به که شــد می مطمئن رفته رفته بود؟ آمده بمبئی به چه براي. کرد می فکر الی به الدین صــالح بعد، روز چند تا

 .افتد می

 رفت؟ می جبرئیل دیدن به باید آیا

 .بد اتفاق یک. بله. بکنی کاري اش درباره توانی نمی و چیست دانی نمی تو که افتد می بدي اتفاق: داد هشدار درونیش صداي

* 

عه این و ظاهرات روز واق ظاهراتی. داد روي ت ظار، خالف بر که ت یت انت ما. درآمد آب از آمیز موفق ته به ا  نظر به": زینی ي گف

 ".شود منعکس زیاد نباید پس. است کمونیستی نمایش یک این مقامات

 بود؟ چه ها روزنامه تیترهاي پس

 .سینما بزرگ ي کننده تهیه و اِوِرِست ي ملکه مرگ

 .ماالبار ي تپه در دوگانه تراژدي

 .شود می ناپدید فرشته جبرئیل

 پیدا فرشته جبرئیل منزل در بود، کرده اصابت قلبش به اي گلوله که حالی در سینما، محترم ي کننده تهیه سیسودیا، اس اس جسد

 چند که آسمانخراشی همان. بود افتاده پایین آسمانخراش بام پشت از "حادثه همان طی" پلیس تصور به نیز کُن لویا اله خانم. شد

 .بود افکنده زیر به آن بام از را فرزندانش و خود مرچنت رکا پیش، سال

شته بعد، روز صبح هاي روزنامه در سکاندال به باید": گفت الدین صالح. بود شده قلمداد مظنون فر  را زینی و ".برگردم پوینت ا

 ي نتیجه دو این شدن کشته یا کند، می گناه احساس که بفهماند او به توانست می چطور. گذاشت تنها بود معترض و خشمگین که

 .بود او پلید اَعمال

* 
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ستاده پنجره کنار کودکیش خواب اتاق در چمچا الدین صالح شب آن ستوربا که بود ای سته کا  را شما آمده نفر یک": زد در آه

. آمده که اســت جبرئیل بدین، گوش. شــده وارد خدمتکارها درِ از": گفت می ســخن ترســیده حالتی و آهســته صــدایی با ".ببیند

 .خورد را حرفش ي بقیه و "...اند نوشته ها روزنامه که همان. فرشته جبرئیل

 "است؟ کجا" -

 "کنم؟ تلفن پلیس به خواهید می. نروید پَهلویش باشد بهتر شاید. است پدرتان دفتر توي" -

 ".خواهد می چه ببینم روم می. نیست الزم نه" -

 هاي آدم مثل اش قیافه و بودند چرك هایش لباس. بود گرفته دســـت در را کهنه چراغ و نشـــســـته چنگیز تختخواب روي جبرئیل

 ".است خودت ي خانه. سپونو تو بیا": گفت و نگریست او به نور بی چشمانی با. بود کشیده بیداري

 تعریف برایت اي قصه آمدم. ببند را دهانت و بنشین": گفت فرشته جبرئیل ".نیست خوش حالت که این مثل": گفت الدین صالح

 ".کنم

 خشـم بوده، مظنون آنان به نسـبت همیشـه که نیز او و اند، کرده می خیانت او به لویا اله و سـیسـودیا چگونه که گفت برایش بعد و

 .بود کرده پرتاب پایین به باال آن از رکا پیشنهادِ به را دختره و زده تیر با را سیسودیا بود، گردانده حاکم را خدا

 :زد در کسی که بود رفته فرو فکر به سخت ها گفته این شنیدن با الدین صالح

 .بود کرده خبر را ها آن سرانجام کاستوربا ظاهراً ".کنید باز را در لطفاً. پلیس"

سلحه جبرئیل که بُرد پی ناگهان الدین صالح. انداخت زمین به صدا و سر با و برداشت را واال چمچا انگیز شگفت چراغ جبرئیل  ا

ست کرده پنهان آن در اي شید، مواظب": زد فریاد. ا سلح او با ست م ست چراغ به بار سه جبرئیل. شد قطع زدن در صداي ".ا  د

 .گرفت دست در را رولور ناگهان و کشید

: گوید می ظهور از بعد بَدهِیبَت جنِ که آورد یاد به الدین صالح  صالح ".هستم چراغ این مالِکِ ي بنده من چیست؟ شما آرزوي"

 محدود چقدر را آدم اسلحه، که کرد فکر. بود شده بیمار که این از پس جبرئیل مانند درست. یافت می جدا وقایع از را خود الدین

سلحه که حاال مثالً. کند می  جن. رسید می نظر به کوچک چقدر دنیا بود، نشسته برابرش در سالح بی او و بود جبرئیل دست در ا

 .بود مبتذل چقدر بیستم، قرن چراغ ي بنده مُدرن، غولِ این که حالی در. کردند می باز را درها ي همه قدیم هاي

ــته جبرئیل ــه و گذارد نمی راحتم دیگر مرض این بدانم اگر که بودم گفته تو به پیش وقت خیلی": گفت آرامی به فرش  عود همیش

 را ماشه و گذاشت دهان به را اسلحه شود، مانع بتواند الدین صالح که این از پیش سرعت، به و ".کنم تحملش توانم نمی کند، می

 .شد آزاد جبرئیل. کشید

 بگذار! دَرَك به. بود شــده تمام کودکی. داد تکان را ســرش. بود تمام بدر ماه. نگریســت می بیرون به و بود ایســتاده پنجره کنار

 .شوند متولد توانند نمی ها تازه زنند، باز سر مرگ از ها قدیمی اگر. بیایند بولدوزرها
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 انســان از نامش که گناهانی و شــرارت اشــتباهات، ي همه رغم علی انگار ".برویم بیا": گفت ســرش پشــت از وکیل زینت صــداي

 ".من ي خانه برویم بیا": گفت زینی. بود آورده شانس دفعه این بله،. شد می داده او به دیگري شانس است، بودن

  ".برویم": گفت و چرخید او سوي به الدین صالح
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