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 :چند نكته در مورد تايپ و ويرايش اين كتاب 

 

روه به مدت سه ماه همت كردند و در اين گو ويرايش كتاب آيات شيطاني  پبراي تاي.  ١ 

البته اين تطبيق تنها از لحاظ . شد داده  مدت كتاب بارها و بارها ويرايش و با متن اصلى تطبيق

  اي نشد صوري بود كه شرح آن را خواهم داد و تطبيق ترجمه

راف گار اپاورقي ها و نحوه ي پليسي گمتن ، باورقي ها ، ديكته هاي كلمات و عبارات ان.  ٢ 

راف بندي و تقسيم گاراپبراي نمونه . ليسي كتاب تطبيق داده شد گبندي متن تايب شده با متن ان

  .راف و بخش بندى كتاب اصلي يكسان كرديد گار اپبخش هاي يك فصل با 

بنا ) روشنك داريوش / ايراني  كخانم روشن( اين امر متوجه شديم كه مترجم ام گه هنچرگا 

را كه مربوط به  ٩راف هاي فصل گاراپتعدادي از ) كتاب  پاچاحتماالً عجله براي ( به داليلي 

  !!!!ا و بسيار زيبا و احساسي بود ، حذف نموده اند چمچدر صلدين پ گمر

  

  . ان خسته نشودگشم خوانندچد تا اشته شذگميان بندها نيز يك فاصله ي كامل  
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ي را زدوده ، متن را يكدست كرديم كه اين اغالط متاسفانه كم پاچتمام غلط هاي اماليي و .  ٣

  متن بيشتر آشنا شويد مثال هايي مي آورم  "ست سازي ديك "براي اين كه با مفهوم . نبودند 

O  آمده بود يكسان  "مثلمه  "اه گو  "مسلمه  "اه به صورت گكه در كتاب  "جان مسلمه  "نام

  .شد 

 O  يكدست شد  "ماهوند  "نام زنان: 

  مريم كيطي= مريم قبطى 

  ميمنت/ ميمونه = ميمنه  

  رمله= رامله  

  : ي خيلي بد تصحيح شد يانالبته در اين بين غلطهاي مع ٤ 

  !ر جايي نوشته بود شاخ هاي خركه حتا مترجم د  ! "كاو عثمان  "به جاي  "خر عثمان  "

اما بعضي غلط ها كه مربوط به ترجمه مي شد ، با وجود آن كه مي دانستيم اشتباه فاحشي است  

ر گباشد كه ا. ، براي آن كه سبك كار مترجم به هم نخورد آن ها را به همان صورت نوشتيم 

  .كند جهردان كند به آن ها توگرى بخواهد كتاب را بر گدر آينده مترجم دي

  :مانند  

گرته ه ي مردان قورباغه اي ژمي دانيد كه وا. (  "غواصان  "به جاى !  "مردان قورباغه اي  " 

  . ) است  "غواص  "يا  "آب باز  "م چبه  frogmenبرداري غلطي از 
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رد ، رد و خُخ: مانند . انى كه خواندن آنها سخت بوده اند سجاوندي شده اند ژگتمام وا.  ٥

ان در حين مطالعه متوجه گ رى كه خوانندهگو موارد دي. لك د ، ملك و ملك و مرويويد و بِرَبِ

امي گي گباشد كه اين كار فرهن. ر كتاب را قبال خوانده باشند گبخصوص ا. آن ها مي شوند 

  .براي كارهاي مشابه باشد 
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 مترجم پيشگفتار

 مشـــــنويد و مگوييد عشق رمز گويند

 كنند مي تقرير كه است حكايتي مشكل

 )حافظ( 

 عزيز ي خواننده

 چنـان  مشـكالت  كوه ولي رسيد، پايان به شيطاني هاي آيه كتاب اول قسمت ي ترجمه سرانجام

 بـه . مانـد  حاصـل  بي آن ي  عرضه و چاپ كيفيت بهبود براي فراوان تالش كه بود كرده علَم قد

 .شود جبران دوم جلد انتشارِ با همراه و بعدي چاپ در حاضر كمبودهاي كه اميد اين

 قـرار  بررسـي  و نقـد  مـورد  المللـي  بـين  گوناگون نشريات در كافي قدر به كتاب اين كه آنجا از

  ي دربـاره  را نكـاتي  ذكـر  كـار  پايـان  در ولـي  ديـدم،  نمـي  مقدمـه  نگارش به نيازي ابتدا گرفته،

 انجـام  نويسـنده  بيـان  هـاي  كـاري  ريزه و نگارش سبك حفظ در كوشش با كه فارسي برگردان

 شـناختي  انـدك  همچنين و محتوا از گفتگو بدون فُرم، و سبك از صحبت اما. ديدم الزم گرفته

 بـه  يـادآوري  منبـاب  را زير يادداشت رو اين از. برَد نمي جايي به راه آثارش ديگر و نويسنده از

 .رسانم مي نظر

 اقامـت  انگلسـتان  در سـالگي  ١٤ سـن  از آمـده،  دنيـا  بـه  بمبئـي  در ١٩٤٧ سـال  در رشدي سلمان

 را خـارجي  رمـان  بهتـرين  ي جـايزه  فرانسـه  در كـه ( شرم شب، نيمه هاي بچه هاي رمان گزيده،

 داستان مجموعه و تلويزيوني فيلم دو سناريوي نيكاراگوآ، به سفري: جگوار لبخند ،.)شده برنده

 و مموريـال  بلـك  جميزنيـت  پرايـز،  بـوكر  ادبي جوايز آورده، در تحرير ي رشته به را گريموس
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 گشـته  منتشـر  و ترجمـه  زبـان  ٢٠ بـه  تـاكنون  آثارش و شده برنده را زبانان انگليسي ادبي انجمن

 در رشـدي .) اند برگردانيده نيز فارسي به را شرم و شب نيمه هاي بچه هاي رمان جمله از. (است

 تظـاهرات  در و پيوسـت  چـپ  جنبشِ به بود كمبريج دانشگاه دانشجوي كه هنگامي ،١٩٦٨ سال

 هـاي  تماشاخانه در تئاتر تماشاي ها، سال همان در. جست شركت ويتنام جنگ عليه دانشجويان

 تحصـيالتش  پايان در حال اين با. كرد زنده او در را هنرپيشگي به عشق لندن،) آوانگارد( پيشرو

 كـه  رمان اين. كرد آغاز را رمانش اولين نگارش و شد سردبير تبليغاتي كوچك آژانس يك در

 داسـتان  مجموعـه  اثـرش،  دومـين  و نيافـت  انتشـار  توفيـق  بود، مسلمان قديسين از يكي  ي درباره

 سـال  در سـال  پـنج  از پـس  و نشـد  مـأيوس  او اما. نگرفت قرار منتقدين پسند مورد نيز گريموس

 صـفحات  انتشار، از پس كه اي دهنده تكان رمان. كرد منتشر را شب نيمه هاي بچه رمان ،١٩٨١

 مسـلمان  زبـان  از كـه  اسـت  هنـد  استقالل  ي قصه و داد اختصاص خود به را انگلستان مطبوعات

 بيوه را گاندي خانم آن در كه خاطر اين به نيز رشدي رمان اين قضا از. شود مي حكايت جواني

. شد هندوستان در فراواني جنجال باعث است، كرده انتقاد هند كنوني دولت فساد از و داده لقب

 از ناشـي  معيارهـاي  بـا  را جهـان  همچنـان  كـه  نويسـنده  نيـز  ١٩٨٣ سال در كه نيست آور حيرت

 مـي  هـم  در را تاريخ و واقعيت افسانه، كه سبكي با شرم رمان در كند، مي ارزيابي طلبي عدالت

 ي باكره لقب با بوتو بينظير از و گرفت انتقاد به را پاكستان معاصر سياسي هاي شخصيت آميزد،

 هـاي  آيـه  رمـان  منتقـدين . شد ممنوع پاكستان در نيز رمان اين انتشار. است كرده ياد آهني تنكه

 مـي  اش گانـه  سـه  هـاي  رمـان  ي كننـده  تكميل و رشدي نگارش بناي سنگ آخرين را شيطاني

 نزديـك  و همطَراز را او شب، نيمه هاي بچه رمان انتشار از پس منتقدين كه رشدي سلمان. دانند

 هنـد . ام كـرده  توصـيف  را هنـد  شـب  نيمـه  هـاي  بچـه  در": گويـد  مـي  يافتنـد،  جويس جيمز به

 اسـت،  پاكسـتان  ي دربـاره  شـرم  رمان. آمد دنيا به هند استقالل با همراه كه نسلي هند كودكيم،

 هنـدوها  آزار از مسلمانان از بسياري چون نيز ها آن. گرفتند پناه آن در مادرم و پدر كه كشوري

 زنـدگيم  داستان از ديگري بخش خواستم بود گذشته زمان آن تا آنچه نَقل از پس اما. گريختند
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 سـرزمين  از و غريـب . آمـدم  كشور اين به كه بودم ساله ١٤. انگلستان به مهاجرتم: كنم بازگو را

 دنيـاي  بعـدها  امـا  كشـيد،  مـي  را انتظـارم  پرستي نژاد و تحقير سرما، اينجا در. بودم واكنده خود

 تجربـه  ايـن  از شـيطاني  هاي آيه كتاب طرح و متفاوت، هاي ارزش با تازه دنيايي. يافتم ديگري

 و شكسـتگي  همـه  آن سو يك از. كنم توصيف را مهاجرت روند خواستم مي. است گرفته مايه

 ".كنم بيان را نو هاي ارزش دريافت و كشف ديگر سوي از و تحمل و رنج و واكندگي

 بستان ي شده ربوده جامبوجت. شود مي آغاز آسمان از مرد دو سقوط با شيطاني هاي آيه رمان

 بـر  سـالم  و زنـده  آسـايي  معجزه طرز به مسافران از تن دو و شود مي منفجر مانش درياي برفراز

 هنرپيشـگي  شـان  حرفه و دارند نام چمچا صلدين و فرشته جبرئيل دو اين. كنند مي سقوط زمين

 ملكـه  كُـن،  الـي  جستجوي در كه است هند مذهبي هاي فيلم  ي پرآوازه  ي ستاره جبرئيل. است

 هـاي  نقـش  بـازيگر  صلدين، و. كند مي سفر لندن به نهاده پا اوِرِست ي قله بر كه زني يا يخ، ي

 در پـدرش  ديـدار  از صـدا،  تغييـر  و لهجـه  تغيير استاد و كودكان تلويزيوني هاي فيلم و راديويي

 .گردد مي باز ،"اعتدال و روي ميانه كشور" عزيزش، انگلستان به بمبئي

 يكـي  و يابند مي نمادين ماهيتي مرموز اي استحاله با همراه آسمان از سقوط حين پرسناژ دو اين

 مـي  سـرش  گرد نوراني اي هاله تاريكي در كه آسا فرشته مردي به ديگري و شيطاني موجود به

 .شوند مي تبديل درخشد،

 درگيـر  آن چگونگي و چرايي ي انديشه در را خواننده صلدين، و جبرئيل سمبوليك  ي استحاله

 ماجراهـاي  ميانشـان  كـه  رماننـد  اصـلي  هـاي  شخصـيت  دو آن ديگر ديدگاهي از ولي كند، مي

 .دارد جريان پيوندند مي يكديگر به اسرارآميز نحوي به كه هايي قصه قالب در پرتحرك

 مي افكار بهترين را آنچه و يابد مي شكل تغيير چيز همه. است فراوان تز آنتي و تز كتاب اين در

 كـه  آن از پـيش  شـيطاني  هـاي  آيه. شود مي تبديل پندارها ترين شيطاني به ديگر ديدي از يابيم

 دربـاره  اسـت  كتـابي  دهد، ارائه پيغمبر عليه مداركي سال ٢٣ كتاب مانند و باشد دين ضد رماني
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 تغييـرات  بـا  همـاهنگي  بـراي  تالش يا غربت اثر در كه اي استحاله. تغيير و استحاله چگونگي  ي

 پـدرِ   ي گفته به كه ما دنياي. پيوندد مي وقوع به ها انسان در ديوانه دنياي اين  ي پيچيده و سريع

 زنـدگي  همزمان همه قديسين و ها نازي اشباح، اينجا در. نبر ياد از را اين. است تضاد از پر" الي

 انتظارت راه پايان در جهنم رسي، مي اوج به خوشبختي از اي گوشه در كه حالي در و كنند مي

 ايـن  تضـادهاي  كنـون  تـا  اي نويسنده هيچ و ".ندارد وجود تر وحشي اين از دنيايي. كشد مي را

 و بـد  و نيـك  برخـورد   ي تماشاخانه شيطاني هاي آيه رمان. است نكرده تصوير چنين اين را دنيا

 .سياه سياه ها، سياه و سپيدند سپيد سپيدها، آن در كه مانوي دنيايي. است شر و خير كارزار

  ي افسـانه  از الهـام  بـا  دارد نـام  ماهونـد  و گذرد مي جاهليه نام به شهري در كه كتاب دوم بخش

 معتقـدانش  كـه  را عتيـق  عهـد  هـاي  بـت  از يكـي  نيـز  اسپِنسـر  درآمده، تحرير  ي رشته به غرانيق

 .بود ناميده ماهوند بودند، شرور مردماني

 مـي  بنيـان  را جهـان  اديـان  بزرگترين از يكي و شود مي پيامبر كه سوداگر ماهوند بخش، اين در

 .برد مي پناه شد، ناميده مدينه بعدها كه يثرب به شيطاني هاي آيه ماجراي از پس گذارد،

 و شـياطين  فرشـتگان،  خدايان، كتاب اين در. دارد عموميت گذرد مي ماهوند بر كه ماجرايي اما

 عـاجر  بـد  و نيـك  ميان تشخيص در اوقات بيشتر در و انسانيند بسيار هاي خصلت داراي پيامبران

 .مانند مي

 نـام  ابوسميل جاهليه شهر شيخ مثالً. است برانگيز سؤال نيز رمان هاي شخصيت ديگر نام انتخاب

 رفت آب زير به اسوان سد ساختمان هنگام ١٩٦٠ سال در كه مصر در دهي نام رشدي آيا. دارد

 تـداعي  را ده نـام  آنچه است؟ گرفته وام را شد بازسازي تر مرتفع هاي زمين در بعداً آن معابد و

 .است آن دشمن آب و شده ساخته ماسه از كه شهري است، جاهليه شهر بودن اي ماسه كند مي
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 سخن به را زبانش نيرو كدام داند نمي كه كند مي اقرار مقرّب ملك جبرئيل، بخش اين آخر در

 قالب در تواند مي شيطان كه اين اما. است كرده بيان را ابياتي او زبان از شيطان گويا. گشايد مي

 شـيطان  و اسـت  شـيطان  همـان  خـدا  كـه  انـدازد  مي خيال اين به را خواننده بگويد، سخن فرشته

 .است فرشته ديگر نيمي و شيطان او از نيمي كه است موجودي خدا كه اين يا و خداست

 ،)هنـد ( بوپـال  در كاربايد يونيون  ي فاجعه اخير،  ي دهه مهم وقايع رمان، ديگر بخش در رشدي

 در امريكا نظامي ي مداخله عليه گراونر ميدان تظاهرات فلكند، جنگ آسام، در كودكان كشتار

 و نشيني زاغه جنجال قلوها، شش و قلوها پنج افزايش نوظهور ي پديده مخدر، مواد خطر ويتنام،

 كنـار  در همـه  ايـن  و كنـد  مي تصوير آميز كنايه طنزي با همراه را... و لندن در موقت هاي خانه

 تصـور  كـه  صـلدين،  با مهاجرت ي اداره مأمورين و انگلستان پليس انساني غير و پرتبعيض رفتار

 را مـا  انگيز شگفت عصر  ي اسطوره شيطاني هاي آيه رمان از شده، وارد قاچاق طور به كنند مي

 كه كساني شعور و صميميت ميزان و رفته سؤال زير به بشر  ي آينده آن در كه عصري. سازد مي

 .است ترديد مورد باشند داشته دست در را موقعيت كوشند مي

 باشـد  مـي ) ماهونـد ( كتـاب  دوم بخـش  از تـر  دهنده تكان متدين خوانندگان براي آنچه احتماالً

 ترسـيم  را خانـه  روسـپي  يك از هايي صحنه كه است كتاب اواخر در جاهليه به بازگشت بخش

 مي برخود را پيغمبر همسران نام كار، رونق و مشتري جلب خاطر به ها روسپي اينجا در. كند مي

 كه ندارد گفتن به نيازي. رساند مي برابر چند به را خانه روسپي درآمد پرآوازه ترفند اين و نهند

 نمايانـدن  بـه  روانشناسـانه  موشـكافي  و دقـت  بـا  و است بيگانه كلي به مذهبي تمايالت با رشدي

 .است زده دست زمانه روح و زنان و مردان ناخودآگاه ضمير

 آنجـا  تـا  را هنـدي  و اسپانيولي فرانسه، هاي واژه و شده ترجمه انگليسي متن از كه كتاب اين در

 فُرم و سبك تغييرات امور و برگردانده فارسي به ها پانويس در بوده الزم مفهوم درك براي كه

 .ام كرده مراعات ممكن حد تا را است عاميانه گاه و ادبي گاه كه نگارش
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 را آن ديگـر  بعضـي  اند، كرده مقايسه شب يك و هزار با را رمان اين منتقدين از بعضي تاكنون،

 گارسـيا  همطـراز  را رشـدي  جـادويي  رئاليسم سبك برخي، و اند خوانده مدرن دنياي  ي حماسه

 آينـده  پيچيـده،  هم در را رمان اين حيات كه جنجالي و هياهو از نظر صرف اما دانند، مي ماركز

 .است بيستم قرن ماندگار ادبي آثار از يكي شيطاني هاي آيه كه داد خواهد نشان

 

 ايراني روشنك
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اول فصل  

 فرشته جبرئيل

١ 

 

 و غلطيـد  مـي  فرو زنان چرخ آسمان كران بي ي پهنه در] Gibreel Farishta[ فرشته جبرئيل

. بـاش  پـذيرا  را مـرگ  نخسـت  ديگـري،  تولـدي  خواهـان  كه اي": خواند مي چنين بلند آواز به

 تـا،  تـا، . بيـاموز  را پـرواز  رمـز  ابتـدا  زميني،  ي سينه بر فرود خواستار كه اي. هو هوچي، هوچي،

 ببيـنم،  بگو اصالً... باشي گريسته پيشتر كه شود مي باز دوباره لبخندي به گاه آن لبانت. اتاكاتون

 تولـدي  خواهـان  كـه  تـو  بابـا،  هـان؟  آورد، دسـت  بـه  را معشوقه دل ناله و آه بي توان مي چطور

 آن، بـه  نزديـك  زمـاني  در يا و نو سال روز اولين شايد زمستان، روزهاي از يكي در "...ديگري

 به آسمان از انگيزي شگفت نحو به زنده، و بالغ واقعي، مرد دو مرد، دو كه بود نزده سپيده هنوز

 بـي  آسمان و صاف هواي در بال حتي يا نجات چتر از استفاده بدون دو آن. كردند سقوط زمين

 .شدند پرتاب زمين به مانش درياي ي كناره پايي هزار نه و بيست ارتفاع از سحر هاي دمدمه ابر

 مـي  چنـين  گون عاج ماه نور زير در جبرئيل "...هستم تو با. باش پذيرا را مرگ گويم مي تو به"

 ايـن  بـا  هـم  تـو ": شكافت را شب تاريكي اي عربده ناگهان كه خواند مي آواز همچنان و گفت

 يخـزده  ي سـپيده  شـب  در كريسـتال  بلور چون ها واژه و "!ببرند را شورت مرده. خواندت آواز
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 لـب  از صـدا  خـوش  هـاي  خواننـده  نوار و زدي مي لب فقط تو هم سينما در تازه": ماندند معلق

 خـالص  جهنميت صداي شنيدن از را من گوش و كن بس ديگر حاال پس. شد مي پخش هايت

 ".كن

 زد، مـي  وارو و پشـتك  و سـرود  مي غزل البداهه في خواند، مي خارج كه سوليستي جبرئيل، اما

 درفضـا  تـوپي  چون و كرد مي جمع سينه روي را پاها لختي كرال، يا پروانه شناي رفت، مي شنا

 آرام كه اي سپيده كران بي  ي زمينه پس در و گشود مي پارا و دست ديگر زماني و چرخيد مي

 و ايسـتاد  مي كج داد، مي تاب و پيچ فرشتگان تصاوير ي شيوه به را بدنش آورد، برمي سر آرام

 دم آن در طلبيـد،  مـي  آوردي هـم  بـه  را جاذبه نيروي خود پرواز با و شد مي دراز پهلو به سپس

 Salad[ بابـا  صـلد  چشـم  بـه "  :گفـت  و زد غلتـي  پرتمسـخر  صـداي  آن سوي به سبكبار و شاد

baba[، عزيـز  چامچ داري لطف خيلي." Chumch [ مفهـوم  بـه  هندوسـتاني  زمـان  در چمچـا 

 دريـا  ي كناره سوي به سر با كه بود گير سخت ظاهراً كه مردي مخاطب،[. م. است ليس چكمه

 را كتش هاي دكمه ترتيب و نظم با و داشت تن به خاكستري شلواري و كت او. كرد مي سقوط

 بـر  را انگليسـي  مـدل  گرد و سياه كاله ماندن باز كه حالي در بدن، كنار صاف ها دست انداخته،

 كـردن  كوتاه در كه اي شيوه و جبرئيل اخير  ي جمله شنيدن از شمرد، نمي غريب چندان سرش

 نام كردن كوتاه از كه هايي آدم  ي قيافه گرفت، خود به ناراضي اي قيافه بود، برده كار به نامش

 "]Spoono. [سپونو هي": زد فرياد جبرئيل. دانند مي ادا و ژست نوعي را آن و دارند نفرت ها

 آن! آمـديم  كـه  بـاش  جـان  لنـدن  هـا،  اسـت  لنـدن  خـود ". كشـيد  هـم  در چهره باز مخاطبش و

 نـازل  برسرشان باليي چه كه برد نخواهند پي هرگز اند ايستاده زمين روي پايين كه ها حرامزاده

 چـه  نـه؟ ! داراام هـوا  وسـط  از باره يك. خداوند انتقام يا برق و رعد يا بوده شهاب باألخره. شده

 "!بوم بار، ورودي
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 ريخـتن  فـرو  بـا  همـراه ] big bang[ شمسـي  ي منظومـه  انفجـاري  پيـدايش  بيكـران،  فضـاي  در

 بسـتان  جامبوجـت ... بـود  زمـان  بسـتن  نطفـه  پـژواك  از جزيي گويي كه كيهاني آغاز ستارگان،

]Bostan[، آن بـاالي  درسـت  ناگهـاني  بسـيار  و قبلـي  اخطار بي ،٤٢٠ -اي -آ  ي شماره پرواز 

 بگـويم  بايـد  امـا . شـد  منفجر آلفاويل، يا بابل ماهاگوني، فاسد، و سفيدبرفي و زيبا و بزرگ شهر

. اسـت  ناميـده  واليـت  پايتخـت  لنـدن،  خـود  را آن و كـرده  مشـخص  را شهر نام قبالً جبرئيل كه

 ژانويـه  مـاه  زودرس خورشـيد  رنگ پريده انوار كه هنگامي. نكنم دخالت من است بهتر بنابراين

 ناپديـد  رادار هـاي  صـفحه  از ويژه عالمت گرفت، مي فرا را هيماليا هاي بلندي گردآلود فضاي

 بـه  و شـدند  مـي  پرتـاب  فضـا  به فاجعه وار اوِرِست هاي بلندي از كه جسدهايي از آسمان و شد

 .گشت تيره كردند، مي سقوط دريا رنگ شيري پريدگي سوي

 هستم؟ كه من

 كيست؟ من جز به اينجا

 مرد، دو و. دهد مي باد بر را خود حاصل كه گياهي تخمك از پر نيام چون. شد نيمه دو هواپيما

 و رق و شـق ] Saladin Chamcha[ چمچاي صلدين آقاي و زن پشتك جبرئيل هنرپيشه، دو

 و پـايين  و بـاال،  كـه  حالي در ريختند، فرو شكسته و كهنه سيگاري توتون خُرده چون تُرشروي،

 مخـزن،  بـار،  دار چرخ ميزهاي استريوفونيك، هاي گوشي واژگون، هاي صندلي سرشان، پشت

 فرودگاه فروشگاه از مخصوص تخفيف با كه ويديوئي هاي بازي خروجي، هاي كارت و قابلمه

 در انگـار  را اكسـيژن  ماسـك  و پتو كاغذي، هاي فنجان نواردار، هاي كاله بود، شده خريداري

 بـود  بهتـر  -شد مي ديده مسافرين ميان در هم مهاجر چندين كه آنجا از نيز و بودند آويخته فضا

 و شـناس  وظيفـه  مأمورين و -كردند مي سفر كودكانشان همراه كه مهاجرين همسران گفتم مي

 عاليـم  حتـي  پيـاز،  تـا  سير از خاص سؤاالت طرح و موشكافي با مهاجرت  ي اداره ظاهرالصالح

 آن و بودنـد  آورده در روزگارشان از دمار و شده جويا را شوهرانشان تناسلي آالت ي مشخصه

 بـه  نباشـند،  يـا  باشـند  حاللـزاده  كـه  ايـن  در و كشيده بين ذره زير به را كودكان وضع تازه وقت
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 مـي  ديده مسافران ميان در هم مهاجر چندين كه آنجا از بله، -بودند افتاده منطقي ظاهراً ترديدي

 شگفت و بيهوده گونه همان به پاره، و تكه بود، مانده باقي هواپيما از آنچه با همراه نيز آنان شد،

 چـون  هـايي  شخصـيت  منقطع، و بريده هاي خاطره معنويت، هاي بازمانده. بودند پرواز در انگيز

 خصوصـي  هـاي  حـريم  شـده،  فسـخ  مـادري  هـاي  زبان افتاده، كنار به خزندگان ي كهنه پوست

 هـاي  عشـق  و خـاموش  هـاي  جرقـه  چـون  هـايي  آميـزه  ناپـذير،  ترجمـه  هاي لطيفه ديده، تجاوز

. ريخـت  مـي  فـرو  خانه، مايملك، ميهن، ي غرنده هاي واژه تهي، ي رفته ياد از مفهوم گمشده،

 مباالت بي پليكاني باز نوك از هايي بسته چون انفجار، از گيج صلدين و جبرئيل هنگامه اين در

 كشورهاي اكثر در. شد مي گفته كودكان به والدت چگونگي ي درباره كه اي افسانه به اشاره]

 كـه  والـديني  براي ها پليكان كه دادند مي توضيح گونه اين را نوزادن آمدن دنيا به مادران غربي

 ي شيوه به كه صلدين و شدند پرتاب پايين به.[ م. آوردند مي نوزاد آسمان از خواهند مي فرزند

 نمـي  تـن  عـادي  وضـع  اين به جبرئيل كه اين از آمد، مي فرود سر با نوزادان طبيعي آمدن دنيا به

 ي هنرپيشـه  آن فرشـته،  كـه  حـالي  در رفـت،  مي شيرجه دماغ با صلدين. بود آمده خشم به داد،

 را پايش و دست و كشيد مي آغوش در را خالي فضاي و جنبيد مي مدام اختيار، بي  ي هيجانزده

 فرانسـوي  ي واژه اللفظـي  تحـت   ي ترجمـه ] انگليسـي  آسـتين  پـايين،  آن. پيچيـد  مي آن دور به

Manche كشيد مي انتظار يخزده و آرام.[ م. مانش درياي از كنايه. دهد مي معنا نيز آستين كه 

 .شدند مي آبي گاه تناسخ آن ديدار مانع ابرها و

 و بـود  كـرده  انگليسـي  زبـان  به هندي، قديمي آوازهاي از يكي خواندن به شروع دوباره جبرئيل

 هم شلوارم اند، ژاپني من هاي كفش... آي": گذاشت مي حرمت ميزبانشان كشور به ناخودآگاه

 ".اسـت  مانـده  هنـدي  همچنان قلبم همه اين با ولي روسي، سرخ كاله سرم روي است، انگليسي

ــا ــاب ابره ــه وار حب ــان ب ــي سويش ــد م ــايد. جهيدن ــز ش ــه راز و رم ــاي تك ــوس ابره  و كومول

 يا برج، گنبد، گوناگون، اَشكال به كه عمودي و متراكم ابرهاي از اي دسته نام] كومولونيمبوس
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 يـا  بودنـد،  ايستاده سپيده ميان در وار چكش كه بود رعدصولت ابرهاي آن ،.[م. آيند مي در تپه

 شكوِه تكاپوي در ديگري و بود خواندن مشغول سخت يكي( خواندند مي آواز كه خاطر اين به

 انتظارشـان  در آنچـه  بـه  كه بود شده سبب هواپيما انفجار از ناشي منگي هم شايد و.) مخالفت و

 ايـن  بـه  كـه  چمچـا  فرشته و صلدين جبرئيل يعني مرد، دو آن بود، چه هر علت اما. نينديشند بود

 كـه  اي لحظـه  از بـود،  محكـوم  وار شـيطان  ي فرشـته  پايان به رو حال عين در و پايان بي سقوط

 .نگشتند آگاه بود شده آغاز دگرديسيشان

 دگرديسي؟

 كـه  ناديـدني  و نـرم  دشـت  آن در فضـا،  ميـان  در بـاال،  آن. بختكـي  اهللا و اتفـاقي  نه اما. جانم بله

 كـه  آنجـا  سـاخت،  مي ممكن را قرن اين خود ي نوبه به و بود ما قرن مديون را خود موجوديت

 و تـرين  نـاامن  آن در شـد،  مـي  سـرنگون  خالء سراشيب به قدرت و گراييد مي خُردي به سياره

 خيلي كني، مي پرتاب هوا به را اشيا وقتي كه چرا -كننده مسخ و آلود وهم ي منطقه گذراترين

 كـه  شـدند  دگرگون آنچنان هذياني ي هنرپيشه دو باال، آن حال، هر در -شود مي ممكن چيزها

 و كيفيـات  شـد  سـبب  كـه  بـود  محيط ي اندازه بي فشار اين : كرد مي روسفيد را المارك آقاي

 .بيابند اي تازه خصوصيات

 همـين  بـه  آفـرينش  كـار  ايـد  كـرده  گمـان . باشـيد  داشته صبر چيست؟ منظور خصوصياتي؟ چه

 خـوب . دارد نيـاز  مناسـب  فرصـت  بـه  و نيسـت  آسـان  نيـز  آفـرينش  اسرار افشاي است؟ سادگي

 امـا . كننـد  مي سقوط سرعت به كه پوست تيره مرد دو تنها بيني؟ مي اي تازه چيز كن، نگاهشان

. خودشـان  حـد  از بـيش  بودنـد،  رفتـه  باال زيادي حتماً بگويي خود با شايد. ندارد تازگي كه اين

 بودند؟ رفته پيش خورشيد نزديكي تا كه است اين جز مگر

  :كنيد گوش. نيست اينطور. نه
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 قصـد  بـه  بود، رفته درهم سخت فرشته جبرئيل ناهنجار صداي شنيدن از كه چمچا صلدين آقاي

 نيز شنيد مي شگرف شب آن آسمان در فرشته آنچه. كرد خواندن به شروع بلند صداي با تالفي

 ١٧٤٨ سـال  در] James Thomson[ تامسـون  جيمـز  نـام  بـه  شـاعري  كه بود قديمي اي ترانه

 نغمـه  بـود  شـده  آبي و سفيد و سرخ سرما از چينگو لبان چون كه هايي لب با چمچا. بود سروده

 وحشـتزده  فرشـته  هرچـه  ".پاااخاسـت  به نيلگون درياي ميان از الهي، فرمان به": كرد مي سرايي

 بلنـدتر  و بلنـدتر  را اي قاره شبه ي نخورده دست قلب و روسي كاله ژاپني، كفش ي ترانه همان

 ".خواندند آاااواز فرشتگان و". شد نمي صلدين حريف خواند، مي

 گونـه  هيچ بنابراين شنيدند، نمي را يكديگر صداي وجه هيچ به ديگر دو آن كه بود اين واقعيت

 مـي  سـقوط  زمين سوي به سرعتي چنان با. نبود ممكن آوازخواني ي مسابقه ي ادامه يا و گفتگو

 بايـد  شـگفتي  كمـال  در حـال  ايـن  بـا . كـرد  مي كر را گوش اطرافشان، در هوا غرش كه كردند

 .دادند ادامه مسابقه به دو آن كه گفت

 قلـب  زمسـتان  سـرد  هواي و افتادند مي فرو زنان چرخ تر تمام هرچه سرعت با صلدين و جبرئيل

 از كـه  بود نمانده چيزي و زد مي يخ مژگانشان كه همچنان. كرد مي تهديد انجماد به را هايشان

 و پاهـا  و هـا  دست باران، از و دريابند را موسيقي و شعر ي معجزه و آيند در به هذياني تخيالت

 آگـاه  بودنـد،  آن از جزيـي  و مخلـوط  آن بـا  نيـز  خود كه كودكان ي شده قطعه قطعه هاي بدن

 ذهنشـان  و روح آورد مي هجوم سويشان به پا زير از كه سهمناكي سرنوشت از وحشت و شوند

 .كرد نفوذ استخوانشان مغز تا سرما و رفتند فرو عظيمي ابر قطعه ميان به ناگهان كه درنوردد، را

 و رق و شـق  و رسمي موقر، چمچا،. بودند افتاده مانند كانال و دراز ابري قطعه ميان ظاهراً دو آن

 ديوارهـاي  سـوي  آن از اي بته و گل بنفش پيراهن با كه ديد را فرشته جبرئيل ته، و سر همچنان

 هستي كه همانجا. نيا من طرف به": بزند فرياد خواست مي. كند مي شنا طرفش به تونل آلود مه

. كشـيد  زبانه درونش در هيجان چون چيزي آغاز. شود مي مانع چيزي كرد احساس ولي ".بمان
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 فرشـته  و گشـود  را بـازوانش  برانـد،  خـود  از را او كـه  كالمـي  آوردن زبان بر جاي به رو اين از

. كشـيدند  آغوش در ته و سر را يكديگر و رسيدند هم به سرانجام تا كرد شنا سويش به همچنان

 بـه  كـه  اي حفـره  اعماق تا خوران تاب و پيچ توأمان چون را دو آن هايشان جسم تصادم نيروي

 مـي  تـالش  هـا  سـپيدي  از رهـايي  بـراي  كـه  همچنان. كشانيد مي يافت مي راه عجايب سرزمين

 را زنـان  گاو، به را خدايان و كرد مي مسخ را چيز همه دم به دم كه جديدي ابرهاي تكه كردند،

 ابـري  موجـودات . گرفـت  فـرا  را آنـان  سـاخت،  مـي  مبـدل  گـرگ  بـه  را مـردان  و عنكبـوت  به

 با عظيم هاي گل. آمدند مي فرود رويشان و سر بر بودند خورده پيوند يكديگر به كه نامتجانسي

 سـم  مـردان  بالـدار،  هاي گربه بود، آويخته آلود گوشت هاي ساقه از كه زنان چون هايي پستان

 نيـز  او جسـم  كـه  گشـت  تـوهم  ايـن  دچـار  بيهوشـي  بـه  نزديك حالي در چمچا و نما، اسب دار

 دو و گرفته دوپا ميان را سرش اكنون كه ديگري انسان آن با و شود مي مسخ يافته، ابري كيفيتي

 .خورد مي پيوند كرد، مي لمس خود باريك و دراز گردن با را پايش

 بـه  قـادر  وجـه  هـيچ  بـه  لحظـه  آن در و نداشت ها خيالبافي قبيل اين براي فرصتي ديگري آن اما

 ابرهـا  گـرداب  وراي از كـه  بـود  افتاده زني شكوه با پيكر به چشمش ناگهان كه چرا نبود، تخيل

 بينـي  بر الماس اي قطعه كه طاليي و سبز دوزي برودري ساري به ملبس زني. گشت مي پديدار

 بـرده  كـار  بـه  فيكسـاتور  بود بسته سرش پشت كه موهايش داشتن نگه منظم براي و كرده نصب

 مـي  اش چهـره  بـر  سـخت  باد و بود نشسته اي پرنده ي قاليچه روي بر حركت بي و نرم زن. بود

 راه كـه  ايـن  مثـل ] Rekha Merchant[ مرچنـت  ركـا ": گفـت  و كرد سالمي جبرئيل. وزيد

 بتـوان  شايد اما. شود بيان مرده زني به خطاب بايست نمي كه اي جمله ".ايد كرده گم را بهشت

 .بخشيد هوايش در پا وضع و شدگي پرتاب از ناشي ي ضربه خاطر به را جبرئيل

 "زني؟ مي حرف هوا با"  :پرسيد تعجب با بود چسبيده را پاهايش كه چمچا

 "بيني؟ نمي را بخارايش ي قاليچه بيني؟ نمي را او مگر": زد فرياد جبرئيل
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 ديدگان براي تنها من. باش نداشته انتظار او از جبيو، نه نه،": كرد زمزمه گوشش در زن صداي و

 عشق سگ، گه گويي مي چه خوب دهي، مي دست از را عقلت داري هم شايد. دارم وجود تو

 ات برازنده كه هايي نام به را تو توانم مي اكنون بنابراين. عزيزم است مرگ همزاد صداقت. من

 ".بخوانم است

 مـي  را او سـپونو، ": زد فرياد دوباره جبرئيل ولي داد ادامه خود قهرآلود ي زمزمه به ابري ركاي

 "نه؟ يا بيني

. بـود  روبـرو  او بـا  تنها جبرئيل. داد مي پاسخي نه و شنيد مي نه ديد، مي چيزي نه چمچا صلدين

 درسـتي  عمـل . اسـت  گنـاه  ايـن . كـردي  مي را كار اين بايست نمي تو": كرد نصيحت به شروع

 ".نبود

 را خـودت  و اي گرفتـه  پيش دست هم باز. كني موعظه من براي تواني مي حاال بله. خنديد ركا

 هـايش  گوش در طوري ركا صداي. كردي ترك مرا كه بودي تو اين. زني مي جا اخالقي آدم

 اي بـودي  تـو  ايـن . جـود  مـي  را هـايش  گوش ي پرده گويي كه كرد مي يادآوري و پيچيد مي

 سـياه  را دنيـا  كـوران  چـون  عشـق  ي رانـده  مـن  و شدي پنهان ابر پشت كه من هاي لذت مهتاب

 .ديدم

 ".برو فقط. بگويي من به نيست الزم نه خواهي؟ مي چه": ترسيد جبرئيل

 كـه  بـود  تـو  خاطر به. بيايم ديدارت به نداشتم جرأت آبروريزي ترس از بودي بيمار كه هنگامي

. كنـي  تـرك  مـرا  تا دادي قرار بهانه را آن و كردي تالفي بعدها تو اما. بردم مي سر به تو از دور

 كـردي  مالقـات  يـخ  زن بـا  آن جـز  بـه  و شـدي  پنهان پشتش كه بود ابري همان مثل هايت بهانه

 اميدوارم من، جبرئيل كنم مي نفرين ترا. ام كرده فراموش را بخشش ام مرده كه حاال. حرامزاده

 جـايي  جهـنم . بـاد  تو بر ابدي نفرين فرستادي، آنجا به مرا تو زيرا. جهنم. باشد جهنمي زندگيت
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 شـيرجه . هـالو  گـردي  مي باز همانجا به هم اكنون و مجسم، ابليس اي اي، آمده آن از كه است

 و خشن زباني. دانست نمي او كه زباني به ابياتي آن از پس و ركا نفرين. بگذرد خوش دوزخيت

: نداشت اعتمادي نيز آن به تازه و دهد تشخيص ميان آن از را واژه يك توانست فقط او. صفيري

 .الت آل

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

 بـه  ابـر  سـقف . كرد مي زمزمه را سهميگين اي ترانه گويي كه شتاب احساس. شتاب وقت آن و

 هنگـام  كـه  اي نعـره  همـان  نعـره، . گشود را چشمانشان و شد تر نزديك پرآب كف و جهيد باال

 بر خورشيد پرتو و جهيد بيرون لبانش از زد، مي پر پر وجودش اعماق در فضا، در جبرئيل شناي

 :زد فرياد جبرئيل به خطاب بلند صداي با تابيد، چمچا

 دوم فرمان بداند، را علتش خود كه آن بي بعد و ".كن شروع را پروازت حاال همين. كن پرواز"

 ".بخوان هم آواز": كرد صادر را

 شوند؟ مي متولد چگونه آيند؟ مي جهان به چگونه نو چيزهاي

 آيد؟ مي وجود به پيوند يا تركيب، كدام از نو يا تازه

 بقـا  براي و دهد؟ مي ادامه زندگي به چگونه دارد خود هستي در كه خطري و افراط ي همه با و

 كـدام  و دردهد تن معامله و سازش كدام به است ناچار گيوتين يا مرگ ي الهه خطرهاي دفع و

 دهد؟ اسارت به را خود رازآلود هستي از بخش

 است؟ همراه سقوط با هميشه تولد آيا

 است؟ پرواز تواناي انسان آيا دارند؟ بال فرشتگان آيا

 نيرويـي  را قلبش كرد، مي سقوط مانش درياي ماوراي ابرهاي ميان از چمچا صلدين آقاي وقتي

 مـي  او از مـرگ  الجرم كرد مي احساس كه فشرد مي پنجه در نشدني رام و گسيخته لجام چنان
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 احسـاس  ايـن  بـه  نسـبت  كردند، لمس را زمين سختي ديگر بار پاهايش كه هنگامي ولي. گريزد

 انفجـار  از كـه  ادارك نيـروي  آشـفتگي  بـه  را آورش حيـرت  گـذار  بـودن  ناموجه و كرد ترديد

 و جبرئيـل  ماندن زنده علت را اقبالي خوش و محض تصادف، و داد نسبت شد مي ناشي هواپيما

 گردانـده  موفـق  را او گـذار  ايـن  در آنچـه  نداشت، ترديدي حال آن در اگرچه. دانست خودش

 كـرده  اعالم ابتدا همان كه اي اراده. تقلبي و ساختگي نه خالص، اي اراده بوده، زندگي ي اراده

 ديگـران  صـداي  تقليـد  در موفـق  نيمـه  تالشـي  با كه وي انگيز رقت شخصيت با نيست مايل بود

 او و. برسـد  مقصـود  بـه  آن كنـار  از عبـور  با بود مصصم بلكه باشد، داشته كاري بود شده ساخته

 خطـاب  خـودي  بي آن در. بود خود جسم و ذهن از جدا ناظري كه انگار شد، تسليم ناخودآگاه

 آغـاز  بـدنش  مركـز  در احسـاس  آن كـه  چرا. بده ادامه است، درست بله، گفت مي اش اراده به

. بـود  كرده بدل پوالد به را پوستش و گوشت و آهن به را خونش و افكنده پرتو اطراف به شده،

 تحمـل  فشـار  و سـختي  كـه  طـوري . بـود  گرفتـه  ميـان  در را او بسته مشتي چون اراده آن اگرچه

 بـه  را وجـودش  تمـامي  سـرانجام  و. نمـود  مـي  نـرم  آوري حيـرت  طرز به حال عين در ناپذيرش

 وقتـي  و شد مستولي خواست مي كه هركجا و انگشتان دهان، بر كه طوري به  آورد، در تصرف

 .گرديد ساطع بدنش از امواج چون آن نيروي نمود، يقين خويش ي سلطه بر

 .بخوان آواز. كن پرواز داد فرمان كه بود همان و زد چنگ فرشته جبرئيل بر و

 هرچـه  نيـروي  و سـرعت  بـا  سـپس  و آهسـته  نخست كه او و بود چسبيده محكم را فرشته چمچا

 مـي  كـه  آوازي و كـرد  خوانـدن  بـه  شروع ناگهان داد، مي تكان بال چون را خود بازوان تمامتر

 هرگـز  و دانسـت  نمـي  هـيچ  او كـه  بـود  آهنگي و زبان به مرچنت ركا شبح ي ترانه چون خواند

 جبرئيل كند، رد منطقي داليل با را معجزه وقوع كوشيد مي پياپي چمچا كه مادام اما. بود نشنيده

 ايـن  خوانـدن  ترانـه  بـا  توأم زدن بال و بوده آسماني غزل آن گفت مي مكرر نكرده انكار هرگز

 مـي  سـنگ  امـواج  با تصادم هنگام دو هر حتماً بود، نزده بال او اگر و گردانيده ممكن را معجزه
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 بـود  كشـيده  و سـفت  طبـل  شـكم  پوسـت  چـون  كـه  دريـا  سطح با تماس ي لحظه در يا و شدند

 هـر  و شـد  كاسـته  رفته رفته سرعتشان كرد، آغاز را پريدن او كه هنگامي اما. گشتند مي متالشي

 دو هـر  سرانجام كه اين تا شد، مي آرامتر سقوط خواند مي بلندتر و زد مي بال بيشتر جبرئيل چه

 .شدند شناور آب در كاغذ هاي تكه چون

 و بودنـد  مانـده  زنده سقوط از پس كه نفري دو تنها بودند، هواپيما انفجار بازماندگان تنها دو آن

 تر حراف كه آن. يافتند همانجا بود، كشانده دريا كنار به آب كه را چمچا و جبرئيل بعد اندكي

 كـه  كـرد  مـي  يـاد  سوگند وارش ديوانه هاي گويي پريشان در داشت، تن به بنفش پيراهن و بود

 ديگـري  امـا . بود رسانده ساحل به را ها آن آرام آرام امواج و بودند رفته راه آب روي بر ها آن

 هاي گفته شده، جادو انگار كه بود چسبيده سرش به چنان انگليسي، مدل سياه و خيس كاله كه

 "!شانسي عجب! پروردگارا. آورديم شانس فقط ما": گفت مي و كرد مي انكار را دوستش

 توانـايي  ي درباره است بهتر حاال اگرچه. دانم مي را واقعيت ام، بوده ناظر چيز همه بر كه من اما

 ايـن  ذكر به تنها و نكنم ادعايي باشم، حاضر جا همه در واحد آنِ در قادرم كه اين و خودم هاي

 .شد تسليم اراده اين به فرشته و بماند زنده كرد اراده چمچا كه كنم اكتفا نكته

 بود؟ كي كار معجزه

 شياطين؟ يا بود فرشتگان ي ساخته فرشته آوازِ

 هستم؟ كه من

 .دارد آماده را ها آهنگ بهترين كه كسي همان بگويم، اينطور بگذاريد

 را ديـدگانش  بـود،  بـرف  از پوشـيده  كـه  مانش درياي ساحل روي به فرشته جبرئيل كه هنگامي

 سـپونو،  ايـم،  شـده  متولد دوباره تو و من": بود اين كالمش اولين گشود، دريايي ستارگان بسان

 ".مبارك هم تو تولد فرشته، آقا. مبارك تولدت
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 را چشـمانش  كـرد،  تـف  را اخالطـش  كـرد،  اي سـرفه  كلمات اين شنيدن با چمچا صلدين اما و

 .كرد آغاز را گريستن بيهوده است، نوزادان ي برازنده كه همانطور و گشود

٢ 

 را تناسـخ  قـديم  از بـود،  هنـد  سـينماي  تاريخ ي ستاره بزرگترين سال پانزده مدت به كه جبرئيل

 دوره بـه  كـه  بود دار ريشه چنان مبحث اين به او تمايل و عالقه. يافت مي جذاب بس موضوعي

 سـرانجام  اگرچه. گشت مي باز بود افكنده مرگ بستر به را وي كه خطرناكي بيماري از پيش ي

 آن آخـر  پنداشـتند  مي كه بود مرموز و شديد چنان بيماريش. يافت نجات آسايي معجزه نحو به

 خواهنـد  فسـخ  خود به خود را قراردادهايش تمام و شد خواهد مرگش سبب وار شبح ميكروب

 به گذاشت، بهبود به رو وقتي كه كردند مي بيني پيش بايست مي افراد همان هم شايد البته. كرد

 سالگيش چهل تولد به هفته يك تنها كه حالي در و شد خواهد پيروز خودش ها ميكروب جاي

 يكباره چيز همه انگار كه گفت خواهد وداع چنان پيشين عادات و گذشته زندگي با مانده، باقي

 بينـي  پـيش  را ايـن  كـس  هـيچ  كه است اين موضوع اما. است شده ناپديد آسايي معجزه طرز به

 .بود نكرده

 اسـتوديوي  دار چـرخ  صـندلي  تـيم  اعضـاي  تـن  چهـار  بردنـد،  پـي  غيبـتش  بـه  كـه  افرادي اولين

 -د عظـيم  اسـتوديوي  در بـود  داده عـادت  را خودش بيماري از پيش ها مدت. بودند فيلمبرداري

 و زبـر  و فـرز  ورزشكار چهار ي وسيله به برداري فيلم ديگر ي صحنه به صحنه يك از دابليورما

 در واحـد  آن در كـه  كسـي  زيرا شود، حمل مخصوصي صندلي روي بر اعتمادش مورد زرنگ

 بـا  صـندلي  تيم مردان. ندهد هدر بيهوده را انرژيش است ناچار كند مي بازي مختلف فيلم يازده

 جبرئيل بود، شده تشكيل نقطه و دايره مايل، خطوط از كه رمز ي پيچيده سيستم نوعي از پيروي

 مـي  عمـل  شناسي وقت و دقت با چنان و بردند مي ديگر  ي صحنه به اي صحنه از بازي براي را

 كودكيش از را رمز سيستم اين. كرد مي تداعي بمبئي در را پدرش دادن تحويل ناهار كه كردند
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 بيشـتر  بعـداً  آن ي دربـاره  و -بود گذشته بمبئي شهر در ناهار حامل مشهور دوندگان ميان در كه

 پريـد  مي صندليش روي فوراً جبرئيل برداري فيلم هر پايان از پس. داشت ياد به -گفت خواهيم

 تجديد و لباس تعويض از پس آنجا در و شد مي رانده بعدي  ي صحنه سوي به تمام سرعت با و

 اعضـاي  بـه  بار يك جبرئيل. دادند مي دستش به سناريو در را خودش به مربوط قسمت آرايش،

 ي مسـابقه  نـوعي  در شـركت  مثـل  بمبئـي  نـاطق  هـاي  فيلم در شدن ستاره": گفت تيمش وفادار

 "!باشد داشته توقف تا دو يكي راه وسط كه است پرنده صندلي

 را كارش بودند، شده باعثش ها ميكروب اشباح انگار كه مرموزي بيماري آن از بهبودي از پس

 تـا . كرد مي بازي فيلم هفت در فقط همزمان كه طوري به  گرفت، سر از آرامتر ريتمي با دوباره

 كه غيبتي. ماند خالي ساكت هاي صحنه ميان در دار چرخ صندلي و زد غيبش روز يك كه اين

 بـراي  صـندلي  تـيم  مـردان . سـاخت  مـي  بـرمال  پـيش  از بـيش  را هـا  صحنه ساختگي برق و زرق

 تراشـي  بهانـه  بودند، آمده خشم به فرشته غيبت از كه سينمايي هاي برنامه مجريان به پاسخگويي

 چـه  قربـان،  نـه . داشـتند  شـهرت  شناسـي  وقت به هميشه فرشته آقا. هستند بيمار حتماً: كردند مي

 همـين  و. اسـت  حقشـان  ايـن . شـوند  مـي  مزاج دمدمي ها وقت بعضي بزرگ هنرمندان. انتقادي

 اخـراج  يكـي  يكـي  و باشـند  فرشـته  شـدن  غيب شگرد قربانيان اولين شد باعث آخر ها اعتراض

 صندلي كه بود چنين و بيندازد بيرونشان استوديو درِ از] ekdumjaldi[ جالدي اكدوم و شوند

 آن بر طرد خاك و ماند باقي اش خورده رنگ نخل درختان آن با مصنوعي پالژ روي دار چرخ

 .نشست

 زمـين  روي بيشـتر  سوراخ نه روزها اين هرچند -است ولينكتون گلف كلوپ بود؟ كجا جبرئيل

 روييـده  آسـايي  غـول  و هرزه هاي علف چون ها آسمانخراش بقيه تاي نُه از و نمانده باقي گلف

 شـهر  بـدن  هـاي  پـاره  تكـه  بـر  قبـر  هـاي  سنگ ي مثابه به را ها آن بگوييم باشد بهتر شايد يا اند

 داده قرار گيري تصميم مراتب باالترين در كه هايي آدم مهمترين آنجا در بله، -اند نهاده قديمي

 هـاي  كلـه  از اضـطراب  فـرط  از كه بينيد مي را موهايي طرفتر آن كمي و زنند مي خطا مدام اند
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 قابـل  فـيلم  كننـدگان  تهيـه  نگرانـي  البتـه . ريـزد  مي فرو باد وزش با و شود مي كنده بزرگان اين

 تاريخي مبتذل هاي سريال دوران در شد، مي كمتر روز به روز بيننده كه زمان آن در. بود درك

 كـه  بـود  هنرپيشـه  يـك  هنـوز  دانستند، مي خود جهاد را ها آن از دفاع كه دار خانه هاي خانم و

 جلب مشتري صد در صد و بود حتمي آن موفقيت شد مي نوشته فيلمي عنوان باالي نامش وقتي

 رو يـا  رفته باال به رو كه كرد نمي فرقي. نبود دسترسي قابل نام آن صاحب بدبختانه اما. كرد مي

 غيـبش  اي شُبهه و شك هيچ بي طرف كه بود اين مسأله. باشد شده جيم بغل آن از يا و پايين به

 .بود زده

 مـاهي  شـكار  متخصصـين  و اي قورباغـه  مردان پليس، سواران، موتورسيكلت شهر، جاي همه از

 كمتـر  جستند هرچه اما كردند، جستجو را جبرئيل جسد ساحل در و آمده گرد الجثه عظيم هاي

 و شـد  شـروع  خـاموش  ي سـتاره  قبـر  سـنگ  بـراي  متنـي  تهيه صحبت سرانجام كه اين تا. يافتند

 بيلـي  پيمپـل  خـانم  رامـا،  اسـتوديو  سـترون  ي صحنه هفت از يكي در. داد مي پيشنهادي هركس

 مـا  مرگ مكش هاي مادموازل آن از اين - ادويه با همراه پخته لوبيا تبليغاتي بمب آخرين موريا،

 كـه  حـالي  در -خيـالش  بـي  آورد، مي در روزگارت از دمار كه است ديناميت تكه يك نيست،

 مـي  خيـال  اين به را همه و بود پوشانده را خود روي و بود كرده تن به را معبد هاي رقاصه لباس

 دوران] Tantric[ تانتريـك  پنيرهاي مقوايي ماكت زير شد، خواهد برهنه زودي به كه انداخت

 فيلم اصلي  ي صحنه فهميد وقتي و بود ايستاده بودند، مشغول جماع به كه] Chandela[ چاندال

 نـوعي ] بيـدي  بـدريخت  سـيگارهاي  كـه  بـرق  و صـدا  ضبط كاركنان برابر در شد، نخواهد تهيه

 تنهـا  و كردنـد  مـي  دود .[م. شـود  مـي  پيچيـده  توتـون  بـرگ  در كاغذ جاي به كه هندي سيگار

 در پيمپـل، . كـرد  خالي را اش كينه و بغض  توديع، از پيش دادند، مي تشكيل را صحنه بينندگان

 كوشيد بود، شخصيش كارهاي به رسيدگي مترصد اي احمقانه نگراني با صحنه منشي كه حالي

 بـود  بنـا  امـروز  يعنـي . مـن  ام آورده شانسي عجب خدايا،": است داشته عار بازي از كند وانمود
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 بـودم  فكر اين در مدام. مردم مي ناراحتي از داشتم. واه واه. كنيم بازي را عاشقانه ي صحنه يك

 مـي  تعفـن  بـوي  آنقـدر  نفسـش . گشادش دهان آن با. بروم يارو آن نزديك توانم مي چطور كه

 زنـگ  و كوفت زمين به محكم را پايش حال اين در "!ريده دهانش توي سوسك انگار كه دهد

 شـانس  خيلـي  يـارو  ايـن ": درآمـد  صدا به بود آويخته پايش مچ زنجيرهاي به كه كوچكي هاي

 هنگام اين در ".دادند نمي او به هم را جذامي يك نقش اال و شنوند، نمي هامون بيننده كه آورد

 بيـراه  بـدو  هاي حرف و نكشيده آب هاي فحش سيل و گرفت باال آنقدر پيمپل گويي تك كار

 ميـان  و نشسته سرجايشان راست بار اولين براي سيگاري بينندگان كه شد جاري دهانش از چنان

 ي ملكـه ] Phoolan Devi[ دوي فـوالن  كـالم  بـا  را پيمپـل  هـاي  واژه بسـيار  حـرارت  با خود

 در را نگـاران  روزنامـه  مـداد  و كنـد  مـي  آب را تفنگ ي لوله خود سوگند با كه دزدان رسواي

 .كردند مي مقايسه نمايد، مي مبدل الستيك به زدن هم به چشم يك

 بدل مونتاژ اتاق در آشغال اي تكه به بالفاصله و شد خارج صحنه از گريان پيمپل كه بود چنين و

 المـاس  قطعه شد، مي خارج صحنه از وقتي و -شود افكنده دور بود قرار كه فيلمي تكه -گشت

 فرشـته  دهـان  بـد  بـوي  از باشـد  هرچـه  امـا . شد هايش اشك ي آينه و افتاد بيرون نافش از بدلي

. دميـد  مـي  اطـراف  بـه  گـوگرد  و اخرا از ابري چون جبرئيل بد نفس. بود نگفته گزاف به چيزي

 دوزخي بيشتر ظاهري وي به آسمانيش، نام رغم علي پركالغي، سياه موي و عقابي بيني با همراه

 است كافي فقط. ندارد كاري يافتنش گفتند مي شد، ناپديد وقتي كه چنان. بهشتي تا بخشيد مي

 از دردناكتر كه ناپديدشدنش از پس هفته يك و. كنيم پيدايش تا بياندازيم كار به را تيزي دماغ

 معطـر  هـا  قـرن  كه نامي با را شيطاني بوي آن كه اين براي جبرئيل بود، موريا پيلي پيمپل خروج

 پـا  سينما ي صحنه از پنداري كه بود چنان وضع. نكرد فروگذار كوششي هيچ از دهد، پيوند بود

 تشـخيص  زود خيلـي  را بد بوي مردم سينما، چون نه زندگي، در متأسفانه و گذاشته جهان اين به

 .دهند مي
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 مـي  ديگـر  تولـدي  پـرواز  در آويختـه،  رؤيـا  و ابرها در هايمان ريشه كه آسماني هاي هستي ما"

 ي طبقـه  بـاالترين  در كـه  فرشـته  جبرئيـل  آپارتمـان  در پلـيس  را معمـايي  ي نوشـته  ايـن  ".يابيم

 ماالبار ي تپه روي كه اوِرِست هاي آسمانخراش در طبقه آخرين. بود يافته داشت قرار ساختمان

]Malabar[، طرف دو از كه هايي آپارتمان آن از يكي. شده ساخته شهر ي نقطه بلندترين در 

 مانـد  مي ريز سينه به هنگام هرشب كه ،]Marine Drive[ درايو مارين سو يك از: دارند ديد

 تـا  بـود  اي بهانـه  نوشته شدن پيدا. دريا و] Scandal Point[ پوينت اسكاندال ديگر سوي از و

 ادامـه  صـدا  و سـر  ايجاد و درشت تيترهاي چاپ و صفحات پركردن به درازتر زماني ها روزنامه

 مقالـه  "بـرد  مـي  پنـاه  زمـين  زير به فرشته" عنوان با خوفناك اي شيوه به] Blitz[ بليتز مثالً. دهند

 تيتـر  ،]the Daily[ ديلـي  ي روزنامـه  ي نويسـنده  پركـار،  زنبـور  كه حالي در بود، كرده چاپ

 افسـانه  اقامتگـاه  ايـن  از فراواني هاي عكس همگي و بود داده ترجيح را زندان از فراري جبرئيل

 داده انجـام  را آپارتمـان  دكوراسـيون  كـه  فرانسـوي  دكوراتورهـاي  گويـا . بودند كرده چاپ اي

 در. بودند گرفته تقديرنامه پهلَوي رضا از جمشيد، تخت دكوراسيون در موفقيت خاطر به بودند،

 بلنـدش  آپارتمـان  درون در را بدوي چادري فضاي دكوراتورها خواست مي كه فرشته حال، هر

 بـا  كه بود ديگري فريب هم آپارتمان برق و زرق. بود كرده خرج دالر ميليون يك كنند، ايجاد

 جمـع  را چادرش جبرئيل": زدند فرياد درشت تيتر با ها روزنامه ديگر بار. شد برمال فرشته غيبت

 كنـاري  و گوشـه  كدام از يا و پايين به رو يا رفته باال به رو كه نبود روشن باألخره اما ،"كند مي

 تيزترين حتي ها زمزمه و ها درازي زبان كالنشهر آن در. دانست نمي كس هيچ. است شده جيم

 نمـي  خبرهـا  ريزتـرين  از كـه  مرچنـت  ركـا  بـانو  امـا . بود نشنيده اعتمادي قابل خبر هم ها گوش

دام  و داد مـي  گـوش  را راديـو  اخبـار  تمـام  خواند، مي بود نشريه هرچه گذشت، هـاي  برنامـه  مـ 

 تعبير خود ظن از را فرشته ي نوشته  كرد، مي تماشا را] Doordarshan[ دوردارشان تلويزيون

 و دختـر  دو دسـت  رو همـين  از و يافتند نمي در ديگران كه ديد مي پيامي نوشته اين در او. كرد
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 ويالهـاي  سـاختمان  در كـه  منزلش بام پشت سوي به هواخوري براي همگي و گرفت را پسرش

 .رفتند داشت قرار اوِرِست

 ايـن  واقع در. داشت سكونت او پايين ي طبقه آپارتمان در و بود جبرئيل ي همسايه مرچنت بانو

 ديگـري  كـالم  باشـد  داشـته  لزومـي  كـنم  نمـي  تصـور . دوسـتش  هم و بود او ي همسايه هم بانو

 و اشاره با را خود هاي ستون شهر انديش كج جنجالي هاي مجله كه است پرواضح البته. بيفزايم

 و شـهرت  حاال چرا اصالً. كنيم نزول ها آن سطح به نبايد كه ما ولي كردند مي پر شايعه و كنايه

 كنيم؟ مخدوش را بانو اين اعتبار

 خانـه  آن از كـه  اوِرِسـت  ويالهاي ساختمان آخر ولي. است پرواضح ثروتمند؟ بود؟ كه او اما و

 شـوهرش  و شـد  مي سالي سيزده. جانم بله -مزدوج. نبود] Kurla[ كرال ي محله معمارساز هاي

 و فـرش  نمايشـگاه  و فروشگاه كاروبار و داشت را خودش استقالل او اما. بود بوليرينگ كار در

 و "گليم" را هايش فرش او. بود سكه خيلي] Colaba[ كُالبا ممتاز ي محله در اش عتيقه اشياي

 تلفـظ  فرانسـوي  ي لهجـه  با را ها واژه اين كوشيد مي و خواند مي "آنتيك" را اش عتيقه اشياي

 هـاي  خانه ساكنان نادر زده، روغن و رنگ و سخت ي شيوه به زيبا. بود هم زيبا  ديگر، بله. كند

 ده ي فقيرانـه  و سخت زندگي قبل ها مدت كه بود آن نشانگر بدنش پوست چگونگي. آسماني

 الليك كريستال هاي ليوان از مدام. دارد نيرومندي شخصيت كه داشت شهرت و گفته ترك را

Lalique crystal [شـهرت  زيبـايي  و ظرافـت  بـه  كه فرانسوي گرانبهاي بسيار كريستال نوعي 

 مـي ] Chola Natraj[ كوالنـاتراج  روي شـرمانه  بي را كالهش و نوشيد مي مشروب.[ م. دارد

 دست به را آن تمام شتاب با تواند مي چگونه و خواهد مي چه دانست مي كه بود زني. آويخت

 نـرم  توپ با بازي نوعي]squash اسكواش ضمناً كه فراوان ثروت با بود موشي همسرش. آورد

 روزنامـه  در را فرشته جبرئيل ي نوشته ركامرچنت. كرد مي بازي خوب.[ م. مخصوص راكت و

 بـه  و داد فشـار  را آسانسور ي دكمه آورد، گرد را ها بچه نوشت، اي نامه خود سپس خوانده ها

 .بپيوندد بود برگزيده خود كه سرنوشتي به تا) نبود راه بيشتر طبقه يك( شد، روانه بهشت سوي
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 ولـي . كـرد  ازدواج بـه  وادار مـرا  آينـده  از نگراني و ترس پيش سال چندين": بود نوشته نامه در

 چـاپ  را فرشـته  پيـام  كـه  اي روزنامـه  ".بـزنم  جسورانه كاري به دست كه است آن وقت اكنون

 كشـيده  خط غيظي چنان با را زيرش كرده قرمز را پيام دور و داشت قرار تختش روي بود كرده

 چنـين  از صـفت  روسـپي  هـاي  روزنامـه  كه است پرواضح  خوب،. بود شده پاره روزنامه كه بود

 ."دلشكسته زيباي پرش آخرين" و "پريد پايين عاشق زيباروي": نگذشتند و گذرند نمي خبري

 

 نمـي  را اسـتعاره  خوفنـاك  نيـروي  كه جبرئيل و بود دچار "ديگر تولدي" بيماري به هم او شايد

 اي هسـتي  او و "...نخست ديگري، تولدي خواهان كه اي". بود كرده پيشنهاد را پرش شناخت،

]  المپيـاييش  دوستان از يكي و زيست مي اِورِست در نوشيد، مي الليك شامپاني كه بود آسماني

Olympian ر .[م. باستان يونان اي اسطوره كوه به اشارهچنـان  را جبرئيـل  اگـر  و. بود كشيده پ 

 .گيرد رؤيا در ريشه و بروياند پر و بال توانست مي نيز ركا بود، نيرويي

 بنـدد  كـار  بـه  ظرافتـي  خـود  كالم در كه آن بي اِورِست، مجتمع دربان. نشد پيروز او همه اين با

 دامبـي  يكبـاره  كـه  رفـتم  مـي  راه حياط توي اينجا داشتم": داد شهادت چنين جهانيان به خطاب

 كـردم،  نگاه باال به. بود شده خُرد كامالً اش جمجمه. بود بزرگه دختر جسد برگشتم،. آمد صدا

 شـد  مـي  چـه . شـد  كوچكـه  دختـر  نوبت بعد و بود پسرش. پايين افتد مي دارد ديگر يكي ديدم

 سمتشـان  بـه  و گـرفتم  را دهـانم  دسـت  با. بخورد من به بود نزديك بودم ايستاده كه آنجا كرد؟

. شـده  پـرت  بـيگم  ديـدم  و كـردم  نگاه باال به دوباره بعد. كرد مي ناله آرام كوچكه دختر. آمدم

 كـه  بستم را هايم چشم من. بود شده باز موهايش و خورد مي تاب هوا در بادبادك مثل ساريش

 ".شد مي پرت داشت آخر. نبينم را بدنش

 جبرئيـل  سازان شايعه و نماندند زنده يك هيچ و شدند پرت پايين به اِورِست از فرزندانش و ركا

 .دهيم خاتمه همينجا به را مطلب است بهتر اكنون ولي. شمردند مقصر را
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 ديـده  بـار  چنـدين  بلكـه  بـار،  يك تنها نه مرگ، از پس را ركا جبرئيل كه نكنيد فراموش راستي

 سـتاره،  جبرئيـل . بـوده  بيمـار  حـد  چـه  تا بزرگمرد آن دريافتند مردم تا كشيد طول ها مدت. بود

 .داشت واهمه رفتن خواب از و بود داده شكست را ناشناخته و مرموز بيماري كه جبرئيل

 نقـوش  بر. باختند رنگ رفته رفته خورد، مي چشم به جا همه كه اش چهره تصاوير غيبت، از بعد

 بـه  كـه  هـايي  تمثـال  و بـود  شـده  احتكار آنجا و اينجا كه آسايي غول و خوفناك و پريده رنگ

 و ورآمدند و شدند پوسته پوسته حالت بي و تنبل هاي پلك اندك اندك نگريستند، مي مردمان

 ي برگشـته  و تيـز  خنجرهـاي  كـه  نمودنـد  مـي  مـاه  دو چـون  ها مردمك. شدند گشادتر چشمان

 ورقلنبيـده  اش خورده رنگ چشمان و ورآمدند ها پلك سرانجام. دادند مي قاچ را آن مژگانش

 و رنگ بي جبرئيل مقوايي عظيم هاي پيكره بمبئي، سينمايي هاي كاخ از خارج. زدند ذوق توي

 چـروك  بـازو،  بـي  حايـل،  هـاي  چهارچوب از آويخته سست، و شدند معوج و كج و ضايع رو

 چـون  سـينمايي  هـاي  مجلـه  جلد روي تصويرش. بودند ايستاده همچنان شكسته گردن با خورده

. شـد  حالـت  بي و پوك نگاهش و بربست رخت ديدگانش از زندگي فروغ. باخت رنگ مرگ

 بـرق  و پرزرق مجالت براق جلد روي و شدند ناپديد و محو چاپي صفحات از تصاوير سرانجام

 كـه  طـوري  بـه . ماندند باقي ها فروشي روزنامه در تهي و پاك هفتگي تصاوير و جامعه شهرت،

 حتي. انداختند جوهر گردن به را چيز همه آخر دست و كردند جواب را چاپ مسؤولين ناشران

 پرستندگانش سر باالي باشد، ابدي رفت مي تصور كه اي چهره هم سينما اي نقره ي پرده روي

 برابـر  از تصـوير  بـار  هـر  كـه  كشـيد  جايي به كار. باخت رنگ و زد تاول و گراييد پوسيدگي به

 مقابـل  در آنقدر فيلم سرانجام و افتاد مي كار از مرموزي نحو به دستگاه گذشت، مي پروژكتور

 بـود  خـاطره  هرچـه  بـا  همـراه  و سوخت آن سلولوئيد كه ماند باقي كارافتاده از پروژكتور المپ

 چنـد  ظـرف  كـه  شود مي گفته اي ستاره به شناسي ستاره در] سوپرانو كه اي ستاره. گشت نابود

 مـي  بـدل  مطلـق  نـور  به سرانجام و يابد مي افزايش اي مالحظه قابل نحو به آن ارتفاع و نور روز

 در و دهـد  مـي  دست از را خويش پيكر اعظم قسمت حال آن در ستاره كه رود مي تصور. شود
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 نـابودي  به را جسمش كه شد نوري و شد .[م. گردد نمي باز اول حالت به هرگز پديده اين پايان

 .گشت ساطع لبانش ميان از و كشيد

 ي چهره آن كه اين نه مگر. آن به شبيه بسيار چيزي يك يا و بود خدا يك مرگ گذشت، آنچه

 موجـودي  چـون  خـويش  فـداييان  و ارادتمنـدان  فـراز  بـر  سينما ساختگي هاي شب در آسا غول

 بودنـد  معتقـد  خيلـي  اگرچه بود؟ خدا و انسان مابين هستيش كه موجودي درخشيد، مي آسماني

 نظيـر  بـي  دوران بيشـتر  جبرئيـل  زيـرا  انسـان،  بـه  تـا  اسـت  نزديـك  آسـمان  بـه  بيشـتر  موجود آن

 و گذرانيده هند ي قاره شبه قديسان و شمار بي هاي الهه به بخشيدن تجسم به را خود هنرپيشگي

 شـد  مـي  سـاخته  "الهي" به معروف پسند مردم سبك به كه هايي فيلم در ناپذير خلل اعتقادي با

 تـوهين  و حرمتـي  بـي  كـه  آن بـي  كـه  بود چنان سينماييش شخصيت جادوي. بود جسته شركت

 رنـگ  بـه  اي چهـره  بـا  وي. گذشت مي مختلف معتقدات و اديان ميان مرزهاي از شود، انگاشته

.[ م. شـود  مي گفته كريشنا دوستان به هند اساطير در] gopis گُپي ميان در كريشنا نقش در آبي

 يـا  و رقصـيد  مـي  دست به فلوت داشتند، سنگين هاي پستان كه گاوهايي همراه به زيباروي هاي

 هـاي  كـف  كـه  حـالي  در بـودايي،  فكسـني  و سـاختگي  درخـت  زير به نشسته كامل آرامش در

 رفتـه،  فـرو  تفكر بحر در .[بودا نام] Gautama گوتاما نقش بود، گرفته آسمان به رو را دستش

 دوري جـاي  نيـز  آمـد  مـي  فرود آسمان از ندرت به اگر جبرئيل. كرد مي غور بشر هاي رنج در

 كـه ) ١٥٥٦ -١٦٠٥( شـاه  اكبـر  بـه  اشـاره ] ييربـال  و اكبـر  كالسـيك  داستان در مثالً و رفت نمي

 ،.[م. داد گسـترش  گجـرات  تـا  شرقي جنوب از و بنگال خليج تا افغانستان از را مغول امپراتوري

 صـدها  برابـر  در او كـه  بـود  سـال  پانزده از بيش. شد ظاهر محيلش وزير و بزرگ مغول نقش در

 يـك  بـه  سـه  از كمتـر  يـانش  به آن جمعيت نسبت امروز تا كه كشوري در هم آن مؤمن، ميليون

 بـراي  كـه  بـود  چنـين  و. بـود  كـرده  عرضـه  را باريتعـالي   ي چهره آشناترين و دلپذيرترين است،

 .بود رفته ميان از كرد مي ايفا كه هايي نقش و بازيگر ميان مرز هوادارانش از بسياري
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 بود؟ چگونه خود جبرئيل اما بودند چنين هوادارانش خوب،

 ميـان  در طبيعـي  ي اندازه به كه هنگامي روزمره زندگي و واقعيت عالم در كه داشت اذعان بايد

 پلك. آمد مي نظر به اي ستاره غير و شكوه و جالل بي انگيزي اعجاب نحو به زيست، مي مردم

 انـدكي  بينـيش . بخشـيد  مـي  اش چهره به رفته حال از و خسته بسيار حالتي گاه اش آويخته هاي

 تـازه  هـاي  ميـوه  چون گوشش هاي نرمه و سستي نشان آلودش گوشت و برجسته لبان و درشت

 آن ي ميـوه  كه آن از بزرگتر و نان درخت به شبيه درختي ]jack tree جك درخت ي رسيده

 مجموعـاً . بـود  قواره بي و دراز.[ م. دارد غذايي مصرف هند نقاط برخي در و است بزرگ بسيار

 آثـار  آن در اخيـراً  كـه  شـهواني  كـامالً  اي چهـره  كفرآميـز،  و روحـاني  غير بسيار بود اي چهره

 بـه  چهـره  همـين  عنصرش سست و شهواني ظاهر رغم به اما. خورد مي چشم به مهلكش بيماري

 آميختـه  خـدايي  الطايالت ي همه خالصه و وقار و فيض كمال، تقدس، با ناپذيري جدايي نحو

 هنرپيشـه  چنين براي كه هستيد موافق حال، هر در. ندارد كتاب و حساب كه مردم ي سليقه. بود

 مـدام  ،)او بـراي  ديگـران  از بـيش  ولـي  چمچـا،  بـراي  حتـي  اي، هنرپيشـه  هر براي هم شايد( اي

] Vishnu ويشنو چون خدايي ويژه به زمين، روي بر خدايان تجلي و ظهور ي درباره انديشيدن

 وجود در ويشنو. آيد مي شمار به آن نظم و جهان حافظ كه هندو دين خدايان مهمترين از يكي

 كـرده  تجلـي ) اكيتا و ها باگ فيلسوف( كريشنا و) رامايا  ي حماسه قهرمان( راما چون قهرماناني

 هم اين: ديگر تولدي. نبود آور شگفت چندان متفاوت، هاي هيأت و ها تجلي همه آن با.[ است

 .است خدايي الطايالت از ديگر يكي

 نيـز  دنيـا  ايـن  در نـوين  هـاي  حيـات  و تناسـخ  اسـت  ممكـن  آخـر . هميشه نه باز، اما كه، اين يا و

 پونــا در او. نهادنــد نــام الــدين نجــم اســماعيل تولــد از پــس را فرشــته جبرئيــل. بگيــرد صــورت

]Poona [ينش راج پيون قديم كه انگلستان ي مستعمره ]Pune of Rajneesh [ مـي  ناميـده 

 ,Pune, Vadodara[ مومبـاي  وادادرا، پيـون، ( داشـت  قـرار  امپراتـوري  ي مانده ته در و شد

Mumbai .[او.) نهنـد  مي تئاتري هاي نام ها آن بر و گذرند نمي هم شهرها از حتي روزها اين 
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 ي سـتاره  الـدين،  نجـم  اسـماعيل  داشـت،  شـركت  ابراهيم قرباني مراسم در كه كودكي چون را

 .نداشت برگزيد بعدها كه آسماني نام آن از كمي دست كه بودند نهاده نام دين،

 قهقهرايي سير در آن سرنشينان و افتاد هواپيماربايان چنگ به بستان هواپيماي وقتي بعد، ها مدت

 جبرئيـل  خوردند، مي غوطه آن خاطرات درياي و گذشته در شد مي ناشي آينده وحشت از كه

 خـاطر  بـه  مسـتعار  نـام  آن انتخـاب  كـه  بـود  گفتـه  جملـه  از و كرده دل درد چمچا صلدين براي

 مـامي ". بـود  مـرده  پـيش  ها سال مادرش. است بوده او ياد داشتن نگه زنده و مادر از قدرشناسي

 كـرد؟  شروع را بازي فرشته جريانات اين اول كني مي فكر. خودم خود ماموي سپونو، مين چي

. بـودم  خوشخو و شيرين خيلي كه چون خواند مي فرشته مرا او. بودم او اختصاصي ي فرشته من

 ".بودم شنو حرف و آزار بي بچگي در من ولي نشود، باورت شايد

 اولـين  ايـن . كـرد  مهـاجرت  مـادر،  و پدر بي شهر آن بمبئي، به كودكي در و نماند پونا در او اما

 حاملين يعني بخشيدند، الهام دار چرخ تيم به بعدها كه پاياني تيم ميان در پدرش. بود مهاجرتش

 و شـد  كـار  بـه  مشـغول   شـدند،  مـي  ناميـده ] dabbawalla[ واال دبِـه  آنجـا  در كـه  بمبئي ناهار

 .كرد آغاز شاگردي همانجا سالگي سيزده در نيز فرشته اسماعيل

 كـه  حالي در و فروغلطيد گذشته راپسودي هاي نغمه در ،٤٢٠ -آي -آ مسافر گروگان، جبرئيل

. بازگفـت  بـرايش  را دوندگان رمز سيستم هاي حقه نگريست، مي درخشان چشماني با را چمچا

 همـه  ادارات، و ها خانه بين راه زرد،  ي نقطه و مايل خط سرخ، ي دايره سياه، ي شكسته صليب

 سـاخت  مـي  قـادر  را واال دبه هزار دو كه عجيبي سيستم آن. گذشت ذهنش از سرعت به همه و

 .بود ما سري زبان ها عالمت آن ولي. بدهند تحويل را ناهار ظرف هزار صد از بيشتر روز هر

 چراغ و دادند مي پاس راهروها ميان دست به تفنگ هواپيماربايان زد، چرخي لندن برفراز بستان 

 Goldie[ هـاون  گلدي و غمگين ي]Walter Matthau[ ماتيو والتر از فيلمي قبالً كه سينما
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Hawn[، هـايي  سـايه  اكنون  بود، درآمده نمايش به بود، چشمگير و آسماني حضورش كه زني 

 الـدين،  نجـم  اسـماعيل  آن از تصـوير  ترين پررنگ و گشت مي تصوير ها گروگان نوستالژي از

 سـوي  آن بـه  دست به ناهار كه بود گانديش مدل كاله با مامان ي فرشته الغراندام، نوجوان اين

 خـو  شـرايط  ايـن  بـه  او. گذشت مي جمعيت ميان از چاالكي به جوان واالي دبه. دويد مي شهر

 دراز سـيني  روي ناهـار  كوچك ظرف چهل سي، كن، مجسم سپونو، بكن را فكرش. بود گرفته

 داري فرصـت  دقيقـه  يـك  فقط رسد، مي ايستگاه به محلي قطار وقتي و باشد سرت روي چوبي

 هـا،  كـاميون  بـا  يـار،  بگيـرد  نفسـت  كـه  آنجـا  تا ها، خيابان در دويدن بعد و بشوي پياده يا سوار

 ناهـار،  دو، يـك،  دو، يـك،  طـرف،  همه از ديگر چيزهاي و ها دوچرخه و موتورها ها، اتوبوس

 در دويـدن  افتاده، كار از قطار كه هنگامي بارندگي، موسم در و برسند موقع به بايد ها دبه. ناهار

 گذشـته  آن از و. گرفتـه  سيل هاي خيابان از يكي در آب در كمر تا فرورفتن يا آهن، خط كنار

 دسـته  ،]Salad baba[ سـاالدبابا  بلـه . كردند مي دزدي ها دبه از كه بود شده تشكيل دستجاتي

 ولـي . عزيز بگويم چه. است اي گرسنه شهر بمبئي آخر. بودند هم اي يافته سازمان و منظم هاي

 برابـر  از كـه  نبود دزدي و بوديم خبر با چيز همه از و حاضر جا همه ما. آمديم برمي پسشان از ما

 مي محافظت خود از خودمان و نگرفتيم كمك پليس از هرگز ما. برود در قسر ما گوش و چشم

 .كرديم

 ســانتاكروز فرودگــاه كنــار در محقرشــان ي كلبــه بــه كوفتــه و خســته پســر و پــدر شــب هنگــام

]Santacruz [و سرخ و سبز انوار از پيكرش كه ديد مي را اسماعيل وقتي مادر و گشتند بازمي 

 مـي  او بـه  چشـمش  كـه  همين گفت مي شود، مي روشن حركت حال در جت هواپيماهاي زرد

 در غيرعادي چيزي ي نشانه اولين اين و. است شده تعبير خوبي به رؤياهايش ي همه انگار افتد،

 آن بـي  را، مردم هاي خواست ترين محرمانه بود قادر موقع همان از او ظاهراً. بود جبرئيل وجود

 اين براي ظاهر به بزرگ، الدين نجم پدرش،. كند برآورده باشد، برده بويي آن چگونگي از كه

 مـي  مـالش  را پسرش پاهاي هرشب او مثالً. نبود قايل اهميتي چندان پسرشان تنها به زن ي عالقه
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 است بركت پسر وجود آخر. گرفت نمي نوازش از نصيبي كمترين پدر پاهاي كه حالي در  داد،

 .باشد شكرگزار كه است اين مانده نصيب بي بركت اين از كه كسي  ي وظيفه و

 در هـم  جبرئيـل . شد تمام يكباره چيز همه و گرفت زيرش اتوبوس. درگذشت الدين نجم نعيمه

 غـم  از هـيچ  پسـر  نـه  و پـدر  نـه  ولـي . دارد نگـاهش  زنده و كند اجابت را دعايش كه نبود آنجا

 اضـافي  كـار  زيـر  سـكوت  در را غصـه  و غم باشد، كار در قراري يا رسم كه چنان بلكه. نگفتند

 را ناهار ي دبه بيشترين يك كدام كه اين: شدند درگير ناگفته اي مسابقه در دو آن. كردند دفن

 دود، مـي  سريعتر يا و بندد مي را قراردادها ترين تازه ماه هر يك كدام و كند مي سرحمل روي

 رگ گره الدين نجم اسماعيل كه هنگامي ها شب. است بزرگتر عشقي نشانگر بيشتر كار گويي

 را وي ديرين رنجش و خشم زده، بيرون پدر هاي شقيقه و گردن پوست زير از كه ديد مي را ها

 و شـد  مـي  پيـروز  پسر بر شده قيمت هر به بايد اكنون كه بود چنين و يافت درمي خود به نسبت

 بـردن  پي از پس جوان پسر. يافت مي باز بود مرده كه زني قلب در را خود ي شده غصب مكان

 زودي بـه  بـود،  ور شـعله  همچنان پدر آتش ولي كشيد، دست رقابت از پدر دروني  ي انگيزه به

. رسـيد ] muqaddam[ مقـدم  يا تشكيالتي مسؤول مقام به ساده  ي دونده يك از و كرد ترقي

 انجمـن  يـا  ناهـار  دونـدگان  صنف عضويت به الدين نجم آقا رسيد، سالگي نوزده به كه جبرئيل

 حال در را او قلبي ي حمله. داد دست از را پدر كه بود ساله بيست و درآمد بمبئي ناهار حامالن

 صـنف  كـل  دبيـر  ،]Babasaheb Mhatre[ مهـاتر  صـاحب  بابا. بود آورده در پا از رفتن راه

 امـا  ".دويـد  مـرگ  تـا  زندگي از. حرامزاده الدين نجم اين بيچاره. مرد تا دويد آنقدر" بود گفته

 دويده سرعت به گونه آن را دراز راه آن پدر سرانجام. دانست مي را واقعيت يتيم اسماعيل فقط

 كنـده  خـود  گوشـت  و پوسـت  از تا بود دويده چنان. كند عبور جهان دو ميان مرزهاي از تا بود

. كنـد  اثبـات  وي بـه  را خويش عشق عظمت هميشه براي و يابد راه همسرش بازوان ميان به شده

 .دهند مي ترجيح را ديار اين ترك مهاجرين بله،
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 هـزار  بـاالي  ي طبقـه  در سبز رنگ به دري پشت رنگش، آبي ديوارهاي با مهاتر باباصاحب دفتر

 از كـه  بـودا  هـاي  مجسـمه  بسـان  فربـه،  و انگيـز  دهشـت  بـود  مـردي  وي. داشـت  قرار بازار توي

 آن بي داد مي امكان وي به كه بود سحرآميز نيرويي داراي و آمد مي حساب به شهر قدرتمندان

 كـه  هرجـا  نشسـت،  مـي  اتـاقش  در كامل سكون و آرامش در كه حالي در دهد، مكان تغيير كه

 كـه  روزي فـرداي . كنـد  مالقات ارزيد مي تنش به سرش كه را هركسي و باشد حاضر بود الزم

 احضار حضور به را يتيم جوان باباصاحب دويد، مرز سوي آن به نعيمه ديدار براي اسماعيل پدر

 بابـاجي  متشـكرم : آمـد  دوختـه  زمـين  بـه  نگـاهي  بـا  پاسـخ  "هـا؟  خوري، مي غصه خيلي": كرد

]Babaji[، منزل در امروز از. است بس ديگر خوب": گفت مهاتر باباصاحب. است خوب حالم 

 ببخشـيد  ".تمام. ام داده خبر خانم به قبالً. ندارد اما"... باباجي آخر اما ".كرد خواهي زندگي من

 ".تمام كه، گفتم" چرا؟ چطور، آخر ولي باباجي،

 شـده  بـرآن  و كـرده  رحـم  او حال به ناگهان باباصاحب چرا نگفت فرشته جبرئيل به هرگز كسي

 ذهنش به فكري چندي از پس ولي. دهد نجات ها خيابان در آينده بدون دويدن از را وي تا بود

 چـون  باباصـاحب  آلود گوشت بدن كنار در كه طوري به. بود اندام الغر زني مهاتر خانم. رسيد

 از بايست مي كه داشت غليان وي در چنان مادري عشق عوض در ولي. رسيد مي نظر به مدادي

 خـودش  دسـت  بـا  زن رسيد، مي منزل به كه بابا. باشد گنده و چاق زميني سيب چون عشق فرط

. تي. بي بزرگ دبيركل اعتراض صداي نورسيده جوان ها شب و گذاشت مي دهانش در آبنبات

 قاشـق  قاشـق،  صـبحانه  سـر . بيـاورم  در را لباسم خودم بگذار زن، كن ولم كه شنيد مي را. ا. اس

 فرزنـد  دو آن. كشيد مي برس برايش را موهايش رفتن، از قبل و ريخت مي مهاتر دهان به مالت

 شـركت  بـار  ايـن  كشـيدن  در هم او بود مايل باباصاحب كه دريافت جوان الدين نجم و نداشتند

 بـه  صـاحب  وقتـي  و نكرده رفتار كودكان چون جوان مرد با بيگم كه بود اين شگفت ولي. كند

 مگـر ": بود گفته جواب در بده، پسر اين به را مرده صاحب مالت اين آخر كه بود افتاده التماس

 وقـت  آن ".بيايـد  بـار  مردانـه  تـا  كنـيم  لـوس  بچـه  مثـل  را او نبايد ما. است گنده مرد بيني؟ نمي
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 خـانم  و "زن؟ آوري مـي  در مـن  سـر  را بالهـا  اين چرا آخر پس": بود رفته در جا از باباصاحب

 و سـرور  تـو . مني فرزند و من معشوق و پدر تو مني، چيز همه تو ولي": گريه زير بود زده مهاتر

  ".خواهم نمي را زندگي ديگر برنجانم خودم از را تو اگر. مني شيرخوار طفل

  .بود داده فرو را مالت و پذيرفته را شكست مهاتر صاحب بابا و 

 و كـرد،  مـي  پنهان فراوانش هياهوي و فحاشي ميان را خصوصيت اين كه بود مهربان مردي وي

. كـرد  مـي  گفتگـو  تناسـخ  ي فلسـفه  از وي بـا  خـود  رنگ آبي دفتر در يتيم جوان دلداري براي

 از جايي به بارديگر مادرش و پدر است قرار كه كند متقاعد را اسماعيل خواست مي باباصاحب

 از و آمده نايل نهايي فيض به كه باشند زبسته پرهيزكارانه چنان كه اين مگر. بازگردند جهان اين

 مجدد تولدهاي و بازگشت قضاياي اين كه بود مهاتر اين بله،. باشند يافته رهايي مجدد بازگشت

 و بـود  ارواح احضـار  ي شـيفته  باباصاحب نبود، اين تنها موضوع و بود، كاشته فرشته ذهن در را

 چرخاندند مي ليوان يا و زدند مي ميز ي پايه به كه كرد مي ظاهر را ارواح آماتور مقام در زماني

: گفـت  مـي  اسـماعيل  بـه  خطـاب  مناسب تئاتري اداهاي و اخم و ها ژست چاشني با اكنون ولي

 ".كردم ولش كه بود اين برود، در ماتحتم از جان ترس از بود نزديك بار يك ولي"

 هـر  از نيكـي  ارواح از يكـي  ي وسـيله  بـه  ليـوان  بار يك كه كردن تعريف بود كرده بنا بعدها و

 بـه  بـاره  يـك  كـه  بود مهربان چنان مزبور روح بود، درآمده حركت به كرد مي همكاري جهت

 آن تـا  كـه  ليـوان  و "دارد؟ وجود خدا آيا": پرسيدم. نمايم مطرح او با را بزرگ سؤالي زد سرم

 ديگـر . ايسـتاد  ميـز  وسـط  بـاره  يـك  دويـد،  مـي  ميـز  سـوي  آن بـه  سـو  اين از موش چون وقت

 الاقـل  دهي، نمي جواب آن به اگر گفتم هم من خوب. شد تمام پوف،. نبود تكاني كوچكترين

. كـرد  لرزيدن به شروع ليوان! بررروم ناگهان و "دارد؟ وجود شيطان آيا": بده پاسخ يكي اين به

 چيـزي  اي، ژلـه  كـه  انگـار  شد، سريعتر و سريعتر بعد و بود آرام آرام ابتدا. بگير را هايت گوش

 و! گرومـب . افتـاد  پـايين  وري يـك  و پريـد  بـاال  ميـز  روي از! مـن  بر واي. پريد كه اين تا. باشد
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 حسـاب  همانجا من ولي نكن، خواهي مي كن، باور خواهي مي. شد تكه يك و هزار و شكست

 آوري نمـي  در سـر  آن از كـه  كـاري  در اسـت  بهتـر  مهـاتر،  گفـتم  دل در و كردم را خودم كار

 .نكني دخالت

 مـادرش  مرگ از پيش حتي كه چرا گذاشت، جوان ي شنونده ذهن بر عميقي تأثير حكايت اين

 در ويـژه  بـه  نگريسـت،  مي خود اطراف به كه گهگاه. بود معتقد الطبيعي ماوراء جهاني وجود به

 اشياي و ساكنان و برجسته هاي مكان و معلوم جهان شد، مي چسبناك هوا كه بعدازظهر گرماي

 مـي  فكـر  ايـن  به را او و شدند مي بلند فضا ميان در باشند كرده داغ كه يخي هاي كوه چون آن

 هـا،  سـگ  هـا،  اتومبيـل  هـا،  آدم: يابـد  مـي  ادامه هوا كشدار سطح زير در چيز همه كه انداختند

 وقـت  آن. بـود  پنهان او ديدگان از چيز همه واقعيت دهم نه... و ها درخت سينمايي، هاي اعالن

 هرگـز  آن احسـاس  اگرچـه  افتاد، مي فرو اوهام ي پرده و گشود مي باز و بست مي را چشمانش

 شده بزرگ چنان جن و عفريت و شياطين و فرشتگان خداوند، به اعتقاد با او. بود نكرده تركش

 دليـل  بـه  كـرد  مـي  تصور و داشتند واقعيت برق تيرهاي يا ها كاري مثل برايش كه بود مأنوس و

 ديـد  مي را جادويي ساز عينك خيال عالم در. نديده روح تاكنون كه است چشمانش در نقصي

 از و كنـد  مـي  برطرف را چشمش معيوبي كه فروشد مي او به سبزرنگ هاي شيشه با عينكي كه

 خواهـد  كننـده  كـور  و متراكم هواي ميان از را اي افسانه دنياي ديدار توانايي چشمانش پس آن

 .يافت

 داشـت  اهميتي چه. بود شنيده پيغمبر ي درباره بسياري هاي قصه الدين، نجم نعيمه مادرش از او

! مردي عجب": گفت مي خود به اسماعيل. افتاد مي دور به واقعيت از گاه مادر بسط و شرح كه

 افكـار  اوقـات  بعضـي  وجـود،  اين با "كند؟ گفتگو او با نخواهد كه شود مي پيدا اي فرشته كجا

 غفلتاً بود، كشيده دراز مهاتر منزل سفري تخت روي وقتي مثالً. يافت مي راه ذهنش به كفرآميز

 پيغمبـر  زنـدگي  از دورانـي  بـا  را خـودش  كنـوني  وضـع  اراده بي بيداري، و خواب ميان عالم در

 زن بيـوه  كـه  خديجـه  تجـارتي  امـور   ي اداره در فقيـر  و يتيم پيغمبر كه دوراني. كرد مي مقايسه



)                   آواي بوف (                                                      آيات شيطاني                                                                           

              

      39  
avayebuf.wordpress.com/ 

 در خـود  ازدواج عقـد  بـه  را او سـرانجام  و آورده دسـت  بـه  چشـمگيري  موفقيت بود ثروتمندي

 گـل  از پوشـيده  تختـي  روي كـه  ديد مي را خودش رفت، مي خواب به كه همچنان. بود آورده

 شرمگين كشد، مي پايين چانه تا ساختگي وقاري با را ساريش سربند كه حالي در و نشسته سرخ

 دراز سويش به محبت دست مهاتر باباصاحب اش، تازه شوهر حال همان در. خندد مي سفيهانه و

 پايش روي كه اي آينه در را اش چهره تا بزند كنار صورتش روي از را پارچه خواهد مي كرده

 از و بـود  شـده  داغ خجالت از. كرد بيدارش يكباره باباصاحب، با ازدواج رؤياي. ببيند بود نهاده

 .بود مشوش و نگران پرورد مي را وحشتناكي رؤياهاي چنان كه اش هرزه طبع اين از پس آن

 كه وجودش از بخشي چون يا و بود خود سرجاي ديگر چيزهاي مثل مذهبيش ايمان حال اين با

 منـزل  بـه  را وي مهاتر باباصاحب كه هنگامي. نداشت خاصي توجه به نياز ها بخش ساير از بيش

 دارد عهـده  بـر  را وي از مراقبت نيرويي و نيست تنها دنيا اين در كه جوان پسر اعتقاد اين به برد،

 رنـگ  آبـي  دفتر به باباصاحب كه سالگيش يك و بيست تولد صبح بنابراين. شد نهاده تأييد مهر

 كـرد،  اخـراجش  منزل از باره يك نهد، وقعي تقاضايش يا اعتراض به كه آن بي و كرد دعوتش

 .نشد متعجب چندان

 را هايـت  ژتـون  بهـاي  صـندوقدار  كـن  فرض. اخراجي تو": كرد تاكيد بشاش اي چهره با مهاتر

 ".اخراج نداري، طلبي ديگر و پرداخته

  ".عموجان ولي"

  ".بگير خفقان"

 اي افسانه استوديوي از برايش گفت و داد را زندگيش ي هديه بزرگترين باباصاحب وقت آن و

 و اسـت  گرفتـه  سـينمايي  آزمايش يك براي مالقاتي وقت راما دابليو دي آقاي مشهور، فيلمساز

 و اسـت  مـن  صـميمي  دوستان از راما. كه هستي متوجه. است ظاهر حفظ براي فقط اين": افزود
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 خـودت  بـا  ديگـر  بعـدش  و كنـي  مـي  بـازي  كوچك نقش يك ابتدا. ام كرده صحبت او با قبالً

 كه نگير خودت به هم عاجزانه هاي قيافه اين از شو، دور چشمم پيش از و برو ديگر حاال. است

 ".نيست برازنده هيچ

  ".عموجان آخر اما"

 يـك  و بـرو . ديگـر  برو د. كند حمل سرش روي ناهار العمر مادام نبايد كه تو زيبايي به جواني"

 ".كردم اخراجت پيش ي دقيقه پنج! بشو باز همجنس ي هنرپيشه

 "...عمو ولي"

 ".شانسي خوش قدر اين كه كن شكر را خدا. شد تمام حرفم"

 خـورد  و زد سراسـر  هـاي  فـيلم  كوچـك  هـاي  نقـش  در سال چهار ولي. شد فرشته جبرئيل او و

 كه ماند باقي شتاب بي و خونسرد چنان نيز مقام آن در ولي رسيد ستارگي به تا كرد كارآموزي

 بـر  مطلقـاً  كـه  صنعت اين در طلبيش جاه آشكار فقدان. كند بيني پيش را آينده تواند مي گويي

 تصـور  ديگـران . بخشـيد  مـي  بيگانه اي چهره وي به گردد، مي پرستي نفع و خودخواهي ي پايه

 آن طـول  در و. شـده  غـرور  دچـار  كـه  است احمقي كه اين يا است، مغرور يا احمق كردند مي

 .نبوسيد را زني هيچ لبان گذشت، علف و آب بر صحاري چون كه چهارسال

 نمـي  خطـور  خاطرش به و شود مي زيبارويي عاشق كه احمقي بازنده، نقش در سينما ي پرده بر

 گـو،  بذلـه  عمـوي  داد، نخواهـد  نشـان  خـوش  روي او بـه  هـم  ديگـر  سـال  هـزار  دختـر  كه كند

  ي صـحنه  هـيچ  در كـه  آن بـي  شد، مي ظاهر ناشي دزد يا و نوكر ده، ي ديوانه فقير، خويشاوند

 و دادنـد  مي آزارش يا و زدند مي كشيده يا پا تُك او به فيلم در ها زن. كند شركت اي عاشقانه

 دوختنـد،  نمـي  وي بـر  را سينماييشـان  و عاشـقانه  هـاي  نگـاه  هرگز ولي خنديدند، مي ريشش به

 فـيلم  سـلولوئيد  بـر  هرگـز  هـايي  صحنه چنين. رقصيدند نمي دورش و خواندند نمي آواز برايش

 در خـالي  تقريباً و اتاقه دو آپارتماني در فرديش زندگي در  سينما، ي حرفه از خارج. نشد ضبط
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 كه آنجا از سرانجام،. كند مجسم برهنه را ها زن كوشيد مي مدام و. زيست مي استوديو نزديكي

 رفته رفته و كرد تحصيل به شروع كند، منحرف هوس و عشق موضوع از را ذهنش خواست مي

 ورود دگرگـوني،  و حلـول  رومـي  و يونـاني  هـاي  اسـطوره . شـد  آموخته خود و خوان چيز همه

 در و شـد  مـي  ظاهر گوناگون هاي شيوه به كه بود روم خدايان خداي ژوپيتر Jupiter]  ژوپيتر

 در و بـود  بـاران  خـداي  زئـوس  چـون  الپسوس، قالب در. داشت مي ارزاني ويژه نعمتي قالب هر

 انگـور  محصـول  برداشت هنگام و آسمان پدر مقام در نيايش، روز و نور خداوند لوستيوس مقام

 زن شـد،  مبدل كل به كه پسري ديگر، هاي قالب به او حلول و زمين بر.[ م. شد مي ناميده ويتاليا

 پـرس  و آواز خداي هليوس دختر جادوگر، سيرس يونان اساطير در Circe]  سيرس و عنكبوتي

 در اديسـه  اقامت هنگام. كرد مي مبدل خوك و شير گرگ، به را ها انسان وي. بود دريايي پري

 اول حالت به را ها آن كرد وادار را او اديسه اما كرد، مبدل خوك به را او همراهان اش، جزيره

-١٩٣٣( بزانت آني Annie Besant]  بيزانت آني تئوسوفي جمله از چيز، همه ،.[م. بازگرداند

 رهبـران  از و اجتمـاعي  رفُـرم  مبـارزين  از او. شـد  متولـد  انگلستان در تئوسوفي بنيانگذار ،)١٨٤٧

 بالواتسـكي  هلنـا  تئوسـوفي  مكتـب  تـأثير  تحت١٨٨٩- ٩١ هاي سال در بزانت. بود هند استقالل

. اسـت  پذيرفتـه  الهام هندو دين از مكتب اين. گراييد دكترين آن به و گرفت قرار االصل روسي

 جيــدو از مراقبــت مــذهب، تغييــر از پــس و گذرانيــد هندوســتان در را عمــرش بيشــتر وي

 عهـده  بـر  اسـت،  انسـانيت  نـاجي  كـرد  مي تصور كه را Jiddu Krishnamurt كريشنامورت

 ي نظريـه  و.[ م. كـرد  گـذاري  پايه ١٩٠٧ سال در را ها تئوسوفيست ي جامعه بزانت آني. گرفت

 بـه  نسـبيت  كلـي  تئـوري  تـا  بـود  كوششـي  نظريـه  ايـن  united field theory]  متحد ميدان

 نسـبيت،  ي نظريه اساس بر. يابد تعميم هسته ذرات ميان نيروهاي و تيك ي الكترومانيه نيروهاي

 ميـدان  ي نظريه. شود مي تثبيت مجدداً زمان -فضا بعدي چهار شكل تغيير قالب در جاذبه ميدان

 سـال  در نظريه اين. دهد تعميم شده ذكر نيروهاي ساير به را نظر نقطه همين دارد كوشش متحد

 ي افسـانه  مبنـاي  بـر ]  شـيطاني  هاي آيه ماجراي و.[ م. شد گذاري پايه انشتين ي وسيله به ١٩٤٥



 سلمان رشدي

42 
 

 شـيطان  ،...)را عـزي  و الت ديـدي  آيا( بيستم و نوزدهم آيات از پس نجم، ي سوره در غرانيق،

 هـا  ايـن ( كـرد  جـاري  پيغمبر زبان بر جبرئيل ميل رغم علي را آيه دو اين و دويد وحي كالم در

 و پيـامبر  بعثـت  اوايـل  در.[ م.)رود مي آنان شفاعت به اميد و پروازند بلند بوتيماران يا ها كلنك

 در كـه  هـا  روزنامـه  سورآليسـم  و مكـه  بـه  آميزش موفقيت مراجعت از پس محمد حرم سياست

 بـي  كـه  كودكـاني  و شـوند  بليعده تا پريدند مي جوان دختران دهان به ها پروانه هايشان حكايت

 در كامـل  جزييـات  بـا  را خود ي گذشته هاي زندگي كه جواني پسران و شدند مي متولد چهره

 دانـد  مـي ! خدا ديگر بود، گرانبها هاي سنگ از پر كه طاليي دژي در مثالً ديدند، مي رؤيا عالم

 توانسـت  نمي خوابيش بي هاي شب در ولي. كرد مي پر چيزهايي چه با را خودش ذهن جبرئيل

 دانسـت  نمـي  كـه  نخـورده  دسـت  و بكـر  چيزي. است شده پر چيزي از وجودش كه شود منكر

 و شيرين نهايت بي زنان حضور رؤيا عالم در. بود عشق چيز آن. ببرد كارش به تواند مي چگونه

 خـود،  بـه  آوردن فشـار  بـا  و بمانـد  بيـدار  داد مـي  ترجيح رو اين از. داد مي اش شكنجه جذاب،

 كـه  را انگيزي غم احساس وسيله بدين وي. كند تمرين ذهن در را عموميش معلومات از بخشي

 كند، نثارش را خويش عشق تا زمين روي بر كس هيچ نيافتن و عشق براي عظيم بس ظرفيتي از

  .كرد مي دور خود از

 از اي مجموعـه  purana]  پورانا كاربرد وقتي از. شد زيرورو چيز همه ديني هاي فيلم شروع با

 نظـر  اخـتالف  آن منشـاء  و تـاريخ  در و شـده  نَقـل  سـينه  به سينه كه ها شجره و ها افسانه اساطير،

 ي اوليـه  خلقيـت  از عبارتنـد  كـه  پـردازد  مـي  موضـوع  پنج به پورانا، هر سنت، طبق. دارد وجود

 و خـدايان  ي شـجره  رسـد،  مـي  ظهور به اي دوره هاي نابودي پي در كه ثانويه خلقت كاينات،

 مرتبط قانون كتب و مهابهاراتا با پوراناها شاهان، هاي سلسله تاريخ و طاليي هاي دوره قديسين،

 ها، رقص آوازها، عادي مخلوط گنجاندن فرمول و گشت معمول فيلمسازي در ها.[ م. باشند مي

 دسـت  بـه  شـدن  ستاره فرصت خدايان ي همه رسيد، موفقيت به آن در غيره و گو بذله عموهاي

] Ganesh گانش داستان براساس فيلمي ي تهيه ي برنامه راما دابليو ? دي كه هنگامي. آوردند
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 پرواتـي  و شـيوا  پسـر  گـانش . باشـد  مـي  فيـل  سـر  شكل به سري داراي كه هندو دين خدايان از

 مي نام او از تجارت يا كار يا و ها نيايش آغاز در خاطر همين به و است موانع ي كننده برطرف

 بـا  فـيلم  طـول  تمام در نشدند حاضر زمان آن بنام ستارگان از يك هيچ ديد، تدارك را.[ م. برند

 بابا كامپاتي فيلم و پذيرفت بالفاصله جبرئيل ولي. شوند ظاهر فيل ي كله در شده پنهان ي چهره

 قيافـه  بـا  موفقيتش هرچند كرد، مبدل بزرگ اي ستاره به را او يكباره كه بود آميز موفقيت چنان

 نقـش  در فـيلم  شـش  در بـازي  از پـس . آمـد  دست به پهنش هاي وگوش دراز خرطوم با فيل ي

 دمـي  جـايش  بـه  و دارد بر را فيلي آويزان و ضخيم ماسك آن دادند اجازه او به سر، فيل خداي

 هـاي  فـيلم  سـريال  يـك  در نمـا  ميمـون  شـاه  هانومـان،  نقـش  در تا بياويزد خود به پرپشم و دراز

 رامايانـا  بـه  تـا  داشـت  شـباهت  كنگـي  هنـگ  تلويزيـوني  مبتذل هاي سريال به بيشتر كه پرحادثه

. باشـد  مـي  مهابهاراتا دوم ي مجموعه. است هند حماسي بزرگ ي مجموعه دو از يكي رامايانا]

 شـامل  كنـوني  فُـرم  در و شـده  سـرود  سانسـكريت  زبـان  بـه  ميالد از قبل سال ٣٠٠ حدود رامايانا

 پـس  آن از كـه  شـد  روبرو موفقيت با چنان ها فيلم سري اين. شود ظاهر ،.[م. است بيت ٢٤٠٠٠

 دم جسـتند،  مـي  شـركت  آن در صـومعه  دختـران  كـه  آنچنـاني  هاي پارتي در شهر هاي ژيگول

 .آويختند مي خود به ميمون

 وي ايمان موفقيت شگفت  ي پديده و نبود جبرئيل جلودار چيز هيچ ديگر هانومان، پايان از پس

 .داشت هم ديگري اَسفناك تأثير اگرچه. بود ساخته چندان دو محافظش ي فرشته به را

 ).بريزم آب روي را بيچاره ركاي ي پته كه اين جز نيست اي چاره انگار(

 هـا  زن توجـه  مـورد  سـخت  بكنـد،  فيل ماسك جايگزين را مصنوعي دم كه اين از پيش جبرئيل

 كـرده  درخواسـت  جـوان  هـاي  خـانم  از تن چند كه بود چنان شهرتش ي جاذبه. بود گرفته قرار

 آن شـان  به احترام خاطر به او و برندارد سرش روي از را گانش ماسك بازي عشق هنگام بودند

 هنـوز  بـود  يافتـه  پـرورش  بسيار معصوميت با كه او دوران آن در اما. بود نرفته بار زير النوع رب



 سلمان رشدي

44 
 

 جبـران  را رفتـه  دسـت  از زمـان  خواست مي رو اين از و دانست نمي را كيفيت و كميت تفاوت

 يـاد  از را نامشان كنند تركش كه اين از قبل گاه كه شد فراوان چنان همخوابگانش تعداد و كند

 مـردي  زيـرا . آموخـت  نيز را كاري پنهان هنر بلكه شد، زنباره شكل بدترين به تنها نه او. برد مي

 و ها رسوايي ماهرانه چنان وي. باشد نقص و عيب بي بايستي شود مي ظاهر خدايان نقش در كه

 سـال  ده كـه  مهاتر باباصاحب اش، قديمي رئيس كه بود كرده پوشي پرده را هايش گردي هرزه

  اسـت،  شـهوات  و زدن جيـب  بـه  پـول  اوهام به آغشته كه سينما جهان به را جوان واالي دبه قبل

 كـه  هم مرديش اثبات براي كه خواست او از بود، خفته مرگ بستر در كه هنگامي بود، فرستاده

 بشو باز همجنس برو گفتم كه وقتي آن. آقا اسماعيل است بس ديگر خدا به": كند ازدواج شده

 و بزرگترهـا  احتـرام  انـد  گفتـه  كـه  است درست. بگيري جدي را حرفم كردم نمي تصور هرگز

 را هـايش  دسـت  جبرئيـل  ".آقـا  دارد حدي هم هرچيزي اما است، واجب ها آن از شنوي حرف

 بربخـورد  مناسـب  دختـر  به وقت هر و نشود آلوده ننگي چنين به كه خورد سوگند و گرفت باال

 گرسـگلي؟  گـاربو؟  گرتـا  آسـماني؟  ي الهـه  هستي؟ چه منتظر". كرد خواهد ازدواج او با حتماً

 كه طوري به گفت ترك معمايي لبخندي با را وي جبرئيل ولي آورد باال خون سرفه با و "كي؟

  .رفت دنيا از شود آسوده خاطرش كه آن بي پيرمرد

 بـه  عميـق  چنـان  وي استعداد باالترين شد موجب بود كرده گرفتار را جبرئيل كه سكس گردباد

 واقعـي،  عشـق  بـود،  شدن عاشق استعداد آن و. گردد نابود هميشه براي بود نزديك كه خوابرود

 وقتـي  تـا . بـود  نيافتـه  توفيقي اش عرصه در هرگز كه ظريفي و نادر موهبت آن مانع، بي و عميق

 شد مي دچارش درگذشته كه را عشق به اشتياق از ناشي تشويش كه بود مشغول چنان شد بيمار

 هـر  پايان در اكنون. بود كرده فراموش كلي به پيچيد، مي درونش در جادوگران چاقوي چون و

 نـداده  اش شـكنجه  هرگز رؤيايي زنان گويي رفت، مي فرو راحت خوابي به پرژيمناستيك شبِ

 .بود نگشته مشوش دلدادگي آرزوي در يا و بودند



)                   آواي بوف (                                                      آيات شيطاني                                                                           

              

      45  
avayebuf.wordpress.com/ 

 را تـو  همه هميشه كه است اين تو مشكل": گفت شد پديدار ابرها ميان از كه همين مرچنت ركا

 تقصـير  ترا كسي كشتي مي هم آدم اگر. رفتي مي در قسر مدام چطور داند مي خدا. اند بخشيده

. نبـود  بحـث  جـاي  ".نشدي شناخته شدي مرتكب كه اعمالي مسؤول هرگز تو. دانست نمي كار

 پـايين  از كـه  آدمـي  اي متشـكري،  خودت از خيلي نه؟ است، خداوندي موهبت": زد فرياد ركا

 ".آوردي خودت با هايي مرض چه داند مي خدا و آمدي شهر

 آن در را خـودت  تـو  و ظرفنـد  چـون  آنـان  و چنينند زنان كرد مي تصور جبرئيل روزها آن ولي

 مـي  گذشت است، اين طبيعتش حكم كه اين درك با گفت، مي تركشان وقتي. كني مي جاري

 و شـمردند  نمي مقصر گفته، تركشان كه خاطر اين به را او ها زن كه بود اين واقعيت بله. كردند

 شده جنين سقط عامل بار چند پرسيد، ابرها ميان از ركا. بخشيدند مي را فكريش بي يك و هزار

 شد، مي مند بهره ها زن سخاوت از هرچند  ها، سال آن تمام در اي؟ شكسته را زن چند دل اي؟

 بـار  بـه  او در را فساد شيرينترين و عميقترين آنان بخشايش كه چرا  بود، گشته نيز آن قرباني ولي

 .شد نمي مرتكب خالفي كار كه تصور اين پرورش. آورد مي

 خـاطر  بـه  و شـد  زندگيش وارد خريد، را اوِرِست ويالهاي باالي ي طبقه آپارتمان او وقتي: ركا

. بدهـد  نشـان  وي بـه  را اش عتيقه اشياي و ها قالي بود تجارت اش پيشه كه آنجا از و همسايگي

 و بود كرده شركت سوئد گوتنبرگ در بولبرينگ سازندگان جهاني كنفرانس يك در همسرش

 مشـبك  هـاي  سنگ با آپارتماني. بود كرده دعوت آپارتمانش به را جبرئيل كه بود او غياب در

ــي ــلمار ج ــرده ،]Jaisalmer[ س ــاي ن ــوبي ه ــرهاي چ ــراالن قص ــارتري و] Keralan[ ك  چه

]chhatri [وران گنبد بابـود  شـده  مبـدل  موج توليد دستگاه به مجهز حمام وان به كه مغول د [ .

whirlpool bath دام آبوان وارد مخصـوص  مخزن از فشار با مكانيسمي طريق از فشار با م 

 كـه  حـالي  در ركـا .[ آورد مـي  وجـود  بـه  را موج احساس و شود مي خارج ديگر طرف از شده

 بـر  را سنگ سرد هاي رگه و داده تكيه مرمري ديوارهاي به ريخت مي برايش فرانسوي شامپاني



 سلمان رشدي

46 
 

 كه خدايان": گفت طعنه به برد لب به را شامپاني جبرئيل كه همين. كرد مي احساس خود پشت

 آقاخـان  هـاي  مصـاحبه  از يكي از كه را آنچه جواب در جبرئيل ".نوشند نمي الكي هاي نوشابه

 ايـن  محـض  بـه  چون نوشم، مي شامپاني ظاهراً فقط من داني، مي: كرد تكرار بود مانده يادش به

 را لبـانش  بـازوانش  ميان در كه نكشيد طولي پس آن از. شود مي تبديل آب به برسد لبانم به كه

 تجديـد  شـكلي  بهترين به رسيدند، مدرسه از خدمتكار همراه فرزندانش وقتي اما كرد، مي لمس

 كـرد  مي برمال را فرش تجارت اسرار و بود نشسته سالن در جبرئيل با پوشيد لباس كرد، آرايش

 بهتـر  كـه  ايـن  و اسـت  مصـنوعي  ابريشم همان ،"هنري ابريشم" حقيقي مفهوم كه بود معترف و

 دلپـذيري  نحو به قالي نوعي پشم ي تهيه طرز آن در كه نخورد را بروشورش گول جبرئيل است

 شـود،  مي تهيه بره گلوي از آن پشم كه است اين قالي لطافت دليل بودند نوشته. شده داده شرح

  .كرد توان مي چه ديگر، است تبليغات. نيست مرغوب چندان پشم آن كه حالي در

 نامناسـبترين  در و كـرد  مـي  فراموش را تولدش تاريخ هميشه. وفادار نه و بود عاشقش نه جبرئيل

. شتافت مي ديدارش به بودند آمده برينگ -بول دنياي از كه شوهرش ميهمانان حضور در مواقع

 سـاكت  موشـي  چون و داشت فرق ديگران با ركا ولي. شد مي بخشيده هميشه مثل همه اين با و

 هـزار  و حرامـزاده  را او آورد، مـي  در را پـدرش  كـرد،  مي شكايت وار ديوانه. بخشيد نمي را او

 را كـار  گاه حتي و انداخت مي بيرونش زنان فرياد كرد، مي نفرينش خواند، مي آن از بدتر چيز

 هـيچ  ركـا . داد مـي  نسـبت  نداشـت،  هرگز كه را خواهري با زنا گناه او به و كشاند مي افراط به

 مـي  سـينما  ي پرده به و است سطحي آدمي كه زد مي اتهام او به گذاشت، نمي ناكرده را كاري

 بـاز  را بلـوزش  ي دكمـه  گذاشـت  مـي  باداباد، هرچه. بخشيد مي را او هم باز پايان در ولي ماند،

 خصـوص  به. نداشت را مرچنت ركا اپرايي بخشايش مقابل در مقاومت توان نيز جبرئيل اما. كند

 مـي  نايـده  را وجـودش  جبرئيـل  كـه  همـان  برينـگ،  -بـول  شاه شوهرش، به زن كه وضع آن در

 كـه  حـالي  در بنـابراين . نبـود  وفـادار  كـرد،  مـي  تحمـل  مردانـه  را اش زننده هاي گفته و گرفت

 مـي  فرامـوش  شـنيدن  محـض  بـه  و گذاشت نمي وي بر تأثيري كوچكترين ديگر زنان بخشايش
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 مي او تنها كه مألوفي ي شيوه به سپس و بشنود را هايش دشنام تا آمد مي باز ركا نزد مدام  كرد،

 .يابد دلداري دانست،

  .نداشت اي فاصله مرگ با كه شد بيمار چنان مرتبه يك وقت آن

 اي صحنه بود بنا. بود فيلمي در بازي مشغول آسيا باالي ،]Kanya Kumari[ كوماري كانيا در

 يكديگر با اقيانوس سه گويي كه آنجا ،]Cape Comorin[ كمورون ي دماغه در پرزدوخورد

 و آمد مي پيش و غلطيدند مي جنوب و شرق و غرب از موج دسته سه. شود تهيه اند، درآميخته

 در. خوردنـد  برمي يكديگر به زدند، مي ضربه ها هنرپيشه خيس هاي دست كه جايي در درست

 بـه  و شـد  زمـين  نقـش  درجـا  و خورد جبرئيل ي چانه به مشتي بندي زمان بهترين در دكور، اين

 اوسـتاس  گـردن  بـه  تقصـيرها  ي همـه  ابتـدا . برنخاست ديگر ولي افتاد، خشمگين هاي آب ميان

 بـود  زده را مشـت  و كـرد  مـي  بـازي  بدل كه آسايي غول انگليسي] Eustace Brown[ براون

 .N[ رامـارائو  -تي -ان جناب مقابل كه نبود همان او مگر. كرد اعتراض شدت به اوستاس. افتاد

T. Rama Rao [كمـال  حد به را هنر اين مگر بود؟ كرده بازي مذهبي هاي فيلم از بسياري در 

 هرگـز  آيـا  كند؟ حفظ را ظاهر حال عين در و نيازارد را پيرمرد زدوخورد ضمن كه بود نرسانده

 مشـت  از اوسـتاس  پايـان  در هميشـه  بـود؟  كرده شكايتي زد مي مشت محكم رامارائو كه اين از

 و خـورد  تسـت  نان با را او راحت شد مي كه پيرمردي هم آن شد، مي كبود و سياه پيرمرد هاي

. بـود  نكـرده  پرخـاش  و نشد عصباني هم بار يك بله بار، يك حتي ولي كرد، چپ ي لقمه يك

 در پـا  از را فناناپـذير  جبرئيـل  او كـه  كنـد  فكر داد مي اجازه خودش به كسي چطور پس خوب

  .فرستاد زندانش به راست يك احتياط محض پليس و كردند اخراجش همه اين با است؟ آورده

 هوايي، نيروي جت هواپيماي كه اين از پس. بود نرفته حال از مشت خوردن اثر در جبرئيل ولي

 انـواع  رسانيد، بمبئي كندي بريج بيمارستان به را ستاره بود، شده خوانده فرا مناسبت همين به كه

 زنـدگي  و مـرگ  ميـان  هـوش  بي همچنان جبرئيل و نداد نشان چيزي تقريباً ها آزمايش اقسام و
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 دو و چهار ي كشنده ميزان به بود طبيعي كه هميشگي پانزده از خونش فشار و زد مي پا و دست

 پهـن  و پـت  و سـفيد  هـاي  پلـه  روي حالي در بيمارستان سخنگوي سرانجام. بود رسيده هم دهم

 بيمـاري  واقعاً": گفت كشور سراسر نگاران روزنامه به خطاب بود، ايستاده كندي بريج ساختمان

 ".است خدا كار گفت توان مي. است اسرارآميزي و عجيب

 را خـود  جان رفته رفته كه چنان بود، كرده داخلي خونريزي روشني دليل هيچ بي فرشته جبرئيل

 از خـون  كـه  رسـيد  جـايي  بـه  كـار . داد مي دست از شد مي دفع پوستش زير كه خوني با همراه

 خـون  بينيش و گوش و چشم از سيل چون دم هر آمد مي نظر به و زد مي بيرون احليلش و مقعد

 ي كليـه  و كردنـد  مـي  تزريق خون مدام و داشت ادامه روز هفت خونريزي. كرد خواهد فوران

 شده غليظ موش مرگ نوعي جمله از است، موجود پزشكي عالم در كه را خون انعقاد داروهاي

 پزشـكان  داشـت،  دنبـال  به اي حاشيه بهبودي اندك مداوا اگرچه و بودند كرده تزريق وي به را

 .شستند دست او از كم كم

 ي همـه  از مـزاجيش  وضـع  بـه  مربـوط  اخبـار . بـود  حاضـر  جبرئيل تخت كنار هندوستان ي همه

 قـرار  بحث مورد ملي تلويزيون ساعت به ساعت اخبار در و شد مي شنيده راديويي هاي ايستگاه

 ها آن شد ناچار پليس كه بود كثير چنان آمد مي گرد واردن خيابان در كه جماعتي. گرفت مي

 عزادارانـي  ميليـون  نـيم  براي آور اشك گاز از استفاده اگرچه. كند پراكنده آور اشك گاز با را

 هـم  به را خود مالقات قرارهاي وزير نخست خانم. بود آميز مسخره كردند مي زاري و گريه كه

 دسـت  در را او دسـت  و نشسـته  فرشـته  اتاق در بود، خلبان كه پسرش و شتافت ديدارش به و زد

 در الهـي  روح كـه  فـردي  مشـهورترين  جبرئيـل،  خداوند اگر زيرا بود، بيمناك ملّت. بود گرفته

 گرفتـه  نظـر  در مجـازاتي  چـه  مردم ي بقيه براي داد، مي كيفر چنين را بود كرده حلول جسمش

 در بـود؟  چقـدر  ديـار  آن بـا  هندوسـتان  ي فاصـله  شتافت، مي مردگان ديار به جبرئيل اگر بود؟

 سـالمتي  و زنـدگي  بـراي  تنهـا  نـه  شـتافتند،  مـي  دعـا  بـه  مردم عظيم خيل كشور معابد و مساجد

 .خودشان براي آينده، براي بلكه مرگ، به رو ي هنرپيشه
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 يـا  گـل  نـزد،  تلفـن  ننوشـت،  اي نامـه  هرگـز  نرفـت؟  جبرئيـل  مالقات به بيمارستان در كسي چه

 نوشته يا كارت شرمي بي با عاشقان از بسياري كه هنگامي نفرستاد؟ خانگي طعم خوش غذاهاي

 مـي  دوسـت  كـس  همـه  از بيش را او كه آن كردند، مي سالمتي آرزوي برايش و فرستادند مي

 ركـا . نبـرد  ظـن  سـوء  هـم  بـاز  بـرينگش  -بول شوهر اما رفت، فرو خود در پيش از بيش داشت،

 بــا. داد مــي انجــام را زنــدگي روزمــره حركــات كــرده محبــوس آهــن درون را قلــبش مرچنــت

 ولـي . گرفـت  مـي  را كـدبانو  نقـش  لـزوم  وقت به و كرد مي دل درد شوهر با و بازي فرزندانش

 .نكرد برمال را خود ويران روح سرماي هم بار يك حتي هرگز

 .يافت بهبود او ولي

 به. داد رخ ناگهاني و سريع اندازه همان به و بود مرموز بيماري خود مانند كه اي بهبودي هم آن

. خداسـت  كـار  فقـط  اين بودند معتقد دوستان و نگاران روزنامه و بيمارستان كاركنان كه طوري

. شـد  برپا بازي آتش مراسم كشور جنوب و شمال در و كردند اعالم عمومي تعطيل را روز يك

 آن. است كرده تغيير كه شد آشكار زودي به يافت، باز را خود سالمت فرشته جبرئيل وقتي ولي

 .بود داده دست از را ايمانش او. انگيز شگفت تغييري هم

 كـه  عظيمـي  جماعـت  ميان از پليس مخصوص اسكورت با شد، مرخص بيمارستان از كه روزي

 و شد بنزش مرسدس سوار كرده عبور بگيرد، جشن مرگ چنگال از را خود رهايي خواست مي

 و پنجـاه  و سـاعت  هفـت  كـار  ايـن . بگريزد دستشان از و بگذارد قال را شان همه گفت شوفر به

 چـه  دانسـت  مي و كرده را فكرهايش جبرئيل راننده مانورهاي پايان در و كشيد طول دقيقه يك

 بينـدازد،  نگـاهي  راسـت  و چـپ  بـه  كه آن بي و شد خارج اتومبيل از هتل تاج مقابل. بكند بايد

 كـه  ممنـوعي  غـذاهاي  سـنگيني  از بوفـه  ميـز . رفـت  آن بزرگ ناهارخوري سوي به راست يك

 خـوك  سوسـيس  از  ها، خوراكي آن ي همه از را بشقابش جبرئيل و ناليد مي بود انباشته رويش

 نبود معلوم كه بيكن هاي قطعه و] York[ يورك دودي ژامبون تا گرفته] Wiltshire[ ويلتشاير



 سلمان رشدي

50 
 

 پـاي  و بودند نوشته "ايماني بي الطايالت" منوي در را آن نام كه بيفتكي با همراه كجاست، مال

 هـر  از عكاسـان  و بـود  ايسـتاده  سـالن  ميـان  در كه حالي در سپس. كرد پر "مذهبي غير" خوك

 خوك گوشت هاي تكه. كرد خوردن به شروع تمام شتاب با آوردند، برمي سر كناري و گوشه

 مـي  بيـرون  دهانش ي گوشه از بيكن ريزهاي خُرده كه انباشت مي دهان در سريع چنان را مرده

 .زد

. خواند مي را خداوند ثانيه به ثانيه و دم به دم آمد، مي هوش به كه اين محض به بود، بيمار وقتي

 مـن  از حـال  بـه  تـا  كـه  خدايي اي. نگذار تنها رود مي تنش از خون كه را خدمتگزار اين اهللا، يا

 ي اشـاره  يـك  فقـط  بكـن،  اي اشـاره  اهللا، يـا . نكـن  تـرك  وضع اين در مرا اي، كرده محافظت

. بيـابم  را بيمـاري  ايـن  با شدن گالويز توان تا است، من حال شامل هنوز لطفت بدانم تا كوچك

 بـه  وقـت  آن. باش من با نياز، ترين سخت اين نياز، هنگام اين در مهربان، ي بخشنده خداوند اي

 امـا  بخشيد، را درد تحمل توان او به مدتي تا فكر اين و شود مي مجازات انگار كه رسيد فكرش

. اسـت  بس خدايا كرد، درخواست نيامده زبان بر هاي واژه با. شد خشمگين كه نگذشت چندي

 خـدا  بـه  نسـبت  كـه  خشـمي  عشـقي؟  يا انتقامي تو آيا بميرم؟ بايد چرا ام نكشته را كسي كه من

 انگيـزي  وحشـت  تنهـايي  و خـالء  شـد،  برطرف بعد روز و داد كفاف را روزش يك بود، گرفته

 خـالء  به خطاب و كرده حماقت احساس زندگيش در زمان هر از بيش و شد خشمش جايگزين

 هـيچ  ولـي . باش داشته وجود فقط. باشي داشته وجود كه خواهم مي تو از اهللا، يا. افتاد التماس به

 چيـزي  كـه  ايـن  بـه  ديگر فهميد كه رسيد روزي سرانجام. هيچ مطلقاً نداد، دست او به احساسي

 بيمـاري  كـه  بـود  ديگرگـوني  روز همـان  در. ندارد نيازي باشد داشته وجود كردن احساس براي

 خدايي كه كند ثابت خودش به خواست مي كه آنجا از و. شد آغاز بهبوديش و داد جهت تغيير

 و سـر  از خـوك  گوشـت  ايسـتاده،  شـهر  هتـل  مشـهورترين  ناهـارخوري  در حـاال  نـدارد،  وجود

 .ريخت مي فرو صورتش
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 چنـان  طالييش موهاي رنگ. كرد مي تماشايش كه ديد را زني و برگرفت بشقاب از را نگاهش

 بـه  زن. داشـت  را هـا  كوهستان يخ شفافيت و روشني پوستش و زد مي سفيدي به كه بود روشن

 .گرداند را سرش و خنديد رويش

 متوجـه  مگر": زد فرياد  ريخت، مي بيرون دهانش هاي گوشه از سوسيس هاي تكه كه حالي در

 ".است اين مسأله. ندارد وجود ناگهان مجازات نيستي؟

 ايـن  مسـأله . ايد بازيافته را زندگي شما. هستيد زنده شما": گفت و ايستاد روبرويش آمد، باز زن

 ".است

 كُـن  لويـا  الـه . شـدم  عاشـقش  شـد،  دور و گردانـد  رو كـه  ايـن  محـض  به: گفت ركا به جبرئيل

]Alleluia Cone[، وِرِست، فاتح كوهنوردبـود  ايـن  دعـوتش . يـخ  ي ملكـه  و يهودي بلوند، ا :

 من و ".اي بازيافته را آن كه است همين براي. بده تغيير را زندگيت تمام گويي مي راست اگر"

  .كنم مقاومت نتوانستم

 از. اسـت  ات كلّـه  تـوي  چرنـدياتي  چـه . آشغالت تناسخ آن با هم تو": گفت متملق لحني با ركا

. ديوانـه  پسـرك . زنـد  مـي  سـرت  به و گريزي مي مرگ چنگال از شوي، مي مرخص بيمارستان

 جادويي انگار. شود مي حاضر زنك لحظه همان در درست و بكني خالف كار يك بايد فوري

 مي باز چي؟ حاال خوب. جيبو ام نشناخته را تو نكن تصور. گويم مي را بلونده آن. باشد كار در

 "ببخشمت؟ خواهي

 آپارتمانش بود، افكنده زير به سر نشسته زمين روي ركا كه حالي در و نيست احتياجي. نه گفت

 .بازنگشت آن به ديگر و گفت ترك را

 هواپيمـا  بـا  الـي  كـرد،  مالقات را وي نجس گوشت از پر دهان با جبرئيل كه آن از پس روز سه

 بـه  كـه  "نشـويد  مـزاحم  لطفـاً " عالمـت  پشـت  زمـان،  ماوراي در روز سه. گفت ترك را كشور
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 دارد امكان آنچه  دارد، واقعيت جهان كه گرفتند نتيجه سرانجام ولي. بود آويخته در ي دستگيره

 در عشـق  گذرنـد،  مـي  كـه  هـايي  كشتي كوتاه، مالقاتي. ممكن غير ندارد امكان آنچه و ممكن

 تصـميم  و ندهد فرا گوش دعوتش به كوشيد و كرد استراحت جبرئيل او رفتن با. ترانزيت سالن

 كـار  بـه  كـه  نبود مفهوم اين به ايمان دادن دست از. بازگرداند عادي حال به را زندگيش گرفت

 و -بـود  آورده بار به خوردنش ژامبون هاي عكس كه جنجالي رغم علي. ندهد ادامه سينماييش

 كارش و كرد امضا را فيلم چند در بازي قرارداد -آلود مي را وي نام كه بود جنجالي دومين اين

  .گرفت سر از را

 نـام  بـه  ريشـو  مسـافري . بـود  رفتـه  او. مانـد  خـالي  دار چـرخ  صـندلي  صبح روز يك وقت آن و

 الهام با را ٧٤٧ هواپيماي. شد سوار لندن مقصد به ٤٢٠ -آي -آ هواپيماي به الدين نجم اسماعيل

 بـه  فرشـته  جبرئيـل  بعد ها مدت. بودند ناميده بوستان بلكه  گلستان، نه بهشت، هاي باغ از يكي از

. ام شده جان نيمه و رفته راه نيمه تا بيني مي كه را من. بميري بايد نخست": گفت چمچا صلدين

 بزنـي  كـه  جمـع  و هواپيما در دوم بار و بيمارستان در بار يك. ام داده انجام بار دو را كار اين اما

 مقابلـت  لندن خود در واليت، در اينجا كه مني عزيز، دوست  سپونو، حاال و. آيد مي در درست

 نيسـت  خـوب  ايـن  سـپونو  و. نـو  حيـاتي  بـا  نو مردي يافته، تازه حياتي با هستم مردي ام، ايستاده

 "المصب؟

 كرد؟ ترك را هندوستان چرا

 و بودنشـان  هـم  بـا  ي وحشـيانه  و تشديد حالت آن و تازگي خاطر به. دعوتش و زن آن خاطر به

  .كرد پافشاري واقعيتش براي كه ناممكن چيزي ثبات و سختي

 شـبانه،  مكافـاتي . شـد  شـروع  مكافـات  خـوك  گوشت خوردن از پس كه رو اين از هم شايد و 

 . رؤيا جنس از كيفري
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 قسـمت  در كـه  اي سـاله  چهـل  انـدام  باريـك  مـرد  برخاست، هوا به لندن مقصد به هواپيما وقتي

 هـر  انگشـت  دو پيچيدن هم در جادويي ي حيله كمك با بود، نشسته پنجره كنار ها غيرسيگاري

 كنـده  مـار  ي كهنـه  پوست چون كه زادگاهش شهر تماشاي حين شستش، دو گرداندن و دست

 اش چهـره  بر خاطر آسودگي هاي نشانه كه گذاشت آزاد طوري را خود چند اي لحظه شد، مي

 گوشـه  كـه  برجسـته  لبـاني  و گشاد دهاني با اَشرافي، و تلخ زيبايي نوعي با اي چهره. بست نقش

 ابـروان  و برگشته پايين سمت به باشد آمده نفرت به كه] turbot[ توربوتي ماهي چون آن هاي

 آقـاي . نگريسـت  مـي  دنيـا  بـه  زنـگ  بـه  گـوش  تحقير نوعي با كه چشماني باالي كماني باريك

 آنطور درست تا بود گرفته وقت سالي چند -بود ساخته تمام دقت با را چهره اين چمچا صلدين

 بـه  و شـمرد  مـي  خـود  سـيماي  را آن سادگي به كه بود سال چند حاال و -بشود خواست مي كه

 سـاخته  نيـز  صـدايي  خودش براي گذشته، آن از. است بوده شكلي چه قبالً نداشت ياد به راستي

 و حـالي  بـي  تقريبـاً  و سسـتي  بـا  را صـدادار  حروف كه صدايي. آمد مي در جور سيما با كه بود

 آميـز  تشويق تضادي رو اين از و كرد مي ادا بريده بريده و تندي به را صدا بي حروف بالعكس،

 و. (گرفـت  مـي  صـورت  سال پانزده از بعد بار اولين براي كه زادگاهش شهر به. داشت همراه به

 جبرئيـل  سـينماي  سـتارگي  دوران بـا  دقيقـاً  زادگـاهش  از چمچا دوري زمان كه كنم اضافه بايد

 بدبختانـه . بـود  شـده  دگرگـون  اي كننـده  نگـران  و غريب طور به وضع ،)كرد مي برابري فرشته

 با چمچا. نبود بايد و شايد كه آنطور ديگر هم چهره خود و بود آمده صدايش برسر باليي انگار

 باشـند،  نديـده  را خرافـاتش  ي بازمانـده  آخـرين  مسافران ديگر كه اميد اين و شرمساري اندكي

 خفيفـي  ي لرزه وحشت از كه حالي در و بست را چشمانش و گذاشت راحت را دست انگشتان
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 آغاز شرق به سفر حين قبل ي هفته چند صدايش مشكل كه آورد خاطر به بود افتاده اندامش به

 و سسـت  كـرد،  مـي  پرواز فارس خليج صحاري هاي ماسه برفراز هواپيما كه حالي در. بود شده

 پوسـت  مـردي . بـود  آمـده  سـراغش  بـه  عجيب اي بيگانه رؤيا عالم در و رفته خواب به حال بي

 و كوفت مي بود پوشانده را بدنش سراسر كه غشايي به اندوهناك را انگشتانش بند كه اي شيشه

 و برداشـت  سنگي چمچا. شود رها پوستش زندان از تا خواست مي كمك صلدين از التماس به

 بيگانه مرد بدن ي خورده تَرَك سطح از خونين اي شبكه بالفاصله. كرد شيشه شكستن به شروع

 بـه  شـروع  مـرد  كند، جدا بدنش از را شكسته ي شيشه هاي تكه كوشيد چمچا وقتي و زد بيرون

 يكـي  هنگـام  اين در. شد مي كنده شيشه همراه بدنش گوشت هاي تكه آخرين. كرد زدن فرياد

 و شـد  خـم  خفتـه  چمچـاي  روي اش، قبيلـه  و قـوم  ي رحمانه بي نوازي ميهمان با مهمانداران از

 كـالم  لحـن  آمد مي بيرون خواب عالم از كه صلدين و نوشيدني؟ آقا؟ داريد ميل چيزي: پرسيد

 كه بمبئيش قديمي ي لهجه همان با دوباره او. يافت دگرگون توضيحي قابل غير وضع به را خود

 و آمـد  سـخن  بـه  بـود،  كـرده  دور خـود  از) پيش ها مدت از هم آن( كوشش و سعي همه آن با

 اطمينـان  او بـه  مهمانـدار  وقتـي  و "نوشـابه؟  يـا  الكـي  مشـروب  چيه؟ منظورتان ها؟. آج": گفت

 را خـود  خيانتكار صداي ديگر بار اند، مجاني مشروبات  ي همه آقا، داريد ميل هرچه كه بخشيد

 ".بده سودا ويسكي يك فقط. بي بي باشه خوب ": شنيد

 شـام  ي پسـته  و ويسـكي  بـه  كـه  آن بي شده، بيدار كامالً خورده، تكان يكباره بود ناغافل خيلي

 در آميـز  مسـخره  تغييـر  ايـن  قالـب  در گذشته چگونه. نشست صندليش روي راست كند التفاتي

 بـه  بعـد  بـه  ايـن  از كـه  بـود  اين مفهومش آيا بود؟ آورده در سر ها واژه و صدادار حروف اداي

 و گرفـت  مـي  سـبابه  انگشـت  و شسـت  ميـان  را بينـي  كه اين يا ماليد مي نارگيل روغن موهايش

 قرص پروپا هواداران خيل به آيا بزند؟ فواره آن از خاكستري و لزج خلط تا كرد مي فين محكم

 ايـن  بـه  قبالً بايد كشيد؟ مي را انتظارش شيطاني تحقير كدام ديگر پيوست؟ مي اي حرفه كشتي

 بازگشتي چنين. است محض اشتباه سال همه اين از پس زادگاهش به بازگشت كه افتاد مي فكر
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 و زمـان  انكـار . نداشـت  همخـواني  طبيعت با سفر اين. باشد توانست نمي قهقرايي سير جز چيزي

 .آورد نمي بار به فاجعه جز چيزي كه بود روشن روز مثل ابتدا همان از و بود تاريخ عليه قيام

 خـودم  امـروز  انگـار  گفـت،  خـود  با كرد احساس قلبش ي ناحيه در را خفيفي تپش كه هنگامي

 آن فردريك، قول به باشد چه هر. نيست روشن حرف اين مفهوم اما افزود، بالفاصله ولي. نيستم

 زمـان  در كـه  فيلمـي  -بهشـت  فرزنـدان ] les acteurs ne sont فـيلم  در بـزرگ  ي هنرپيشه

 فـيلم  داسـتان  هـاي  شخصـيت  از يكـي  لـومر  فردريكLes Enfants.[ ] شد ساخته دوم جنگ

.[ م. نيستند عادي مردمان هنرپيشگان] du Paradis pas des gens: گفت مي كه.[ م. است

 .رسي مي برهنه ي جمجمه به ناگهان كه اين تا ماسك، روي ماسك

 و بـود  خواهد متالطم هوا كه داد هشدار كاپيتان صداي. شد روشن كمربندها بستن اخطار چراغ

 مي ديده طرف يك در پا زير به صحرا. كرد رفتن پايين باال به شروع هوايي هاي چاه در هواپيما

 در محكـم  را عظـيمش  ترانزيسـتوري  راديـوي  بـود  شده سوار قطر در كه مهاجري كارگر و شد

 صدايش و آمد خود به است، نبسته را كمربندش كارگر كه ديد چمچا. آورد مي باال گرفته بغل

 بـه  و "؟...چـرا . ببيـنم  كـن  نگـاه ": گفـت  و كـرد  كـوك  انگليسيش ي لهجه تكبرآميزترين با را

 داده دستش به موقع به صلدين كه پاكتي داخل استفراغ دو ميان در مرد ولي. كرد اشاره كمربند

 چـه  بـراي ": داد جـواب  و انـداخت  بـاال  را هـايش  شـانه  داده تكان منفي عالمت به را سرش بود

. مـانم  مي زنده حتماً بميرم، نخواهد هم اگر و مرد خواهم كه بميرم من بخواهد اهللا اگر صاحب؟

 در رفت مي فرو صندليش درون كه حالي در چمچا صلدين "خورد؟ مي درد چه به احتياط پس

 :گفت ناسزا دل

 نمـي  ديگـر . گريختم چنگالت از پيش ها مدت من. جهنم به برو. شو واصل درك به هندوستان

 .بكشاني خودت نزد مرا و بياندازي درونم به را هايت چنگك تواني
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 ايـن . نبـود  هم و بود هم كردند، مي آغاز را قديمي هاي قصه كه همانطور -نبود يكي بود، يكي

  .نه هم شايد و شايد پس. نداده رخ هم و داده رخ هم كنيم، مي تعريف اينجا در كه وقايعي

 از او. كـرد  پيـدا  خيابانشـان  در را پـولي  كيف بمبئي، پوينت اسكاندال ي محله از ساله ده پسري

 در بـود  مجبور اتوبوس در. بود شده پياده مدرسه اتوبوس از تازه و گشت مي باز منزل به مدرسه

 و سـر  از و بنشـيند  پوشيده شورت پسرهاي چسبناك و كرده عرق هاي بدن فشار و ازدحام ميان

 هـاي  ضـربه  خشـونت،  از هـم  روزهـا  آن حتـي  كه آنجا از و بزند، زنگ هايش گوش صدايشان

 بـه  انـدكي  انـداز،  پردسـت  و دراز و دور سـفر  آن از بـود،  گريـزان  بيگانگـان  بدن عرق و آرنج

 .بود افتاده سرگيجه

 بـود،  افتـاده  زمـين  بـر  پـايش  كنـار  كـه  افتـاد  سـياه  چرمـي  پول كيف به چشمش وقتي همه بااين

 شادي با و كرد باز قاپيد، را كيف و شد خم تمام سرعت با هيجانزده و رفت بين از اش سرگيجه

 در شـد  مي كه پولي واقعي، پول بلكه روپيه، فقط نه هم آن. است اسكناس از پر كه ديد فراوان

 پونـد ! بـود  اسـترلينگ  پونـد  از پـر  كيـف  بلـه، . كـرد  عـوض  المللي بين هاي صرافي و سياه بازار

 هـاي  آب سوي آن و گفتند مي واليتش كه اي افسانه كشور آن از لندن، خود از كه استرلينگ

 نگاهي خارجي، اسكناس قطور ي دسته آن ديدن از گيج. بود آمده داشت، قرار دوردست سياه

 كمـاني  رنگـين  گويي آن يك و است، نديده را او كسي بشود مطمئن تا انداخت برش و دور به

 كـه  شـده  بـرآورده  دعـايي  يـا  و فرشتگان نفس چون كماني رنگين. گرفت بر در را او بهشت از

 بـه  كيـف  درون كه حالي در انگشتانش. رسيد مي پايان به بود ايستاده او كه اي نقطه در درست

  .لرزيدند مي رفتند، مي پيش اسكناس ي اندوخته سوي

 جاسوسـيش  كودكي دوران سراسر در پدرش كه بود آمده نظرش به باالتر سنين در ".ببينم بده"

 هيكـل،  درشـت  مردي كه چمچاواال چنگيز. است داشته نظر زير را حركاتش تمام و كرد مي را

 كـه  كـرد  مـي  حركـت  سـبك  و نرم چنان آسايش غول پيكر آن با بود، مقام صاحب و ثروتمند

 كـار  ايـن  به او. كرد مي خراب را كاري هر دماغ موي مثل و رسيد مي سر پسرك پشت ناگهان
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 آورش شـرم  احليل و كشيد مي الدين صالح روي از را مالفه ناگهان شب هنگام. داشت عادت

 هميشه كه كود و شيميايي مواد گند بوي رغم علي عالوه به. كرد مي برمال سرخش مشت در را

 مايعــات و هــا اســپري ي توليدكننــده بزرگتــرين الــدين صــالح پــدر زيــرا خاســت، برمــي او از

 چنگيـز . كـرد  مي استشمام مايلي يك و صد يك از را پول بوي بود، شيميايي كود و كشاورزي

 هـادي  نـور  زنـده،  ي افسـانه  آن تفـريح،  و الس اهـل  و دوسـت  زن بشردوسـت،  مرد آن چمچا،

 دسـت  ميـان  از را كـرده  بـاد  پـول  كيف تا بود پريده بيرون اش خانه باغ در كنار از ملي، جنبش

 زمـين . برداري چيزي خيابان از نبايد تو جانم، نه": گفت كنان نصيحت. بقاپد پسرش ناكام هاي

  ".است كثيفتر هم آن از پول صورت هر در و است كثيف

 ي ترجمـه  عـرب  هاي شب جلدي ده رمان كنار چمچاواال، چنگيز ساج چوب ي كتابخانه روي

 از چراغـي . داشـت  قـرار  جادو چراغي شد، مي كتاب كرم ي طعمه رفته رفته كه برتون ريچارد

 انگـار . بود اجنه مأواي و الدين، صالح دلخواه جادوي چراغ از اي نمونه كه صيقلي برنج و مس

 كتـاب  عليـه  عميقـي  داوري پـيش  چنگيـز  واقـع  در. شود كشيده آن به دستي تا كرد مي التماس

 خوانـده  و اعتنـايي  بـي  بـا  تـا  بـود  خريـده  را مضر اشياي آن از جلد هزاران كه طوري به داشت،

 مـي  اجـازه  نـه  كشيد، مي دست آن به خودش نه هم جادو چراغ مورد در. كند تحقيرشان نشدن

: كـه  داد مـي  اطمينـان  پسـر  بـه . بكشـند  دسـت  آن به و بشوند پيشقدم پسرش، حتي ديگران، داد

 ببـين  و بكـش  دست آن به خواست دلت قدر هر وقت آن. باشد خودت مال دهم مي روز يك"

 در را تصـور  ايـن  جادو چراغ ي وعده ".است من مال حاضر حال در ولي. آيد مي سرت به چه

 قلبـيش  آرزوهاي ژرفترين رسيده، پايان به مشكالتش روزي كه انگيخت برمي الدين صالح آقا

 واقعه كه اين تا. انتظار و است صبر بكند بايست مي كه كاري تنها و پوشيد خواهد عمل ي جامه

 وقت آن. پدرش براي نه او براي اما. شد كارگر كمان رنگين جادوي و آمده پيش پول كيف ي

 پـدر  كـه  كـرد  مجـاب  را پسـر  واقعـه  ايـن . ربـود  را طـال  قلك و رسيد سر چمچا چنگيز ناگهان
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 را خانـه  كه بود اين چاره راه تنها. كرد خواهد لگدمال را وي آرزوهاي و آمال ي همه سرانجام

 مـرد  آن ميـان  را هـا  اقيـانوس  و بگريـزد  خواسـت  مـي  وجـود  تمام با لحظه آن از و گويد ترك

 .نمايد حايل خويشتن و بزرگ

 سردسير واليت آن سوي به را وي سرنوشت دريافت كه بود ساله سيزده چمچاواال الدين صالح

 داشـت  اشاره آن به جادو اسكناس ي بسته و بود استرلينگ پوند بخش فرح هاي وعده از پر كه

 پلـيس  بـا  عـامي  و آلود خاك بمبئي به نسبت را خود تحمل پيش از بيش رو اين از و كشاند مي

 ي گوشه كه هايي خانمان بي سينما، عشاق النهار، نصف چون هاي خيابان پوشيده، شورت هاي

 گان رقاصه ابتدا كه گرانت خيابان ي پرآوازه و خوان آوازه هاي فاحشه و خوابيدند، مي خيابان

 دسـت  از  رقصـيدند،  مـي  هوس ي كننده كسل معابد در حاال ولي بودند كارانتاكا در پالما آيين

 اندازه بي فراواني و ازدحام و شلوغي و محلي قطارهاي بافي، پارچه هاي كارخانه ديگر. داد مي

 و تـوازن  روي، ميانـه  واليـت  رؤياهـا،  واليـت  آن بـراي  دلـش  و زد مي هم به را حالش شهر ي

 اش عالقه مورد ي كودكانه شعر. برد مي سر به تاب و تب در روز و شب و بود زده لك اعتدال

 -طـن  كيجـي  چـم  -قسـطن  كيجـي  -كي كيجي -قس كيجي. بود بيگانه شهري به عالقه حاوي

 بـود  مـادربزرگ  پـاي  رد بازي نوعي داشت، مي دوست كه اي بازي و. طنيه -طن قس -كيجي

 مـانترايي  پنـداري  زبـاني،  تـك  و كـرد  مـي  هـا  بچـه  بـه  را پشتش رسيد مي او به نوبت وقتي كه

mantra [محسوب دعا بودايي و هند هاي آيين در كه مقدس بيت يا واژه سيالب، يك تكرار 

. باشـند  مـي  روحـاني  يا عرفاني خواص داراي ها واژه اين كه معتقدند اديان اين پيروان. شود مي

 -ان او دي -ان او ال. آورد مي زبان بر را رؤياهايش شهر جادويي حروف كند، مي زمزمه را.[ م

 و سـاكت  ذهـنش  ي زاويـه  تـرين  پنهـاني  در رفتند، مي كش سينه سويش به دوستان كه مادام و

 .لندن -ان او دي -ان او ال -حرف به حرف. خزيد مي لندن سمت به آرام

 شود، مبدل چمچا صلدين به چمچا الدين صالح شد سبب كه تحولي ديد خواهيم بعداً كه چنان

 از يكـي ] Trafalgar Square ترافالگـار  ميـدان  نزديكـي  بـه  او كـه  ايـن  از پـيش  هـا  مدت از
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 پيـر  بمبئـي  در دهـد  فـرا  گوش آن شيرهاي غرش به و برسد[. لندن شهر هاي ميدان مشهورترين

 كـرد،  مـي  بـازي  هند تيم عليه برايورن استاديوم در انگلستان كريكت تيم كه هنگامي. شد آغاز

 شكسـت  را محلي مبتديان بازي كنندگان ابداع و شود پيروز انگلستان كرد مي دعا الدين صالح

 از يـك  هيچ و رسيد پايان به مساوي ي نتيجه با بازي ولي. (بيابد شايسته نظمي چيز همه تا دهند

 استعمارگر يا و مقلد عليه ي آفريننده يعني الدين صالح اصلي مشكل البته و نشدند برنده ها تيم

 .)ماند باقي الينحل ناچار به مستعمره عليه

] Kasturba[ كاسـتوربا  اش ننـه  كه آن بي توانست مي كه بود رسيده سني به سالگي سيزده در

 يكـي  بـود،  يكـي  هـم  باز( روز، يك و كند بازي پوينت اسكاندال هاي سنگ روي باشد مراقب

 كركـره  ها، ستون با و بود فرسوده و سود نمك وسيع، ساختماني كه شان خانه از زنان قدم) نبود

 و غـرور  ي مايـه  كـه  را بـاغ  و آمد بيرون بود شده بنا پارسي سبك به كوچكش هاي ايوان و ها

 مـي  نظـر  به پايان بي تابيد، مي خاصي طرز به خورشيد نور كه ها غروب بعضي و بود پدر شادي

 هـيچ  نـه  و باغبـان  نـه  پـدرش،  نه كه چرا بود آميز اسرار نشده، حل معمايي مانند باغ اين( رسيد،

 اصـلي  ي دروازه از گذاشـت،  سر پشت) دانست نمي را درختانش و گياهان از بسياري نام كس

 احمقانـه  نحـو  به] Septimius Severus[ سوروس ستيموس يا رم پيروزي قوم از تقليد به كه

 ديواري از گذاشت، سر پشت را خيابان آميز جنون توحش كرد، عبور بود شده ساخته عظيم اي

 و بـراق  سـياه  هـاي  سـنگ  پهـن  ي گسـتره  بـر  سـرانجام  و آمـد  پايين بودند ساخته دريا كنار كه

 مـي  شـادي  و خنـده  پوش پيراهن مسيحي دختركان. نهاد گام ميگو از پر كوچك هاي حوضچه

 در الـدين  صـالح . بودنـد  ايسـتاده  آبي افق در حركت بي و ساكت دست به چتر مردان و كردند

 شـده  خم ها حوضچه از يكي روي كه ديد را پوش] dhoti[ هوتي مردي سياهي سنگ گودي

 بـه  را انگشـت  همـان  بعد و فراخواند را او سبابه انگشت با مرد و خورد گره هم به نگاهشان. بود

 موجـودي : رانـد  غريبـه  سـوي  بـه  را پسـر  سـنگي  هـاي  حوضچه شوراز. برد لب به سكوت نشان
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 پـيش  اي طعمـه  قالب چون و شد حلقه انگشتش. بود عاج شايد عينكش قاب كه بود استخواني

 دسـت  و گرفـت  محكم را دهانش دست با زد، بغل را او مرد رسيد الدين صالح كه همين. آمد

. كند لمس را استخواني و گوشتي عضوي تا راند استخوانيش و پير پاهاي ميان زور با را او جوان

 بـود،  نگرفتـه  فـرا  را سـتيز  و جنـگ  هرگز كه الدين صالح. خورد مي تاب و پيچ باد در هوتيش

 دور و كـرد  را پشـتش  سـادگي  به غريبه مرد وقت آن و. برآورد ناچاري از را پيرمرد ي خواسته

 .گذاشت آزاد را او و شد

 با روز آن جريان از و نرفت پوينت اسكاندال هاي سنگ سمت به هرگز الدين صالح پس آن از

 خواهـد  نوراسـتني  بحـران  دچـار  مادرش كه بود روشن روز مثل برايش. نگفت سخن كس هيچ

  بود، انگيز نفرت هرچه او نظر به. است بوده خودش از تقصير گفت خواهد احتماالً پدرش و شد

 مرد استخواني آغوش در داشت، مي وا گويي ناسزا و خشم به را او زادگاهش شهر در آنچه هر

 نيـز  بمبئـي  از بايسـت  مـي  بـود،  يافتـه  رهايي خبيث اسكلت آن چنگال از حاال و بود نهفته غريبه

 هـم  و كـرد  متمركز را فكرش رو اين از. بميرد داد مي ترجيح واّلا. درببرد به را جانش و بگريزد

 بـرد  كـار  بـه  خوابيدن و رفتن مستراح خوردن، غذا اوقات در حتي بود، كه حالتي هر در را خود

 عمـل  ي جامـه  معجـزه  اين به پدر جادوي چراغ كمك بدون تواند مي كه بقبوالند خودش به تا

 بمبئـي،  نـه  پايين آن ناگهان و كرده پرواز بيرون به خوابش اتاق ي پنجره از ديد خواب. بپوشاند

 آن بـاالي  كـه  همـانطور  ولـي . زتـورن  لـرد  نلسـون،  سـتون  بـن،  بيگ. بيند مي را لندن خود بلكه

 پـا  و دسـت  و فـراوان  تـالش  و شـود  مـي  كمتر رفته رفته ارتفاعش ديد كرد، مي پرواز كالنشهر

 دم هـر  سـقوطش  و رفـت  مـي  پـيش  زمين سوي به مارپيچ اراده بي. بود بيهوده هوا وسط زدنش

 خيابـان  لـين،  پودينگ پل، سنت ي محله شهر، سوي به سر با كشان نعره كه اين تا شد مي تندتر

 .ريخت فرو لندن شهر بر بمبي مانند و شد روانه] Threadneedle Street[ دل تردني

* 
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 كـه  كـرد  پيشـنهاد  ناگهـان  پدر و پوشيد عمل ي جامه سرانجام ناممكن خواست آن كه هنگامي

 مـرا  شـر  خواهـد  مي حتماً: انديشيد خود با برود، انگلستان به تحصيل ي ادامه براي الدين صالح

 اسب دندان اما ديگر، است واضح خوب. كرد نمي را پيشنهاد اين واّلا  كند، وا سر از مرا و بكند

 عـوض  در و كرد خودداري گريستن از چمچاواال نسرين مادرش،. شمارند نمي كه را پيشكشي

. ها نشوي كثيف هاي انگليسي آن مثل": كه داد هشدار وي به و كرد اندرز و پند دادن به شروع

 وان كثيـف  آب داخـل  گذشـته  ايـن  از. كننـد  مي پاك كاغذ با را خودشان روند مي كه توالت

 مـي  توان ي همه با مادرش كرد ثابت الدين صالح به ناروا افتراهاي اين ".روند مي هم همديگر

 حـرف  ايـن ": داد پاسـخ  اش عالقه و عشق رغم علي خاطر همين به. بازدارد سفر از را او كوشد

  ".است چرند ها حرف اين و است بزرگي تمدن انگلستان. است ممكن غير زنيد مي كه هايي

 طـاق  زيـر  خشـك  چشـمان  بـا  بعـداً . نـداد  ادامـه  بحـث  به و زد عصبي لبخندي عادت طبق مادر

 عـوض  در و نيامـد  سـانتاكروز  فرودگـاه  بـه  الدين صالح ي بدرقه براي و ايستاد دروازه پيروزي

 سـيركننده  ي رايحه از پسر كه آويخت فرزندش تنها الدين، صالح گردن به گل ي حلقه آنقدر

 .شد سرگيجه دچار مادري عشق ي

 كـا  تـين  ماننـد  هـايي  اسـتخوان  و بود زنان ترين شكننده و ترين اندام كوچك چمچاواال نسرين

]tinka[، ي جلـوه  كمبـود  جبـران  بـه  نوجواني سنين از. داشت اي نقره چوب باريك هاي تكه 

 هـايش  ساري نقش. داد مي نشان غريب و عجيب هاي لباس پوشيدن در شوقي و ذوق ظاهريش

 دوزي بـرودري  درشـت  هـاي  لـوزي  با ليمويي زرد ابريشم: بود زننده و جلف حتي و گير چشم

 قـرن  هنـري  هـاي  مكتـب  از يكـي ] Op Art آرت آپ پـيچ  پـيچ  و آور سرگيجه نقش يا شده،

 بخشيدن. شود مي داده ويژه اهميت نسبي، و بالقوه واقعي، اشكال در حركت به آن در كه بيستم

 بررسي مورد ١٩٦٠ سال در هنرمندان از گروه دو توسط حركت گوناگون اشكال به بصري فُرم

 سـه  هـاي  سـاخت  در اصـل  ايـن  و يافـت  تـازه  ارزشي رنگين سطوح مكتب اين در. گرفت قرار
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 زده ماتيك لبي عظيم نقش يا و. [بخشيد نوين غنايي هنر در فضايي تخيل به و رفت كار به بعدي

 مي او بر را آور ترس ي سليقه اين آشنايان اما و. باشد بوسيده را پارچه سفيد ي زمينه گويي كه

 كـه  صدايي و كرد مي تن به نيكي و سادگي با را كوركننده هاي نقش آن نسرين زيرا بخشيدند

 همچنـين  و. بـود  آهنـگ  خوش و مردد ظريف، خاست، برمي ناهماهنگ هاي پارچه آن ميان از

 .كرد مي برگزار منزل در هفته هر كه هايي مهماني خاطر به

 و خـالي  هاي سردابه چون همواره كه را منزل تاالرهاي شب جمعه هر ازدواجش زمان از نسرين

 مـي  پـر  زودرنـج  دوسـتان  و پرتاللو هاي روشني از بود دلگير و تيره خانوادگي هاي مقبره وسيع

 حـال  آن در و بايسـتد  در كنـار  دربـان  نقش در داشت اصرار كودكي هنگام الدين صالح. كرد

 مـي  سـرش  بر دستي نيز آنان و گفت مي آمد خوش جواهر به آراسته ميهمانان به جدي و باوقار

ر  خانه ها جمعه. كردند مي خطابش ماماني و كوچولو و كشيدند و نوازنـدگان . بـود  هيـاهو  از پـ 

 راديـو  از كـه  را غربـي  محبـوب  هـاي  آهنگ آخرين كرده، برپا اي ولوله رقاصان و خوانندگان

 شـده  رنگ گلي راجاي خشن، بازي شب خيمه يك در و كردند مي اجرا شد، مي پخش سيالن

 مـي  لعنـت  و نفـرين  يا و چوبي شمشير با را عروسكي دشمنان سر بازي شب خيمه اسب بر سوار

 كبـوتروار  زنـي . خراميـد  مي خانه در احتياط با نسرين هفته، روزهاي ي بقيه در حال اين با. بريد

 دار سـايه  سـكوت  آن زدن بـرهم  از گـويي  رفـت،  مـي  راه پـا  نـوك  انگيز غم فضاي آن در كه

 گرفـت،  فـرا  را رفتن راه سبك آن نيز داشت برمي قدم مادر پاي جاي كه پسرش و بود بيمناك

  .كند بيدار كشيد مي انتظار خفا در شايد كه را عفريتي يا جن هايت گام صداي نكند

 * 

 سـوار  مادر هشدارهاي و گل هاي حلقه با جوان الدين صالح كه روزي از سال پنج زمان آن در

 مقابـل،  در انگلسـتان . گذشـت  مـي  بود كرده سفر غرب به ٨ -سي -دي كالس دو هواپيماي بر

. داشـت  قرار پايش زير به زيبايي و مادري سرزمين و مجاور صندلي در چمچاواال چنگيز پدرش

 .بگريد آساني به توانست نمي نسرين مانند نيز آينده صلدين
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: كـرد  مي نَقل را سيارات ميان سفر كه بود خوانده را تخيلي علمي هاي داستان كتاب هواپيما در

 خيـال  عـالم  در]. Ray Bradbury[ برادبـري  ري مـريخِ  ي سـفرنامه  و ازيمف هاي پايه كتاب

 آن وقـت  آن و. كنـد  مـي  حمـل  را "برگزيـدگان " كـه  ديـد  مـي  مادر ي سفينه را ٨ -سي -دي

 بـا  انجامد مي طول به ها نسل كه سفري در تصور، قابل غير مسافتي در انسان و خدا برگزيدگان

 در بازماندگانشـان  روزي شايد كه اميد اين به كنند، مي مثل توليد نژاد اصالح علم كارگيري به

 پـدر  ي سـفينه  بايـد  كـه  شـد  متوجـه  اينجا در. بگيرند ريشه طاليي آفتابي زير نو و شجاع دنيايي

 سـاله  سـيزده  الـدين  صـالح . بـود  آنجـا  پدر، ابو، مرد، بزرگ آن باشد چه هر زيرا مادر، نه باشد

 كه چرا. شد پدر ي كودكانه پرستش غرق ديگر بار و نهاد كناري به را اخير هاي گله و ترديدها

 بـود  نكـرده  رشـد  بـه  شروع فكرت وقتي تا حال هر در. داشت مي دوست خيلي خيلي را پدرش

 كـه  كـردي  مـي  تصـور  شـدي  مـي  بحـث  وارد او با كه اين محض به اما. بود اي العاده فوق پدر

 چنـان  اسـت،  من متعالي وجود كه كنم مي متهم را او من. حاال كن ولش. نداري دوستش ديگر

 ي سـفينه  واقع در پدر، ي سفينه بله،... بود ايمان دادن دست از به شبيه پيوست وقوع به آنچه كه

 مشـتي  چـون  مسـافرانش  كـه  داشـت  شـباهت  آهنـين  احليلـي  بـه  ببيشـتر  بلكـه  نبـود  پرنـده  رحم

 .بودند فروريختن انتظار در اسپرماتازوييد

 ها سال. بداني را لندن وقت تا ببند ته و سر را ساعتت بمبئي در -زماني اختالف نيم و ساعت پنج

 زمـان  كـردن  رو و پشـت  به را او من پدرم،: گفت خود با تلخش احساسات ميان در چمچا بعد،

 .كنم مي متهم

 شدن، انگليسي به بودن هندي از: يا. كالغ مثل هزار نيم و پنج كردند؟ پرواز مسافتي چه تا ها آن

 و برخاسـتند  بـزرگ  شـهري  از ها آن كه چرا  دور، چندان نه: يا گيري اندازه قابل غير اي فاصله

 كـه  اي دهـاتي  زيـرا  است، اندك هميشه شهرها ميان ي فاصله. آمدند فرود ديگر كالنشهري بر

  .پيمايد مي را مهيبتري و تر، تيره تر، تهي فضاي كند، مي طي كوچك شهري تا را مايل صد
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 را آن پسـر  بـود  مراقـب  كـه  حـالي  در: كـرد  چه هواپيما شدن بلند هنگام چمچاواال چنگيز اما و

 .گرداند هم دور را هايش شست و پيچيد هم در را دستش دو انگشت دو نبيند،

 آن در كـه  قـديم  لنـدن  در محلـي ] بـرن  تـاي  درخـت  قـديم  محـل  قدمي چند در هتلي در وقتي

 تـو  مـال  ايـن  بگير،": گفت پسرش به چنگيز شدند، مستقر.[ م. آويختند مي دار به را گناهكاران

 هـيچ  جـاي  هـويتش  در كـه  داشت دست در سياهي چرمي كيف. كرد دراز را دستش و ".است

  .بگير. اي شده مرد ديگر حاال. نبود اي شبهه و شك

 چنگيـز  كوچك هاي دام از يكي آن هاي اسكناس ي همه با شده، توقيف كيف دادن پس ولي

 گاه هر كودكي اوان از. بود افتاده ها دام اين در زندگي سراسر در الدين صالح و بود چمچاواال

 كوچـك  چيـز  يـا  كرافـت  پنيـر  قـوطي  يا شكالت بسته يك كند، تنبيه را او خواست مي پدرش

 بغـل  را او  آمـد،  مي پيش گرفتنش براي الدين صالح كه همين و آورد مي هديه برايش ديگري

 بـه  را خـودت  تـا  اسـت  كافي هويج تكه يك بار هر. خر اي": گفت مي تشر و خشم با و زد مي

 "هان؟ بياندازي، هچل

 رشـد  سـن  بـه  رسيدن نشان كه را هديه اين و گرفت را پيشكشي كيف الدين صالح نيز لندن در

 هسـتيم  لنـدن  در وقتـي  تـا  اي، شـده  مـردي  خودت براي كه حاال": گفت پدر ولي پذيرفت بود

 ".پردازي مي تو را ها حساب صورت مدت اين در بگير، گردن به را پيرت پدر مسؤوليت

 تغييـر  سـاعت  بـه  شـباهت  بـي  داري، نگـه  تـه  و سـر  را آن كه اين ولو كه سالي. ١٩٦١ ي ژانويه

 از او. سرما از نه ولي لرزيد، مي هتل اتاق در چمچاواال الدين صالح و بود زمستان. كرد نخواهد

 ناگهـان  طاليش ي گنجينه آخر. لرزيد مي برخود بود گرفته فرا را وجودش سراپاي كه وحشتي

  .بود شده مبدل جادوگر نفرين به

 و دخـل  و خـرج  كـابوس  به برد سر به لندن در روزي شبانه ي مدرسه به رفتن تا كه اي هفته دو

 طول تمام در و بود گفته كه بود چيزي همان دقيقاً چنگيز منظور زيرا. شد مبدل كتاب و حساب
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 يك مثل الزم، هاي لباس قيمت شد ناچار الدين صالح و نكرد جيب به دست بار يك مدت آن

 بـا  هوسـن  وان مارك سفيد و آبي راه راه پيراهن دست هفت و دكمه هشت آبي فاستوني باراني

 اش يقه ي دكمه به تا بپوشد روز هر كرد مي وادارش چنگيز كه را جداشو آهاري نيمه هاي يقه

 كـارد  انگـار  كـرد  مي احساس الدين صالح كه بود شق آنقدر يقه. بپردازد خودش كند، عادت

 طـوري  بـود  ناچـار  گذشـته  آن از. كشـند  مـي  اش شده سبز تازه آدم سيب زير درست را كندي

 رو ايـن  از. بمانـد  بـاقي  چيزهـا  ساير و هتل صورتحساب پرداخت براي كافي پول كه كند خرج

 اهـالي  جهـنم  فـيلم  حتي. فيلم يك حتي. بروند سينما به نخواست پدرش از كه بود مشوش چنان

 خـوراك  وعده يك حتي. بخورند غذا رستوران در كه اين يا و نديدند، هم را ين ني تري سنت

 ان،? او ? ال بـه  ورودش ي هفتـه  دو نخستين از كه چيزي تنها بعد ها سال و نخوردند هم چيني

. پـنس  و شيلينگ پوند،. بود خُرد پول هاي سكه و اسكناس آورد، مي ياد به عزيز ان ? او ? دي

 بـزرگ  مـرد  آن از كه بود] Chanakya[ فيلسوف شاه چاناكيا شاگرد مانند الدين صالح وضع

 و باشـد  كنـد  مـي  زنـدگي  كه جهاني در تواند مي انسان كه چيست گفته اين از منظورش پرسيد

 جشـن  كه جماعتي ميان از كرده آب پر را آن و داري برمي را اي كوزه كه شنيد پاسخ و نباشد

 مجازاتـت  صـورت  آن در زيرا نريزد، زمين بر آب اي قطره كه كني مي حمل طوري اند گرفته

 زيـرا  كنـد  توصـيف  را روز آن سـرور  و جشن نبود قادر كار پايان در شاگرد. بود خواهد مرگ

 مـردم  ميان از كوري چون و بود كرد مي حمل سر روي به كه اي كوزه متوجه حواسش ي همه

 .بود گذشته

 نشـان  التفـاتي  نيـز  نوشـيدن  و خوردن به حتي ظاهراً و بود آرام بسيار چمچا چنگيز روزها آن در

 اتـاق  ي گوشـه  دايمـاً  كـه  ايـن  از و داد نمـي  انجـام  تلويزيون تماشاي جز كاري هيچ و داد نمي

 the[ ها استون فلينت ي برنامه وقتي ويژه به نمود، مي شاد بود دوخته تلويزيون به چشم نشسته،

Flintstones [نسرين ياد به مرا بي بي ويلما اين آخر": بود گفته پسرش به. آمد مي پرده روي 
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 بلـوغش  او از تر طوالني مدتي در و پدر همراه گرفتن روزه با كوشيد الدين صالح ".اندازد مي

 از گرفت مي شدت گرسنگي درد وقتي و برساند آخر به را آن نتوانست هرگز اما كند، اثبات را

 مـي  حاضـري  ي شـده  سـرخ  ي جوجـه  كه نزديك قيمت ارزان ي دكه به و شد مي خارج هتل

 مـي  هايشـان  سيخ روي آهسته ويترين، پشت در آويخته روغني، هاي جوجه. رفت مي فروخت

 نبود مايل چون. كرد شرم احساس شد، هتل ورودي سالن وارد دست به جوجه وقتي. چرخيدند

 گنـد  بـوي  كـه  حالي در و چپاند دكمه هشت فاستوني داخل ناچار به ببينند، را آن هتل كاركنان

 سـوار  سرخ ي چهره و كرده باد باراني با رسيد، مي مشام به هيكلش تمام از شده سرخ ي جوجه

 ها، آسانسورچي و زنان بيوه ي خيره نگاه زير دكمه هشت ي جوجه با. رفت باال و شد آسانسور

 در سـوخت،  مـي  اش سـينه  در همچنـان  قـرن  ربـع  از بـيش  گذشـت  بـا  كـه  ناپذير آشتي خشمي

 در مذهبي احساسات با همراه را پدر پرستش ي كودكانه احساس كه خشمي. شد متولد درونش

 خـدا،  از نيـازي  بي براي را كوشش منتهاي كه ساخت مردي وي از و كشيد نابودي به وجودش

 آنچـه  بـه  شـدن  تبـديل  تمايل اش، دروني خواست به كه كوششي. بست كار به  خدايي گونه هر

 مـي  دامـن  عيـار،  تمـام  انگليسي يك به شدن مبدل يعني باشد، توانست نمي و نبود هرگز پدرش

 فقـط  ها توالت در و دربيايد آب از صحيح بود گفته مادرش آنچه اگرچه. انگليسي يك بله. زد

 دسترس در شستشو براي صابوني و چرك و ولرم آب تنها ورزش از بعد و باشند گذاشته كاغذ

 به نوميدانه كه باشد زمستاني لخت درختان ميان در عمر مابقي گذراندن مفهومش اگرچه و باشد

 تـا  كـه  الـدين  صالح زمستان هاي شب در. زنند مي چنگ آبكي و كدر نور هاي ساعت اندك

 اي اسـطوره  هاي شخصيت از يكي چون پشم از كوهي زير خوابيد، مي مالفه با هميشه زمان آن

 اشـكالي  ولـي . باشـد  شـده  محكـوم  سينه روي بر سنگي تحمل به خدايان دستور به كه نمود مي

 مـي  نيشـخند  اش لهجـه  شنيدن با ها، همكالسي كه اين ولو. شد مي انگليسي عوض در. نداشت

 در پـيش  از بـيش  را او هـا  گذاشـتن  كنار اين كه چرا دادند، نمي بروز او به را اسرارشان و زدند

 كـرد  پيـدا  را هـايي  ماسـك  و زد عمل به دست كه بود هنگام آن در. كرد مي پابرجا تصميمش
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 كـه  ايـن  تـا . دلقكي هاي ماسك يا پريده رنگ مردمان هاي ماسك: شناختند مي ياروها اين كه

ــه ــب را هم ــرانجام و داد فري ــان را او س ــود مي ــد خ ــور و پذيرفتن ــد تص ــه كردن ــان از" ك  خودم

 را او تـا  كنـد  مـي  اغـوا  و تشويق را ها گوريل كه حساس انساني ي شيوه به الدين صالح".است

 را ها آن بچپاننند، دهانش در موز نوازش و نرمي با همراه و بپذيرند، گروهشان در عضوي چون

  .داد فريب

 آخـرين  و كـرد  خـالي  بـود  يافتـه  كمـان  رنگـين  انتهـاي  در روزي كـه  را كيفـي  كه اين از بعد( 

 بـر  كارهـا  ي همـه  ي عهـده  از خـودت  ديـدي؟  حاال": گفت پدرش پرداخت، را صورتحساب

 هرگـز  پـدرها  كـه  اسـت  چيـزي  اين مردي؟ جور چه ولي ".ام ساخته مرد يك تو از من آمدي،

 .)است دير خيلي ديگر كه فهمند مي زماني و دانند نمي پيش از. دانست نخواهند

 و ديـد  بشـقابش  در دودي مـاهي  نوعي صبحانه هنگام روزي كه بود كرده شروع را مدرسه تازه

 شـروع  بايـد  مـاهي  كجـاي  از دانست نمي. ماند خيره آن به بود نشسته صندلي روي كه همانطور

 آورد در دهـانش  از را همـه . بـود  ريز هاي تيغ از پر. برد دهان به را آن از اي لقمه سرانجام. كند

 تماشـايش  هـايش  همشاگردي و كشيد مي رنج سكوت در. بود همانطور هم بعدي ي لقمه ولي

 دقيقه نود. خورد بايد اينطور را ماهي بدهم، نشانت بگذار نگفت ها آن از يكي حتي. كردند مي

 آخرهـا  آن. برخيزد ميز پشت از كار پايان تا نداشت اجازه. خورد را ماهي ي همه تا كشيد طول

 ذهـنش  بـه  فكـر  ايـن  وقـت  آن. گريسـت  مي حتماً توانست مي اگر و بود درآمده لرزه به بدنش

 و تيـغ  و خـاص  اي مـزه  كـه  بـود  اي دودي مـاهي  انگلسـتان . است گرفته مهمي درس كه رسيد

 نتيجـه  ايـن  به. بخورد چگونه را آن كه آموخت نمي او به هرگز كسي و داشت فراوان استخوان

 مـي  حـاال . دهـم  مـي  نشـان  شـان  همـه  بـه ": خورد قسم و است خري كله و لجباز آدم كه رسيد

  .انگلستان فتح راه در گام نخستين. بود موفقيتش اولين دودي ماهي خوردن ".بينيد

 .كرد آغاز را انگلستان فتح خاك مشتي خوردن با فاتح ويليام گويند مي 
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. بـود  انگلستان در دانشگاهي آغاز انتظار در. بازگشت خانه به گفته ترك را مدرسه بعد سال پنج

 پـدر  برابـر  در نسـرين . بود پايان به رو] Vilayeti[ واليتي يك به تبديلش و تحول مدت اين در

 چيـز  همـه  بـه  نسـبت  كنـد،  مـي  شـكايت  خوب چه ببين": گفت مي و گذاشت مي سرش به سر

 هنگـام  نيسـت  بعيـد  و اند شده شل سقفي هاي بادبزن گويد مي. دارد اساسي و بزرگ انتقادهاي

 بعضـي  چـرا . انـد  كننـده  چـاق  همـه  غـذاها . سـازند  جـدا  بدنمان از سر و بيفتند باال آن از خواب

 شـده  خطرناك و سست باال ي طبقه هاي بالكن. پزيم نمي كنيم، سرخ كه آن بي را ها خوراك

. پردازيم نمي آن نگهداري به و توجهيم بي خانه به چرا بداند خواهد مي. ورآمده رنگشان و اند

 تـازه  و. هسـتيم  جنگلـي  مردمان ما او ي عقيده به. اند كرده رشد اندازه بي باغ درختان و ها گياه

 درد آنقـدر  و آيد نمي خوشش ها آن از او و است نزاكت بي و خشن اندازه بي هم هايمان فيلم

 طـور  را او واقعـاً . مـن  خـداي . بخـورد  را شـير  آب كنـد  نمي جرأت آدم كه است زياد مرض و

 خـوب  قـدر  ايـن  و برگشـته  انگلسـتان  از مـا  كوچولـوي  صالو. جان شوهر اند آورده بار ديگري

 ".است شده آقا و كند مي صحبت

 فـرو  دريـا  در كه كردند مي تماشا را خورشيد و داشتند برمي گام ها چمن روي غروب پايان در

 صـالح . ريشـو  مـردان  چون يا و مار هيبت به درختاني. زدند مي پرسه درختان زير گاه. رفت مي

 خـانوادگيش  نـام  ولـي  ناميـد،  مـي  صـلدين  را خـودش  حـاال  انگليس مد از پيروي به كه( الدين

 را آن تجـارتي  مصالح خاطر به تئاتر كارگزار يك بعد، مدتي كه اين تا بود، چمچاواال همچنان

 ي شـعله  جاكارانـدا،  بانيـان،  جـك،  درخـت : بـود  گرفته فرا را ها آن از بسياري نام ،)كرد كوتاه

 درخـت  زنـدگيش،  درخـت  پـاي  نـزن  دسـتم  يا مويي چهويي كوچك هاي بوته چنار، و جنگل

 پـاي  پسـر  و پـدر . بودنـد  روييـده  بود، كاشته پسرش تولد روز خود دست به چنگيز كه گردويي

 مناسـبي  پاسـخ  نسرين ماليم هاي شوخي براي و بودند كرده گم را پايشان و دست تولد درخت

 بدانـد،  را درختان نام كه اين از قبل باغ كه بود درگير انگيز غم تصور اين با صلدين. يافتند نمي



)                   آواي بوف (                                                      آيات شيطاني                                                                           

              

      69  
avayebuf.wordpress.com/ 

 چمچـا  چنگيـز  و. يابـد  بـازش  توانسـت  نمـي  هرگز او كه بود شده گم چيزي و بود بهتري جاي

 مـي  دلسـردش  چنـان  نگاه آن تلخي كه چرا. بنگرد پسر چشمان در تواند نمي ديگر كه دريافت

 گاه كه ساله هجده گردوي درخت كنار از وقتي. شد مي بدل يخي تكه به قلبش گويي كه كرد

 آغـاز  و گذشـت  اسـت  جاري آن در پسرش تنها روح بود كرده تصور دوريشان دراز دوران در

 يعنـي . داد ارايـه  جـدي  و سـرد  تصـويري  وي از و درآمـد  كـار  از نامناسـب  ها واژه كرد، سخن

 شـدنش  تبديل سرانجام ترسيد مي و باشد خواست نمي هرگز كه مردي گونه آن تصوير درست

 .گردد ناپذير اجتناب مردي چنان به

 يـاد  را اش خانواده تحقير كه رفته خارج به اين براي اگر بگو پسرت به": غريد نسرين به خطاب

 كند مي فكر مگر. ندارد بشمارد خوار را او كه اين جز احساسي هم اش خانواده ناچار به بگيرد،

 ايـن  مـن  سرنوشـت  آيـا  ؟]a grand panjandrum[ بـزرگ  هاي پانجاندارم آن از  كيست؟

 "شود؟ نصيبم غريب و عجيب موجودي جايش به و بدهم دست از را پسرم كه است

 ".ام تو مديون هستم هرچه من عزيز، پدر": داد پاسخ پيرمرد به صلدين اما

 و بودنـد  خـاطر  رنجيـده  كماكان تابستان سرتاسر در دو هر. بود خانوادگي گفتگوي آخرين اين

 بيچـاره . بخـواهي  معـذرت  پـدرت  از بايد تو عزيزم. بود بيهوده وساطت براي نسرين هاي تالش

 ننـه  حتـي . كنـد  آشـتي  و بكشد آغوش   در را تو دهد نمي اجازه غرورش اما كشد مي رنج مدام

 مي تن سازش به پدر نه ولي. كردند وساطت پير ي] Vallabh[ واالبه شوهرش و كاستوربا اش

 بابـا . است يكي دوشان هر طبيعت كه است اينجا مشكل": گفت نسرين به كاستوربا. پسر نه داد،

 ".است هم عين جنسشان پسر و

 كـرد  اعـالم  جسـارت  نـوعي  بـا  نسـرين  شـد،  آغاز پاكستان با جنگ كه هنگامي  سپتامبر، ماه در

 نشـان  كـه  ايـن  بـراي ": داد توضيح و كرد خواهد برگزار كماكان را ها شب جمعه هاي مهماني
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 چنگيز ".پردازند نمي دشمني به فقط و دارند هم دوستي توان ها، مسلمان و هندوها هنوز بدهيم

 بـر  گفـت  خـدمتكاران  به عوض در و كرد خودداري مباحثه از و ديد همسرش چشمان در برقي

 آن از شـهر  اجبـاري  خاموشـي  سـاعات  در كـه  كننـد  نصـب  ضـخيم  هاي پرده ها پنجره ي همه

. شـد  ظـاهر  دربـاني  قديميش نقش در بار آخرين براي چمچاواال صلدين شب آن. كنند استفاده

 همان -رسيدند ميهمانان كه هنگامي و پوشيد را شب هاي ميهماني مخصوص انگليسي كت وي

 گذشـته  با تفاوتي اين جز ولي بود نشسته رويشان و سر بر زمان اي نقره گرد كه قديمي ميهمانان

 بـا  هـا،  قـديم  بـراي  دلتنگـي  احسـاس  بـا  تـوأم  را گذشـته  هاي بوسه و ها نوازش همان -نداشتند

. بگويم چه. نازنيني پسر چه. شده بزرگ چقدر ببينيد گفتند مي ها آن. كردند تبرك را جوانيش

 وجـود  هـوايي  حمـالت  خطـر ": بود گفته راديو. بودند جنگ هراس داشتن پنهان تالش در همه

 نوازششـان  يـا  و لرزيـد  مـي  انـدكي  دستشان كشيدند مي دست صلدين موهاي به وقتي و ".دارد

 .بود خشونت به آميخته

 و هـا  قفسه ها، تختخواب زير در پناهگاه جستجوي در ميهمانان و شد بلند ديروقت آژير صداي

 را خـود  داشـت  تـن  بـه  اي روزنامـه  طرح ساري كه چمچاواال نسرين. شدند پنهان ديگر جاهاي

 خاصي اتفاق كرد مي وانمود كه حالي در و يافت تنها گوناگون هاي خوراكي از مملو ميز كنار

 ميهمانـان  بـه  ميز كنار در خود حضور با كوشيد و گذاشت دهان به ماهي اي قطعه است، نيافتاده

 در شد مرگش سبب سرانجام كه اي ماهي استخوان وقتي كه بود اينطور. ببخشد دوباره اطميناني

 با كناري و گوشه در يك هر ميهمانان. برسد دادش به تا نبود آنجا كس هيچ  كرد، گير گلويش

 ي برگشـته  انگلـيس  از صـلدين   دودي، مـاهي  فـاتح  صلدين حتي. بودند كرده قوز بسته چشمان

 پيچيد خود بر زنان نفس  افتاد، زمين به چمچا نسرين. بود كرده گم را پايش و دست نيز متفرعن

 گوسـفندوار  كـه  ميهمانـان  كـرد،  اعـالم  را خطـر  رفع كه آژيري مجدد صداي با وقتي و. مرد و

 بمبئـي  در كـه  شـايعاتي  نَقـل  بـه . يافتنـد  مرده ناهارخوري اتاق ميان در را خود ميزبان بازگشتند،
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 ربـوده  را او ،]khali- pili khalaas[ كـاالس  لـي  پـي  كـالي  يا مرگ ي مالئكه يافت، جريان

   .بود رفته دست از هميشه براي دليلي هيچ بي نسرين واقع در. بود

* 

 ي شـيوه  بـه  مـاهي  اسـتخوان  بـر  غلبه در ناتواني اثر در چمچاواال نسرين مرگ از سال يك هنوز

 زبـان  بـر  اي كلمه قبالً كه آن بي چنگيز كه بود نگذشته بود، خوانده درس خارج در كه پسرش

 دريافـت  اي نامه انگليسي كالج در صلدين. كرد ازدواج ديگر بار باشد، داده هشداري يا آورده،

 منسـوخ  شُـرُف  در كـه  سـبكي  هميشـگي،  تاب و آب از عاري نگارش سبك با پدرش كه كرد

 نوشـته . باشـد  شـاد  بـود  داده فرمان او به برد، مي كار به نگاري نامه در هميشه چنگيز و بود شدن

 دريافــت صــلدين كــه هنگــامي ".آمــده بــاز بــود رفتــه دســت از آنچــه زيــرا كــن شــادي": بــود

 خشـمگين  و ظالمانـه  اي نامـه  و زد سرش به يكباره دارد، نام نسرين نيز جديدش ي مادرخوانده

 آنچـه  با و شود مي يافت پسرها و پدرها ميان تنها كه بود اي گونه به نامه خشونت. نوشت پدر به

 خُـرد  آرواره و زدن مشـت  امكـان  كـه  دارد تفاوت جنبه اين از گذرد مي دختران و مادران ميان

 از كـه  كوتـاه  اي نامـه . نوشـت  پاسـخ  در اي نامـه  بالفاصله چنگيز. است پنهان آن پس در كردن

 تشـكيل  دغـل  و مادرجنـده  حقير، رذل، سانسورچي، نكبت، اوباش، قديمي ناسزاهاي خط چهار

 آمـده  پايـان  در و ".شـود  مـي  اعالم باطل هميشه براي خانوادگي روابط ي كليه لطفاً": بود شده

 ".هستيد عالي سركار امر اين نتايج مسؤول": كه بود

 تحمـل  كـه  كرد دريافت بخشودگي از حاكي ديگري ي نامه صلدين  سكوت، سال يك از پس

 دل درد چمچـاواال  چنگيـز . بـود  نـاگوارتر  قبلـي  ي طردكننده و تهديدآميز ي نامه از برايش آن

 شـيرين  خيلـي  -آه -كه كرد خواهي تجربه را لحظاتي شدي پدر وقتي پسرجان،": كه بود كرده

 ناگهـان،  و كند مي نوازش و نشاند مي زانويش روي را نازنين ي بچه عالقه فرط از انسان. است

 شـايد . كنـد  مـي  خيس را آدم بگويم؟ صراحت با توانم مي -عزيز موجود آن هشداري هيچ بي
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 مـي  ميـان  از بود شده پديدار كه سرعتي همان به بالفاصله، اما بگيرد، فرا را انسان خشم آن يك

 خـود  عمـل  ايـن  از كـه  او نيسـت؟  مقصـر  كـودك  كه فهميم نمي بزرگساالن ما مگر زيرا. رود

 ".ندارد آگاهي

 ظـاهراً  سـكوتي  كوشـيد  بـود  رنجيده سخت شاشو كودك يك با خود ي مقايسه از كه صلدين

 در زيـرا  بـود،  گرفتـه  انگليسي پاسپورت تحصيالتش پايان از قبل او. كند حفظ را منشانه بزرگ

 چنگيز به كوتاه يادداشتي در رو اين از. بود نشده غاز آ قانوني هاي گيري سخت هنوز هنگام آن

 چمچا چنگيز پاسخ. برآيد هنرپيشگي كار جستجوي به و كند اقامت لندن در دارد قصد داد خبر

 نظـر  بـه . بشوي عيار تمام ژيگولوي يك يكبارگي است بهتر": كرد دريافت اكسپرس پست با را

 اي، گرفتـه  مـا  از همه اين كه تو. است داده تغيير كلي به را افكارت و رفته جلدت به شيطان من

 و ذهـن  بـه  يـا  و عزيزت مادر ي خاطره به كشورت، به آيا باشي؟ مديون چيزي كني نمي تصور

ر  بـه  را زنـدگيت  ي همـه  خواهي مي آيا  نيستي؟ مديون خودت روح زيـر  خـودآرايي  و دادن قـ 

 تماشـاي  بـراي  كـه  هـايي  غريبه ي خيره نگاه زير را طاليي مو زنان و بگذراني پرنور هاي چراغ

 هـوش  غـول،  يك بلكه نيستي، من پسر تو بگيري؟ آغوش در اند، داده پول آلودت ننگ اعمال

]ghoul, hoosh[، جـواب  ببيـنم  بگـو ! بشـود  هنرپيشـه  خواهـد  مـي . هسـتي  جهنمي شيطاني يا 

 "بدهم؟ چه را دوستانم

 كـه  حـاال ": بود افزوده بود خلقيش كج از حاكي كه را زير انگيز رقت يادداشت امضا زير در و

 ".كن فراموش را جادو چراغ بردن ارث به خيال اي، يافته را خودت ملعون جن

 * 

 جـن  و شـياطين  ي مسـأله  و نوشـت  مي نامه پسرش براي گاه به گاه چمچاواال چنگيز پس آن از

 پـا  دو دروغي به تبديل نباشد صادق خود با كه مردي": نوشت مي. كرد مي يادآوري را زدگي

 مـن  پسـرم ": نوشت مي احساساتي لحني با يا و ".شيطانند آثار بهترين حيواناتي چنين و شود مي
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 كـرده  حلـول  جسمت در تنها شيطان و ام داشته نگه گردو درخت در سالم و صحيح را تو روح

 مـي  رشد باغ در كه را ابديت روح و بازگرد خانه به شدي خالص شرش از وقت هر پس. است

  ".بازياب كند،

 حـاكي  و آراسته گذشته در كه پدرش خط. بود كرده تغيير ها سال اين طول در ها نامه دستخط

 پـاكي  و سـادگي  بـه  و شده تر آرايش بي و باريكتر شد، مي بازشناخته آساني به و بود اعتماد از

 مـاوراء  جـذب  پيش از بيش پدرش كه شنيد صلدين و نيامد اي نامه ديگر سرانجام. بود گراييده

 خـاطر  ايـن  به شايد. است گزيده عزلت ي گوشه كه يافته شدت چنان كشش اين و شده الطبيعه

 دنيـايي  چنـين  در زيـرا  بگريـزد،  برباينـد  را پسـرش  بودنـد  قـادر  شـياطين  آن هر كه دنيايي از كه

 .يابند نمي امني مكان مؤمنين

 و ماليـم  ي شـيوه  بـه  والدينش. بود گشته صلدين تشويش سبب دوري رغم علي پدر دگرگوني

 بيشتر الهي هر از را چنگيز پدرش كودكي در الدين صالح و بودند مسلمان بمبئي اهالي حال بي

 ديگـر  اكنـون  هرچنـد ( آلـود  كفـر  النوع رب آن پدر، كه اين قبول رو اين از. ديد مي خدا شبيه

 بـراي   كنـد،  مي خم كمر مكه به رو و زند مي زمين به زانو پيري سن اين در ،.)نداشت اي جذبه

 .بود ناگوار سخت خدايش بي پسر

 همـان  با باشد مؤثر بيانش خواست مي كه حالي در و ".است جادوگر آن تقصير": گفت خود با

 اسـير  كه منم اين آيا دو، ي شماره نسرين": افزود مي برد مي كار به پدرش كه پري و جن زبان

 ".نكرده تغيير دستخطم كه من است؟ كرده حلول جسمم در جن و ام شده شيطان

 بـا  همـراه  سـاخته،  خـود  ي هنرپيشـه  چمچا، صلدين سپس و گذشت ها سال. نيامد اي نامه ديگر

 ي نمايشنامه در تا بازگشت بمبئي به] Prospero Players[ پروسرپرو بازيگران تئاتري گروه

 بـا  را صـدايش  صـحنه  روي. كنـد  بـاز  را هنـدي  دكتـر  نقـش  شاو، برنارد جرج اثر ميليونر بانوي
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 كـه  را اي لهجـه  آن و گفـتن  سـخن  شيوه آن  تئاتر، از خارج ولي داد، مي تطبيق نقشش نيازهاي

 دهانش از بارديگر صدا بي و صدادار حروف آن  بود، داده تغيير و انداخته دور به پيش ها مدت

 نيـز  بدنش ديگر هاي قسمت دريافت زودي به و كرد مي خيانت او به صدايش. جهيد مي بيرون

 .ندارند آن از كمي دست

* 

 شخصـي  چنـين  تعبيـري  بـه . كنـد  مـي  ايفا را خالقي نقش بسازد، نو از را خود خواهد مي كه آن

 مـي  او در اي جاذبـه  ديگـر  اي زاويـه  از ولـي . است موجود انگيزترين نفرت و كافر غيرطبيعي،

 بعضـي  كـه  چرا. دهد مي نشان خود از خطر استقبال در كه اي قهرمانانه تمايل و تالش در. يابند

: كنيد بررسي سياسي و اجتماعي ديدگاه از را آن يا و آيند نمي بيرون زنده ي استحاله از ها آدم

 از كـه  دروغينـي  توصيف. آيند در ديگر هيأتي به توانند مي و آموزند مي را آن مهاجرين بيشتر

 خـود . سـازيم  برطـرف  انـد  داده مـا  بـه  كه را ناروايي هاي نسبت اثرات كه اين تا كنيم مي خود

 اثبـات  براي كند، مي خلق را خود كه مردي. امنيتي داليل به هم آن كنيم، مي پنهان را واقعيمان

 آورد مي در را خدا اداي بازهم بگوييد شايد. بياورد ايمان او به كسي كه است نيازمند پيروزيش

. بياوريد ياد به را] Tinkerbell[ زن بند زنك ي قصه و بياييد پايين خط چوب چند كه اين يا و

 شـايد  يا و. آيند نمي وجود به پريان نكنند، شادي و نكوبند هم به را هايشان دست كودكان اگر

 .ديگر است همين انسان: بگوييد سادگي به

 حدس درست بله. هست نيز ديگري به ايمان محتاج بلكه بياورند، ايمان او به كه دارد نياز تنها نه

 .عشق: ايد زده

 موهايشـان  بـه  هنـوز  هـا  زن كـه  دورانـي  ،٦٠ ي دهـه  پايان به مانده روز نيم و پنج چمچا صلدين

 از مملـو  سـالني  ميـان  در او. شد آشنا] Pamela Lovelace[ الوليس پمال با بستند، مي روبان

 مـي  درخشـان  بسـيار  درخشـان،  ديـدگاني  بـا  را صـلدين  و بـود  ايستاده تروتسكيست هنرپيشگان
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 را ميهمـاني  ديگـري  مـرد  با او و گرفت انحصار در شب تمام لبخندش با را او صلدين. نگريست

 پمال لطيف پوست و كمر باريكي لبخند، چشمان، خواب تا بازگشت خانه به ناچار. گفت ترك

 مـي  تسـليم  ميلي بي با را هايش گنجينه انگلستان. بود پمال دنبال به تمام سال دو صلدين. ببيند را

 و گشـته  سرنوشـتش  امانتـدار  زن كه دريافت بود شگفتزده شكيبايي همه اين از خود كه او. كند

 رو اين از. رفت خواهد باد بر كرده خود ساختن و تغيير براي كه زحماتي ي همه نشود، رام اگر

 ايسـتگاه  در هـا  شـب  نيمـه  كـه  اي قاليچـه  پيچيدنـد،  هم در پمال سفيد ي قاليچه روي كه همين

 اجـازه  ايـن  من به": افتاد التماس به خورد، مي چشم به صلدين لباس روي هايش كرك اتوبوس

 ".كن باور. اي بوده انتظارش در كه همانم من. بده را

 اين از قبل صلدين. است كرده باورش كه گفت و داد اجازه قبلي ي مقدمه هيچ بي شبي ناگهان

 پمال. بخواند را افكارش چگونه نياموخت هرگز اما كرد، ازدواج او با بدهد عقيده تغيير پمال كه

: گفت مي. بشود بهتر حالش تا كرد مي قفل خود روي به را خواب اتاق در بود غمگين وقت هر

 مـي  صـدف  را او صـلدين  ".ببينـد  حالـت  آن در مـرا  كسـي  ندارم دوست. ندارد ارتباطي تو به"

 اي خانـه  در بعـداً  زمـين،  زيـر  يـك  در اوايـل  كه مشتركشان زندگي ي بسته درهاي بر او. ناميد

 بـاز  را در دارم، دوسـتت ": كوبيـد  مـي  مشت گذشت مي مجلل عمارتي در سرانجام و كوچك

 شـديد  چنـان  آورد، دسـت  بـه  دوباره اطميناني خود در كه خاطر اين به بيشتر صلدين نياز ".كن

 پمـال  فهميـد  نمي. نيافت در بود، نهفته كننده خيره لبخند آن در كه را اي نااميدي هرگز كه بود

 در غرق دو هر مادرش و پدر كرد فاش وقتي و. شود مي پنهان ندارد درخشيدن توان هرگاه چرا

 بـالغ  تازه پمال. بود شده دير خيلي ديگر اند، كرده خودكشي قمار در باخت از ناشي هاي بدهي

 بـه  بايـد  كه زني طاليي، دختر را او كه صدايي. ماند تنها صدايش اَشرافي آهنگ با كه بود شده

 حتـي  مـادرش  و پدر. بود گمگشته و كس بي موجودي او كه حال. نماياند مي كرد حسادت او

 واضـح  پـس . باشند شكيبا رشد سن به دخترشان رسيدن تا كه بودند نداده را اين زحمت خود به
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 ايـن  در كـه  دمي هر و نداشت نفس به اعتماد هيچ او رو اين از و داشتند، دوستش چقدر كه بود

 هفتـه  گـاه  و زد مي لبخند هميشه سبب همين به و بود، هراس و بيم از آكنده گذرانيد مي جهان

 الشـه  آشغال، تكه يك كرد مي احساس و لرزيد مي و بست مي خود روي بر را در بار يك اي

  .ندارد خوردن براي فندق كه است ميموني يا و محتوا بي اي

 كـه  فهميـد  صـلدين  سـال  ده از بعـد  ولـي  دانسـت  مـي  مقصر را خود پمال. نشدند دار بچه ها آن

 نمي ياد به درست كوتاه، يا بودند دراز يا هايش كروموزوم. است نقص دچار هايش كروموزوم

 شـكل  بـه  كـه  بـود  بخـت  ياري به ظاهراً و بود برده ارث به ژنتيك طور به را نقص اين او. آورد

 ايـن  امـا . بـود  نيامـده  در كـار  از اي الخلقه ناقص و غريب و عجيب موجود و مانده زنده فعليش

 سـادگي  بـه  و نداشتند جوابي پزشكان  يك؟ كدام از مادر؟ از يا بود برده ارث به پدر از را نقص

 مردگـان  سـر  پشـت  باشـد  هرچه. شمرد مقصر را يك كدام الدين صالح كه زد حدس توان مي

 .زد حرف نبايد

  .ساختند نمي هم با شوهر و زن ها تازگي

  .دم همان نه اما انديشيد موضوع اين به بعدها او

 نداشـتيم،  فرزنـد  كـه  خـاطر  اين به شايد. بود افتاده انداز دست به ما زندگي گفت، خود با بعدها

 خشونت تقالي آن از دوران آن در... هم شايد و بوديم، شده دور همديگر از رفته رفته هم شايد

 چشـمان  بـا  و گرفـت  مـي  نديـده  را فروخورده هاي ستيزه و خراش همه آن و گرداند مي رو بار

  .آيد باز پمال لبخند تا كشيد مي انتظار بسته

 را درخشان اي آينده تا كوشيد و شمرد جايز را شادي درخشان قلب اين لبخند، اين به اعتقاد او

 بـه  هندوستان به سفر هنگام. بخشد واقعيت آن به خيال، آن باور با و كند مجسم دوشان هر براي

 بحث ام، آورده شانس كه البته. ام آورده شانس من. انديشيد مي زني چنين داشتن شانسي خوش
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 سـال  ي پرسايه راه آن بود خوش چه و. هستم دنيا ي حرامزاده ترين شانس خوش من. ندارد هم

  .پمال ماليم و نجيب حضور در پيري و عمر انداز چشم يافت، مي امتداد برابرش در كه ها

 و چهـل  كـه  بـود  نزديـك  ناچيز و ساختگي واقعيت اين باور به و كرده تلقين خودش به چنان او

 اولـين  خوابيـد،  مـي ] Zeeny Vakil[ وكيل زيني با وقتي بمبئي، به رسيدن از بعد ساعت هشت

 حـال  بـي  بـازي  عشـق  شـروع  از قبل بله،. رفت هوش از كه بود اين شد نازل سرش بر كه باليي

 حركـت  راست چشم از انگار كه بودند متضاد چنان رسيد مي مغزش به كه هايي پيام آخر. افتاد

  .ديد مي راست سمت به لغزيدن حال در را آن چپ چشم از و چپ سمت به را جهان

* 

 بـا  ميليـونر،  بـانوي  نمـايش  پايـان  در اول، شب كرد، بازي عشق او با كه هندي زن نخستين زيني

 سـال  همـه  ايـن  كـه  انگـار  شد، مخصوص كن رخت وارد هوا بي زيرش صداي و اپرايي بازوان

 طـول  تمـام  در مـن  خـودت،  جـان  بـه . اسـت  كننده مايوس سال همه اين"...ها سال. بود نگذشته

 گفـتم  مي دلم توي. ديگر سلرز پيتر عين. بخواني را من بر واي آهنگ تو كه بودم منتظر نمايش

 الويس اداي اسكواش راكت با آيد مي يادت بگيرد؟ ياد را نت يك خواندن توانسته ببينم بگذار

 در چيست؟ ديگر اين ولي. ديگر بود بازي خُل اما. عزيزجان بود بامزه خيلي آوردي؟ مي در را

 ايـن  دسـت  از را خـودت  تـواني  مـي  كـن،  گـوش  درك، بـه . ندارد وجود آوازي كه نمايشنامه

 "اي؟ كرده فراموش را بودن ما با نكند. باشي ها محلي ما با و كني خالص سفيدها

 را موهـايش  و داشـت  باريـك  چـوب  مانند پيكري كه آورد مي خاطر به نوجواني در را زيني او

 كوتـاه  اريـب .[ م. شـد  معـروف  ٦٠ ي دهـه  در كه انگليسي مشهور طرح] Quant كُوانت مدل

 بـار  يـك . پـروا  بـي  و شـرور  دختـري . شد مي كج موها مخالف جهت در لبخندش و بود كرده

] Falkland Road[ فالكلند خيابان هاي كافه آن از بدنام،] adda[ آداي يك به خنده محض
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 كـه  پاانـدازهايي  سـرانجام  كـه  بود نوشيده كوكاكوال و بود كشيده سيگار و نشسته آنقدر و رفته

 كـار " آخـر . كـرد  خواهنـد  كـاردي  را اش چهـره  كـه  بودند كرده تهديد چرخاندند مي را كافه

 از را اش خيره نگاه رساند، مي آخر به را سيگارش كه حالي در زيني. بود قدغن كافه در "آزاد

 چنـد  و سـي  در حـاال . بـود  ديـوانگي  هـم  شـايد . گفت ترك را كافه پروا بي و نگرفت بر ها آن

 بي براي و ديد مي مريض كندي بريج بيمارستان در رسانده، پايان به پزشكي تحصيالت سالگي

 و چشمان گفتند مي كه ناپيدا ابري رسيدن خبر شنيدن محض به. كرد مي كار شهر هاي خانمان

 زينـي . اسـت  هـا  امريكايي كار گفتند مي. بود رفته] Bhopal[ بوپال به كند، مي نابود را ها ريه

 بـود  نوشته اصالت ي كننده محدود ي اسطوره ي درباره كه كتابي شهرت و بود نيز هنري منتقد

 فولكلوريـك  زندان همان جز چيزي بحث مورد اصالت اين مگر ولي. كرد بيني پيش شد مي را

 كـه  اين نه مگر. سازد آن جايگزين را تاريخي معتبر التفاتي اخالق نوعي بود كوشيده او كه بود

 اش انـدازه  كـه  لباسـي  هـر  كـردن  قرض هم آن بود؟ گرفتن قرض مبناي بر ملي فرهنگ سراسر

 را "خـوب  هنـدي  تنهـا " عنوان زيني. بود عنوانش خاطر به بيشتر كتاب شهرت اما. باشد مناسب

 ايـن  منظـور ": گفـت  داد مـي  چمچا به را آن از نسخه يك وقتي. بود كرده انتخاب كتابش براي

 بـودن  هنـدي  درسـت  و خوب طريق يك تنها چرا. است مرده هندي خوب هندي تنها كه است

 هنـدي  همگـي  مـا  واقـع  در. نيسـت  هندو بنيادگرايي همان جز چيزي فكر طرز اين دارد؟ وجود

  ".بقيه از بدتر بعضي هستيم، بدي هاي

 خشـك  چـوب  مثـل  بـدني  ديگـر  پريشـان  بلنـد  موهاي با امروز زيني. بود شكفته اينك زيباييش

 حـال  از صـلدين  و بودنـد  رختخـواب  در آمـد،  كـن  رخت به كه اين از بعد ساعت پنج. نداشت

 ".نه يا است گفته مي راست كه نفهميده هرگز او": گفت زيني شد بيدار وقتي. بود رفته

 مـي  پـس  را تـو  مـا  آقـا . اسـترداد " گفت مي. ساخت اي پروژه خود براي صلدين از وكيل زيني

 مانند او. ببلعد زنده زنده را او مقصود، به رسيدن براي خواهد مي زيني انديشيد مي گاه ".گيريم

 آدميـزاد  قرباني گوشت] long pork درازش خوك صلدين و كرد مي بازي عشق آدمخواران
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 او از. بـود . [م. نـزي  پلـي  آدمخـواران  اصـطالحات  از. خورنـد  مـي  جشـن  هنگام آدمخواران كه

 زينـي  "اسـت؟  شده محرز آدمخواري به تمايل و خواري گياه ميان ارتباط كه داني مي": پرسيد

 بعضـي ": داد ادامـه  صـلدين . داد منفـي  پاسخ سر با خورد، مي ناهار جاي به را اش برهنه ران كه

 كـه  شـود  مـي  خـون  در خاصـي  بيوشيميايي مواد ترشح سبب گياهان مصرف در افراط ها وقت

 زينـي، . زد را كجـش  لبخنـد  و كـرد  نگـاه  بـاال  به زن ".آورد مي وجود به خواري آدم تخيالت

 عرفـان  و طلبي صلح و هستيم خوار گياه ملّتي ما. است ها حرف آن از": گفت زيبا آشام خوش

 ".دانند مي همه را اين. است فرهنگمان جزو

 كـه  بـاري  اولين. است چيني ظرفي زن انگار كه كند رفتار احتياط با چنان بود ناچار او مقابل در

 از گـاوميش  شـير  غلظـت  و رنـگ  بـه  انگيـزي  شگفت و گرم هاي اشك كرد لمس را اش سينه

 مـي  آمـاده  شـام  براي كه مرغي چون را مادرش بدن چگونه كه بود ديده او. زد فواره چشمانش

 او. بـود  رفتـه  پـيش  سـرطان  هـم  باز و. راست ي سينه بعد و چپ ي سينه اول. بودند بريده كنند،

 تبـديل  ممنوعـه  اي منطقه به را هايش پستان مرگ اين تكرار وحشت و بود مادرش مرگ شاهد

  .گريست مي شير چشمانش از اما نداشت فرزند او. باك بي زيني پنهان هراس. بود كرده

 چه داني مي تو": زدن سركوفت به كرد شروع و برد ياد از را ها اشك بازي، عشق اولين از پس

 ي لهجـه . اي شـده  انگليسي پاك. هستي فراري سرباز يك مثل تو. گويم مي بهت حاال هستي؟

 كنـي  مـي  فكـر  خـودت  كـه  هـم  خـوبي  آن به تازه و پيچي مي دورت پرچمي مثل را آنچنانيت

 ".بابا است، مصنوعي سبيل يك مثل لقد، مي گاهي نيست،

 را آن چگونـه  دانسـت  نمـي  ولـي  "...من صداي است، افتاده عحيبي اتفاق": بگويد خواست مي

  .داشت نگه را زبانش كه بود اين. كند بيان

 سـال  همـه  ايـن  از بعـد  تو مثل هايي آدم": كشيد خُرناسه بوسيد مي را اش شانه كه حالي در زن

 مـا  كـه  بگـويم  بگـذار  جـان  بچـه  خـوب، . هستيد كي كنيد مي فكر نيست معلوم و گرديد برمي
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: گفـت  صـلدين . بـود  درخشـانتر  هـم  پمال لبخند از لبخندش ".نداريم خوبي نظر شماها به نسبت

  ".اي نداده دست از را بيناكايت لبخند تو زيني راستي"

 شـده  فراموش پيش ها مدت كه خميردنداني تبليغاتي آگهي  بود؟ آمده كجا از ديگر اين. بيناكا

 ات سـايه  مراقب. باش مراقب چمچا. دادند مي لو را او آشكارا كه صدادار حروف هم باز و بود

  .آيد مي پيت سر پشت از كه سياهي آن. باش

 جـوان  فيلمسـاز  يـك . آمد تئاتر به بودند دنبالش دوستان از تن دو كه حالي در نمايش دوم شب

 راه هنگـام  كـه  صـولت  نهنـگ  مـردي  ،]George Miranda[ ميراندا جرج نام به ماركسيست

 تكان تكان اش پرلكه ي جليقه زده، باال را كوتاهش هاي آستين و كشيد مي لخ لخ را پاها رفتن

 گانــدي بــوپن دوم. بودنــد كشــيده مــوم نظــاميش انگيــز شــگفت ســبيل نــوك بــه و خــورد مــي

]Bhupen Gandhi[، تا اش چهره ولي شده سفيد زود موهايش كه بود نگار روزنامه و شاعر 

 زودبـاش ": گفـت  زينـي . داشـت  كودكانه معصوميتي داد، مي سر را اش زيركانه ي خنده وقتي

 شـرم  ها آسيايي اين": چرخيد همراهانش سوي به ".بدهيم نشانت را شهر خواهيم مي بابا، ساالد

 ".ماند مي كاهو مثل صلدين. ندارند

 بـه  را موهـايش . بـود  آمده اينجا به تلويزيون گزارشگر يك پيش روز چند": گفت ميراندا جرج

 صـيغه  چـه  نفهميـدم . است] Kereeda[ كريلدا نامش گفت مي و بود آورده در صورتي رنگ

  ".بود اي

 زندگي دنيا اين در انگار كه است ساده و صاف آنقدر جرج كن، گوش": بريد را حرفش زيني

 Miss[ سينگ دوشيزه آن. شويد مي تبديل عجيبي موجودات چه به شما داند نمي او. كند نمي

Singh[، خليدا اسمت گفتم او به. دارد اي اندازه چيز هر آخ ]Khalida [ ،دلـدا  وزن بـه  اسـت 

]Dalda [نـام . كنـد  تلفـظ  را آن توانسـت  نمـي  هـم  بـاز  اما. است پز و پخت ي وسيله نوعي كه 

 زدم، حـرف  هـا  محلـي  ايـن  مثل هم باز. نداريد فرهنگ اصالً شماها، مثل هايي تيپ. را خودش
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. كـرد  نگـاه  شـاد  و گـرد  چشـمان  با يكباره و است رفته تند خيلي كرد احساس دم در "نه؟ مگر

 جـرج  و ".نكـن  تحكـم  او بـه  قـدر  ايـن . زينـت  كـن  بس": گفت آرامش صداي با گاندي بوپن

 ".بود شوخي فقط شما، جان نداشتم منظوري": كرد من من شرمگين

 بـه  مـا . دانـي  مـي  كه خودت. است هندي از پر دنيا زيني": داد را جوابش و زد پوزخندي چمچا

 جا امين ابدي يخچال در را سرمان كه اين يا و شويم مي تعميركار استراليا در. رويم مي جا همه

 جنـوبي،  هنـد . اسـت  هند بروي هرجا و گفت مي راست كلمب كريستف هم شايد. گذاريم مي

 ايـن  و دهـيم  مـي  نشان بزرگ كارهاي در ما كه تهوري همه اين به نسبت بايد تو. شمالي غربي،

 هنـدي  مـا  كـه  است اينجا مشكل اما. باشي داشته غرور داريم مرزها از شدن رها در كه اي شيوه

 "بـود؟  چـه  اي نوشـته  كـه  كتـابي  آن اسـم . كني عادت ما به است بهتر پس. نيستيم تو مثل هايي

. مـن  سـاالد  هـاي  حـرف  ايـن  بـه  كنيـد  گوش": گفت و انداخت او بازوي زير را بازوانش زيني

 مرتبـه  يـك  حـاال  باشـد  هـا  سفيدپوسـت  مثـل  كه اين براي تالش عمر يك از بعد. بدهيد گوش

 زنـده  وجـودش  در چيـزي  يـك . هسـت  اميـد  هم هنوز شود مي معلوم. بشود هندي كرده هوس

. كنـد  مـي  رشـد  درونـش  در بـرهم  و درهـم  چيزي و شود مي سرخ كرد احساس چمچا ".است

 .ريخت مي هم در را چيز همه هندوستان

 را تـو ": افـزود  رفت مي فرو پوستش در كارد مثل اش بوسه و بوسيد مي را او كه حالي در زيني

 مـا  از وقـت  آن و چـاپلوس  آقـاي  گـذاري  مي را خودت اسم تو. ايواهللا كه واقعاً چمچا، خدا به

 "نخنديم؟ داري توقع

 * 

 و شـده  سـاخته  خـدمتكار  فرهنگـي  بـراي  كـه  ماشـيني  زينـت،  ي قراضـه  اتومبيل هندوستان، در

 ي حلقـه  مانند شب كرد احساس بود، جلو هاي صندلي از اعالتر آن عقب هاي صندلي روكش
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 بـي  و محـض  حضـور  رفته، ياد از عظمت آن با هندوستان. گيرد مي ميان در تنگ را او جمعيت

 اهـالي  بـه  شـبيه ] hirja[ هيرجـايي . طلبيـد  مي آوردي هم به را او اش شده تحقير و كهن نظمي

 بـا  و برخاسـت  داشت دست در سر سه اي نيزه كه هند انگيز شگفت زنان از يكي چون آمازون،

 بـه  چمچا گذشت، مي مقابلشان از كه هنگامي. داد ايست ترافيك به دستش امپراتوروار حركت

 اسـرارآميزي  طـور  بـه  كـه  اي هنرپيشـه  فرشته، جبرئيل تصوير. ماند خيره مردنما زن آن چشمان

 يـا  و سـيگار  تبليغـات  صـدا،  و سـر  ريـز،  خُـرده  آشـغال، . پوسـيد  مي ديوارها بر بود، شده ناپديد

 پانامـا، " -تـر  عجيـب  هـم  آن از و ".بخشـد  مـي  رضـايت  عمل مردان به -قيچي": چون تبليغاتي

 ".است هندوستان زيباي اندازهاي چشم از جزيي

 را اتومبيل زيني. داشت را تيز استريپ هاي كاباره سبز هاي نئون كيفيت شب "رويم؟ مي كجا"

 هرگـز  كه چند هر. خودت شهر. شناسي نمي را بمبئي كه تو آخر نه؟ اي شده گم": كرد پارك

 مثل پوينت اسكاندال در سكونت. نيست كودكي رؤياي جز چيزي تو براي بمبئي. نبوده شهرت

 تنهـا  نـدارد،  وجود] bustee,sirree[ سيري و باستي كه آنجا در. است ماه ي كره در زندگي

 نمـي  سـراغتان ] Shiv Sena[ شيوسـنا  هـاي  آدم آيـا . است خدمتكاران مخصوص قسمت يك

 داتا مردند؟ مي گرسنگي زا بافي پارچه اعتصابات در ها همسايه آيا بياندازند؟ راه دعوا تا آمدند

 كـه  بـودي  ساله چند نينداخت؟ راه به تظاهرات تان خانه مقابل چه؟] Data Samant[ سمانت

 حركـت  راننـده  و اتومبيل با كه اين جاي به وقتي مرتبه اولين ديدي؟ را سنديكا اعضاي از يكي

 پريسـتان  نبـود،  بمبئـي  آنجـا  ولـي  عزيـزم،  بـبخش  داشـتي؟  سـال  چنـد  شـدي  سـوار  قطار كني،

]Peristan [بود عجايب سرزمين يا." 

 "بودي؟ كجا ها وقت آن خودت تو و": گفت صلدين

 ".بودم همانجا هم من": داد پاسخ خشم با او و
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 اصـل  و اسـت  نزديـك  بـودا  ديـن  به كه هندي هاي كيش از يكي نام] چين معبد. ها كوچه پس

 هـاي  كيسـه  در را قديسـين  هـاي  مجسمه و بود تعمير دست در.[ م. است آزاري بي آن نخستين

 از پـر  اي روزنامـه  سـيار  فـروش  روزنامـه  يـك . نريزد رويشان رنگ كه بودند پيچيده پالستيكي

 ي شـيوه  بـه  گاندي بوپن. آهن راه ي فاجعه: بود گذاشته نمايش به را انگيز وحشت هاي عكس

 بـه  تصـادف  از پس بودند مانده زنده كه مسافراني گويا. كرد صحبت به شروع آميزش ي زمزمه

 اهـالي  بـا  ساحل نزديكي در و) بود شده پرت پلي روي از قطار( كرده شنا رودخانه ساحل سوي

 نگه آنقدر و داده هل آب زير به را برگشته بخت مسافران دستجمعي كه بودند شده روبرو دهي

 .بودند دزديده را هايشان لباس وقت آن و بودند شده خفه همگي تا بودند داشته

 وحشـي  را ما كه كسي زني؟ مي او جلوي را ها حرف اين چرا. ببند را دهانت": كشيد داد زيني

  ".داند مي مانده عقب و

 در. شـود  سـوزانده  نزديكـي  آن در كريشـنا،  معبـد  در تـا  فروخت مي صندلي چوب فروشگاهي

 مـي  فـروش  بـه  نيز بيند مي را جا همه و چيز همه كه كريشنا سفيد و صورتي لعابي چشمان آنجا

 ".است زياد اندازه از بيش ديدني چيزهاي كه است اين حقيقتش". رسيد

* 

 داداهـا  با تماس هنگام سينما كار با رابطه در جرج كه رفتند شلوغي] dhaba[ دهاباي به همگي

]dada [ميــزي پشــت. كــرد مــي آمــد و رفــت آن بــه لــذت و هــوس تجــارت گرداننــدگان يــا 

 زينــي. افتادنــد هــم جــان بــه زده مــي بــوپن و جــرج و نوشــيدند تيــره رم و نشســتند آلومينيــومي

 مـرد  دو. پـول  بـي  و خورند مشروب دوشان هر": كرد بدگويي دوستانش از و نوشيد كوكاكوال

 بـي . دهنـد  مـي  هـدر  را لعنتيشـان  عمـر  و كنند مي آمد و رفت بدنام هاي كافه به كه آزار همسر

 اسـت،  پـايين  قـدر  ايـن  محلي محصوالت سطح وقتي. شكرم كردم انتخاب را تو كه نبود جهت
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 ".شود مي عالقمند خارجي اجناس به آدم

 تفسـير  بلنـد  صـداي  بـا  را آهـن  راه ي فاجعـه  اكنـون  و بـود  رفتـه  بوپـال  بـه  زينـي  بـا  قـبالً  جرج

 نيسـت،  واقعـي  مكـان  يـك  ما ديدگاه از امريكا چيست؟ ما براي امريكا": كرد مي ايدئولوژيك

 را آن تـوانيم  نمـي  مـا . ناپيـدا  قـدرتي . آن شـكل  خالصـترين  در قدرت است، قدرت سمبل بلكه

 يونيـون  شـركت  ادامه، در و ".نيست هم گريزي راه. آورد مي در را پدرمان قدرت آن اما ببينم،

 بـه  را هـا  حرامـزاده  خودمان ما": كرد مي مقايسه ترويا اسب با را] Union Carbide[ كاربايد

 شـده  پنهـان  شـب  انتظـار  در كـه  بـود  دزدي چهل مثل درست قضيه. كرديم دعوت مملكت اين

. گ رجيـو  آقـاي   داشتيم؟ را كي. نداشتيم بابا علي كه ما ولي": كشيد فرياد وقت آن و ".بودند

 "را؟

 ادامه در خورد، مي تلوتلو كمي كه حالي در و پاخاست به مرتبه يك گاندي بوپن لحظه اين در

 نظـر  از": گفـت . بـود  رفتـه  جلدش به شيطان انگار كه داد سخن داد چنان دوستش هاي گفته ي

 خودمـان  كـرده  قلمداد مقصر را ها خارجي هميشه ما. باشد خارجي دخالت تواند نمي مسأله من

 مـي  معـذرت . ديگـري  ي دره جهـنم  يـا  پاكستان يا امريكاست كار كار يا هميشه. بخشيم مي را

 كشـتار . كرد شروع آسام از بايد. گردد برمي آسام به چيز همه من ي عقيده به اما جرج، خواهم

 بـراي  كه سربازاني چون ترتيب، و نظم با كه كودكان جسدهاي هاي عكس ".گناه بي هاي آدم

 برخـي  بـه . بودنـد  مرده تا بودند زده كتك آنقدر را ها آن. بود شده چيده شوند آماده رفتن سان

 بـه  را مـرگ  صـفوف  آن چمچـا . بودند بريده چاقو با را ديگر برخي گردن كرده، پرتاب سنگ

 . آورد نظم به را هند بود قادر وحشت و ترس تنها گويي. آورد خاطر

 اگـر  و گناهكاريم آسام مورد در همگي ما": گفت سخن وقفه بي تمام ي دقيقه نه و بيست بوپن

 صـحبت  ".بناميم متمدن را خود توانيم نمي نگيريم گردن به را كودكان كشتار گناه تكمان تك

 اما  بود، شده خم خطرناكي وضع به بدنش و شد مي بلندتر صدايش و نوشيد مي رم شتابان كنان

 سـاكت  بـراي  نكـرد،  حركتـي  سـويش  بـه  كـس  هـيچ  بـود،  رفته فرو سكوت در سالن كه اين با
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 فسـاد  و زدن تيـر  كـردن،  كور" ي جمله اواسط در. نكرد خطاب مست را او و نكوشيد كردنش

 .شد خيره ليوانش به و نشست سنگين "...كه كنيم مي فكر ما روزانه،

 بايد آسام": زد فرياد. برخاست مخالفت به سالن دور هاي گوشه از يكي از جواني هنگام اين در

 بـه  ديگري مرد و ".كرد مي حكم چنان اقتصادي مسايل آنجا در شود، درك سياسي ديدگاه از

 قصـد  بـه  را اي بچـه  دختر مردي دليل چه به اين توضيح از مالي مشكالت": برآمد گويي پاسخ

 اسـت  معلـوم  انديشـي،  مي چنين اگر": داد پاسخ ديگري هم باز و ".است قاصر زند، مي كشت

 اقتصـادي  مشـكالت  دانند نمي رمانتيك هاي آدم ،]salah[ صالح اي نكشيده گرسنگي هرگز

 محكـم  را گيالسش چمچا و گرفت باال هياهو ".كند مي زنده انسان در را حيواني خوي چگونه

 مـي  اش شانه به ها شانه. زد مي چشم توي طال هاي دندان برق. شد مي غليظتر گويي هوا. فشرد

 هاي تپش آن اش سينه در و شد مي سرب غلظت به هوا رفته رفته زد، مي سقلمه ها آرنج ساييد،

 خـوب  حالـت ": بـرد  بيرونش كشان كشان و گرفت را دستش مچِ جرج. بود شده آغاز ناهمساز

 آرام و كـرد  پـر  شـب  از را هـا  ريـه  داد، تكـان  سـري  صلدين ".بود شده سبز است چهره است؟

 پايـان  از بعـد  معمـوالً  كـه  اسـت  اين دارم من كه غريبي عادت. واماندگي و رم": گفت. گرفت

 بـه  قبالً بود بهتر. خورد مي هم به تعادلم اوقات بيشتر. دهم مي دست از را اعصابم كنترل نمايش

 ديـده  همدردي از بيش چيزي چشمانش در و داشت صورتش به چشم زيني ".افتادم مي فكرش

 چيزهـايي  يـك  بـاألخره ": گفت مي نگاهش خيرگي. سخت و پيروز درخشنده، حالتي. شد مي

 ".بود رسيده وقتش ديگر. شد دستگيرت

. كنـد  مي پيدا مصونيت آن به نسبت سالي ده شود، مي مبتال تيفوييد به كه كسي انديشيد، چمچا

 مـي  را واقعيت اين بايد. شود مي ناپديد خون در مدافع مواد سرانجام و نيست ابدي چيز هيچ اما

 مـي  را هندوسـتان  واقعيـت  تحمـل  تـوان  وي به كه را اي كننده مصون مواد خونش كه پذيرفت

  .شود مي ناشي روح از كه است اي بيماري اين قلب، تپش و رم. است داده دست از  بخشيد،
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  .بود رسيده فرا خواب ساعت اينك

 هـاي  مـدال  بـا  كـه  هـايي  عـرب  بـا  هتـل،  فقط هتل، هميشه. نكرد دعوت اش خانه به را او زيني

 بكنـد،  را هايش كفش كه آن بي. خرامند مي كوريدورها در دست به قاچاق ويسكي گردنشان،

 قديفـه  زن. نهاد چشمانش روي بر را ساعدش و شد دراز تخت روي باز ي يقه و شل كراوات با

 اتفـاقي  چه امشب بگويم بگذار": بوسيد را اش چانه و شد خم رويش به پوشيد، را هتل سفيد ي

 ".شكستيم را تو الك امشب ما. افتاد برايت

. اسـت  همـين  بود الك داخل آنچه. كن نگاه درست پس خوب": نشست و برخاست خشمگين

 مـي  صـحبت  هندوسـتاني  زبان به وقت هر روزها اين. شده ترجمه انگليسي زبان به كه اي هندي

 در بـود،  كـرده  اختيـار  كـه  دومـي  زبـان  گرفتار ".همينم من. كنند مي نگاهم ادب با مردم كنم،

 بـا  كـردي،  عبـور  آينـه  ميـان  از وقتـي . بـازنگرد  ديگـر : شـنيد  مي را شوم اخطاري هند، هياهوي

 ات قطعـه  قطعـه  شايد آينه. داري برمي عقب به گامي اي گذرانيده سر از كه خطري ي مشاهده

  .كند

 احسـاس  بـوپن  به نسبت چقدر امشب داني نمي": گفت آمد مي رختخواب به كه حالي در زيني

 گرم قدر اين كرد؟ آغاز را بحثي چنين و شد وارد باري به توان مي كشور چند در. كردم غرور

 مـي  تـرجيح  را يكـي  ايـن  مـن . جـان  چاپلوس خودت، مال تمدنت. احترام همه اين با و جدي و

  ".دهم

 از. بيايـد  ديدنم به خبر بي و زده سر كسي ندارم خوش من. بردار سرم از دست": افتاد التماس به

 نمـاز  تـوانم  نمـي  ام، كـرده  فراموش را] kabaddi[ كابادي و آجر هفت رسم و راه گذشته آن

 اگـر  ام، يافته پرورش كه شهري اين در و است چگونه] nikah[ نكاح مراسم دانم نمي  بخوانم،

 زيـرا  كنـد،  مـي  دچـار  سرگيجه به مرا و نيست من ي خانه اينجا. كنم مي گم را راهم بمانم تنها

 ".اندازد مي دوران به را سرم و لرزاند مي را دلم محيط اين. نيست خانه و است خانه شبيه
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 بـدبخت . بشـو  سابق مثل و بده تغيير را خودت. احمق يك. نيستي بيش احمقي تو": زد فرياد زن

 تـا  كنـد  اغـوا  را او خواسـت  مي كه اي دريايي پري بود، گرداب چون او ".تواني مي تو. ديوانه

 نمـي  او و بـود  برجـاي  آن از اي سايه تنها اينك و بود مرده خود اين اما. بازيابد را قديمش خود

 اسـتفاده  آن از داشـت  خيـال  او و بود بغلش كيف در لندن به بازگشت بليت. باشد شبح توانست

 .كند

 * 

 تـو ": گفت صلدين بودند، كشيده دراز يكديگر كنار خواب بي كه هنگامي صبح، هاي نرديك

 را چيـز  همـه  كـه  اي بـوده  دور اينجا از آنقدر تو": كشيد خُرناسه زيني "نكردي؟ ازدواج هرگز

 بـه  را مالفـه  كـرد  مي خم را پشتش كه حالي در ".سياهم من بيني؟ نمي مگر. اي كرده فراموش

 دره دزدان ي ملكـه  دوي، فـوالن  كه هنگامي": سازد نمايان را وافرش زيبايي تا انداخت كناري

 بودنـد  كـرده  چـاپ  را هـايش  عكـس  كـه  هـا  روزنامـه  كنـد،  تسليم را خود تا گفت ترك را ها

 خيلـي  را او و كشـيده  نـابودي  بـه  بودنـد  سـاخته  ايـش  افسانه زيبايي ي درباره كه را اي اسطوره

 هندوسـتان  شـمال  در تيـره  پوسـت . كردنـد  توصـيف  "خاصـي  جذابيت بدون و معمولي ساده،"

  ".كنم باور را چيزي چنين باش نداشته انتظار. كنم نمي فكر": گفت صلدين ".ندارد تعريفي

 مي ازدواج كي. اي نشده تبديل كامل احمق يك به هنوز شود مي معلوم. نيست بد": خنديد زن

 "!داشتم كار من خواهد؟

 چطـور  خانمـت  و تـو  ببيـنم،  بگـو  حـاال  خُـب ": بود شده هم ثروتمند بلكه كرده، ازدواج تنها نه

 آنجـا  در اخيـراً  امـا ]. Notting Hill[ هيل ناتينگ در طبقه پنج اي خانه در "كنيد؟ مي زندگي

 اكتفا استريو دستگاه و ويدئو به هميشه مثل دزدها ي دسته آخرين زيرا كرد، نمي امنيت احساس

 جايي در زندگي. بود كرده احساس كم كم. بودند ربوده نيز را نگهبان لوي شين سگ و نكرده
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 محـل  قـديم  رسم يك اين بود گفته پمال. نيست ممكن ربايند مي نيز را حيوانات جنايتكاران كه

 روزگـار  تـاريكي،  عصـر  كهـن،  دوران به تاريخ پمال براي( قديم روزگار در بود گفته او. است

 خـوب  شده ربوده حيوانات ،)شد مي تقسيم حال زمان و مدرن عصر انگلستان، امپراتوري  قديم،

 دادنـد  مي تعليم را ها آن آنقدر و دزديدند مي را ثروتمندان هاي سگ فقرا. رفتند مي فروش به

 پورتوبلــو خيابــان هــاي مغــازه در را هــا آن مجــدداً وقــت آن و كننــد فرامــوش را خــود نــام تــا

]Portobello Road [خـوبي  مورخ پمال اما. فروختند مي شان بيچاره و اندوهگين صاحبان به 

 گفتـه  به زياد شد نمي شد، مي جزييات وارد اگرچه كرد، مي بازگو را محلي تاريخ وقتي و نبود

 اسـباب  و بفروشي را آنجا زودتر چه هر بايد من، خداي": گفت وكيل زيني. كرد اعتماد هايش

 ".كني كشي

 دوسـت  كـه  زنـي  در مـن . غزال وقار و زيبايي به چيني، ظرافت به. الوليس پمال زنم: آمد يادش

 .گفت كارش از و نينديشد آن به كوشيد. وفايي بي و ابتذال. ام دوانده ريشه دارم

 كـه  كشـيد  هـايي  جيغ چنان شود، مي تامين طريقي چه از صلدين درآمد شنيد وكيل زيني وقتي

 ديـد  را زيبـا  زني. است خبر چه ببيند تا زد را اتاق در گردن به مدال هاي عرب از يكي سرانجام

 قطره اش چانه از و است جاري اش چهره از گاوميش شير به شبيه مايعي و نشسته تخت روي كه

 و بسـت  را در بالفاصـله  كـرد  مـي  عـذرخواهي  چمچـا  از كه حالي در عرب. ريزد مي فرو قطره

  !داريد شانسي عجب اما ? هي. آقا ببخشيد. رفت

 انگـراز  شـركت  هـاي  حرامـزاده  آن. بدبخت زميني سيب اي": گفت خنده شليك ميان در زيني

]Angarz [اند كرده قاطي را هايت سيم حسابي."  

 هـاي  لهجـه  تقليـد  در زيـادي  اسـتعداد  مـن ": گفـت  غـرور  با. بود تمسخر باعث هم شغلش حاال

 "نكنم؟ استفاده آن از چرا. دارم مختلف
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 اسـتفاده  آن از چـرا ": كـرد  تقليـد  را اش لهجـه  داد مي تكان هوا در را پاهايش كه حالي در زن

  ".خورد سر هم باز مصنوعيتان سبيل! هنرپيشه آقاي  نكنم؟

 خدايا واي

 شد؟ ام چه

 كنم؟ چه

  .كمك

 مي اگر. گفتند مي صدا يك و هزار مرد او به. داشت را كار اين قابليت و بود استعداد با او آخر

 ايـده  صـداي  اگر كند، مي صحبت چطور تلويزيوني تبليغ در شما كچاپ بطري بدانيد خواستيد

 از انبارهـا  تبليغات در. بود مشكالتتان حالل صلدين يافتيد، نمي را سير طعم با چيپس ي بسته آل

 و پختـه  لوبيا به يا و كرد، مي بازي را مشهور هاي شخصيت نقش گفت، مي سخن ها فرش زبان

 كـه  بـود  چنـان  مهـارتش  راديـويي  هـاي  برنامـه  در. بخشيد مي گويا زباني زده، يخ فرنگي نخود

 در بـار  يـك . اسـت  امريكـا  جمهور رئيس يا و سيسيلي چيني، روس، كردند مي باور شنوندگان

 را نقـش  هفـت  و سـي  هـر  بود، شده نوشته صدا هفت و سي براي كه راديويي ي نمايشنامه يك

. بفهمـد  را مـوفقيتش  رمـز  نتوانسـت  كـس  هـيچ  كـه  كرد بازي مختلف مستعار هاي نام با طوري

 راديـويي  امـواج  بـر  ،]Mimi Mamoulian[ ماموليـان  مـي  مـي  خود، مؤنث همتاي با صلدين

 بـه  راديـويي  هاي برنامه پرهياهوي بازار از برزگي سهم چنان ها آن. كرد مي حكومت انگلستان

 بـه  ولـو  مـا،  اطـراف  در كسـي  اسـت  بهتـر ": ماموليـان  مي مي ي گفته به كه بودند آورده دست

 با بود قادر او. بود انگيز اعجاب مي مي كار ي پهنه ".نبرد نامي انحصارات كميسيون از شوخي،

 از را، شده ضبط صداهاي از پرده هر و بگويد سخن دنيا ي گوشه هر اهالي سنين ي همه صداي

 بـار  يـك  مـي  مـي . كنـد  تقليـد  انگيز فتنه] Mae West[ وست مي تا گرفته آسا فرشته ژوليت
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 پـا  يـك  هـم  بـا  تا دو ما. بودي آزاد تو وقت هر. كنيم ازدواج زماني يك بايد ما": كرد گوشزد

 ".هستيم متحد ملل سازمان

 موضـع  هـا  يهـودي  به نسبت كه اند بارآورده طوري مرا و هستي يهودي تو": كرد اشاره صلدين

 ".بگيرم

 موجـودي  هـيچ . بينـي  مـي . اي شـده  ختنه كه هم خودت. باشم يهودي خُب": انداخت باال شانه

 "!نيست كامل

 تـاير  تبليغـاتي  پوسـتر  بـه  كه چنان داشت، فشرده و تنگ فرهاي موهايش و بود قد كوتاه مي مي

 بيـرون  ذهـنش  از را ديگـر  زنـان  و كشيد خميازه وكيل زينت بمبئي، در. نبود شباهت بي ميشلين

  .راند

. كني تقليد را صدايشان كه دهند مي پول همه اين تو به ها آن. پول همه اين": خنديد مي داشت

 آن امـا  شود مي مشهور صدايت اينطوري. نبينند را ات چهره كه دهند مي را پول اين وقتي تا اما

 آخـر  است؟ لوچ چشمانت است؟ كج بينيت چرا؟ داني مي هيچ. كنند مي پنهان را ات چهره ها

  ".اند كاشته ات كله در كاهو مغز، جاي به كه واقعاً عزيز؟ رسد نمي نظرت به چيزي چرا؟

. نـاقص  اي افسـانه  امـا   بودند، افسانه خود نوع در مي مي و او كه چند هر. است درست  انديشيد،

 كـه  بـود  چنـان  هايشـان  توانـايي  ي حـوزه  ي جاذبـه . بودنـد  تاريـك  هـايي  سـتاره  دو آن گويي

 صدا، ي ارايه براي كه انگار. بودند نامرئي همچنان ها آن اما  كرد، مي جذب را تازه قراردادهاي

 و مـونرو  المپيا، يا و بوتيچلي ونوس راديو در بود قادر مي مي. دادند مي دست از را هايشان بدن

 نمـي  ظـاهريش  وضـع  به اهميتي كوچكترين رو اين از  باشد، كرد مي اراده كه ديگري زن هر يا

 جـوان  زن سـه  اكنـون  هـم . داشـت  ارزش ضرابخانه يك ي اندازه به و بود صدا يك تنها او. داد

 اعتراف باشد شرمگين كه آن بي و خريد مي ملك مدام گذشته اين از. بودند اش دلخسته عاشق

 خـود  كـه  شود مي ناشي دواندن ريشه به مفرط نياز از كه است عصبي رفتار يك اين": كرد مي
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 بـاال  كـه  خاصي نااميدي و گيرد مي سرچشمه ارمني ? يهودي قوم تاريخي هاي نشيب و فراز از

 بسيار امالك بودن دارا. شده علت بر مزيد هم گلويم كوچك پليپ و آورده همراه به سن رفتن

 نشـين  اسـقف  يك او ".كنند آزمايش را امالك خريد كنم مي توصيه همه به. است بخش آرام

 در زنگ برج يك ،]Normandy[ نرماندي در دهقاني ي خانه يك ،]Norfolk[ نوفولك در

: گفـت  مـي . داشـت  اختيـار  در] Bohemia[ بوهميـا  سـاحل  در زمينـي  و] Tuscan[ توسكاني

 ارواح فـرش،  روي خـون  ي لكـه  زوزه، جلنـگ،  جلنـگ  صدال. ارواحند گاه اقامت شان همه"

 زمينـي  كه ندارد وجود كسي. شود مي پيدا ها خانه اين در بخواهيد چه هر خواب، لباس با زنان

  ".بدهد دست از ساده و صاف و درگيري بدون را

 انـدوه  بـود  كشـيده  دراز وكيـل  زينـت  كنـار  كه حالي در و من جز به كس هيچ انديشيد، چمچا

 موفقيـت،  هواپيمـا،  بليـت  يك با شبحي الاقل ولي. باشم شده شبح شايد. گرفت فرا را وجودش

 يك آقا، بله. كند مي زندگي ملموس و مادي دنياي در كه اي سايه اما سايه، يك. همسر و پول

 .پولدار شبح

 هسـتي  ساكت كه گاهي": كرد نوازش بود خورده تاب صلدين گوش روي كه را موهايي زيني

 جلـوه  بـزرگ  مـردي  را خـودت  تا كوشي نمي و كني نمي تقليد را غريب و عجيب صداهاي و

 نشـان  را عجيبـي   خـالء  ات چهره كنند، مي تماشايت ديگران كه كني مي فراموش وقتي بدهي،

 مـي  دلـم  كـه  آنقـدر . گيـرد  مـي  لجم خيلي من و خالي و بكر لوح يك مثل داني، مي. دهد مي

 مي هم غمم حال عين در اما. برگردي زندگي به تا بزنم نيشترت يا گوشَت توي بخوابانم خواهد

 هـا  آن رنگـي  تلويزيـون  مناسـب  اش چهـره  رنـگ  كه بزرگي ي ستاره. احمقي تو چقدر. گيرد

 بازي به تازه و كند سفر ها محلي كشور به عوضي شركت آن با است ناچار كه اي ستاره. نيست

 مـي  باليـي  هـر  هـا  آن. بدهنـد  راهـش  نمايشـنامه  در تا باشد راضي هم] babu[ ببو نقش كردن

. داري دوستشـان  گـويي  مي و ماني مي مملكت آن در همچنان تو و آورند مي سرت به خواهند
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 ممنـوعش  هـاي  سـينه  كـه  حـالي  در و ".چمچا است وار برده ي انديشه يك اين سوگند خدا به

 بابـا،  سـاالد ": داد تكان محكم و چسبيد را هايش شانه داشت فاصله مرد صورت با سانتيمتر چند

  ".برگرد ميهنت به خدا به ترا اي، گذاشته خودت روي به كه اسمي هر يا

 چيز همه. برد ميان از برايش را پول مفهوم زودي به كه بود پولساز چنان صلدين بزرگ موفقيت

 موجـودات  نمـايش  نـام  بـه  كودكـان  تلويزيـون  از اي برنامـه . شـد  شـروع  عادي ي برنامه يك با

] Sesame Street سسـم  خيابـان  از كـه  سـتارگان  جنـگ  فـيلم  هيوالهـاي  شركت با فضايي،

 كـرات  موجـودات  ي دربـاره  كمـدي  سـريال  يك. رسند مي سر.[ م. كودكان تلويزيوني سريال

 گيـاه  تـا  حيـوان  از و چـل  و خُل تا ماماني و ناز از ،"مريخي" اقسام و انواع ميانشان در كه ديگر

 كه بود فضايي سنگي بازيگران از يكي زيرا بود ميانشان در هم كاني مريخي حتي. شد مي ديده

. يافـت  مـي  حيـات  بعد ي هفته ي برنامه براي موقع به و شد مي استخراج خود به خود خام مواد

 شـده  موجـب  كننـده  تهيه ي مانده عقب طنز و بود] Pygamalien[ ماليون پيگ سنگ اين نام

 ي سـياره  از و داشـت  شباهت بو بد كاكتوس نوعي به كه زن آروق و ادب بي موجودي كه بود

 نـام  اسـتراليايي  ماتيلـداي  موجـود  ايـن . كنـد  شركت برنامه در نيز بود آمده زمان پايان در صحرا

 سـاخته  السـتيك  از مضـحكي  طرز به كه سوت شكل به فضايي ي خواننده سه عالوه به. داشت

 موجـودات  از كـه  زهره ي سياره از گروهي گفتند، مي فضايي هاي ذرت ها آن به و بودند شده

 را خـود  و بـود  شـده  تشـكيل ] soul-brothers[ سل برادران و مترو هاي نويس شعار جهنده،

 بـاگزي  بـود،  برنامـه  اصـلي  مكان كه فضايي ي سفينه در تختي زير و خواندند، مي فضايي ملّت

]Bugsy [نبـوال  كراب نام به جنابي از كه كود روي سوسك ]Crab Nebula [ از و آمـد  مـي 

 كـه  هـوش  بـا  سـوپر  هيـوالي  صدف ،"مغز" ماهي حوض ته در و بود، كرده فرار پدرش دست

 انگيزتـرين  وحشـت  ريـدلي،  بعـدي  نفر. داشتند شركت برنامه در داشت، دوست چيني خوراك

. داشـت  شـباهت ] Francis Bacon[ بـيكن  فرانسـيس  تابلوهاي از يكي به كه بود نمايش نقش

] Sigourney Weaver[ ويـوِر  سـيگورني  شيداي و واله كه كور غالفي ته دندان دست يك
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 و پوشـيدند  مـي  شـيك  هـاي  لبـاس  فضـايي،  مامـان  و ماكسـيم  نمايش، هاي ستاره. بود هنرپيشه

 ستاره چه؟ كه كه، بود زده لك دلشان و كردند مي آرايش انگيز اعجاب طرزي به را موهايشان

 با همراه و كردند مي بازي ماموليان مي مي و چمچا صلدين را دو آن نقش. بشوند تلويزيوني ي

 موهايشان برنامه يك در گاه. موهايي چه هم آن. دادند مي تغيير را صدايشان موها يا لباس تغيير

 ته از يا ايستاد مي سيخ سانتيمتر شصت تا سرشان روي و داد مي رنگ تغيير سير قرمز تا بنفش از

 بـازو،  پـا،  تغييـر  هـر  بـا  و دادند مي تغيير نيز را خود پاي و دست و چهره ها آن. شد مي تراشيده

 امـا . رسـيد  مـي  گـوش  به پروتئيني اي افسانه هاي حلقوم آن از نو اي لهجه چشم و گوش دماغ،

 نشـانگر  هميشـه  صـحنه  دكـور . بود كامپيوتري تصاوير كاربرد گشت، برنامه توفيق موجب آنچه

 بـين  اسـتوديوهاي  يـا  و ديگـر  كـرات  انـدازهاي  چشـم  فضـايي،  ي سفينه: بود ساختگي محيطي

 اتـاق  در را سـاعت  چهار روزي ناچار به ها آن. بودند ساختگي ظاهراً نيز هنرپيشگان. كهكشاني

 ماكسيم رو اين از. بچسبانند پيكرشان و چهره به اضافي مصنوعي اعضاي تا گذراندند مي گريم

 اسـپاگتي  ي ملكـه  و كهكشـاني  كشتي ناپذير شكست قهرمان مامان، و فضايي بوي بلي مريخي،

 از. انداختنـد  راه بـه  تماشـاگران  ميـان  در هيجـاني  و شـور  و رفتند ساله صد ره شبه يك كيهاني،

  .شود صادر دنيا تمام و اوروويزيون  امريكا، به بايست مي برنامه: بود معلوم آغاز همان

 هـاي  نكوهش يافت، مي گسترش فضايي موجودات شو بينندگان ي دايره كه همچنان رفته رفته

 حــد از زيـاده  را آن حمالتشـان  در كــاران محافظـه . گرفـت  مــي بـاال  آن بـه  نســبت نيـز  سياسـي 

 دارد جـايي  بـي  صـراحت  "شـو " جنسـي  هـاي  صحنه كه بودند معتقد و خواندند مي وحشتناك

 عجيب زيادي كالم يك در و) شد مي نعوظ انديشيد مي ويور دوشيزه به زياده وقت هر ريدلي(

 ايـن  بـه  گفتنـد  مـي  و گرفتنـد  مي ايراد آن اي كليشه ديدگاه به راديكال منتقدان. است غريب و

 بـه . اسـت  مثبت تصاوير فاقد و زند مي دامن غريبند و عحيب لزوماً فضايي موجودات كه تصور

 شـد  سـبب  كار ي ادامه نيز سرانجام و كند خودداري آن در بازي از كه آوردند مي فشار چمچا
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. داشـت  خـواهم  مشـكل  لنـدن  در بازگشـت  از پس": گفت زيني به صلدين. بگيرند هدف را او

  ".است تفريحي ي برنامه يك. نيست كه تمثيلي لعنتي شو اين آخر

 را صـحنه  بـه  ورود ي اجازه تو به وقتي تنها ها آن گذشته، آن از كه؟ براي تفريح": گفت زيني

 هنـر  كـه  واقعـاً . بگذارند سرت سرخ گيس كاله و بپوشانند الستيك با را ات چهره كه دهند مي

  ".كنند مي

 خـوش  واقعـاً  تـو  كـه  اسـت  اين موضوع جان، صلد": گفت زن شدند بيدار وقتي بعد، روز صبح

 كلـك  همـه  به جبرئيل كه حاال. اي برگشته انگلستان از و رنگ شيري پوست اين با هستي، تيپ

 هـاي  چهره به ها آن. يار گويم مي جدي. بگيري را جايش تواني مي تو است شده ناپديد و زده

 فرشـته  و] Bachchan[ باچـان  از تـواني  مـي  تـو . كـن  آزمـايش  و بمـان  اينجا. نيازمندند جديد

 ".نيست تناسب بي ها آن هاي صورت مانند ات چهره آخر. باشي موفقتر

 اطمينـان  طـرز  بـه  گرفت، مي خود به كه را شخصيتي هر دوران، هر در جواني در گفت زيني به

 را لحظـه  هـر  توانسـت  مـي  او زيرا نداشت اهميتي آن كمبودهاي رو اين از و بود ناپايدار بخشي

 رسـيده  جـايي  بـه  حاال اما. كند تبديل ديگر صلدين به را صلدين هر و بعدي ي لحظه جايگزين

 اعتـراف  ايـن ": شد مي سخت و سفت امكانات هاي رگ و نمود مي دردآور دگرگوني كه بود

 "قديمي" ي لهجه بازهم ".زندگي با بلكه زنم، با تنها نه. ام كرده ازدواج حاال ولي نيست، آسان

 سـال  هفتاد از بيش پدرم. تئاتر در بازي براي نه. ام برگشته بمبئي به دليل يك به تنها من واقع در

 محمـد  ايـن  پس. نيامد نمايش ديدن به او اما. ندهد دست فرصتي چنين بعدها بود ممكن و دارد

 ".برود كوه سراغ به بايد كه است

. كنـي  مـي  شـوخي . چمچـاواال  چنگيز": گفت زيني. جادو چراغ مالك چمچاواال، چنگيز پدرم

 هايش ناخن و موها ببينم خواهم مي": كوفت هم به را هايش دست ".بروي من بدون نكن سعي

 معمـاري . بود تقليد فرهنگ بمبئي فرهنگ. معروف نشين گوشه آن پدرش، ".كرده رشد چقدر
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 يـك  داسـتان  و شـكوه  بـا  مـرد  هفت مدام آن سينماي بود، شده الگوبرداري آسمانخراش از آن

 چنگ از را دهي بار يك الاقل ها فيلم ي همه مرد قهرمانان كه طوري به كرد، مي تقليد را عشق

 مـي  حملـه  مـردم  به مختلف هاي دسته در كه هند كشان آدم و دزدان] Dacoit هاي داكوئيت

 از سينماييشان عمر طول در بار يك استثنا بدون زن قهرمانان و رهاندند مي خونخوار.[ م. كردند

 خـو  وارداتـي  زنـدگي  بـه  نيز شهر اين ميليونرهاي. فيلم اوايل در هم آن. مردند مي خون سرطان

 در وگـاس  الس هـاي  رذل سـبك  بـه  كه ميليونري هندي رؤياي به چنگيز ناپيدايي. بودند كرده

 چـه  هر ولي. زد مي دامن كنند مي دوري مردم از و برند مي سر به آسمانخراش ي طبقه آخرين

 صـلدين . ببينـد  خـود  چشم با را او خواست مي زيني و شد نمي خالصه عكس در رؤيا اين باشد

 هم آن. كند نمي باور نبيند كسي تا. آورد مي در شكلك نباشد، خوش حالش اگر": داد هشدار

 بـه  و كنـد  خطـاب  فاسـد  را تـو  شـايد  البتـه . است فروتن بسيار گذشته، آن از! هايي شكلك چه

  ".اند زده رقم طالعمان در را اين انگار. شود مي حرفم او با من زياد احتمال

 زادگـاهش  شهر در آنچه بود اين. بود بخشايش بود كشانده هندوستان به را چمچا صلدين آنچه

 .پدرش يا او بخشد، مي را ديگري يك كدام دانست نمي اما. كرد مي طلب

* 

 همسـر  بـا  روز پـنج  اي هفتـه : چمچـاواال  چنگيـز  آقـاي  كنـوني  زنـدگي  آور شـگفت  هـاي  نكته

 داشت، بلندي ديوارهاي و گفتند مي "سرخ ي قلعه" آن به كه مجتمعي در دوم نسرين جديدش

 بـدون  را هفته آخر روز دو اما كرد، مي زندگي] Pali Hill[ هيل پالي پسند هنرپيشه ي محله در

 را خـود  كهولت روزهاي اين تا گذرانيد مي پوينت اسكاندال در قديميشان ي خانه در همسرش

 جالـب . كند احساس نسرين اش رفته دست از همسر اولين كنار در گذشته، ي گمشده دنياي در

 بـر  لميـده  زينـي . گـذارد  نمـي  قـديمي  ي خانـه  در را پـايش  دوم همسـر  گفتند مي كه است اين

 نسـرين  هـم  شـايد ": گفت بود فرستاده پسرش براي چنگيز كه ليموزيني مرسدس عقب صندلي
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 مرسـدس  داخـل  انـداز  چشـم  به صلدين وقتي و ".بگذارد خانه آن در را پايش ندارد اجازه دوم

 تحسـين  روي از انـداخت  مـي  اتومبيـل  رنـگ  تيـره  هاي شيشه به نگاهي كه حالي در شد، اضافه

 ".ماشيني عجب": گفت و كشيد سوتي

 كـود  امپراتـوري  چمچـاواال،  شـيميايي  كود شركت تجاري دفاتر دولتي كميسيون يك بود قرار

 بررسـي  بـود  شـده  مـتهم  واردات گمـرك  پرداخت عدم و مالياتي كالهبرداري به كه را چنگيز

 جـور  چه واقعاً تو بفهمم كه فرصت هم اين": گفت. نبود جالب زيني براي موضوع اين اما كند،

  ".هستي آدمي

 شـتابان  مـد  و جـزر  كرد احساس صلدين. شد گشوده برابرشان در بادباني چون پوينت اسكاندال

. شود مي انباشته آن سود نمك ي سايه بازگشت از هايش ريه گويي. كند مي غرق را او گذشته

 مـي  ضـايع  را هـا  زنـده  زنـدگي . بود بازگشته قلب تپش. نيستم خودم انگار امروز گفت، خود با

 .نيستيم خودمان كداممان هيچ. كند

 داخـل  از دور راه از كنترل سيستم با كه بودند كرده نصب باغ ورودي به آهنين دري روزها اين

 بـاز  وِرر صداي با آرام در. كرد مي موم و مهر را فرسوده پيروزي تاق و شد مي بسته و باز منزل

 درخـت  بـه  چشـمش  كـه  همـين . آمـد  باز بود گشته گم آن در زمان كه مكاني به صلدين و شد

 در لـرزه  بـه  هـايش  دسـت  اسـت،  جاري آن در وي روح كرد مي ادعا پدرش كه افتاد گردويي

 درخـت  كشـمير،  در": گفت زيني به و شد پنهان واقعيات طرفي بي پس در خاطر همين به. آمد

 بيمـه  ماننـد  گردو درخت شود، مي بزرگ كودك وقتي. است گذاري سرمايه اي گونه زادروز

 را درآمـدش  و فروخـت  را آن تـوان  مي و دارد ارزش درخت. باشد رسيده مهلتش كه است اي

 نشـان  كـه  درخـت  قطـع  بـا  رسد، مي بلوغ سن به كه جوان. كرد زندگي آغاز يا عروسي صرف

 سـوزناك  احساسـات  از فراغـت  ايـن . بخشـد  مي ياري خود بزرگسالي دوران به است، كودكي

 "نه؟ است، آيند خوش
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 شـد  مـي  منتهـي  اصلي در به كه اي پله شش از كه هنگامي. ايستاد عمارت ورودي كنار اتومبيل

 دكمـه  سـفيد  نـوكري  لبـاس  كـه  خونسـردي  و سال كهن خدمتكار. بود ساكت زيني رفتند، باال

 را او سـفيدش  پرپشـت  موهـاي  ديـدن  بـا  ناگهـان  چمچـا  و آمـد  اسـتقبال  بـه  داشـت  تن به فلزي

 ها قديم كه بود مستخدم ي واالبه همان اين. آورد مي ياد به سياه را موها اين اگرچه. بازشناخت

 واالبه. بوسيد را پيرمرد و ".واالبهي خدا، اي": گفت سرانجام. كرد مي فرمانروايي منزل امور بر

 آن پيرمـرد  ".نياوريد بجا مرا شما ترسيدم مي كه بابا، ام شده پير قدر اين": زد لبخند دشواري به

 عدم در افراط كه دريافت صلدين و كرد راهنمايي عمارت كريستال از مملو راهروهاي به را دو

 صـاحب  چنگيـز  بـيگم  مـرگ  پـي  در كـه  داد توضـيح  واالبـه . است عمدي ترديد بي خانه تغيير

 خـانم  نسـرين  مـرگ  روز از نتيجه در. ماند مي باقي او يادگار صورت به خانه اين خورد سوگند

 اي شيشـه  سـرخ  هـاي  پيكره و ها ظرف اثاث، و ها مبل ها، نقاشي. بود باقي تغيير بدون چيز همه

 مجالت همان. بودند خود جاي در همه درسدن، كار هاي بالرين هاي مجسمه و جنگي گاوهاي

 زيني. بود شده موميايي و مرده هم خانه انگار آشغال، سبد در شده مچاله كاغذهاي ميزها، روي

 ي خانـه  مثـل  خدايا،. اند كرده مومياييش": گفت آورد مي زبان به را ها ناگفتني هميشه مثل كه

 را رنـگ  آبي سالن بزرگ درِ واالبه كه هنگامي لحظه، اين در درست و "نه؟ مگر است، ارواح

 .ديد را مادرش روح صلدين كرد، مي باز

. آنجـا ": كـرد  اشـاره  راهرو تاريك ته به انگشت با. چرخيد سويش به زيني و كشيد بلندي فرياد

 بـود،  پوشـيده  روز آن كـه  همان درشت، تيترهاي آن با اي روزنامه لعنتي ساري آن. بود خودش

 نباشـد  پرواز به قادر كه ضعيف اي پرنده مانند را بازوهايش واالبه اكنون ولي "...كه كه، روزي

 ام ننه. ديديد كه بود من زن اين. من زن هست؟ يادتان. بود كاستوربا اين بابا، ببين. داد مي تكان

 تنهـا  روزي و شـدم  بـزرگ  كـه  ايـن  تا كرد، مي بازي سنگي ي حوضچه در من با كه كاستوربا

 خشـمگين  بابـا،  دارم خـواهش ": داشـت  عـاج  قـاب  عينـك  كـه  مردي گودي توي و آنجا رفتم
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. دادند كاستوربا به را هايشان لباس از دست چند صاحب چنگيز رفت، دنيا از بيگم وقتي. نشويد

 مـي  را وسايلشـان  خودشـان  بودند، دلبازي و دست خانم آنقدر مادرتان نيستيد؟ مخالف كه شما

 خدا رضاي محض": كرد حماقت احساس بود آورده دست به را تعادلش كه چمچا ".بخشيدند

 يـك  بيـان  آزادي حـق . ايسـتاد  شـق  سـابق  مثل واالبه ".نيستم مخالف من كه است معلوم. واالبه

 كفـر  نبايـد  شـما  امـا  بابـا،  ببخشـيد ": كند سرزنش را ارباب پسر داد مي اجازه او به قديمي نوكر

 ".بگوييد

 تـرس  از انگـار . ريـزد  مـي  عرقي چه ببين": كرد زمزمه است تئاتر ي صحنه روي كه چنان زيني

 خطاكـاري  نـوعي  امـا  كـرد  اسـتقبال  گرمـي  بـه  چمچـا  از و شـد  وارد كاستوربا ".ميرد مي دارد

 معـذرت  بـا  نيـز  كاسـتوربا  بيـاورد،  تـامزآب  و آبجو تا رفت واالبه. زد مي موج فضا در همچنان

. انـد  داده صـورت  كـاري  يـك  هـا  ايـن ": گفـت  بالفاصـله  زينـي  كه شد خارج سالن از خواهي

 مـي  بـاال  را سـرش  همچـين . اسـت  شـده  خراب اين مالك پنداري كه خرامد مي چنان كاستوربا

 كوشـيد  چمچـا  ".اسـت  كاسـه  نـيم  زير اي كاسه بندم مي شرط. بود وحشتزده هم پيرمرد. گيرد

 خوابنـد  مي اصلي خواب اتاق در شايد و هستند تنها اينجا در ها وقت بيشتر ها آن": باشد منطقي

 خودشـان  ي خانـه  اينجـا  كننـد  مي احساس و خورند مي غذا ها ميهمان مخصوص ظروف در و

  .است مادرش شبيه چقدر كهنه ساري آن در كاستوربا ننه انديشيد، خود با اما ".است

 از مـادر  از را زنـده  ي ننـه  كـه  اي مانـده  مـا  از دور آنقدر": گفت سر پشت از پدرش صداي كه

 ".دهي نمي تميز ات رفته دست

. ببينـد  بـود  خورده چروك كهنه سيبي چون كه را پدرش اندوهگين ي چهره تا چرخيد صلدين

 كـه  حـاال . داشـت  تـن  بـه  بـود  چـاقيش  زمان مال كه ايتاليايي شلوار و كت آن چمچاواال چنگيز

 آمـد  مي نظر به بود، داده دست از را.[ م. كارتون هاي فيلم پرسناژ] پلونو شكم و پاپاي بازوهاي

 نمـي  درسـت  امـا  گـردد  مي چيزي دنبال به كه بود شده مردي مثل. كند مي شنا هايش لباس در

 و خـورده  تـاب  لبـانش  و بينـي . نگريست مي را پسرش و بود ايستاده در قاب در او. چيست داند
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 آسـاي  غـول  سـيماي  از ضـعيف  تظـاهري  چـون  كه بود پژمرده را اش چهره چنان زمان جادوي

. نيسـت  كـس  هـيچ  ترسـاندن  بـه  قـادر  ديگـر  پـدرش  كه فهميد مي تازه چمچا. نمود مي گذشته

 بـا  زينـي  كه حالي در. گور لب پايش يك و است پيرمرد يك فقط اينك و شده باطل افسونش

 آنجـا  از و اسـت  كوتـاه  اي كارانه محافظه طرز به چمچاواال چنگيز موهاي كه ديد مي دلخوري

 يـازده  نـاخن  داستان رفت نمي احتمال داشت پا به آكسفورد بندي و زده واكس هاي كفش كه

 از شـد،  وارد دسـت  بـه  سـيگار  كاسـتوربا  ننه هنگام اين در. باشد درست هم پايش شست اينچي

 مخمل ي رويه كه چسترفيلدي ي كاناپه سوي به گذشت، معشوقه و پسر پدر، شان، سه هر كنار

 ماننـد  كننـده،  تحريـك  ژسـتي  با زيادش سن رغم علي و رفت شد مي بسته و باز پشت از آبيش

 .نشست رويش سينما هاي ستاره

 كنار و كرد عبور پسرش برابر از چنگيز كه بود نشده تكميل كاستوربا ي دهنده تكان ورود هنوز

 زمزمه چمچا گوش زير زد مي برق رسوايي اين از چشمانش كه وكيل زيني. نشست سابق ي ننه

 چـرخ  ميز با كه پير نوكر واالبه، در قاب در و ".است پس هوا انگار عزيز، ببند را دهانت": كرد

 بازويش كه كرد مي تماشا را قديميش ارباب احساس بي اي چهره با بود شده وارد نوشيدني دار

 .ندارد شكايتي هم زن و كند مي حلقه او زن پشت را

 مـي  رفتـار  رسمي و گيرند مي را خودشان فرزندان شود، مي رو پدران صفتي شيطان وقتي غالباً 

 خـانم  نسـرين  اسـت؟  چطور پدر زن حال جان، پدر خُب": شنيد را خودش صداي چمچا. كنند

 "هستند؟ خوب

 بـد  خيلـي  والّا كند، نمي رفتار اينطوري هست كه شما با اهللا انشاء": گفت زيني به خطاب پيرمرد

 كـه  او آمـده؟  خوشـت  مـن  زن از روزهـا  اين": گفت پسرش به سرد لحني با بعد و ".گذرد مي

 شـايد  نيستي؟ پسرش كه تو ببخشدت؟ چه براي. ببيند را تو خواهد نمي و ندارد تمايلي به نسبت

 ".نباشي هم من پسر حتي ديگر
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. است تحمل قابل غير اين اما. كنم دعوا نبايد من. پير بز. كن نگاهش. كنم نزاع او با ام نيامده من

 ي خانـه  در": زد فريـاد  دراماتيـك  لحنـي  با شد، مي بازنده خود با جنگ در كه حالي در چمچا

 روز به چه ببين. خودت فساد گواهي هم اين است، فاسد ات تجارتخانه گويد مي دولت  مادرم؟

 را زندگيشـان  اي؟ داده پـول  چقدر. اي خريده را ها اين كاستوربا، و واالبه. اي آورده تا دو اين

 .سوخت مي خشم از و بود ايستاده پدرش مقابل ".مريضي تو. اي آلوده زهر به

 گذاشـته  شـما  دانيد؟ مي چه شما آخر اما ببخشيد، بابا": كرد پادرمياني ناگهان مستخدم ي واالبه

 زمـين  كـرد  احساس صلدين ".كنيد مي قضاوت ما ي درباره و ايد برگشته حاال و ايد رفته و ايد

 او كـه  اسـت  درست": داد ادامه واالبه. بود دوخته چشم جهنم به گويي. ريزد مي فرو پايش زير

 ي شانه چمچا چنگيز ".بينيد مي كه اين براي هم و دهد مي كارمان براي هم دهد، مي پول ما به

 .چسبيد محكمتر را ننه مقاومت بي

 چقـدر  زنت جندگي بابت ايد؟ كرده معامله چقدر سر تا دو شما واالبه چقدر؟": زد فرياد چمچا

 "اي؟ گرفته

 پـوك  هنوز اش كله اما خوانده، درس انگليس مثالً. اي ديوانه عجب": گفت تحقير با كاستوربا

 هـم  آنقـدرها  شـايد  ولي. زني مي گنده گنده هاي حرف مادرت ي خانه در و اي برگشته. است

 مـي  نگـه  زنـده  را روحـش  راه ايـن  از و نفرمان سه هر. داشتيم دوستش ما اما... نداشتي دوستش

 ".داريم

 ".پرستش عمل. است] pooja[ پوجا يك اين گفت شود مي": گفت واالبه آرام صداي

 واقعاً. اي آمده معبد اين به ايمان بدون تو تو، اما و": گفت نوكرش آرامي همان به چمچا چنگيز

 ".پررويي خيلي كه
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 ي دسته روي رفت مي كه حالي در و ".صلد كن ول": كرد خيانت هم وكيل زينت سر، آخر و

 و عابـد  چنـدان  هـم  خـودت  زني؟ مي جوش قدر اين چرا": داد ادامه بنشيند، پيرمرد كنار كاناپه

 ".بدهند را كارهايشان ترتيب چطور دانند مي خودشان ها اين. نيستي زاهد

 آمـده  عزيز، بزند اتهام ما به تا آمده اين": زد زيني زانوي به چنگيز. شد بسته و باز صلدين دهان

. بـدهيم  فرصتي او به بيا حاال. مانده گيج و خورده رودست ما از ولي بگيرد، را جوانيش انتقام تا

 ".پذيرم مي بگويي چه هر تو اما كند، محكوم مرا او گذارم نمي من. كن داوري تو

 بـه  و كـنم،  گم را پايم و دست كه بزند هم به مرا تعادل خواست مي. پير ي حرامزاده حرامزاده،

 چمچـا  صـلدين . تحقيـري  عجـب . كنـد  مجبـورم  تواند نمي. زنم نمي حرف من. رسيد هم نتيجه

 "...بود هم كرده سرخ ي جوجه يك. بود پوند داخلش كه بود پولي كيف يك": گفت

 

 * 

 قلـك  دزديـدن  بـه  فرزنـدش،  جاسوسـي  بـه . چيـز  همه به كرد؟ مي متهم چيز چه به را پدر پسر،

 من" به. نباشد توانست مي كه بود كرده تبديل چيزي به را او كه اين به. تبعيد به و كمان، رنگين

 و ناپـذير  ترميم هاي جدايي به ،"بدهم چه را آشنا و دوست جواب" به ،"آورم مي بار مرد را تو

 پرسـتش  حـال  عـين  در و جديـد  زن بـا  اهللا پرسـتش  بـه  دادن تـن  بـه  آميز، توهين هاي بخشايش

 به چيز همه. بودن ايست مجي اجي به جادوييسم، چراغ به چيز هر از بيش. سابق همسر كفرآميز

 حاضـر  جن. پوف بده، مالش. موقعيت قدرت، ثروت، زن، جذابيت، بود، آمده دستش به آساني

 را جـادو  چـراغ  قول كه بود پدري او. مجي اجي. فوري آقا، چشم به بگو، را آرزويت. شود مي

 .بود زده زيرش بعد و داده

* 
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 اي چهـره  با چمچا صلدين تا ماندند حركت بي و ساكت آنقدر كاستوربا و واالبه زيني، چنگيز،

 همه اين از بعد خشونت همه اين": گفت اي لحظه از پس چنگيز. كرد سكوت خجلتزده و سرخ

 در را گذشـته  هـاي  لغـزش  ي كينه هنوز پسر اين و گذشته قرن ربع يك. است آور تأسف. سال

 ديگـر   هسـتم؟  چه من. كني حمل ات شانه روي طوطي مثل مرا نبايد ديگر تو پسرجان. دارد دل

 توضـيح  ديگـر  مـن . جـانم  كـن  قبـول . نيسـتم  تـو  دريـاي  و پيرمـرد  من. نمانده باقي من از چيزي

  ".نيستم تو چگونگي

 و ببـر . ببـر  بـيخ  از را درخـت  ايـن ": ديـد  پنجـره  از را ساله چهل گردوي درخت چمچا صلدين

  ".بفرست من براي نقد را پولش و بفروش

 اي رقاصه چون را دست آن و شد بلند زيني و كرد دراز را راستش دست و برخاست چمچاواال

 گـويي . شـدند  مبـدل  خـدمتكار  بـه  فـوراً  كاسـتوربا  و واالبه و گرفت پذيرد مي را گلي دسته كه

 بـه  چمچـاواال  بـود،  كرده گوشزد را افسون بطالن رسيدن فرا بود، گذشته سكوت در كه ساعتي

 ".ببينيد باشيد داشته دوست كنم مي گمان كه دارم چيزي من كتابتان، ي درباره": گفت زيني

 گير گل توي انگار كرد احساس اي لحظه از پس صلدين و كردند ترك را اتاق اتفاق به دو هر

 كـرده  قهـر ": گفت و چرخاند را سرش زيني. كوفت زمين بر خلقي كج با را پايش است، كرده

 ".نشو بچه ديگر است بس  اي؟

 قطعـه  چنـد  شـامل  دارد، جـاي  پوينـت  اسكاندال عمارت در كه چمچاواال هنري آثار كلكسيون

 قطعـات  ي كليـه . شده نقاشي آن روي بر نامه حمزه از هايي صحنه كه است اي افسانه ي پارچه

 معلـوم  البتـه . است شانزدهم قرن به متعلق دهد، مي نشان را حمزه قهرماني زندگاني كه مجموعه

 در جسـدش  وقتـي  كـه  باشـد  پيغمبـر  عموي معروف، ي حمزه همان مجموعه اين قهرمان نيست

 زينـي  بـه  چمچاواال چنگيز. خورد را جگرش و رسيد سر مكي هند بود، افتاده احد جنگ ميدان

. بخـورد  شكسـت  دارد اجـازه  قهرمـان  كه دارم دوست خاطر اين به را ها نقاشي اين من": گفت
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 تأييـد  در گويـايي  گـواه  همچنـان  هـا  نقاشـي  ".دهنـد  مي نجات مشكالت از را او بار چند ببينيد

 مغـول  حكـام . بـود  هنـد  هنـري  سـنت  پيونـدي  و التقاطي سرشت ي درباره وكيل زيني ي نظريه

 رو ايـن  از بودنـد،  آورده گرد ها پرده اين روي بر كار براي هندوستان نقاط ي همه از را نقاشان

 بـين  از كـرد  مـي  نقاشي مو قلم چندين با كه سر چند هنرمندي ابر ايجاد جريان در فردي هويت

 نقاشـي  را تـاالر  كف موزاييك دستي. بود هند نقاشي آفرينش اغراق بي كار حاصل و بود رفته

 هـاي  قصـه . آفريد مي چيني سبك به را ابري آسمان سوم دست و ها آدم ديگر دستي ، كرد مي

 و گرفتنـد  مي باال را ها پرده قديم روزگار در. بود شده نوشته ها پرده پشت صحنه، هر به مربوط

 را ها قهرماني ي قصه و نشست مي پشت آن نقالي و دادند مي نشان هم پشت سينمايي فيلم مانند

 نادا كان سبك هاي نقاشي با ايراني مينياتور ي نامه حمزه هاي پرده در. خواند مي بلند صداي با

]Kannada [كراالن و ]Keralan [اسالمي و هندي هاي فلسفه كه طوري به بود، شده ركيب 

 .رسيدند مي بود دوران آن ي ويژه نشان كه مغول، دوران اواخر سنتر به كه ديديد مي را

 عمـود،  كـه  مردي. زدند مي تير پيشانيش به گر شكنجه هاي انسان و بود گرفتار چاهي در غولي

 خـون  و فشـرد  مـي  مشـت  در همچنان را شمشيرش افتادن، حال در بود، شده شقه شكم تا سر از

: گفـت  انگليسـيش  صـداي  بـا  بلند و شد مسلط خود بر دوباره صلدين. بود جاري جا همه ريخته

 ".درد به بربروار عشق اين گري، وحشي اين"

 ديدگان به خود ي نوبه به نيز زن و جست مي را زيني فقط نگاهش. نكرد اعتنا چمچاواال چنگيز

 ايـن  تمـام  مـن  اسـت؟  ايـن  از غيـر . جـانم  اسـت  فرهنـگ  بـي  مـا  دولت?: بود شده خيره پيرمرد

 مناسـبي  محـل  در را ها پرده بايد ها آن دانستيد؟ مي هديه،. ام كرده هديه دولت به را كلكسيون

 هـا  آن امـا . پوسـاند  مـي  را هـا  پرده دارد كهنگي آخر. بسازند ساختماني برايش كنند، نگهداري

 چه هم آن. رسد مي پيشنهاد برايم امريكا از ماه هر وقت آن. ندارند تمايلي هيچ كنند، نمي قبول

 و عزيـزم،  اسـت  ميـراث  ايـن . فروشـم  نمـي  من ولي. شود نمي باورتان بگويم اگر! پيشنهادهايي



 سلمان رشدي

104 
 

 ،]Ravi Varma[ وارم راوي هاي نقاشي. گيرد مي ما از را آن ي همه خُرده خُرده دارد امريكا

 كيـف  هـا  آن نـه؟  مگـر  فروشـيم،  مـي  را خودمان ما]. Chandela[ چاندال برنزي هاي مجسمه

 نانـدي  گاوهـاي  هـم  آخـرش . زنـيم  مـي  زانـو  پايشـان  جلـوي  مـا  و كننـد  مـي  پرتاب را پولشان

]Nandi [شـما . دانيـد  مي را ها اين ي همه شما اما. آورند مي در تگزاس هاي چراگاه از سر ما 

 انتظـار  همچنان زيني ولي ايستاد گفتار از اينجا در ".است مستقلي كشور امروز هند كه دانيد مي

. گيريم مي هم را دالرها باألخره روزي يك": داد ادامه. بود نشده تمام هنوز سخنش كشيد، مي

 كـه  را آنچه سرانجام و ".شدن هيچ از كمتر شدن، هيچ فاحشگي، لذت براي بلكه پول، براي نه

 چنگيـز . بـود  پنهـان  "شدن هيچ از كمتر" هاي واژه پشت كه مفهومي. كرد مي بيان بود دلش ته

. خـالي  كفش جفت يك ماند؟ مي باقي او از چي ميرد مي وقتي آدم": گفت زيني به چمچاواال

 را هـايي  آدم تقليد او. متظاهر اين. هنرپيشه اين. آورده ارمغان به برايم او كه است سرنوشتي اين

 كـه  را آنچـه  و بگيـرد  را كـارم  ي دنبالـه  كه ندارم را كسي من و ندارند وجود كه آورد مي در

 بعـد  و ".اسـت  كـرده  محـروم  اخـالف  از مرا او. است انتقامش اين. بدهم تحويل او به ام ساخته

 بـه  اتومبيـل  كنـار . كـرد  مشايعت پسرش اتومبيل تا را او و كرد نوازش را زيني دست لبخندزنان

 حمـل  خـودت  بـا  را حاضري ي جوجه همان هنوز تو. ام گفته او به را چيز همه": گفت صلدين

 ".رسيديم توافق به اين سر. گذارم مي او ي عهده به را قضاوت حاال. كني مي

 را دسـتش  رفت، پيش زد مي زار تنش به گشادش شلوار و كت كه پيرمرد سوي به وكيل زينت

 .بوسيد را لباش و نهاد او ي گونه بر

* 

 ديـدار  از چمچـا  صلدين كرد، خيانت او به پدرش هاي هرزگي ي خانه در زينت كه اين از پس

 گروه سفر و ميليونر بانوي نمايش. كرد خودداري گذاشت مي هتل در كه هايي پيغام به پاسخ و

 ميهمـاني  از پـس  چمچا. شد مي نزديك انگليسيش خانه به بازگشت وقت و رسيده پايان به تئاتر

 دوران بـود  معلـوم  كـه  جواني شوهر و زن آسانسور داخل. رفت اتاقش به راست يك شب آخر
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: كـرد  زمزمـه  زن گـوش  زير مرد. دادند مي گوش موسيقي به گوشي با گذرانند مي را عسل ماه

 حـالي  در جـوان  زن "آيـم؟  مـي  ها غريبه مثل نظرت به ها وقت بعضي هنوز  ببينم، بگو راستي،"

 را گوشـي  و ".گـويي  مـي  چـه  شـنوم  نمـي ": گفـت  و داد تكان سري زد مي لبخند عالقه با كه

 گونه لبخندزنان همچنان زن "بيني؟ مي غريبه مرا گاهي هنوز. غريبه": كرد تكرار مرد. برداشت

 بـه  مجـدداً  را گوشي و ".شده دوبار يكي. آره": گفت و نهاد مرد استخواني شانه روي بر را اش

 شـد  خارج آسانسور از چمچا. گرفت را موسيقي ريتم هايشان بدن ديگر بار و نهاد هايش گوش

 .بود نشسته زمين روي و داده تكيه اتاق در به را پشتش كه ديد را زيني و

* 

 بچـه  مثـل  چرا. دارد خجالت": گفت و ريخت خودش براي فراواني سوداي ويسكي اتاق داخل

 "كني؟ مي رفتار ها

 مقـدار  و چـوب  كوچـك  ي قطعـه  آن داخـل . بـود  رسـيده  پدرش از اي بسته بعدازظهر روز آن

 گـردو  درخت خاكستر گفت توان مي. استرلينگ پوند بلكه روپيه، نه آنهم. بود اسكناس زيادي

 مـي  تالفـي  او سـر  ، بـود  شـده  پيدا زينت ي كله و سر كه حاال بدوي، احساسي از پر چمچا. بود

 مـن  مانم؟ مي پيشت كني مي فكر دارم؟ دوستت كني مي خيال": گفت عمدي شرارتي با. كرد

 ".دارم زن

 ".خواستم مي را اين خودت براي دليلي به. بماني من خاطر به خواستم نمي": گفت زينت

. زد مـي  دور شـرم  ي مسـأله  روي كه بود رفته سارتر آثار از يكي هندي نمايش به قبل روز چند

 گيـر  خيانـت  حـين  را زن كـه  دهـد  مـي  ترتيبي و شود مي مظنون زنش به شوهري اصلي متن در

 تـا  گـردد  مـي  بـاز  بعـد  سـاعت  چنـد  ولي رود، مي تجارتي سفر يك به گويد مي زن به. بيندازد

 نظـر  زيـر  را خانـه  داخـل  ورودي، درِ كليـد  سـوراخ  از تا زند مي زانو و بكند را زنش جاسوسي
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 زنش. چرخد مي برخيزد كه آن بي. است ايستاده سرش پشت كسي كند مي احساس ولي بگيرد

 بـر  زانـو  مـرد : پـرده  اين. است دوخته او به را نفرتش پر نگاه ناگهاني واكنشي با و ايستاده. است

. اســت ســارتر ي گونــه كهــن اســت، دوختــه پــايين بــه را نگــاهش كــه ايســتاده زن زده، زمــين

Archtype [آن نماينـده  ديگر هاي نمونه كه اصلي طرح يا الگو مفهوم به روانشناسي اصطالح 

 پشـتش  كسـي  نفهميـد  زده زانـو  شـوهر  هندي، برگردان در ولي.[ است آن از برداري نسخه يا و

. شـود  روبـرو  زن با تا برخاست جاي از آمد، شگفتي به همسر ناگهاني حضور از و است ايستاده

 در را او بعـد  و درآمـد  زن اشـك  تـا  كشـيد  فريـاد  و داد آنقدر و انداخت راه به هياهو وقت آن

 .كردند آشتي هم با و كشيد آغوش

 نمـي  سـرت  شـرم  كـه  تو هم آن. بكشم خجالت بايد گويي مي": گفت زينت به تلخي به چمچا

 الزم اخالقـي  ظرافـت  ها هندي من گمان به. است ما ملي خصوصيات از يكي اين هرچند،. شود

 ".قاصرند نيز شرم ي ايده درك از رو اين از و ندارند تراژدي درك براي را

: گفـت  داشـت  مـي  نگـه  بـاال  را هايش دست كه حالي در و كرد تمام را ويسكيش وكيل زينت

 صـلدين  آقـاي  روم، مـي  دارم و شـدم  تسـليم  من. بگويم چيزي نيست الزم ديگر. خوب بسيار"

 معلـوم . كـردم  مـي  اشـتباه  اما. كشي مي نفس فقط يعني. هستي زنده هنوز كردم مي فكر. چمچا

 ".بودي مرده مدت اين تمام در شد

 نگـذار . ديگـر  ي نكتـه  يـك ": شـود  خـارج  در از آلود اشك شيري چشمان با كه آن از پيش و

 وقـت  آن و گذاري مي كنار را دفاعيت وسايل ي همه. كند نزديك تو به را خودش زياد كسي

 ".زنند مي خنجر قلبت به ها حرامزاده

 يـك  گرفـت،  اوج هواپيمـا . برانگيـزد  مانـدن  به را او كه نداشت وجود چيزي ديگر آن از بعد و

 بـه  را اش مـرده  همسـر  هـاي  لبـاس  پدرش كه بود جايي پايين آن. زد دور آسمان در و شد پهلو

 مـي  سياسـتمداران . بود كرده فلج كامال را شهر مركز ترافيك جديد طرح. پوشاند مي خدمتكار
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 قصـد  بـه  پيـاده  پـاي  را كشـور  سـر  آن تا سر اين از ،]padyatra[ پاترا پادي انجام با كوشيدند

ــارت ــد زي ــا بپيماين ــد پيشــرفت ســريعتر ت ــاي روي. كنن ــته شــهر ديواره ــد نوش ــدرز: بودن ــه ان  ب

 بـه ": بودنـد  نوشـته  جاهـا  از بعضي در و. كنيد پاترا پادي جهنم به: موجود راه تنها سياستمداران،

  ".آسام

 و باچـان  رامـارائو، ?تـي ?ان آر،?جـي ?ام. بودنـد  شـده  سياسـت  قاطي هم ها هنرپيشه ديگر حاال

 مـي  هنرپيشگان هاي انجمن كه كردند مي گله] Bachchan, Durga Khote[ خوت دورگا

 راحتـي  نفـس  و بسـت  را چشـمانش  ٤٢٠ پـرواز  در چمچـا  صـلدين . باشـد  سرخ ي جبهه بايست

 بـه  خـود  بـه  خـود  صـدايش  كـرد  احساس. بود افتاده جا گلويش در حركت حين چيزي. كشيد

 .گردد مي باز انگليسيش خود يعني قبلي، مطمئن حالت

 زن كـه  بـود  ايـن  آمـد،  پـيش  چمچا آقاي براي پرواز اين در كه آوري اضطراب ي واقعه اولين

 .ديد مسافرين ميان در را رؤياهايش

 

  

٤ 

 

 كـه  افتاد زني به چمچا نگاه كه همين ولي. داشت كوتاهي قد و نبود جذابيت آن به زن رؤيا در 

 خـاطر  بـه  را قبـل  شـب  كـابوس  گذشـت،  مي بستان هواپيماي هاي صندلي ميان از خونسردي با

 تصـويري  الهام به آميخته رؤيايي در و رفته فرو آشفته خوابي به وكيل زينت رفتن از پس. آورد

 و ژرفـا  كـه  وار زمزمـه  و نـرم  چنـان  صـدايي  و كانـادايي  ي لهجـه  بـا  تروريسـت  زني: بود ديده

 بـه  منفجـره  مـواد  آنقـدر  رؤيـا  زن. شـود  شـنيده  دوردسـت  از كـه  ماند مي اقيانوسي به آهنگش
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 رفتـه  خـواب  بـه  نوزاد هواپيما زن. تروريست تا بود بمب مانند بيشتر كه بود كرده نصب خودش

 كه بود گرفته آغوش در تنگ چنان و كرده قنداق ماهرانه چنان را بچه. داشت آغوش در را اي

 چمچـا  كه بود چنان قبل شب رؤياي تأثير. شد مي ديده رنگش اي قهوه موهاي از اي دسته تنها

 سـاعت  بـا  همـراه  ديناميـت  دسـته  يـك  بلكـه  نيسـت،  بچـه  بينـد  مـي  زن بغل در آنچه برد گمان

. پرداخـت  خود مالمت به دل در و آمد خود به اما بكشد، فرياد بود مانده كم و است مخصوص

 تميـز  بود مردي او. كند دور خودش از خواست مي كه بود خرافاتي هاي ياوه آن از درست اين

 و شـاد  زنـدگي  تـا  بـود  شـده  لنـدن  راهي و بسته را كتش هاي دكمه كه پوشيده شلوار و كت و

 .بود واقعيات دنياي عضو او. كند دنبال را مطمئني

 ايـن . كـرد  مـي  سـفر  تنهـايي  بـه  پروسـپيرو،  بازيگران تئاتري گروه اعضاي ديگر از جدا صلدين

 خـود  هاي گردن پوشيده،] Fancy-a-Donald[ دونالد-آ  -فنسي هاي شرت تي كه بازيگران

 بنارســي هــاي ســاري در و دادنــد مــي حركــت] Natyam[ ناتيــام گــان رقاصــه ي شــيوه بــه را

 هواپيمـايي  قيمت ارزان شامپاني مدام و بودند پالس دو ي درجه كابين در  بودند، شده مضحك

. كردنـد  مـي  عاجز بودند گرفته پيش در آميز اهانت رفتاري كه را ميهمانداران و نوشيدند مي را

 و هسـتند  نـازلي  هـاي  آدم بـازيگران  كـه  بداننـد  شـد  مـي  باعث ميهمانداران بودن هندي هرچند

. شـود  مـي  محسـوب  عـادي  امري تئاتر در كه است اي ناشايسته رفتار همان ي ادامه اين خالصه

 هـا  آن گـويي  كـه  كـرد  مـي  مخصوصـي  نگاه پريده رنگ بازيگران سوي آن از بغل به بچه زن

 يك كه اين چمچا صلدين مثل آدمي براي. هستند ارواح يا گرمسيري هاي سراب يا دود مشتي

. بينديشـد  آن بـه  توانسـت  نمـي  كـه  بود دردناك آنقدر بشمارد خوار را بودن انگليسي انگليسي،

 هـاي  گلولـه  ي وسـيله  بـه  را آهـن  راه تظاهرات پليس آن در كه انداخت اش روزنامه به نگاهي

 پلـيس . بودند كرده خُرد را دوربينش و شكسته را خبرنگاري بازوي. كرد مي متوقف پالستيكي

 نشـده  مضـروب  عمـدا  ديگـري  شـخص  هـيچ  نَـه  و خبرنگار نَه": بود كرده چاپ "اي اطالعيه"

 غيـر  هـاي  ضـربه  و شـده  قطـع  درختان گمگشته، هاي قصه شهر و رفت خواب به چمچا ".است
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 آن در بـار  دومـين  بـراي  گشـود،  را ديدگانش وقتي بعد، اندكي. باخت رنگ ذهنش در عمدي

 و گذاشـته  ريـش . گذشـت  كنـارش  از رفـت  مـي  توالت به كه مردي. خورد يكه خوفناك سفر

. بازشناخت را او چمچا بود طور هر ولي. داشت چشم به رنگين هاي شيشه با قيمتي ارزان عينك

 سوپراسـتار  زنـده،  ي افسـانه  همـان  ٤٢٠ -آي -آ پـرواز  دوي درجـه  كـابين  ناشـناس  مسـافر  اين

 .بود فرشته جبرئيل گمشده،

 سـينما  بـزرگ  بـازيگر  ديـدن  از و گردانـد  را سرش. بود او به خطاب سؤال "خوابيديد؟ خوب"

 ايـن . شود خيره بود نشسته پهلويي صندلي در كه ديگري غريب و عجيب آدم به تا پوشيد چشم

 سـبز  رنـگ  بـه  شرتي تي و فلزي دسته عينك بال، بيس كاله با بود انگيز شگفت امريكايي يك

 مـي  درهم و خوردند مي تاب و پيچ درخشان طاليي اژدهاي دو اش سينه سرتاسر روي كه نئون

 بپيچد، تنهايي ي پيله در را خودش تا بود كرده محو ديدش ي حوزه از را فرد اين چمچا. رفتند

 .بود رسيده پايان به خلوتش ديگر حاال اما

 يـوجين ": گفـت  كـرد  مـي  دراز چمچا سوي به را سرخش بزرگ دست كه حالي در اژدها مرد

 ".مسيحي پاسداران و شما خانم. حاضرم خدمتگزاري در ،]Eugene Dumsday[دامزدي

 "هستيد؟ نظامي سركار،": گفت و جنباند سري آلود خواب چمچا

 ارتـش  در. آقـا  خاكسـار . پيـاده  سـرباز  يـك . هسـتم  نظامي كه گفت شود مي آقا، بله! هاه! هاه"

 خـادم  مـن ". نگفتـي  زودتر چرا خوب. است متعال قادر پاسدار منظور. ها ".متعال قادر پاسداران

 بـدترين  بـا  تـا  كـنم  زيـارت  را شما بزرگ ملّت كه است بوده من افتخار باعث و آقا، هستم علم

 ".آقا كنم مبارزه كرده اشغال را مردم ذهن كه سياهكاري و آفات

  ".نيستم منظورتان متوجه"
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 تكامـل،  ي نظريـه . داروينيسـم  آقـا،  است بازي ميمون منظورم": آورد پايين را صدايش دامزدي

 و انـدوهگين  داروين نام كه بود پيدا صدايش لحن از ".گويم مي را داروين چارلز آقاي بدعت

 ,Beelzebub[ آسمودئوس بيلزبوب، مانند داري سم هيوالي هر نام با مترادف برايش فلكزده

Asmodeus [دل درد دامـزدي . انگيـزد  برمـي  را نفـرتش  نسبت همان به و است ابليس خود يا 

 كمـك  بـا  هـم  آن دادم، هشـدار  هـايش  كتاب و داروين اين ي درباره هموطنانتان به من": كرد

 كـالب  روتاري در جهاني تفاهم روز ميهماني در تازگي همين. ام شخصي اساليد هفت و پنجاه

 بيـنم  مـي  مـن  آقا زدم، حرف هايش جوان و خودم كشور از و داشتم سخنراني كراال و كوچين

 و يـأس  در كـه  بيـنم  مـي  را هـا  آن مـن . گـويم  مـي  را امريكا جوانان. اند شده گم ها جوان اين

 جنسـي  روابط به آقا، بگويم كنده پوست و رك حتي، و برند، مي پناه مخدر مواد به نااميديشان

 اگر. آقا گويم مي شما به هم حاال و زدم آنجا در را حرف اين من. آورند مي رو ازدواج از قبل

  ".شدم مي مأيوس و افسرده ها آن مثل حتما است، ميمون جدم كه كردم مي باور هم من

 آغـاز  سينمايي فيلم نمايش. بود دوخته چشم بيرون به پنجره از و نشسته طرف آن فرشته جبرئيل

 مـي  پـايين  و بـاال  و بـود  سـرپا  همچنـان  بغل به بچه زن. كردند مي نور كم را ها چراغ و شد مي

 بگويـد  چيزي بايد كرد مي احساس كه چمچا. دارد نگه ساكت را بچه خواست مي شايد. رفت

 "دادند؟ نشان واكنش چطور": پرسيد

 حدسي تنها اين. بودند كرده پيدا اشكال بلندگوها نظرم به": گفت آخر و ماند مردد اش همسايه

 مـي  فكـر  حتمـا . كـردن  صـحبت  هم با كردند نمي بنا خوب هاي آدم آن واّلا. زنم مي كه است

  ".شده تمام من حرف كردند

 بـا  علم دشمني ي ايده  دوآتشه، مؤمنين كشور آن در كرد مي گمان. شد شرمگين اندكي چمچا

 را تصـوراتش  كوشين روتاري كلوپ اعضاي واكنش ولي. كند مي پيدا طرفدار راحتي به خدا،

 بـي  گنـاهش،  بـي  و گاوميشي صداي با سينما، سوي كم نور در دامزدي. بود كرده آب بر نقش

 بنـدرگاه  اطـراف  در گـذار  و گشـت  از پـس . داد ادامـه  داسـتان  نَقل به كند مي چه بداند كه آن
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 تـاريخ  سراسـر  و يافتـه  راه آن به ادويه جستجوي در واسكودوگاما كه كوشين باشكوه و طبيعي

 برخـورد  اوكـي  مسـتر  آهـاي  از پـر  شيطان بچه اي عده با بود، كرده آغاز را غرب و شرق مبهم

 مسـتر  هـي  صـاحب؟  خواسـت،  حشـيش  شـما  بـس،  مسـتر  هـاي ": بودند گفته ها بچه. بود كرده

 اوكــي؟ قيمــت، بــاالترين تريــاك، بهتــرين خواســت؟ تريــاك شــما ســم، آنكــل بــس امريكــا،

 "كوكايين؟

 دارويـن،  دامـزدي  اگر. بود داروين انتقام از ناشي حتما واقعه اين. خنده زير زد اراده بي صلدين

 كه بهتر چه دانست، مي امريكا مخدر مواد فرهنگ مسؤول را را آهاري يقه مفلوك ي عتيقه آن

 مبارزه عليهش بر مشتاقانه كه بشناسد اخالقي همان ي نماينده گيتي سراسر در را خودش شخص

 آدم. بود تلخي سرنوشت. بود شده خيره او به آميز توبيخ و دردناك نگاهي با دامزدي. كرد مي

  .است مهري بي مورد قدر اين چرا نفهمد اما باشد، هم خارج باشد، امريكايي

 زدن چـرت  بـه  شـروع  دردمنـد  حالتي با و كرده قهر دامزدي صلدين، اختيار بي ي خنده از پس

 نمونـه  از دادنـد  مـي  نشان هواپيما در كه فيلمي اين آيا. گذاشت تنها افكارش با را چمچا و كرد

 از يا شد، مي نابود اسب انتخاب دنبال به طبيعي طور به سرانجام كه بود تكامل مقياس پست هاي

 Shelley Long, Chevy[ چـيس  چِوي و النگ شلي كه غريب و عجيب هاي فيلم دسته آن

Chase [آن بـه  زيـاد  شـد  نمـي  كه بود سهمناك آنقدر پريدند؟ مي پايين و باال ها آن در ابد تا 

 روشـن  كـابين  هـاي  چراغ كه رفت مي خواب به داشت چمچا... بود جهنم تصوير مثل. انديشيد

 زيـرا   شـد،  جـا  بـه  جـا  تلويزيوني اخبار تماشاي تصور با سينما وهم و كردند متوقف را فيلم  شد،

  .دويدند مي هواپيما راهروهاي در زنان فرياد كه ديد را دست به تفنگ نفر چهار

* 



 سلمان رشدي

112 
 

 صـحرا  اي ماسـه  امـواج  كه فرودگاهي باند در روز يازده و صد را شده ربوده هواپيماي مسافران

 خلبـان  هواپيماربـا  زن يك و مرد سه كه اين از پس زيرا كردند، رها ريخت مي فرو اطرافش در

 در نـه  هـا  آن. كند چه مسافران با دانست نمي كس هيچ كردند، هواپيما آوردن فرود به وادار را

 عالقـه  مورد ي واحه نزديكي در صحرا ي گوشه در زميني قطعه در بلكه المللي، بين فرودگاهي

 جامبوجت يك آمدن فرود ي اندازه به درست و شده ساخته مضحكي طرز به كه شيوخ از يكي

 سـاخته  فرودگـاه  اين به دسترسي براي هم باندي شش شاهراه يك اكنون. بودند آمده فرود  بود،

 بـا  كـه  بـود  ايـن  تفريحشـان . پسنديدند مي بسيار را آن همسر بي و جوان مردان و زنان كه بودند

 ديـد  را يكـديگر  پنجـره  از برهوت، ي گستره آن در زنان گشت خود، سرعت كم هاي اتومبيل

 كـاميون  پـوش،  زره هـاي  ماشـين  از شـاهراه  بود، آمده فرود اينجا در ٤٢٠ وقتي از اگرچه. بزنند

 هواپيمـا  تقـدير  سـر  بـر  سياسـتمداران  وقتي. بود انباشته دار بيرق هاي ليموزين و ژاندارمري هاي

 آيـا  كه بودند مانده دودل كه حالي در -نشود خواهد مي بشود توفان خواهد مي -زدند مي چانه

 غريبـي  سـكون  بدهنـد،  وا كلـي  بـه  يـا  كننـد  پافشاري خود مواضع سر بر مسافرين جان قيمت به

 .شد آغاز ها سراب كه نگذشت چيزي و گرفت فرا را آن حوش و حول و هواپيما

 و سـرحال  طـوري  هواپيماربايان ي گانه چهار گروه شد، مي رديف هم پشت مدام ماجراها ابتدا

 جيـغ  كودكـان  وقتـي . بودند متصل برق جريان به انگار كه كردند مي رفتار عصبي حال عين در

 بـدترين  ايـن : گفت خود با چمچا  شد، مي پخش اطراف به اي لكه چون وحشت و كشيدند مي

 هـا  آن امـا . آورنـد  مي سرمان به باليي چه نيست معلوم كند پيدا ادامه اينطور اگر. است لحظات

 خـوش  همگي ماسك، بدون  زن، يك و مرد سه. گرفتند دست در را چيز همه كنترل سرعت به

 هـاي  سـتاره  اگرچـه  بودند، شده هم ستاره كه حاال. نداشتند ها هنرپيشه از كمي دست كه سيما،

 بوتا سينگ، دارا: داشتند هم اي صحنه مستعار هاي نام عالوه به. كردند مي افول كه داري دنباله

 گـويي . بـود  نشـان  و نـام  بي رؤيايي زن. داشت نام] Tavleen[ تاوالن زن و سينگ من سينگ،

 بـا  رؤيـا  زن ماننـد  تـاواالن  ولـي  نداشـت،  مستعار هاي نام براي فرصتي چمچا آلود خواب خيال
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. بـود  تمـايزش  وجـه  كـه  موكد هاي"او" آن با نرم، اي لهجه. گفت مي سخن كانادايي ي لهجه

 تـوجهي  بـا  كـه  مسـافرين  بـراي  نشسـت،  زمـين  بـر  زمـزم  آل ي واحـه  در هواپيما كه اين از پس

 كـه  شد مسلم پاييدند، مي را ربايندگان شوند روبرو كُبرا مار با كه رسواهايي مثل آميز، وسواس

 و ريسـك  مـاجرا،  و آماتوربـازي  بـه  عشق اي گونه. داشتند خاصي وضع سيما خوش مردان اين

 حرفـه  تيرانـدازان  به و شوند ظاهر هواپيما باز درهاي قاب در مرتب كرد مي وادارشان كه مرگ

 بـازي  خُل اين در زن. بدهند نشان خودي بودند، پنهان واحه نخل درختان ميان ترديد بي كه اي

 به نسبت او. جست مي دوري قطارانش هم سرزنش از نفس كف با ظاهراً و كرد نمي شركت ها

 چمچـا  صلدين. داد مي قرارش گروه فرد خطرناكترين مقام در همين و نبود حساس خود زيبايي

 و كشـتار  بتواننـد  كـه  بودنـد  خودپسـند  و نـارنجي  نـازك  آن از بـيش  جـوان  مردان كه دريافت

ــد تــاب را خــونريزي ــه توانســتند نمــي هــا آن. بياورن  از قصدشــان و بكشــند را كســي راحتــي ب

. بـود  آمده كار براي تاواالن اما. شوند ظاهر تلويزيون صفحات بر كه بود اين بيشتر هواپيماربايي

 مثـل  خواهنـد  مـي  ها آن. نيستند بلد مردها اين گفت مي خود با. كرد مي دنبال را زن چشمانش

 تصويري اداي ميمون مثل واقع در و كنند، رفتار اند ديده تلويزيون و سينما در كه هواپيمارباياني

 وارد اوضاع به زن اما. خورند مي را خود دم كه هستند هايي كرم ها آن. آورند مي در را ناقص

 مـي  سـاكت  او گشتند، مي طرف آن و طرف اين خرامان سينگ، و بوتا دارا، كه مادامي... است

 .كرد مي مرعوب را مسافران گرا درون نگاه آن با و نشست

 انجـام  آزادي كشورشـان،  بـراي  استقالل. نبود كار در اي تازه خواست خواستند؟ مي چه ها آن

 انتخـابي  كشـور  بـه  امـن  سفر و نقد پول مقداري عدالت، سياسي، زندانيان آزادي ديني، مناسك

 مـي  همـدردي  هـا  آن بـا  شـدند،  مـي  قتل به تهديد مدام كه اين رغم به مسافران از بسياري. شان

 از مستاصـلتر  هـاي  آدم بـا  تـواني  مـي  آسـاني  بـه  كنـي،  مـي  زندگي بيستم قرن در وقتي. كردند
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 مشـتركي  احسـاس  آورند در خويش ي اراده تحت را رويدادها تغييرات خواهند مي كه خودت

 .بيابي

 توانسـتند  نمـي  زيـرا   كردنـد،  آزاد نفر پنجاه جز به را مسافران ي همه فرود، از پس هواپيماربايان

 معلـوم  كـه  اينطـور . كردنـد  آزاد را ها سيك و كودكان و زنان. بگيرند نظر زير را بيشتري تعداد

 صـلدين  و كردنـد  مخالفـت  آزاديـش  بـا  كـه  بـود  پروسپيرو گروه عضو تنها چمچا صلدين شد،

 يـا  دلخـور  نشـدنش  آزاد از كـه  ايـن  جاي به. دهد مي تن اوضاع منحرف منطق به كرد احساس

 هايشان بازي الت نيست ناچار ديگر و شده خالص همكارانش شر از كه اين از باشد، خشمگين

 خالص ها آشغال اين دست از كه شكر را خدا گفت خود با و كشيد راحتي نفس كند تحمل را

 .شدم

 ندارنـد  را كردنش رها خيال هواپيماربايان بود برده پي تازه كه گرا خلقت عالم دامزدي، اوجين

 چـون  درازش قـد  آن بـا  كـه  حـالي  در و برخاست جا از كند، تحمل را فكر اين توانست نمي و

 گفتن و فرياد و داد به شروع هيستريك حالتي با خورد، مي تكان تكان گردباد در آسمانخراشي

 زبـانش  آلود تب وضعي با و شد جاري كف دهانش ي گوشه از سر آخر. كرد نامربوط كلمات

 مـرده  بسـه  ديگـه . گانگسـترها  كنين تمومش همينجا ديگه، خُب. ليسيد را ها كف و آورد در را

 مـي  ادامـه  همينطـور  و... تونين مي كردين فكر چطور فكر، اين كجا از. بسه گفتم ها، برده شور

 ايـن  تـا  بافـت  مي هم به آمد مي دهانش به هرچه و زد مي پا و دست بيداريش كابوس در و داد

 بـا  و چرخانـد  را تفـنگش  قنـداق  آمـد،  پيش تاوالن، كدام، است معلوم خُب ها، آن از يكي كه

 را دهانش وقتي كار، تف دامزدي كه چون بدتر، هم آن از. شكست را دامزدي فك ضربه يك

 چمچا صلدين پاي روي و شد كنده هم زبانش نوك بود، لبهايش ليسيدن مشغول بستند تفنگ با

 از هنرپيشـه  بـازوان  ميـان  در زبـان  بـي  نيز دامزدي، اوجين يعني آن، سابق مالك بالفاصله و افتاد

 .رفت هوش
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 با شد موفق مبلغ سرانجام. آورد دست به را آزاديش زبانش دادن دست از با دامزدي اوجين ولي

 زخمـي  آدم يـك  از خواسـتند  نمـي  هـا  آن. كنـد  مجـاب  را رباينـدگان  تبليغش ي وسيله تسليم

 جمـع  بـه  كـه  بـود  ايـن . بيايد سرش به ديگري بالي يا و بگيرد قانقاريا بود ممكن. كنند مواظبت

 مسـايل  بـه  چمچـا  صـلدين  ذهـن  حادثه، ساعات نخستين در. پيوست هواپيما از شوندگان خارج

 هـا  تفنـگ  ايـن  آيـا . كـرد  مـي  مطـرح  بيهوده سؤاالت مرتب و پرداخت مي اهميت بي و جزيي

 وارد قاچـاقي  را سـالح  همـه  ايـن  توانسـتند  چطور ها آن است؟ تفنگي نوع چه است؟ اتوماتيك

 زنده كنند شليك اگر آدم كجاهاي به كنند؟ هواپيما

 مـي  احسـاس  نزديك را مرگ چقدر. نفرشان چهار هر. اند ترسيده خيلي حتما ها آن" ماند؟ مي

 حالي در و شد نزديك مردي ولي است، شده تنها ديگر كرد تصور رفت، دامزدي وقتي... كنند

 ادامـه  و نشسـت  گـرا  خلقـت  دامزدي جاي در بنشينم؟ اينجا توانم مي يار، ببخشيد گفت مي كه

 .بود سينما ي ستاره فرشته جبرئيل مرد،. دارد احتياج همزبان به آدم مواقع اينطور داد،

* 

 هواپيماربا جوان سه آن طول در كه روزي گذشت، زمين روي بر كه متشنجي روز اولين از پس

 فرياد شب برهوت در و شدند مي نزديك ديوانگي مرزهاي به خطرناكي نحو به سر به اي عمامه

 پـدر  بـي  كماندوهاي االن خداوندا، خدايا، يا و. بگيريد را ما بياييد ها، حرامزاده بياييد زدند، مي

. را جنـده  خواهر هاي انگليسي آن و را، جنده مادر هاي امريكايي آن فرستند، مي را مادرشان و

 ضـعف  هاي نشانه اين خواندند، مي دعا بسته را چشمانشان ها گروگان ي بازمانده دقايق اين در

 بـه  چيز همه روز، اولين از پس بله -كرد مي وحشت گرفتار پيش از بيش را ها آن هواپيماربايان

 و غذا بستان مسافرين براي اتومبيلي دوبار، روزي. شد مي عادي نفهمي بفهمي كه درآمد حالتي

 هواپيماربايان كه حالي در بودند ناچار مسافرين. گذاشت مي باند روي را آن و آورد مي نوشابه

 ايـن  از گذشته ولي  كنند، حمل داخل به را ها كارتن داشتند، نظر زير را ها آن هواپيما امنيت در
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  نبود، خبري هيچ و بود افتاده كار از راديو. نداشتند خارج دنياي با ديگري تماس روزانه، رويداد

 كـرده  خارج ها پرونده از را آن كه است آور شرم چنان يا رفته يادها از كلي به حادثه اين انگار

 خشـم  با ها گروگان و ".بپوسيم تا اند كرده ول را ما ها حرامزاده اين": زد فرياد سينگ من. اند

 ".ها گه! ها چوئي! هيرجاها": گفتند تأييدش در

 را اشـباح  زدن سوسـو  كه بود هنگام اين در و بود پيچيده گردشان شواليي مانند سكوت و گرما

 مجعـد  كوتـاه  خيلي موهاي با بزي ريش جواني كه ترينشان عصبي. ديدند چشمشان ي گوشه از

 گفـت  مـي . جسـت  خـواب  از كشـيد  مـي  فريـاد  وحشت از كه حالي در صبح، هاي دمدمه بود،

 گروگان ديگر. گذرد مي صحرا اي ماسه هاي تپه ميان از شتر بر سوار كه است ديده را اسكلتي

 خـوردن  هم بر صداي كه اين يا و بودند آويخته آسمان از كه ديدند مي را رنگيني هاي كره ها

 تـا  بودند، رفته فرو گرايانه تقدير اندوهي در هواپيماربا مرد سه. شنيدند مي را آسا غول هاي بال

 صـداهاي  گفتگـو  طـول  در. فراخوانـد  اي جلسـه  تشـكيل  بـه  را هـا  آن تـاوالن  روز يك كه اين

 بـه  دارد": گفـت  چمچا به فرشته جبرئيل. رسيد مي مسافرين گوش به هواپيما ته از خشمگينشان

 امـا  ?.چيـزي  همچـين  يـك  يـا  بكشـند  را مـا  از يكي كنند، صادر التيماتوم بايد گويد مي ها آن

 زمزمـه  جبرئيل. نبود همراهشان تاوالن و بود آميخته شرم با نگاهشان افسردگي بازگشت، هنگام

 بـي  تـاوالن  براي حاال. خوانند نمي رجز ديگر. اند داده دست از را جرأتشان و دل ها اين": كرد

 ".است بازي شب خيمه ي قصه. هيچ مانده؟ چي ما بي

 :كرد چه زن اما و

 در هرگـز  تسـليم  يـا  شكست تصور كه كند ثابت هواپيماربايش همكاران و اسرا به كه اين براي

 و آمد بيرون يك ي درجه ككتيل سالن در موقتش انزواي از كرد، نخواهد وارد خللي اش اراده

 جـاي  بـه  امـا . ايسـتاد  برابرشـان  در دهـد  مـي  نشـان  را ايمني وسايل كاربرد كه ميهمانداري مانند

 ناگهان غيره، و سوت و كردن باد مخصوص شيلنگ گرفتن دست در و نجات ي جليقه پوشيدن

 مقابلشـان  در مـادرزاد  لخـت  و آورد در تـن  از بـود  پوششـش  تنهـا  كه را گشادي سياه ي جالبه
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 و نمـود  مـي  اضـافي  هـاي  سـينه  چـون  هـا  نارنجك. ببينند را بدنش ي زرادخانه همگي تا ايستاد

 چسبانده هايش ران روي اسكاچ با بود ديده خواب در چمچا كه همانطور درست را ها ديناميت

 هـدفي  وقتـي ": كـرد  صـحبت  بـه  شـروع  اقيانوسيش صداي ته آن با و پوشيد را لباسش بعد. بود

 پرسد مي ما از تاريخ. شود مي مطرح اساسي سؤال چند گذارد، مي وجود ي عرصه به پا بزرگ

 هسـتيم  افرادي كه اين يا قدرتمنديم و گرا مطلق ناپذير، سازش آيا ايم؟ چگونه هدف راه در ما

 بـدنش  "دهنـد؟  مـي  وا سـرانجام  و انـد  زمانه مصلحت پيرو كه ها آن از معامله، اهل و سازشكار

  .يافت ادامه روزها توالي در زمان گذشت. بود داده بقيه به را او پاسخ

 هـا  فاصله از حاكي حال عين در و دوستانه كه محيطي اسارت، آور خفقان و گرم و بسته محيط

 ناپذيري انعطاف بگويد خواست مي. كرد مي بيدار را زن با مباحثه به ميل چمچا صلدين در بود،

 كـه  حـالي  در كنـد،  مـي  حكايـت  شكنندگي از انعطاف عدم كه. استبداد گاه و است جنون گاه

 و فروبسـت  لب همچنان ولي پرورد، مي را دوام و قدرت كه انساني است صفتي پذيري انعطاف

 هاي دستنويس ي دفترچه مقابلش صندلي جيب در فرشته جبرئيل. رفت فرو روزها حالي بي در

 در بسـيار  كوشـش  بـا  سـينما  ي سـتاره  كه بود شده متوجه چمچا مدت اين در. يافت را دامزدي

 بـه  را دامـزدي  ي دفترچه خطوط سنگين هاي پلك با كه اين از و كند مي مقاومت خواب برابر

 آن زور به رود، مي هم به چشمانش كه حالي در و خواند مي حفظ از كم كم بعد و بلند صداي

 در نيز علما واقع در: بود نوشته دفترچه در دامزدي اما و. كرد نمي تعجبي دارد، مي نگه باز را ها

 واحـد  نيرويـي  و اتحاد به گرايش كه كنند ثابت! اند مانده فقط و هستند خدا وجود اثبات تالش

 يـا  ها جنبه همگي جديد فيزيك ضعيف و قوي نيروهاي و جاذبه تيزم، الكترومانيه و دارد وجود

 خواهيم را برتر وجودي يعني ايده، ترين كهن شود؟ مي چه وقت آن. هستند آن از هايي گوشه

 اگـر  گويـد،  مـي  دارد دوسـتمان  بينـي،  مـي "... دارد دست در كامال را خلقت كنترل كه داشت

 انتخـاب  را يكـي  واقعـي  و زنـده  خداي و نيرو جان بي هاي ميدان اين از يكي ميان بشوي ناچار
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 از يـا . بخوانـد  دعا برق جريان براي تواند نمي آدم نه؟ است جالبي نكته كرد؟ خواهي چه كني،

 و بست دم يك را چشمانش ".ندارد اي فايده. كند درخواست را بهشت كليد امواج اين از يكي

  ".زند مي هم به را حالم است، مزخرف اش همه ها حرف اين": گشود ناگهان

 و ريـزي  عـرق  دار و گيـر  آن در بـود  هرچه. كرد عادت جبرئيل بدبوي نفس به چمچا دوم روز

 كبـود  هـاي  طـوق . مانـد  اعتنـا  بـي  شد نمي اش چهره به اما داد، نمي بهتري بوي كسي تشويش،

 تمـامي  و شـد  مـي  پخـش  چربـي  هـاي  لكـه  چون بود، بسته چشمش دور كه خوابي بي از ناشي

 صـلدين  ي شـانه  روي را سـرش . رسـيد  انتهـا  بـه  مقـاومتش  سـرانجام . گرفـت  مي فرا را پوستش

  .خوابيد يكسره روز شبانه چهار و رفت حال از و گذاشت

 جلنــدري اســم بــه مــردي هــا، گروگــان از يكــي كمــك بــه چمچــا كــه ديــد شــد بيــدار وقتــي

]Jalandari [هاي صندلي سري روي و كرده بلند را او داشت، بزي ريش و موشي اي قيافه كه 

 نگـاهي  بـا  و كـرد  ادرار تمـام  ي دقيقه يازده رفت، توالت به. است خوابانده هواپيما وسط خالي

 بـاز  چمچا بعد شب دو. گفت نمي اي كلمه اما نشست، چمچا پيش مجدداً و بازگشت وحشتزده

 .بود افتاده در رؤيا با شد معلوم بعداً كه آنطور يا خواب، با كه شنيد را صدايش

 فنـگ  سيكسـابنگما  دنيا بلند كوه همين د": گفت مي جويده جويده كه شنيد را صدايش چمچا

Feng] [Xixabangma ــت ــه اسـ ــت كـ ــفر هشـ ــيزده صـ ــر سـ ــاع متـ ــي. دارد ارتفـ  نهمـ

 ي شـماره ": كـرد  مي شروع اول از كه اين يا ".متر هفتاد صفر هشت ،] Annapurna[آناپورنا

 شـش  و هشـتاد  ،٢ -كا دو، هشت، چهار هشت هشت ،]Chomolungma[ چومولونگما يك،

 دائـوالگيري،  ماكـالو، . هشـت  و نـود  پنج و هشتاد ،]Kanchenjunga[ جونگا چن كان. يازده

 هـزار  هشت] Makalu, Dhaulagiri, Manaslu,Nanga Parbat[ پاربات نانگا ماناسلو،

  ".متر شش و بيست و صد و
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 درسـت  ببـرد؟  خوابـت  تا شماري مي را متر هزار هشت از بلندتر هاي كوه داري": پرسيد چمچا

 ".نيستند زياد چندان ولي بزرگترند، گوسفند از كه است

: گفـت  و گرفـت  را تصـميمش  انـداخت،  پايين را سرش كرد، نگاهش خشمناك فرشته جبرئيل

 ".شمارم مي را ها آن نروم خواب به كه اين براي برعكس،"

 نيـاز  همزبـان  بـه  آدم. بـرد  پي خواب از فرشته جبرئيل ي واهمه به چمچا صلدين كه بود چنين و

 كس هيچ با بود گذشته او بر نجس هاي گوشت آن خوردن از پس كه را آنچه جبرئيل و دارد،

 داشـت،  حضـور  رؤياها در هميشه خود فرشته. شد آغاز شب همان از رؤيا. بود نگذاشته ميان در

 در. نيست ها حرف اين و كردن بازي نقش سپونو،. مقرب ملك جبرئيل نامش، هم هيأت در اما

 .است من او و مقرّبم ملك جبرئيل من. هستيم يكي جبرئيل و من خواب

. به به": بود آمده وجد به صلدين ي شده كوتاه نام شنيدن از وكيل زينت مثل هم جبرئيل سپونو،

. اي شده انگليسي چمچاي حاال پس. كند غش خنده از خواهد مي آدم. دهد مي قلقلك را آدم

 جبرئيـل  ".خودمـان  اختصاصي ي لطيفه هم اين] . Sally Spoon[ سپون سلي آقاي باشد خُب

 چـامچ  سپونو، سپون،. است كرده كفري را كسي شد نمي متوجه كه بود هايي آدم آن از فرشته

  .كرد شد نمي كاري ورزيدن نفرت جز چند هر داشت، نفرت شان همه از صلدين. خودم

 رقـت  را جبرئيـل  اعترافـات  صـلدين  صـورت  هر در. نه هم شايد  بود، ها لقب اين خاطر به شايد

 رؤيا عالم در باشد هرچه. برود فرشته جلد به خواب در كه نداشت تعجبي. يافت مزه بي و انگيز

. بـود  آن مبتذل بيني بزرگ خود فقط خواب اين ويژگي. بيايد آدم سر به است ممكن باليي هر

 هـر  كـه  اسـت  ايـن  موضوع سپونو،": گفت ملتسمانه. ريخت مي عرق ترس از داشت جبرئيل اما

 همـان . شـود  مـي  شـروع  بـود  شـده  تمـام  كـه  همانجايي از درست رؤيا روم، مي خواب به وقت

 اين يا  يا،. كنند مي خاموشش روم مي بيرون اتاق از وقتي كه ويدئو يك مثل. همانجا در خواب
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 را، مـا . بيند مي خواب نامردش پدر خود. است اين بدپير كابوس و اوست است بيدار كه آن كه

 هـا  فرشـته  رفتن خواب نه؟ زده سرم به": گفت. كرد نگاهش خيره چمچا ".را چيز همه. را اينجا

  "نيست؟ ديوانگي. را ديدنشان خواب به برسد چه داند، نمي كسي را

 ".زني مي حرف ها ديوانه مثل. آره"

 "آمده؟ سرم به چي واقعاً": گفت كنان ناله

* 

 و هواپيماربايـان  هـا،  گروگـان  ي همه ديگر حاال و شد مي پرحرفتر ماند، مي بيدار بيشتر چه هر

 در كـه  مهمانـداراني  همـان . كـرد  مـي  سـرگرم  را هواپيمـا  كاركنـان  ي پريـده  رنگ اكيپ حتي

 در عـزاداران  ي قيافـه  بـا  اكنـون  كـه  بـراق  و تميـز  پرسنل و كردند مي رفتار آميز اهانت گذشته

 همگـي  بودنـد،  داده دسـت  از رامي دايمي بازي به قديمشان تمايل و كرده كز هواپيما ي گوشه

 در را اقامتشـان  او. گفت مي سخن تناسخ از كه بودند شده جبرئيل انگيز شگفت نظريات جذب

 گفـت  مـي  همه به و كرد مي مقايسه مادر رحم در زندگي تجديد با زمزم آل كوچك فرودگاه

 شـادش  ظـاهراً  ايده اين. زنند مي گام تازه تولدي راه در و اند مرده جهان اين براي ديگر اكنون

 آن و ببندنـدش  صـندلي  بـه  طنـاب  بـا  خواستند مي ها گروگان از بسياري كه اين گو بود، كرده

 اين و بود خواهد ديگر زادروزي رهاييشان روز كه داد توضيح پريده ديگري صندلي روي وقت

 حقيقـت  ولي. است عجيب": زد فرياد جبرئيل. كرد ساكت را شنوندگانش سرانجام بيني خوش

 آخـر  تـا  روز آن از شـويم،  مـي  متولـد  روز يـك  در همگـي  چون و است نخست روز آن! دارد

 مـي  چـه  را اسـمش  شـوند  مي متولد مادر يك از بچه پنجاه وقتي بود، خواهيم همسن زندگيمان

 ".قلو پنجاه حتما داند، مي خدا گذاريد؟

 هم در و گرفت مي سپر زير به را تصورات از بسياري كه بود اي واژه آشفته جبرئيل براي تناسخ

 ي لحظـه  در المـا  دااليي روح حلول مسيح، رستاخيز خاكستر، از ققنوس برخاستن: آميخت مي



)                   آواي بوف (                                                      آيات شيطاني                                                                           

              

      121  
avayebuf.wordpress.com/ 

 به كه ژوپيتر شكل تغيير و ويشنو بازگشت با همراه ها اين ي همه نوزاد، كودكي بدن به مرگش

 هـاي  زنـدگي  در انسـان  تـداوم  البتـه  و ديگـر  چيزهـاي  و بـود  درآمده گاو هيأت به ويشنو تقليد

 هـيچ  سعادت جهت در دوراني سيري. شاهان كسوت در گاه ها، سوسك قالب در گاه مختلف،

 زحمـت  خـود  بـه  چمچـا . بـاش  پذيرا را مرگ نخست ديگري، تولدي خواهان كه اي. بازگشتن

 مـي  هـايش  گويي تك در جبرئيل كه هايي مثال بيشتر در بگويد توانست مي واّلا نداد، اعتراض

 ديگـري  طـرق  از تـازه  هـاي  قالـب  در حلـول  و پيوسـته  وقـوع  بـه  مرگ از نياز بي تناسخ آورد،

 تكـان  شـاهانه  هـايي  بـال  چون را بازوها كه حالي در صحبت، گرم جبرئيل. بود پذيرفته صورت

 دنيـا  به نو تا برود ميان از بايد كهنه": آورد نمي تاب را حرفش شدن بريده وجه هيچ به داد، مي

 ?هستيد؟ حرفم متوجه نيست، ممكن اين جز و بيايد

 از را تعـادلش  خسـتگي  از هـالك  ي فرشـته . كشـيد  مـي  گريـه  به دراز و دور هاي نطق اين گاه

 كراهـت  بعضـي  طوالني اسارت -صلدين و نهاد مي چمچا ي شانه به سر گريان و داد مي دست

 راحـت  بسـه،  خُـب . بوسيد مي را سرش فرق و كرد مي نوازش را صورتش -برد مي بين از را ها

 شـاه  از فرشـته  كـه  بـاري  هفتمـين . شـد  مي غالب چمچا بر حوصلگي بي و خشم نيز گاه و. باش

 بـال  همـين  شايد زد فرياد سرخوردگي با صلدين كرد، قول نَقل] Gramsci[ گرامشي پير بلوط

 حلـول  جسمت در رؤيايي ي فرشته آن و ميري مي داري تو. پرحرف آيد، مي خودت سر دارد

 .كند مي

* 

 عجيـب  واقعـاً  چيـز  يـك  خواهي مي": كرد دل درد به شروع باز روز يك و صد از بعد جبرئيل

 يـك  خـاطر  به": داد ادامه بود طور هر و "هستم؟ اينجا چرا من بداني خواهي مي بگويم؟ برايت

 او بـا  را روز دهـم  پنج مميز سه رفته هم روي من و. زندگيم بدپير عشق تنها براي. رئيس بله. زن
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 سـپونو،  ام شـده  ديوانـه  مـن  اسـت؟  زده سرم به واقعاً كه كند نمي ثابت خودش اين. ام گذرانده

 .عزيز چامچ

 كـه  بفهمـد  تـا  دارد نيـاز  زماني مدت چه به آدم. را نيم و روز سه آن بدهم شرح برايت چطور و

 را او وقتـي  خـودت  جـان  بـه . خواسـته  مي كه است همان اين كه است ترين ژرف و بهترين اين

 مـي  بكن، باور خواهي مي. يار مادرجنده هاي جرقه آن از پر شد، جرقه از پر هوا انگار بوسيدم،

 ها كنده پوست هلو اين از هم قبالً من اما. است فرش ساكن ي الكتريسته گفت او. نكن خواهي

 الكتريكـي  شـوك  آن و بـود  خودش خود. بود بهترين قطعا يكي اين. بودم بوسيده ها هتل توي

 ".عقب بپرم درد از شدم مجبور پير، بي

 را لحظـه  آن كـه  نبـود  اي واژه. يخـش  كوه زن. يافت نمي اي كلمه زن آن چگونگي ابراز براي

 .كند بيان

 نمـي  تـو ": بخشيد معني آن به او و بود ريخته پايش كنار پاره تكه گويي زندگيش كه اي لحظه

 حاضـر  خـاطرش  بـه  كـه  اي نكـرده  برخـورد  كسي با حال به تا شايد". نداشت اي فايده ".فهمي

. شـوي  هواپيما سوار و بكشي دست چيز هم از خاطرش به كه كسي. بگذاري پا زير را دنيا باشي

 و چهل و صد و هزار نه و بيست هم شايد پا، دو و هزار نه و بيست. بود پيموده را اوِرِست كوه او

 سـوار  زنـي  همچـين  يـك  بـراي  آدم كنـي  مـي  فكـر . رفتـه  بـاال  كـوه  نـوك  تا صاف. را پا يك

 "شود؟ نمي جامبوجت

 بيشتر كوهنورد كُن لويا آله به نسبت آميزش وسواس ي عالقه توضيح براي فرشته جبرئيل هرچه

 ابتدا. شد نمي موفق ولي كند، مجسم را پمال خاطرات كوشيد مي بيشتر صلدين كرد، مي تالش

 جبرئيـل  آتشـين  عشـق . نبـود  كـس  هـيچ  ديگـر  مدتي از بعد و آمد مي سراغش به زيني ي سايه

 بـا  حالـت  ايـن  بـه  توجـه  بي فرشته اما كشاند، مي سرخوردگي و خشم نهايت به را چمچا داشت

 ".نمانده چيزي ديگر سپونو، باش شاد": كوفت مي پشتش به دست
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 را او رفـت،  بزي ريش اندام كوچك گروگان آن جلندري، سوي به تاواالن دهم و صد روز در

 چندين حال به تا. رسيده پايان به ما تحمل و صبر كرد، اعالم بلند صداي با و داد نشان انگشت با

 چشـمان  در صـاف  بعد. است قرباني اولين وقت حاال و نيامده جوابي ولي ايم، فرستاده التيماتوم

 ".كشيم مي را تو اول حرامزاده، خائن مرتد،": كرد صادر را مرگش حكم و نگريست جلندري

 تيربـاران  از بعـد  نبـود  مايل زيرا شوند، آماده پرواز براي داد دستور هواپيما كاركنان به وقت آن

 مـرد . رانـد  هواپيمـا  بـاز  در سوي به را جلندري تفنگش نوك با. شود غافلگير بيرون از جلندري

 را موهـايش  او. دارد تيـزي  هاي چشم": گفت چمچا به جبرئيل. كرد مي التماس و زد مي فرياد

 را موهـايش  و برداشـته  را عمامـه  او كـه  بود برگزيده را جلندري رو اين از تاوالن ".است چيده

 محكـوميتي . شده قيچي سردارچي. شد مي شناخته ايمانش به خيانت كه عملي. بود كرده قيچي

 .خواستن فرجام حق بدون

 تـاوالن . شـد  مـي  پخـش  داشـت  بود افتاده شلوارش باسن بر كه اي لكه و بود زده زانو جلندري

 مـن  بـاتو،  دارا،. خـورد  نمـي  تكـان  كـس  هـيچ . كشيد مي در سوي به را او و گرفته را موهايش

 وادارش تـاواالن . بـود  زده زانـو  در به پشت مرد. بودند گردانده رو جاندار تابلوي اين از سينگ

 فرودگـاه  بانـد  روي جسـدش  و شـد  خـم  مرد. كرد خالي گردنش پشت به تيري و بچرخد كرد

 .بست را در تاوالن. افتاد

 هـر  آيد؟ مي سرمان به باليي چه حاال": زد فرياد گروه فرد ترين عصبي و جوانترين سينگ، من

 ".زاييده گاومان ديگر. سراغمان فرستند مي را كماندوها برويم جا
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 ماننـد . رويـم  مـي  عـرض  بـه  سـتارگان  چـون  مـا . است امتياز باالترين شهادت": گفت آرام زن 

 ".خورشيد

* 

 بـرف  ي كننده دگرگون قالي زير آن سپيد روح. اروپا زمستان. سپرد برف به را خود جاي ماسه

 كـه  سـپيد  هـاي  صـخره  و انگلسـتان  سـواحل  فرانسه، آلپ، هاي كوه. درخشيد مي شب ميان در

 مـدل  سياه كاله انتظار و دودلي ميان چمچا صلدين آقاي. كردند مي خودنمايي مرغزارها برفراز

. كـرد  مـي  كشـف  را بسـتان  ٤٢٠ -آي -آ پـرواز  دوباره دنيا. بود گذاشته سرش به را انگليسيش

 فـرود  ي اجـازه . رسـيد  مي گوش به راديويي هاي پيام. دادند مي نشان را هواپيما رادار صفحات

 دريـايي  ي پرنـده  چـون  انگلستان سواحل برفراز بستان. نخواستند اجازه ها آن ولي خواهيد؟ مي

  .رسيد صفر به سرانجام تا رفت مي پايين و باال سوخت ي عقربه و چرخيد مي آسايي غول

. كردنـد  نمـي  جدال تاوالن با هواپيماربا سه بار اين. بود آور تعجب مسافران براي درگيري آغاز

 نمـي  گـوش  بـه  پيـر،  بي كني مي كار چه داري يا سوخت ي درباره خشمگين هاي زمزمه ديگر

 وقـت  آن. گفتنـد  نمي سخن نيز يكديگر با باشند، باخته را اميدشان همه گويي كه چنان و رسيد

 از غريبـي  طـرز  بـه  كـه  هـا  گروگان و كرد حمله زن به تركيد مي داشت خشم از كه سينگ من

 كـه  كردنـد  تماشا چنان مرگ پاي تا را دو آن ستيز دخالتي هيچ بي بودند، افتاده دور به واقعيت

 تـاوالن  و افتادنـد  زمـين  بـر  دو آن. است تقدير حكم و زندگي عادي و روزمره وقايع از پنداري

 دامن ظاهريش اهميتي بي بر آن كوتاهي و. شد تمام همين،. برد فرو سينگ شكم در را كاردش

 قضـيه  كـه  فهميدنـد  و شـد  پـاره  همـه  چرت پاخاست، به زن كه اي لحظه در درست بعد، و. زد

 زيـر  هـاي  نارنجـك  سـوزن  كه سيمي او. رفت خواهد خط آخر تا تاوالن و نيست بردار شوخي

 سـويش  به دارا و بوتا. گرفت دست در پيوست مي هم به را آور مرگ هاي پستان آن پيراهنش،

 .ريخت فرو هواپيما ديوارهاي ناگهان و كشيد را سيم او ولي دويدند
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 .تولد. نه مرگ نه،
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 دوم فصل

 

 

 ماهوند

 

١ 

 كه هنگامي شود، مي تسليم است ستيزناپذير وقوعش آنچه به و دهد مي در تن جبرئيل كه آنجا

 مـادر  كنـار  از عـوالم  آن در لغزد، مي فرشتگيش رؤياي هاي نقش مسير در سنگين هاي پلك با

 مي شيطان را او مادر. شيطان: خواند مي ديگر نامي به را وي اكنون مادر اما. گذرد مي مهربانش

 كـرده  دسـتكاري  شـوند  حمـل  شهر به است قرار كه را ادارات كاركنان ناهار ظروف زيرا نامد،

 گوشـتي  خـوراك  شَـرَف  بـي  پسـت  ايـن  شـكافد،  مي را هوا دست با مادر. شرور ي بچه. است

 و كـرده  جابجا را ها آن و داده قرار نيستند گياهخوار كه هندوهايي ناهار قسمت در را مسلمانان

 در را جبرئيـل  هـايش  سـرزنش  رغـم  علي اما. كوچولو شيطان. اند تشنه ما خون به مشتريان حاال

 مـادر  كنـار  از. اسـت  بچـه  پسـر  بچـه،  پسر باشد چه هر من، كوچك ي فرشته گيرد، مي آغوش

 كنـد،  مـي  رشـد  بيشـتر  رود، مـي  ژرفتـر  چـه  هـر . رود مي فرو سنگين خوابي به و كند مي عبور

 وزد، مـي  نسـيم  ماننـد  دور از مادر صداي. نمايد مي پرواز چون شدن فرو اين و شود مي بزرگ

 بـر  پـا  بـال،  بي غولي چون او. زدن كف صداي. واه واه. اي شده الجثه عظيم چقدر كن نگاه بابا

 در را ازل روز نخسـتين،  رؤياي در. است كرده حلقه خورشيد دور به را بازوانش و ايستاده آفاق

 ي نقطه باالترين به آسمان از افتادن فرو حين شد رانده الهي بارگاه از كه شيطان. بيند مي خواب
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 خطـا  دسـتش  ولـي  زد چنـگ  داشت قرار الهي اورنگ منتهاي در كه سدر درخت يعني بارگاه،

 و نـرم  ابيـات  شـيطان  كـه  چـرا  داد، ادامه زندگي به و نشد نابود او اما. شد پرتاب پايين به و كرد

 بـا  او. دانست مي شيريني هاي ترانه چه و. خواند مي جهنم يعني پايين، ي طبقه از را اش فريبنده

 عــزي منــات، الت، شــان، ســه هــر بــا بلــه، بــود، داده تشــكيل پليــد گروهــي دختــرانش

]Lat,Manat,Uzza[، بـه  هايشان دست پس از و خندند مي پدر همراه كه مادري بي دختران 

 آن و تـو  بـراي . خندنـد  مـي  بـاز . ايـم  ديده برايت خوابي چه داني نمي. زنند مي نيشخند جبرئيل

 هـاي  داسـتان  سـوداگر  ي قصـه  از پـيش  اما. است كوه باالي كه] businessman[ سوداگري

 مصـري  هـاجر  بـر  را زمـزم  ي چشـمه  و اسـت  اينجـا  مقـرّب  ملـك  جبرئيل. كنيم بازگو را ديگر

 صـحرا  در فرزنـدش  بـا  كـه  هاجر و گفته ترك را او ابراهيم حضرت شوهرش. سازد مي آشكار

 را زمـزم ] Jurhum[ جرهـوم  وقتي بعدها،. ماند مي زنده چشمه خنك آب خوردن با مانده تنها

 زمزم و آيد مي باز جبرئيل شود، مي ناپديد مدتي تا چشمه و كند مي پر طال هاي غزال و گل با

 شـد  پـدر  خود ي نوبه به بعدها كه اي نقره مو كودك پدر سرخ، چادرهاي مطلبِ مرد، آن به را

  .آيد مي دارد: سوداگر بله،. دهد مي نشان بود، سوداگر همان فرزندش و

 كـه  شـود  مـي  آگاه رود فرو رؤيا عالم در كه آن بي رود، مي خواب به جبرئيل كه هنگامي گاه

 گـاه  آن و رؤيـا  از را شـدنش  آگـاه  خـواب  بينـد،  مـي  خـواب  كه شود مي آگاه است، خوابيده

 مـن  اهللا، خـدا،  خـوب،  خـداي  اي خدايا، زند مي فرياد سراسيمه و شود مي هراس دچار ناگهان

 مـي  در بـازي  ميمـون  عـين  چِـل،  و خُـل  ام، شـده  ديوانه پاك. است خراب مغزم. درآمده پدرم

: داشـت  را احسـاس  همـين  ديـد،  را مقـرّب  ملك بار نخستين براي وقتي نيز سوداگر اما و. آورم

 بلندي در سنگي تخته. افكند زير به سنگي تخته از را خود خواست مي و شده ديوانه كرد تصور

 يـا  المنتهـي  سـدرة  درخـت  بـه  كه پيغمبر معراج به اشاره] سدر درخت آن بر كه سنگي تخته ها،
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 سـدرم  و عشـقم  جبرئيـل : گويـد  مي موالنا. گفت سخن وي با درخت و كرد تكيه سدر درخت

  .دنيا بام بلندي به سنگي تخته. بود روييده رشدي كم.[ م. تويي مريم عيسي سقيمم من -تويي

 چهـار  و چهـل  بـه  امـروز . مبـارك  تولدت. برسد غار به تا رود مي باال حرا كوه از: آيد مي دارد

 هياهوي و ازدحام از پر گسترده پايش زير و سر پشت به كه شهري كه اين با ولي رسيده سالگي

 تـازه  لباس تولدش روز مناسبت به. رود مي باال كوه از تنها و تك همچنان است، سرور و جشن

 وي كه چرا اند، مانده تاشده همچنان تختش پايين مرتب و تميز اش تازه هاي لباس. نپوشيده اي

 )است؟ غريبي و عجيب سوداگر چه ديگر اين. (زاهدمنش است مردي

 چيست؟ ايمان مقابل ي نقطه: سؤال

 ايمـاني  بي. است مسلم و بسته قاطع، اندازه از بيش ايماني بي كه چرا. نيست ايماني بي جواب. نه

 .است ايمان اي گونه خود

 .شك

 انسـان  و خدا اهللا ميان راه ي نيمه در كه آنان اند؟ چگونه فرشتگان اما. است انسان ي خميره اين

. بلـه  انـد؟  گشته شك گرفتار حال به تا نيز فرشتگان آيا. اند گرفته قرار] homosap[ انديشمند

 از جسـارت  بـا  و شـدند  پنهان الهي اورنگ زير غرولندكنان خدا خواست برخالف روزي ها آن

 تـوان  نمـي  آيـا  كـه،  اسـت  درسـت  آيـا : بـود  پرسـش  ضـد  پرسششان. پرسيدند بود ممنوع آنچه

 در و اسـت  ماهر مديريت در كه خداوند البته. قديمي پرسش ضد آن آزادي،. كه كرد استدالل

 داد دلخوشيشـان  ابتدا. كرد آرام را فرشتگان دارد، خود به مخصوص اي شيوه آن اصول كاربرد

 بقيـه  و بـود،  خواهيد انسان لعنت -بخشايش راهگشاي و زمين روي بر من ي اراده ابزار شما: كه

 دور به نوراني هاي هاله بازهم. اعتراض پايان مجي، َاجي يكباره و. غيره و معمول هاي حرف ي

 ابـزار  شـكل  به را آنان است كافي. شوند مي آرام آساني به فرشتگان. كارها به رسيدگي و سرها

 هسـتند  تـري  پرطاقـت  هاي ديوانه ها انسان. بنوازند چنگ چون را آهنگت تا آوري در آالت و
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 پشـت  در آنچـه  و. پذيرنـد  نمـي  را خـود  چشمان شهادت حتي و كنند مي شك چيز همه به كه

 پشت بر روند مي خواب به سنگين هاي پلك با كه هنگامي كه را آنچه و گذرد، مي چشمانشان

 يعني كردن اراده. ندارند اي اراده چندان ها آن خُب ها، فرشته... كند مي نفوذ شان بسته چشمان

 .نشدن تسليم ندادن، تن يعني نكردن، موافقت

 .شود مي جبرئيل مانع كه است شيطان اين. است شيطاني ها گفته اين. دانم مي

 من؟

 باسـن  پهـن،  هـاي  شـانه  عقـابي،  بينـي  بلنـد،  پيشـاني . باشـد  بايد كه است چنان ظاهرش: سوداگر

 كـه  دارد تـن  بـر  عـادي  و تكـه  دو طيلسـاني  و اسـت  فكـور  ظاهري و متوسط قد داراي. باريك

 وي و است.[ م. است اينچ ٢٧ حدود ال هر. طول قديمي واحد] : ellچهارال اش تكه هر درازاي

 و درشـت  چشـمانش . اسـت  افكنـده  شـانه  بـر  وار ردا را ديگـري  و پيچيـده  بـدن  دور به را يكي

 وي امـا  نمايـد،  مـي  بلند اندازه بي پاهايش به نسبت هايش گام. است وار ودوشيزه بلند مژگانش

 گـام  سـرعت  بـه  متحـرك  هـاي  هـدف  چـون  چگونـه  آموزنـد  مي يتيمان. است پا سبك مردي

 حنـا  درخـت  و تيغ هاي بوته ميان از. دار نگه را زبانت كن، احتياط دهند، نشان واكنش بردارند،

 نـرم  رباخوارهـاي  آن از. سالم است مردي. رود مي باال پا و دست با ها سنگ روي از و آيد مي

 بريده چيز ازهمه كه واله باشد عجيبي سوداگر بايد اين بگويم، ديگر بار يك بله، و. نيست شكم

 مانـد  مـي  كوه باالي در ماه يك تا گاه و رود مي باال حرا كوه از گذاشته، صحرا و كوه به سر و

 .باشد تنها كه

 ي شايسـته  كـه  آن" شـود  تلفـظ  صـحيح  اگـر . يافتـه  تغييـر  رؤيا در كه است رؤيايي نامي: نامش

 باال پير حراي از كه آن". شد نخواهد خوانده نام آن به اينجا در اما. دهد مي معني "است سپاس

 آگـاه  آن از نيـك  اگرچـه  و. انـد  داده وي بـه  جاهليـه  در كه است ديگري نام "رود مي پايين و
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 مائوهامرد، نه و دارد نام ماهومت نه او اينجا در. شد نخواهد خوانده نيز نام آن به اينجا در است،

 و كاران محافظه ها، ويگ. است پذيرفته اند نهاده براو ها فرنگي كه را اي شيطاني برچسب بلكه

 نهـاده  آنـان  بر اهانت سر از و تحقير ازروي ديگران كه را هايي نام تا شدند برآن همگي سياهان

 نيز ما نشين گوشه رو همين از. كردند مبدل نيرو به را نام راه اين از و برند كار به غرور با بودند،

 بـا  متـرادف  ماهونـد . شـد  خواهـد  ناميـده  ماهونـد  دارد، پيـامبري  ي انگيـزه  و پيمايد مي كوه كه

  .ترساندند مي آن از را كودكان وسطي قرون در كه نامي. شيطان

 سـراب  پايش زير و رود مي باال درحجاز گرمش ازكوه كه سوداگر ماهوند. است مرد همان اين

 .درخشد مي درآفتاب شهري

* 

 اسـت  شـهري . است صحرا هاي خيزش پيامد بناهايش. شده ساخته ماسه و شن از سراسر جاهليه

 است اي معجزه آن تمامي و دارد دروازه چهار و ديوار دور دورتا: انگيز شگفت اندازي چشم با

 بي جوهري كه را افتاده دور صحراي سفيد هاي ماسه شكل تغيير ي حيله كه ساكنانش دست به

 ثبـات  پود و تار كيمياگري با و آموخته است شكلي بي و خيانت تغيير، ناپايداري، مظهر و ثباتي

 ي گذشـته  از نسـل  چهـار  يا سه تنها مردمان اين. اند ساخته ها ماسه همان از را خويش ي نويافته

 بـه  ديگـر،  تعبيـري  بـه  يـا  و بودنـد  ريشـه  بي صحرا هاي ماسه چون كه هنگامي خود، نشين باديه

 .داشتند فاصله است، منزلگاه خود سفر كه بودند دريافته فراست

 از كـه  شـمارند  مـي  باليي را سفر آنان. نيستند سفر ي دلبسته نشينان، باديه برخالف اما، مهاجران

 .است رسيدن ي وسيله سفر مهاجر براي. دهند مي تن آن به نياز سر

 تالقـي  محل در بودند، تيزهوش سوداگراني كه جاهليه مردمان كه گذشت نمي ديري رو اين از

. بودنـد  سـاخته  وحـدتي  هـا  ماسـه  از خـويش  ي اراده با گزيده، سكونت كاروانرُو مهم هاي راه

 پـرپيچ  هاي كوچه سنگفرش آن ي كوبيده و شهري نيرومند تجار خدمت در ماسه و شن اكنون
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 و شـن  پرداخـت  ي گداختـه  ي كوره از آتش طاليي هاي شعله هنگام شب. است جاهليه خم و

 ازشيشـه  تجـار  قصر اي ماسه و بلند هاي ديوار وار شكاف و دراز هاي پنجره و خيزد برمي ماسه

 مـي  حركـت  نـرم  سيليسـي  هـاي  چـرخ  روي به ها گاري جاهليه هاي كوچه در و. است پوشيده

 آيـد،  مي صحرا سوي آن از كه كنم مي مجسم را عظيم خيزابي شرارت سر از گاه من اما. كنند

 قـايق  از پـر  مـايع،  اي فاجعـه . رسـد  مي سر كشان عربده كه آلود كف هاي آب از بلند ديواري

 قصـر  ايـن  كه دريا مد و جزر از موجي شوند، مي غرق كه بازواني و شكنند مي هم در كه هايي

 امـا . كرد خواهد مبدل است منشاشان سر كه هايي دانه همان به هيچ، به را متفرعن اي ماسه هاي

 شود، مي حمل گلي هاي كوزه در كه هنگامي. است جاهليه دشمن آب. نيست موجي اينجا در

 هر در زيرا.) كنند رفتارمى سختي به متخلفين با شهر قوانين( دارد عقوبت آن از اي قطره ريزش

 خانـه  و شود مى پديدار سوراخ ها راه در فرسايد، مى خطرناكى طرز به را شهر شود جارى كجا

 آنـان . شـهرند  انگيـز  نفـرت  ابزارهاى از جاهليه آب حاملين. خورند مى تاب و شوند مى كج ها

 در. شوند نمى بخشوده هرگز داد، قرارشان اعتنايى بى مورد توان نمى چون كه مطرودند افرادى

 چنـد  تنهـا  شـهر  حيـاط  در. نيسـت  فـواره  آن سيليسى هاى باغ در و بارد نمى باران هرگز جاهليه

 زيـر  و دراز و دور سـفرى  به آب جستجوى در هايشان ريشه كه خورد مى چشم به نخل درخت

 چشمه ها آن از يكى و. كند مى تامين زيرزمينى نهرهاى و ها چشمه را شهر آب. اند رفته زمينى

 قـرار  سـياه  سـنگ  ي خانـه  جنـب  و اى ماسه مدور شهر قلب در زمزم. است زمزم ي پرآوازه ي

 آن و ايسـتاده  آب حامـل  مطـرودين  از يكـى  ،]beheshti[ بهشـتى  يك زمزم كنار اينجا. دارد

 .دارد نام خالد وى. كشد مى باال را بخش زندگى خطرناك مايع

 .است كوسه شان قبيله نام و سوداگران شهر جاهليه
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. نهد مى بنياد را جهان هاى دين مهمترين از يكى شد، پيغمبر كه سوداگرى ماهوند، شهر اين در

 مـى  زمزمه گوشش در صدايى. شده گرفتار بحران دشوارترين به تولدش، روز روز، اين در وى

 موشى؟ يا مردى هستى؟ چه تو: كند

 .ايم شنيده را آن نيز پيشتر كه چرا شناسيم، مى را صدا آن ما

* 

 روزگـاران  در. اسـت  كرده پا بر ديگر مراسمي جاهليه رود، مي باال حرا كوه از ماهوند كه مادام

 را هـاجر  ابـراهيم . بود آمده دره اين به فرزندش اسماعيل و هاجر اتفاق به ابراهيم حضرت كهن،

 اسـت؟  خداونـد  ي اراده ايـن  آيـا  پرسيد هاجر. كرد رها علف، و آب بي بيابان اين در اينجا، در

 از انسـان . حرامـزاده . رفـت  و كـرد  رهـا  خـود  حـال  به را هاجر گاه آن و. آري داد پاسخ ابراهيم

 خدا كارهاي گويند مي. داده مي قرار ناپذير توجيه اعمال توجيه ي وسيله را خدا امر بادي همان

 از اسـت  بهتـر  امـا . انـد  آورده پنـاه  مـن  بـه  هـا  زن كـه  نيسـت  آور شگفت پس. است آميز اسرار

 خـود  حـال  بـه  مرا حتما پس: داشت اعتماد خداوند به و نبود جادوگر هاجر. نشويم دور موضوع

 بـه  آنقـدر  كـرد،  رهـا  تنهـا  و تـك  را او ابـراهيم  كـه  اين از پس. بروم بين از تا كرد نخواهد رها

 صـفا  از نخست رفت، باال تپه دو از گاه آن و. شدند خشك اش سينه دو هر تا داد شير كودكش

 ببيند آدميزادي يا شتر چادر، شايد تا دويد مي تپه دو ميان نااميد و مشوش هاجر. مروه از سپس و

 كـه  بود چنين و داد نشان را زمزم آب و شد ظاهر وي بر جبرئيل ناگهان كه اين تا نديد، هيچ اما

 را هـاجر  آمـدن  بـاز  كه است اين براي آيا اند؟ آمده گرد زائران چرا حاال ولي. ماند زنده هاجر

 مـي  جشـن  است كرده دره نصيب ابراهيم ورود كه را افتخاري زائران درواقع. نه بگيرند؟ جشن

 جـا  بـه  را نيـايش  مراسم تا آيند مي هم گرد دوست زن و شوهر آن نام به جاهليه مردمان. گيرند

  .كردنند مصرف و پاشيدن و ريختن نيازمند چيز هر از بيش ولي آورند،
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 در] Arabia Odorifera[ فـرا  اودوري آرابيا عربي هاي عطر. است رايحه از پر جاهليه امروز

ر  و مخصـوص  بخـورات  عربـي،  و چيني دارچين بلسام،. زند مي موج قضا مـ ]myrrh .[ زائـران 

 در. زنند مي پرسه ابراهيم عيد روز ي مكاره بازار ميان در و نوشند مي را ها نخل خرماي شراب

. كنـد  مـي  متمـايز  جشـن  مسـروران  از را وي اش خـورده  گره ابروان كه است مردي ها آن ميان

 بلنـدتر  ماهونـد  از گـردن  و سـر  يـك  تقريباً كه مردي. سفيد و دراز پوششي در بلندقامت مردي

 بـا  مـوزون،  و كـرده  كوتـاه  اسـتخوانيش  ي چهـره  ي كشيده پوست نزديكي تا را ريشش. است

 مـي  بـرمال  خـواب  در سـرانجام  نام اين چيست؟ نامش. دارد برمي گام قدرت ي شكننده زيبايي

 نـام ] Karim Abu Simbel[ ابوسيمبل كريم او اينجا در. است يافته تغيير نيز آن اگرچه شود،

 حكـومتي  شـوراي  رئيس ابوسيمبل،. زيباست و خو درنده هند همسر و جاهليه اَشراف از و دارد

 فـراوان،  شـترهاي  صـاحب  شـهر،  هـاي  دروازه آور سود معابد مالك حسابش بي ثروت با شهر،

 مـردي  مسـلمات  تواند مي چيزي چه. است سرزمين اين زن زيباترين شوهر و ها كاروان بازرس

 يـك . شـود  مـي  نزديـك  نيز ابوسيمبل به بحران وجود اين با آورد؟ در تزلزل به را توانگر چنين

 .ماهوند. ماهوند. ماهوند. افتاده جانش به خوره مثل ايد، زده حدس درستي به كه همان نام،

 ادويـه،  انـواع  معطـر  و وسـيع  چادرهاي در اينجا. دارد جاللي و شكوه چه جاهليه ي مكاره بازار

 عطـر  فروشـندگان  مكـاره  بـازار  اين در. اند چيده آراسته را خوشيو هاي چوب و سنا گياه برگ

. گشايد مي راه جمعيت ازميان ابوسيمبل. اند برخاسته رقابت به پول هاي كيسه و زوار بيني براي

 -انساني وحدت به معتقد كه مذهبي اي فرقه] Monophysite مونوفيسيت يهودي، بازرگانان

 غربـي  آسياي قديمي اقوام از يكي] Nabataen نبطي و.[ م. است مسيح عيسي وجود در الهي

 بـا  خـواهران  ازدواج رسـم  و زيسـتند  مـي  عربسـتان  و سـوريه  حـوالي  در مسـيح  ميالد از قبل كه

 هـاي  دنـدان  با و كردند مي وزن را نقره و طال هاي سكه.[ م. بود معمول آنان مذهب در برادران

 و اسـلحه  و چينـي  ابريشـم  مصـري،  كتـان  اينجـا  در. كردند مي خريداري و زدند مي عيار خيره
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 نوبيـا  از هـايي  پـرده . دارد رواج نوشـي  بـاده  و رقـص  و قمـار  و خـورد  مي چشم به بصره غالت

Nubia [صر مابين افريقا شرقي شمال در باستاني سرزمينيرا آن يونانيـان  كـه  كنوني سودان و م 

 بـراي  را.[ م. باسـتان  يونـان  شـمال  از بخشـي ] Aethiop تيـا  آئه و آناتولي ،.[م. اند گفته اتيوپي

 و عطرهـا . دارنـد  اختيـار  در را بـازار  مختلـف  منـاطق  كوسه ي قبيله تبار چهار. اند آورده فروش

 مـو  گـروه . شـود  مـي  عرضـه  سياه هاي چادر در چرم و پارچه و سرخ هاي چادر در جات ادويه

 بـازي،  تـاس  -تفريحـات  قسمت امتياز و است شمشيرها و گرانبها هاي سنگ مسؤول ها اي نقره

 اسـت  خالـدار  شـترهاي  مالكين يا چهارم تبار آن از. افيون و حشيش و خرما شراب شكم، رقص

. كشـد  مي سر شكم رقص چادرهاي از يكي به ابوسيمبل. دارند دست در نيز را برده تجارت كه

 منتقل راست دست به اي سكه گاه گرفته چپ دست در پول هاي كيسه نشسته، دورتادور زائران

 كـه  اين مجرد به زيرا دارند، برنمي زائران انگشتان از چشم ريزان عرق گان رقاصه و و كنند مي

 مـي  درهـم  چهره بزرگمرد. رسد مي انتها به نيز رقص پذيرد، پايان ها سكه شدن دست به دست

  .اندازد مي را چادر ي پرده و كشد

 دايـره  مركـز  سـياه  سـنگ  ي خانه. است شده ساخته دايره در دايره و مدور شكل به جاهليه شهر

. اند شده بنا بيرون به رو ثروت و مقام ترتيب به المركز، متحد هاي درحلقه ها خانه ساير و است

 و شـعاعي  هاي كوچه از يكي از. دارد قرار حلقه ترين دروني يا دايره نخستين در ابوسيمبل قصر

 و مشتري جلب براي خود ي نوبه به كه پرشمار گويان پيش كنار از و كند مي عبور شهر بادگير

 وانمـود  چنـين  و مشغولند فش فش يا كشيدن بغبغو كردن، جيرجير به زائران هاي پول به رسيدن

 از يكـي . گـذرد  مـي  اسـت،  كـرده  حلول جسمشان به مار و حيوان پرنده، هاي جن كه كنند مي

 دسـت  بـه  را دختـري  دل خواهي مي: گيرد مي او بر را راه. است نياورده بجا را شيخ جادوگران

 يـك . كنم مي درست برايت خودم من بيا كني؟ نابود را دشمنت خواهي مي جان؟ عزيز آوري

 دسـت  از اسـت  ها انسان زندگي دام كه را طنابي و خيزد برمي و. كن آزمايش مرا هاي گره بار
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 دزدانـه  و افتد مي پايين نوميدانه بازويش و بيند مي را مخاطبش ي چهره دم همان اما آويزد، مي

  .خزد مي اي گوشه به ها ماسه روي بر كنان من من و

 مـي  رسـا  صـداي  بـه  را اشعارشـان  ايسـتاده،  ها جعبه روي شاعران. آرنج فشار و همهمه جا همه 

 كه است آمده ها افسانه در و خوانند مي رجز برخي. افشانند مي پايشان بر سكه زائران و خوانند

 اشـعاري . سـرايند  مي قصيده بعضي. اند گرفته الهام شتر گام آهنگ از را سيالبي چهار وزن اين

 مسابقه زمان ديگر روز دو يكي. وحشي خر شكار و صحرا ماجراهاي خودسر، دلبران وصف در

 ي خانـه  هـاي  خانـه  ديوارهاي بر را برندگان از تن هفت اشعار آن از پس و رسد مي فرا شعر ي

 كـه  خنيـاگران  بـه  ابوسيمبل. شوند مي آماده بزرگشان روز براي شاعران. آويزند مي سياه سنگ

 از يكي كه كبود زاج چون هايي قصيده. زند مي لبخند خوانند مي آميز شيطنت و هجايي ابيات

 او بـر  حاضران كه هنگامي و. بود داده سفارش همسايه ي قبيله عليه اي قبيله ديگري، عليه سران

 بـا  انـدام  الغـر  و تيزهـوش  جـواني . يابـد  مـي  خـود  كنار در را شاعران از يكي گويند، مي درود

 ايـن  بـا  و دارد را جاهليـه  زبـان  انگيزترين هول كه جواني هجونويس حركت، و پرشور انگشتان

 مي نبوديد مو كم اگر شيخ؟ نگرانيد چنين چرا": كند مي رفتار محترمانه ابوسيمبل به نسبت حال

: گويـد  مي انديشناك و زند مي را عاديش كج لبخند ابوسيمبل ".كنيد افشان را موهايشان گفتم

 بـاش  مراقـب . بريزنـد  شـيريت  هـاي  دندان كه اين از قبل هم آن شهرتي، چه اي، آوازه عجب"

 مـي  سـخن  طنزگونـه  و سـبك  و نـرم  لحنـي  با ".بكشيم را ها آن بشويم ناچار است ممكن چون

 بي جوان. دارد خود در تهديدي نيز سبكي اين حتي كه است چنان قدرتش ي گستره اما گويد،

 به نيرومندتر يكي بكشي، كه را دندان هر": گويد مي پاسخ در كند گم را پايش و دست كه آن

 ي مـزه ": جنباند مي سر آرام شيخ ".جهد بيرون گرم خون تا درد مي عميقتر و رويد مي جايش

 است نام بي آنچه بر كه است اين شاعر كار": اندازد مي باال شانه جوان "داري؟ دوست را خون

 و بخشد شكل جهان به باشد، مباحثه آغازگر برگزيند، جانب بردارد، پرده فريبكاري از نهد، نام
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 شاعر شود، جاري خون اند دريده ابياتش كه جايي از اگر و باشد جهانيان رفتن خواب به از مانع

  .دارد نام] Baal[ بعل و است هجوآميز اشعار ي سراينده او ".كرد خواهد تغذيه آن از

 زنـان  از يكـي  حتما. گذرد مي كنارشان از آناتولي غالم هشت ي شانه بر داري پرده روان تخت

 ميـان  از بعـل  كردن دور ي بهانه به ابوسيمبل. رود مي مكاره بازار ديدار به كه است شهر بزرگ

. بيـابم  اينجا ترا بردم مي گمان": كند مي زمزمه. كشد مي كنار را او و گيرد مي را بازويش راه،

 مي جستجو را مردي كه اوست اين. آيد مي شگفتي به شيخ مهارت از بعل و ".دارم تو با حرفي

. است افكنده دام به را شكارچي او كند مي تصور شكار كه است اي گونه به رفتارش ولي كند،

  .راند مي شهر جايگاه مقدسترين سوي به را وي و فشارد مي محكمتر را بعل بازوي ابوسيمبل

. شناسـم  مـي  را خـود  حـدود  مـن . ادبـي  مأموريـت  يك. دارم مأموريتي برايت": گويد مي شيخ

 "داري؟ توجه. است من توانايي از فراتر موزون افتراهاي سرودن و زدن تهمت در مهارت

 نيسـت  صـحيح ".است ميان در شرافت ي مسأله. ايستد مي صافتر خودپسند و مغرور بعل بعل، اما

 اختيـار  در را خـودت  وقتـي  امـا  البتـه،  بلـه،  خـوب " ".آيـد  در حكومـت  خدمت به هنرمند يك

 در مردگـان  آيـين  اخيراً "اي؟ داده انجام شرافتمندانه عملي آيا چطور؟ دهي مي قرار آدمكشان

 خـود  روي و سر بر اي حرفه عزاداران ميرد، مي كسي وقتي. شود مي اجرا تمام شدت با جاهليه

 پـي  كـه  را شـتري  كـه  است اين بر رسم. زنند مي چنگ هايشان سينه بر كشان مويه و كوبند مي

 افـراد  نزديكتـرين  باشند، كشته را مرد اگر. بميرد تا گذارند مي قبر روي بر اند بريده را زانوانش

 رسم. بگيرند خون با را خون انتقام و بيابند را قاتل سرانجام كه كنند مي ياد سوگند اش خانواده

 انتقـامجويي  كمتر اما شود، خوانده سرور و جشن مراسم براي شعري آن از پس كه است اين بر

 و سـرايند  مـي  كشـتار  هـاي  ترانـه  زنـدگي  تـامين  براي شاعران از بسياري. دارد شاعري استعداد

. سرايد مي خون ستايش در را ابيات بهترين جو مباحثه و رس پيش شاعر بعل، كه آنند بر همگي

: گويـد  مـي . بگيـرد  دل به را ابوسيمبل ماليم سرزنش كه است آن از مانع اي حرفه غرور اكنون

 چنـين  شـايد ": دهـد  مـي  ادامـه  ابريشميني لحني با ابوسيمبل ".است فرهنگي ي مسأله يك اين"
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 حـق  مـن  آيـا  كـن،  اقـرار  بعـل،  ولـي ": كنـد  مـي  زمزمـه  سـياه  سنگ ي رودخانه كنار و ".باشد

 "نيستيم؟ بانو يك خدمت در دو هر ما مگر ندارم؟ گردنت به كوچكي

 مـي  فـرو  اي پوسـته  چـون  و دارد برمـي  تـرك  نفسش به اعتماد و پرَد مي بعل ي چهره از رنگ

 .كشد مي خانه درون به خود با را شاعر باشد، برده بويي ظاهراً كه آن بي شيخ. ريزد

 گيـري  شـكل  هنگـام  زمين ي كُره كه چرا است، زمين ناف دره اين كه معتقدند جاهليه مردمان

 و درخشـان  يـاقوت . يافـت  اي معجـزه  رسيد دره به وقتي آدم. است چرخيده مي نقطه اين حول

 را سپيد و عظيم سنگي سايبان، اين زير و داشت قرار ستون چهار روي بر كه ديد را آسايي غول

 ايـن  گـرد  بـر  محكـم  ديوارهـايي  آدم. درخشـيد  مي خويش دروني نور با روح تصوير چون كه

 بنـا  تجديد بارها خانه اما. بود خانه اولين اين. كند متصل زمين بر را آن تا كرد بنا رؤيايي تصوير

 و. كرد بازسازي را خانه اسماعيل و هاجر ماندن زنده و فرشته كمك دنبال به ابراهيم، يكبار. شد

 گـاه  آن و كـرد  سياه سرانجام و تيره را سنگ قرون طول در زوار شمار بي هاي تماس رفته رفته

 خـدا  سـنگ  اطراف در سنگي بت شصت سيصدو ماهوند، زمان در. شد آغاز پرستي بت دوران

 .بودند آمده گرد

 عظـيم  ي پيكـره : هسـتند  اينجـا  اكنـون  پسـرانش  انديشيد؟ مي چه ديد مي را ها بت اين آدم اگر

 فرسـتاده .[ م. فـرات  رود هـاي  كرانه بر باستاني شهري] Hit هيت اهل هاي كيت آمال كه هابيل

 همچنـين  و. مـاه  ي فزاينـده  هالل چوپان، هابيل. كند مي خودنمايي خزانه ديوار باالي بر بودند،

 و آهنگـر  هابيـل . اسـت  مـاه  زوال بـه  رو هـالل  آلـودش،  غضـب  و خيـره  نگاه يا خطرناك قابيل

 .دارد هواداراني نيز رامشگر

 كـه  شـارا  نبطـي  ي پيكره و بينند مي زنان قدم را شاعر و شيخ و نگرند مي پايين به قابيل و هابيل

 اسـتراحت . بـود  اوليـه .[ م. باسـتان  يونان اساطير در شراب النوع رب] Dionysus سوس ديوني
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 كـن،  نگـاه . اسـت  خورشيد خداي] Manaf[ مناف هم اين و بدشگون، نكروه و صبح ي ستاره

 كـه  ببـين  را] Quzeh[ قوزه. زند مي هم بر بال عقاب قالب در خدايي پيكر، غول نصر اينجا در

 نـا  عطش نشاندن فرو براي ها سنگ سيل اين پرشمار، خدايان اين... دارد دست در كمان رنگين

 چـون  خـود  مسـافرانند،  اغـواگر  اگرچـه  نيـز،  سنگي هاي الهه اين. اند نيامده گرد زائران مقدش

  .اند جهاني ي مكاره بازار اين نمايندگان نيز بتان. اند آمده جهان مختلف نقاط از زائران

 مردم از اگر). خدا يعني اهللا. است ساده اهللا ي واژه مفهوم( دارد نام اهللا كه هست خدايي اينجا در

 محبـوب  چنـدان  امـا  دارد، فراگيـر  اقتـداري  يكـي  ايـن  كه گفت خواهند شما به بپرسيد، جاهليه

 .خاص هاي بت عصر در فراگير و عام خدايي. نيست

 هـا  بـت  محبـوبترين  كه جاهليه ي الهه سه محراب به ريخت مي عرق اكنون كه بعل و ابوسيمبل

 عـزي،  به كردند، تعظيم ها بت به ها آن. داشت قرار يكديگر كنار در ها محراب. رسيدند بودند

 و گردانـده  چهـره  كـه  پرابهـام،  و تيـره  مانـاي  بـه  دارد، بشاش سيمايي كه زيبايي و عشق ي الهه

 بـر  حـاكم  كـه  چـرا . كنـد  مـي  وارسـي  انگشـتانش  ميـان  را ها ماسه مانا. است آلود رمز اهدافش

] Lato[ التو يونانيان كه مادر ي الهه باالترينشان، بلند سرانجام و. است تقدير خود يا سرنوشت،

 در و اهللا ضد را او نيز نامش حتي. النوع رب. نامند مي الت ال بيشتر و الت جاهليان و نهادند نام

 تسـكيني  از حـاكي  اش چهـره  كه حالي در بعل. قادرمطلق الت،. نمايد مي آن با برابر حال عين

 ابوسـيمبل  و افتـد  مـي  صـورت  بـه  الهـه  برابـر  در. كند مي پرتاپ زمين بر را خود است، ناگهاني

 .ماند مي ايستاده همچنان

 را الت ي پرآوازه معبد هند، همسرش ي خانواده -بگويم روشنتر يا -ابوسيمبل شيخ ي خانواده

 عـزي  معبد و شرقي ي دروازه در مانات معبد درآمد. (دارد اختيار در شهر جنوبي ي دروازه در

 بنـابراين  دهـد،  مي تشكيل را شيخ ثروت اساس امتيازات اين و) است آنان به متعلق نيز شمال در

 متصـور  الهـه  ايـن  بـه  شـاعر  ايمان كه حالي در. است الت خادم نيز شيخ كه داند مي خوب بعل

 و لـرزد  مـي  خـود  بـر  يافتـه  تسـكين  تازه كه بعل! بود اين فقط منظورش پس. است عام و خاص
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 مي وي بر شفقت با الهه. كند مي شكرگزاري را محافظش ي الهه و ماند مي زمين روي همچنان

 .شده مرتكب بزرگي اشتباه بعل. كرد اعتماد توان نمي نيز گان الهه ي چهره به اما نگرد

 نجـات  كـه  خيـال  ايـن  در بعـل  و زند مي شاعر هاي كليه به لگدي و كند مي حمله ناگهان شيخ

 مـي  دنبالش لگدزنان همچنان ابوسيمبل و خورد مي غلت زند، مي نعره و شود مي غافلگير يافته

 صـدايي  بـا  و ".فسـقلي ": گويـد  مـي  شـيخ  و رسد مي گوش به اي دنده شدن خُرد صداي. كند

 اي كـرده  خيـال . نداري تخم كه تو صدا، و پرسر جاكشِ": دهد مي ادامه خوش لحني و آهسته

 و "كند؟ مي رفاقت تو با داري الهه به نسبت كه نوجواني شهوت خاطر به فقط الت معبد ارباب

 سـياه  سـنگ  ي خانـه . گريـد  مي ابوسيمبل پاي كنار بعل. كاري و مداوم لگدهاي و لگد هم باز

 گـر  شـكنجه  ناگهـان  كنـد؟  وساطت شيخ خشم وجود با دارد جرأت كسي چه اما نيست، خالي

 زمزمه گوشش در و كند مي بلند را سرش و گيرد مي را جوان شاعر موي زند، مي چمباتمه بعل

 وضـع  بـه  نسبت كه انگيزي نفرت ترحم فرط از بعل و ".نبود الهه بانو از منظورم بعل،": كند مي

 هنگـامي  و نمانـده  زندگيش پايان به چيزي داند مي زيرا كشد، مي زوزه كند، مي احساس خود

 گوشش شيخ هاي لب. بعل بيچاره. دارد پيش در بزرگي كارهاي هنوز كه گويد مي وداع دنيا با

 دسـت  كامـل  نعوظ جوان به كند، مي تازه نفسي ابوسيمبل ".گه ترسوي شتر": كند مي لمس را

  .كند مي خودنمايي وحشتش آميز طعنه ي نمونه ي مثابه به كه نعوظي داده،

 جـوان  و ".شـو  بلنـد ": داد فرمـان  بعل به و برخاست، بود افتاده ديوثي به كه شيخي يا ابوسيمبل،

  .شد خارج وي دنبال به شگفتزده

 ديوارهـاي  بـا  بـاغي  در سياه، سنگ ي خانه غربي شمال در مصري هاجرِ مادرش و اسماعيل قبر

 بـاغ  در مرد چند. كند مي توقف نرسيده ولي شود، مي نزديك آن به ابوسيمبل. دارد قرار كوتاه

 و. سـلمان . دارد غريبي و عجيب نام كه ايراني ي بيكاره آن همراه آب، حامل خالد،. اند ايستاده

 ماهونـد  كـه  آن. بـرده  بـالل . داشـت  حضـور  هم سومي نفر ها، مانده پس گروه اين تكميل براي
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 مفت. آمد مي خوب هيكلش به صدايش كه سوخته سياه دم و شاخ بي غول آن. بود كرده آزاد

. ببين را ها آشغال ": گويد مي ابوسيمبل. بودند نشسته هم كنار باغ ي ديواره روي سه هر خورها

 هراسـش  ي همـه  بـا  بعل ".را رهبرشان و ها اين. بياور در شعر به را ها اين. بگير هدف را ها اين

 مـرده  مادر هاي دلقك اين گويي؟ مي را ها نوچه اين شيخ،": كند پنهان را ناباوريش تواند نمي

 را شــما معابـد  ماهونـد  يگانـه  خـداي  كـه  اي؟ كـرده  خيـال  چـه . نكـن  هـم  را فكـرش  اصـالً  را؟

 غيـر  شود؟ برنده يكي آن وقت آن و يكي، برابر در تا شصت و سيصد كرد؟ خواهد ورشكست

: گويـد  مـي  آرام همچنـان  ابوسـيمبل . خنـدد  مـي  لبـي  زيـر  هيسـتريك  حـالتي  بـا  ".است ممكن

 انقـالب ": كنـد  داري خـود  خنـده  از توانـد  نمي بعل اما ".دار نگه اشعارت براي را ناسزاهايت"

 بـه  دقـت  با ابوسيمبل ".ترساند مي را آدم كه واقعاً شيخ واي... ها برده و مهاجرين آب، حامالن

. بگـو  شـعر  بـرو . بترسد هم بايد آدم. است درست بله": گويد مي پاسخ و نگرد مي خندان شاعر

 مـي  نالـه  بـا  و شـود  مـي  خـم  بعـل  ".باشند شاهكارت اشعار اين دارم انتظار و كنم، مي خواهش

 زده زيـادي  حـرف  كـه  بينـد  مـي  و "...است من كوچك استعداد دادن هدر كار اين اما": گويد

 .است

 ".نداري ديگري ي چاره. بكن گويم مي كاري هر": است اين ابوسيمبل ي گفته آخرين

* 

 ريزنـد،  مـي  كـه  موهـايش  بـه . رسـند  مي كارهايشان به حرم زنان و داده لم خواب اتاق در شيخ

. نهنـد  مـي  زبـان  خوراك بشقابش در و كنند مي شراب از پر را ليوانش مالند، مي نارگيل روغن

 خُـب . بينـد  مـي  را او بـاز  هند حتما. پسره اين بترسم؟ ماهوند از بايد چرا. گفت مي راست پسره

 نيز خود و است شيخ ضعف اين. كند مي بخواهد كاري هر هند. نيست كه او دست. است معلوم

 چـه  هر ولي. آورد نمي رويش به بيند مي را آنچه و كند مي مدارا حد از بيش كه است برده پي

 در او و كنـد  احتيـاط  زنـش  كـه  وقتـي  تـا  باشـد؟  نداشـته  چرا. دارد اشتها من مثل هم هنوز باشد

 برابـر  در. اسـت  معتـاد  آن به. است ترياكش دانش. بداند بايد او دارد؟ اشكالي چه باشد، جريان
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 ماهونـد . باشـد  دشمن ماهوند با كه است كافي دليل يك همين و آورد نمي تاب داند نمي آنچه

 ماننـد  و خنـدد  نمـي  آسـان  شـيخ  ولـي . بخنـدد  داشـت  حق پسره. خورش مفت هاي نوچه آن با

 را هيكـل  درشت ي برده آن بالل،. رود مي راه پا ي پنجه روي كه محتاط است مردي دشمنش

 و بلنـد  صداي آن با بالل و دارد وجود خدا چند پرسيد آقايش الت معبد بيرون: آورد مي ياد به

 را او هـا  آن. اسـت  مـرگ  هم گفتن كفر جزاي و گفت كفر بالل ".يكي": داد پاسخ آهنگينش

 وجـود  خـدا  چنـد  گفتـي ": دادنـد  قـرار  اش سـينه  روي سـنگي  و خواباندنـد  زمين روي بازار در

 يكي،". كردند اضافه اول سنگ روي ديگري سنگ ".يكي": كرد تكرار باز و ".يكي" "دارد؟

  .كرد آزاد را او و پرداخت مالكش به گزافي بهاي ماهوند ".يكي يكي،

 از چـه  بـراي . نيست وقت اتالف ها آن به پرداختن. نيست پسره با حق انديشيد، مي ابوسيمبل. نه

 هـم  آن. هولنـاكش  گرايـي  وحـدت  آن خـاطر  به. يكي يكي، يكي، آن براي ترسم؟ مي ماهوند

 همـه  ايـن  بـا . شود مي تقسيم تكه پانزده سه، دو، به ذهنم و ترديدم دچار هميشه من كه هنگامي

 لحـاظ  اين از و است موفق و ثروتمند ما ي همه ي اندازه به هم او. كنم مي درك را ديدگاهش

 عضـويت  براي است، خانوادگي مناسب ارتباطات فاقد چون ولي ندارد، تفاوتي شورا اعضاي با

 سـوداگر  برگزيـدگان  ي جرگـه  بـه  ورود از را او بـودنش  يتـيم  كـه  ماهوند. ايم نكرده دعوتش

 از او. اسـت  شـده  محـروم  خـود  حـق  از و رفتـه  سـرش  كاله كه كند مي احساس كرده، محروم

 مگـر . رسـد  نمـي  قله به هرگز تنها كوهنورد اما. رو تك و طلب جاه. طلب جاه بود آدمي ديرباز

. دارد خيالي چه دانم مي. فهميدم حاال آهان... كند مالقات اي، فرشته با آنجا در شايد... كه اين

 فرصـت  خورم، مي تاب شوم، مي خم هستم؟ چه من. كند درك مرا وضع تواند نمي او هرچند

 مـي  بقـا  راه در تـدبير  و حسـابگري  با و شوم مي مسلط برخود كنم، مي حساب را امتيازات و ها

 و يـخ . هسـتيم  خـوبي  جفـت  مـا . كـنم  نمـي  متهم زناكاري به را هند كه است همين براي. ستيزم

. باشـد  هجونويسـش  بـا  بگذار. است مقدس و اي افسانه سرخ شير محافظ هم اش خانواده. آتش
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 روزگارش از دمار شد تمام او با كارش وقتي. است نداشته اهميتي ما پيوند در هرگز همخوابگي

 قلـم : بـزرگ  دروغ گويـد،  مي خود با رود مي خواب به كه حالي در جاهليه شيخ. آورم مي در

 .است شمشير از تواناتر

* 

 مـي  تصـور  قـديم  روزگـار  در. بـود  گرفتـه  رونـق  آب بـر  ماسه پيروزي اثر بر اساسا جاهليه شهر

 در و شـد  مي توفان دستخوش دريا زيرا است، دريا از امنتر كاال نَقل و حمل براي صحرا كردند

 كـه  بـود  چنـين . نبـود  پـذير  امكـان  هـا  پديـده  قبيـل  ايـن  بينـي  پيش هواشناسي، ماقبل دوران آن

 از و صـبا  بـه  ظفـر  طريق از دنيا، نقاط ي همه از كاالها. گرفتند رونق و آمدند پديد كاروانسراها

 بنـدر  سـپس  و موسي سكونتگاه ديان، مي به گاه آن و رسيد مي يثرب ي واحه و جاهليه به آنجا

 شـمال  و شـرق  ي جـاده : شـد  مـي  آغـاز  جاهليه از نيز ديگر هاي راه. شد مي حمل مصر و عقبه

 به سليمان روزي كه آنجا بالميرا، و ياپترا و پارس بزرگ امپراتوري و النهرين بين سوي به شرقي

 هـاي  آب امـروز  كـه  هـايي  كشـتي  اما بودند، پربركت روزها آن. ورزيد مي عشق صبا ي ملكه

 و مـاهرتر  كاركنانشـان  و محكمترنـد  قـديم  هـاي  كشـتي  از پيمايـد،  مـي  را جزيـره  شـبه  اطراف

 هـاي  كشـتي . سـپارند  مـي  ها كشتي به را خود جاي شتر هاي كاروان. است دقيقتر ابزارآالتشان

. اسـت  خورده هم به قديمي رقابت اين در نيروها تعادل سرانجام. دريايي هاي كشتي و صحرايي

 چيـزي  تنهـا  زيارت انديشد مي ابوسيمبل گاه. كنند چاره توانند نمي ولي مشوشند جاهليه حكام

 هـاي  پيكـره  ي يافتـه  بـراي  را جهـان  كنار و گوشه شورا. دارد بازمي ويراني از را شهر كه است

 در ولي كند، جذب ماسه شهر به را تازه زوار خواهد مي چراكه كند، مي جستجو بيگانه خدايان

 ي خانـه  بـا  آن محـراب  كـه  شده ساخته بزرگي معبد صبا، شهر در. نيستند رقيب بي نيز كار اين

 شركت از كه حالي در دارد، بسياري طالبان جنوب به سفر رو اين از. كند مي رقابت سياه سنگ

 .شود مي كاسته روز روزبه جاهليه ي مكاره بازار كنندگان
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 آميختـه  در مذهبي غير هاي چاشني با را مذهبي مراسم انجام جاهليه حكام ابوسيمبل، پيشنهاد به

 و زشـت  آوازهاي ها، خانه فاحشه ها، قمارخانه خاطر به و شده تبديل هرزگي مركز به شهر اند،

 قبيلـه  از گروهـي  كـه  كشيد جايي به كار بار يك. دارد شهرت پرصدايش و تند موسيقي و شنيع

 مـي  بـاج  خسته مسافران از فراوان باطمع بودند، سياه سنگ ي خانه هاي بان دروازه كه كوسه ي

 بلندي از را مسافر دو خشمگين بود، شده نصيبشان ناچيزي پول كه ها آن از تن چهار و خواستند

 مـدام  زوار كه بود اين. درگذشتند ها پله از سقوط اثر در دو هر و كردند پرتاب پايين به دروازه

 غالباً روزها اين. گشتند نمي باز ديگر بودند آمده جاهليه به بار يك كه كساني و شدند مي كمتر

 هـاي  دسـته . فروشـند  مـي  را آنـان  يـا  و كننـد  مـي  اخاذي بستگانشان از و ربايند مي را زائر زنان

 گوينـد  مـي . كننـد  مـي  اعمـال  را خـود  قـانون  و زننـد  مي گشت شهر در كوسه جوانان مختلف

 كه است دنيايي اين. دهد مي سازمان را ها آن و كند مي مالقات ها سردسته با خفا در ابوسيمبل

 جاهليـه  بـر  حـاكم  كثرت برابر در كه اي واژه. يكي يكي، يكي،: آورده آن به را پيامش ماهوند

 .نمايد مي خطرناك

. گيرنـد  مي سر از را خود كار و شوند مي نزديك فوراً حرم زنان و نشيند مي و خيزد برمي شيخ

. آيد مي درون به اي خواجه. كوبد مي هم به را هايش دست كف و كند مي دورشان حركتي با

 كـوچكي  آزمـايش . بفرسـت  ماهونـد  كـاهن  ي خانـه  بـه  را قاصدي": دهد مي دستور ابوسيمبل

 ".نفر يك به نفر سه: عادالنه اي مسابقه. گذاريم مي برايش

* 

 شـهر  ايـن  در. كنند مي شستشو زمزم ي درچشمه ماهوند مريد سه هر برده، و مهاجر آب، حامل

 آرنـج،  تا ساعدها زانو، تا پاها. وضو مدام وضو،. نمايد مي غريب بس شستشو وسواس اين ماسه

. شلپ شلپ،. است انگيز شگفت چه سرخيس و پا و دست خشك، ي باالتنه آن با. گردن تا سر

 و فروبـردن  فراگيـر  هـاي  ماسه آن در را سر و پاها بازوها، و افتادن زانو به. خواندن دعا و شستن
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. اسـت  آسـان  بعـل  قلـم  براي ها اين گيري هدف. كردن آغاز نو از را دعا و آب تسلسل دور باز

 را شـن  و ماسـه  مطلـق  قـدرت  جاهليـه  مـردم  زيـرا  اسـت،  خيانت اي گونه خود آب به عشقشان

 افزايد مي مژگانشان و موها قطر بر كند، مي خانه پايشان و دست انگشتان ميان ماسه. اند پذيرفته

 در را مـا  صـحرا،  هـاي  ماسـه  اي: اسـت  شـده  عجـين  آن بـا  صحرا. بندد مي را پوستشان منافذ و

 ها اين. ترينشان مسكين تا گرفته شهروند باالترين از. جاهليان راه است اين. بشوييد خود خشكي

 .اند يافته راه ميانشان به آب عاشقان و سيليسند مردمان

 طعنـه  تمسـخر  بـا  بعل. كرد بازي توان نمي بالل با. چرخد مي اطرافشان در امن اي فاصله از بعل

 ".كردند نمي پيروي او از شما مثل هايي آشغال فقط داشت، ارزشي ماهوند افكار اگر": زند مي

 و ".كند مي حمله ما به توانا بعل كه مفتخريم": گويد مي زنان لبخند و شود مي بالل مانع سلمان

 را ماهونـد  عموي حمزه سنگين پيكر وقتي و است آشفته آب، حامل خالد،. گيرد مي آرام بالل

 هنـوز  سـالگي  شصـت  در حمـزه . دود مـي  سـويش  بـه  مشـوش  شـود،  مـي  نزديـك  كـه  بيند مي

 هـا  سـتايش  ايـن  ي انـدازه  بـه  واقعيت اگرچه. است شهر شير شكارچي و گير كُشتي معروفترين

 شـير  چنگـال  از اقبـالي  خـوش  بـا  دوسـتان  و خورده شكست نبرد در بارها حمزه. نيست پرشُكوه

 آن از. كنـد  جلـوگيري  خبرهـايي  چنـين  پيچيـدن  از كـه  دارد پـول  آنقدر ولي اند، داده نجاتش

 يـاد  از را بعـل  سلمان و بالل. بخشد مي اعتبار رزمي هاي افسانه چنين به نيز سنش زيادي گذشته

 .اند دستپاچه جوان سه هر. كنند مي دنبال را وخالد برند مي

 كـه  است ساعت چند اما: شود مي نگران خالد و. بازنگشته منزل به هنوز ماهوند گويد مي حمزه

 انگشـتانش  الي چـوب  دهـد؟  مـي  اش شكنجه آورد؟ مي سرش به باليي چه حرامزاده آن. رفته

. نيسـت  سيمبل ي شيوه اين: است آرامتر همه از سلمان ديگر بار زنند؟ مي شالقش اند؟ گذاشته

 گويـد  مـي  آهنگيـنش  صـداي  با وفادار بالل و. باشيد مطمئن. است كاسه نيم زير اي كاسه حتما

 مـي  سـرزنش  نرمـي  بـه  حمـزه . آيد نمي در پا از او. دارم ايمان پيامبر به من نباشد، چه باشد، چه

 هرچـه . باشـد  داشته ايمان خدا به بايد آدم است؟ خوب باشم گفته تو به چندبار بالل، آخر: كند
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 و ايستد مي حمزه روي در رو تركد مي عصبانيت و تشويش از كه خالد. است انسان پيامبر باشد

 "...هسـتيد  عمـويش  شـما  كـه  است درست است؟ ضعيف پيامبر بگوييد خواهيد مي": پرسد مي

 اگـر  حتـي ... ترسـي  مي بفهمد نگذار": گويد مي و كوبد مي آب حامل ي شقيقه كنار به حمزه

 ".بفهمد نبايد او. كني مي تهي قالب وحشت از داري

 كـي، . زننـد  مـي  حلقه گردش فوراً. هستند شستشو مشغول نفر چهار هر رسد، مي سر كه ماهوند

 برادرزاده،": گويد مي سربازيش ي رگه دو صداي با و كشد مي عقب را خود حمزه چرا؟ چي،

 تيـره  چيزي انگار امروز ولي بودي، روشن آمدي مي حرا از هروقت. ندارد اي فايده ديگر انگار

 ".است تار و

 مي فرياد خالد ".اند كرده پيشنهادي من به": زند مي لبخند و نشيند مي ديوار ي لبه روي ماهوند

: دهـد  مي اندرز وفادار بالل ".نكن قبول را آن. است كار در كلكي حتما ابوسيمبل، كي؟": زند

 جـور  چـه ": پرسـد  مـي  پارسـي  سـلمان  ".كـرده  رد كـه  اسـت  معلـوم  خُب. نده درس پيامبر به"

 ".بداند خواهد مي كه شد پيدا نفر يك باألخره": زند مي لبخند باز ماهوند "پيشنهادي؟

 ابوسـيمبل . شـن  دانـه  يـك  كـوچكي  بـه . اسـت  كوچكي ي مسأله": كند مي سخن آغاز دوباره

 دارد خسـتگي  شـدت  از ماهوند كند مي احساس حمزه ".است كرده تقاضا اهللا از التفات اندكي

 هـيچ، ": زنـد  مي فرياد آب حامل. است كرده نرم پنجه و دست ديوي با گويي آيد، مي در پا از

 .كند مي ساكتش حمزه ".نيست كار در نفعي هيچ

 -بـرد  كـار  بـه  را تصديق ي واژه او -كند تصديق و بيابد طريقي دلش در ما بزرگ خداي اگر"

 "...پرستشند ي شايسته معبد بت شصت و سيصد از تا سه فقط تا، سه كه
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 "!اهللا يــا": كننــد مــي همراهــي او بــا مريــدان ديگــر و "اهللا الــي الــه ال": كشــد مــي فريــاد بــالل

 پاهـا  و شوند مي ساكت همه "دهند؟ مي فرا گوش پيامبر به مؤمنين": نمايد مي ماهوندخشمگين

 .كشند مي ها ماسه روي را

 ضـمانت  مقابل، در... بشمارد جايز را منات و عزي الت، پرستش اهللا، كه است اين او ثواب در"

 عضـويت  به مرا كه نشان اين به شناسد، مي رسميت به را ما حتي و شد نخواهد مانع كه كند مي

 ".پيشنهادش بود اين. گزينند برمي جاهليه شوراي در

 سـپس  و بروي حرا كوه باالي به تو اگر. است دام يك اين من نظر به": گويد مي پارسي سلمان

 تو به را پيام همان درست جبرئيل كه است چگونه گفت خواهد حتما بيايي، فرود پيامي چنين با

 ".كنـد  خطـاب  كـذاب  و شـارالتان  را تـو  كـه  آيـد  مي دستش به اي بهانه وقت آن كرده؟ الهام

 منظورم ام، آموخته نيك را دادن گوش من سلمان، داني مي": دهد مي منفي پاسخ سر با ماهوند

 مـي  ظـاهر  جبرئيـل  وقتـي  اغلـب . دارد همراه پرسشي كه اي گونه به بلكه. نيست عادي حالت به

 قلـبم  درون از او كـنم  مـي  احسـاس  اوقات بيشتر. گذرد مي چه من دل در داند مي گويي شود،

 ".روحم ژرفاي درون از. كند مي ظهور

 آمـوختي  مـا  بـه  را اهللا الي ال تو كه وقتي از. است ديگري دام كه اين يا": كند مي اصرار سلمان

 شـود  مي ما ضعف سبب اين بود؟ خواهيم چه كنيم رها را شعار اين اگر حال گذرد؟ مي چقدر

 را ما كس هيچ و شمارند نمي خطرناك را ما ديگر مردم. داد خواهد جلوه الابالي افرادي را ما و

 ".گيرد نمي جدي

 اينجـا  در كـافي  قـدر  بـه  تـو  شايد": گويد مي مهرباني با و خندد مي آمده وجد به كه را ماهوند

 من هاي راني سخن هنگام گيرد؟ نمي جدي را ما كسي كه اي نبرده پي مگر. اي نكرده زندگي

 اشـعار  تـو  مگـر . مسـافرند  هـم  هـا  آن از نيمـي  كـه  شـوند،  نمـي  جمع نفر پنجاه از بيش گاه هيچ

 :خوانَد برمي از و خواني؟ نمي كوبد مي شهر ديوارهاي بر بعل كه را هجوآميزي
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 .ده فرا گوش لطفاً پيامبر،

 گراييت، وحدت

 يكي يكي، يكي، آن

 آيد نمي خوش را جاهليه

 .فرست پس اش فرستنده نزد را آن پس

 "خطرناكيم؟ گويي مي تو وقت آن كنند، مي مسخره را ما جا همه ها آن

 چـرا  حـاال  كـرد،  نمـي  نگرانـت  قـبالً  هـا  آن هـاي  ديـدگاه ": گويد مي نگران اي چهره با حمزه

 ".ابوسيمبل با گفتگو از بعد هم آن مشوشي؟

 آسـانتر  مـردم  بـراي  آوردن ايمـان  كـه  كـنم  كـاري  بايد انديشم مي گاه": جنباند مي سر ماهوند

  ".بشود

. شـوند  مـي  پا آن و پا اين و كنند مي بدل و رد نگاهي. گيرد برمي در را مريدان مشوش سكوتي

 جلـب  در كـه  دانيـد  مـي . اسـت  داده روي چه دانيد مي همه شما": گويد مي فرياد با باز ماهوند

 نمـي  بـر  دسـت  هـا  آن. كننـد  نمـي  رهـا  را خدايانشان مردم اين. ام نبوده موفق آيين اين به مردم

 چشـمه  ديگر ي گوشه در تنهايي به و شود مي دور آنان از بلند هاي باگام و خيزد برمي ".دارند

 .افتد مي زانو به خواندن نماز براي و گيرد مي وضو زمزم، ي

 بـه  قـادر  سـرانجام  امـا  اند، رفته فرو تاريكي در مردم": گويد مي غمگين و گرفته صداي با بالل

 حتـي . گيرد مي فرا را تن چهار هر اندوه ".است يكي خدا. شنيد خواهند ها آن. شوند مي ديدن

 .لرزند مي خود بر مريدانش و است آشفته ماهوند. كند مي احساس را مالل آن هم حمزه
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 بر را دستي كه حالي در. آيد مي سويشان به و كند مي تعظيم خيزد، برمي. رسد مي پايان به نماز

 مـن  بـه  تـان  همـه ": گويد مي كند مي حلقه عمويش گرد را ديگر دست و نهد مي بالل ي شانه

 تلخي به نشده، شامل را پيامبر لطف كه خالد ".است توجه جالب ابوسيمبل پيشنهاد. كنيد گوش

 به حمزه. نگرند مي وي به وحشتزده مريدان ".است كننده اغوا پيشنهاد اين": برَد مي را سخنش

 دربيفتـي؟  من با خواستي مي حاال همين كه نبودي تو مگر خالد،": گويد مي آب حامل به نرمي

 انسـاني  هـاي  ضـعف  بـه  اشـاره  مـن  منظـور  كردي فرض غلط به تو و خواندم انسان را پيامبر من

 "كنم؟ نرم پنجه و دست تو با كه رسيده من نوبت چه؟ حاال. است

 مـي  و ".مانـد  نمـي  اميـدي  ديگـر  بسـتيزيم  يكـديگر  بـا  اگر": گويد مي دادن صلح براي ماهوند

. بدانـد  برابـر  خـود  بـا  را سه آن اهللا كه نيست اين منظور": بكشاند ديني مسايل به را بحث كوشد

 در الهـي،  مقيـاس  ي ميانـه  در هـا  آن خواهـد  مي فقط ابوسيمبل. نيست برابر اهللا با هم الت حتي

 ".شوند پذيرفته ما خداي از پايينتر مقامي

 ".شياطين چون مقامي": كند خودداري تواند نمي بالل

 زرنگـي  مـرد  شـيخ . است فرشتگان موقعيت منظور. نه": است بين نكته هميشه مثل فارسي سلمان

 ".است

 مابين موجوداتي بسان را آنان وجود ما. جبرئيل و شيطان. فرشتگان و شياطين": گويد مي ماهوند

 مي. بيفزاييم آسماني موجودات به نيز را سه آن ما خواهد مي ابوسيمبل. ايم پذيرفته خدا و انسان

 ".است كافي جاهليه مردم جذب براي كار اين گويد

 چيـزي  گويـد  مـي  ماهونـد  "كـرد؟  خواهنـد  خالي مجسمه از را معبد باألخره": پرسد مي سلمان

: افزايـد  مـي  بـالل  ".توست كردن خراب كار اين از منظور": جنباند مي سر سلمان و نشده گفته

 مـي  چـه  پيـامبر، ": گويـد  مـي  دارد گريسـتن  حـال  كـه  خالـد  و ".باشد تا چهار تواند نمي خدا"
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 آن باشـيم؟  داشـته  الهـه  است قرار ديگر حاال! خدا به ترا. مؤنثند ها آن. عزي و منا الت، گويي؟

 "جادوگر؟ هاي عجوزه آن و حواصيل آن پير، درناهاي آن هم

 ميـدان  در كـه  سـربازي  چون حمزه. كشيد سياه خطوط پيغمبر ي چهره بر خستگي و تقال اندوه،

 تـوانيم  نمـي  مـا ": گيرد مي دست دو ميان را چهره آن دهد مي دلداري را زخمي دوستي جنگ

 ".بپرسي جبرئيل از و بازگردي كوه به است بهتر. برادرزاده بكنيم، كمكي مورد اين در

* 

. را بيننـده  ديـدگاه  گاه و كند، مي اختيار را دوربين ديدگاه گاه بيند، مي خواب كه آن: جبرئيل

 مـي  سـر  را اش حوصـله  ثابـت  تصـاوير  زيـرا  كند، مي حركت مدام است، دوربين جاي به وقتي

 ناگهـان  يـا  و نگرد مي هنرپيشگان كوچك هاي پيكره به نشسته، جرثقيل فراز بر رو اين از. برند

 بـا  تـا  چرخد مي پاشنه بر آرام و ايستد مي ها آن ميان است، نامريي كه حالي در و آيد مي فرود

 نشـان  رفـتن  راه حال در را ابوسيمبل و بعل يا بگيرد، فيلم پانوراميك درجه شصت و سيصد ديد

 پرده شيخ خواب اتاق اسراز از و گيرد مي دست در كم استدي با همراه را دوربين يا و دهد مي

 مـي  جاهليـه  تماشـاي  بـه  و كنـد  مي خوش جا حرا كوه باالي لژنشينان مانند غالباً اما. دارد برمي

 دوسـتداران  ديگـر  مثـل  هم او. نيست شباهت بي سينمايي هاي نمايش به دور از خود كه پردازد

 وفايي بي ها، جدال تماشاي از و كند مي سنگين و سبك را هنرپيشگان رفتارهاي و اعمال سينما

 كـافي  فـيلم  كامـل  موفقيـت  براي ها زن تعداد انگار ولي. برَد مي لذت اخالقي هاي بحران و ها

 بـازار  ي صـحنه  روي بايـد . شـدند  چـه  كـذايي  آوازهـاي  آن نيست معلوم گذشته، آن از! نيست

 در كـه  دادنـد  مـي  موريـا  بيلي پل پيم به وار مجسمه نقش يك مثالً. كردند مي كار بيشتر مكاره

 .بدهد قر و بلرزاند را مشهور هاي سينه آن تفريحات چادرهاي از يكي
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 دلـش  بيند مي خواب كه آن و. بپرس جبرئيل از برو: گويد مي ماهوند به حمزه ناگهان وقت آن

 داشـته  آسـتينم  توي را ها جواب بايد كه منم اين اينجا در يعني من؟ كي؟. لرزد مي اضطراب از

 نشـان  مـرا  انگشتش با هنرپيشه اين وقت آن كنم، مي تماشا فيلم دارم و ام نشسته اينجا من باشم؟

 كـه  خواسـته  "مذهبي" هاي فيلم پير بي تماشاچي از حاال تا كي است؟ وضعي چه اين. دهد مي

 عـوض  شـكل  مـدام  و رود مي پيش رؤيا ولي بدهد؟ نشان را فيلم در شده مطرح مشكل حل راه

 فـيلم  ي سـتاره  و اصـلي  بـازيگر  بلكـه  نيسـت،  سـاده  تماشاچي يك جبرئيل ديگر حاال. كند مي

 اينجـا  در. گرفـت  مـي  حال عين در را بسيار پرسناژهاي نقش كه قديميش ضعف همان با. است

 شـود  مي ظاهر نيز ماهوند و پيامبر سوداگر، نقش در بلكه كند، نمي بازي را جبرئيل رل فقط هم

 خوب دوگانه نقش اين تا باشد تميز حسابي بايد قسمت اين مونتاژ. آيد مي باال كوه از موقع به و

 است ناچار يك هر و بشوند برداري فيلم صحنه يك در توانند نمي هم با دو هر. بيايد در كار از

 بـه  اسـت  خـالي  جايش آنچه خلق براي و بگويد سخن ديگري واقعيت تصور يا خالي، فضاي با

. مـت  تراولينـگ  ي پيشـرفته  دسـتگاه  يا و اسكاچ چسب و قيچي به يعني كند، اعتماد تكنولوژي

 .هاه هاه،. نشود اشتباه پرنده ي قاليچه با لطفاً

 مقرّب ملك نه؟ يا زده سرش به. دارد وحشت سوداگر آن از ديگري، از واقع در: فهمد مي حاال

 كـه  سـت  هـايي  واهمـه  همـان  از ولـي  درسـت، . لـرزد  مي خود به ترس از فاني بشر اين برابر در

 يكي اين. شود مي گريبانگيرش رسد، مي نوبتش دارد و رود مي صحنه به آدم كه باري نخستين

 بند زبانم كنم، مي آبروريزي حتما كند مي فكر اش همه آدم. است سينما ي زنده هاي افسانه از

 نبـوغ  مـوج  امـا . باشـي  اليق خواهي مي وجودت ي همه با. شوم مي منجمد نعش مثل يا آيد مي

. باشـي  بهتـرين  كـه  كنـد  كـاري  تواند مي او. برَد مي همراه را تو كه است توانا چنان كارگردان

 از هـراس  جبرئيـل،  ي واهمه... هم او كار بربيايي عهده از نتواني اگر كه داني مي خوب اگرچه

 متوقف را ماهوند رسيدن كه كند تقال شود مي سبب بيند، مي خواب در كه اي گونه به خودش

 .كند مي حبس درسينه را نفسش مقرّب ملك و است خودش بله،. آيد مي دارد او اما نمايد،
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 آنجـا  نبايـد  كـه  حـالي  در صـحنه،  روي انـد  داده هلَت جهت بي بيني مي آن در كه رؤيايي مثل

 همـه  و اسـت  تماشـاچي  از پـر  سـالن  اما. اي كرده حفظ چيزي نه و داني مي را داستان نه. باشي

 سر به كه باليي مثل يا. بود داده دست او به احساسي همچين يك. كنند مي نگاه صحنه به دارند

 مـي  ظـاهر  شكسـپير  ي نمايشنامه در پوست سياه زن نقش در او. آمد سفيدپوست ي هنرپيشه آن

 تـا  ولـي . واي اي. دارد چشم به هنوز را عينكش شد متوجه آمد، صحنه روي كه همين اما. شود

 چنـين  جبرئيـل . واي اي هم باز. نكرده سياه را هايش دست كه افتاد يادش بردارد را عينك آمد

 شـرك  و توحيد ميان من كه خاطر اين به. آيد مي من نزد مكاشفه براي ماهوند. داشت احساسي

 مـن  آخـر . بينـد  مـي  كـابوس  دارد كـه  احمقم ي هنرپيشه يك فقط من وقت آن و. كنم انتخاب

 !كمك آهاي كمك. بگويم چه تو به كه يار، دانم مي چه شده فالن فالن

 * 

 سـر  پشـت  را تاريـك  و تنـگ  هاي دره بايد كني مي حركت حرا كوه مقصد به جاهليه از وقتي

 هـاي  مرجـان  بقايـاي  از ها قرن طي كه پاك و سپيد هاي ماسه و شن از ديگر آنجا در. بگذاري

 نـور  گـويي  كـه  اسـت  سـخت  و سـياه  شني بلكه خورد، نمي چشم به اثري مانده برجاي دريايي

 سـتون  از. اسـت  كـرده  كمـين  سـرت  فراز بر تخيلي موجودي چون حرا كوه. مكد مي را آفتاب

 رنـگ  شيري و ضخيم هاي برگ و سپيد هاي گل با را ها درخت آخرين. روي مي باال فقراتش

 صخره و عظيمتر تدريج به كه هايي سنگ روي، مي باال ها سنگ ميان از. گذاري مي سر پشت

 هـا  مارمولـك . بندنـد  مـي  خورشيد بر راه آسا غول ديوارهايي چون سرانجام و شوند، مي تر اي

 پـيش  برهـوت  صحراي و سرت پشت جاهليه. رسي مي قله به وقت آن. رنگند آبي ي سايه مانند

 سـقفش . رسي مي غاري به و آيي مي پايين پا پانصد حدود تا صحرا به رو. است گسترده رويت

 سـفيد  آساي معجزه هاي شن آن از پوشيده كفَش و. ايستاد آن در توان مي كه است بلند آنقدر

 مـي  نـام  به را تو كه شنوي مي را صحرا كبوترهاي صداي روي، مي باال كه كوه از. است رنگ
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 بـه  وقتـي . ماهونـد  ماهوند، زنند مي فرياد دهند، مي سالمت خودت زبان به كه ها سنگ. خوانند

 .روي مي خواب به و كشي مي دراز اي، خسته رسي مي غار

* 

 اسـت  حـالتي  همان نيست، خواب كه خوابي. رود مي فرو متفاوتي خواب به خستگي رفع از بعد

 مـي  كشـيدگي  و درد احسـاس  شكم ي ناحيه در كه حالي در. نامد مي فرادادن گوش را آن كه

 مـي  تماشـا  را پـايين  و پلكيـد  مـي  باال آن كه جبرئيل اكنون و شود مي زاده چيزي پنداري كند،

 ملـك  كـه  آيـد  مي نظر به لحظات اين در هستم؟ كه من. است شده گيج كند مي احساس كرد

 بـه  كـه  آن نـاف  از كـه  اي فرشـته  هسـتم،  شـكم  كشـيدگي  همان من. است پيغمبر درون مقرّب

 ديگـر،  خـود  ماهونـد،  كه حالي در رسم، مي فرا فرشته، جبرئيل من،. افتد مي بيرون رفته خواب

 جـنس  از درخشـان  بنـدي  ي وسيله به من ناف. دهد مي فرا گوش خلسه عالم در و كشيده دراز

 در مـا . بينـد  مـي  خـواب  در را ديگـري  ما از يك كدام گفت شود نمي و شده بسته نافش به نور

 .شويم مي جاري جهت دو در ناف بند كنار

: كنـد  مـي  احسـاس  نيـز  را نوميـديش  ماهونـد،  شـگرف  تمركـز  و قدرت بر عالوه جبرئيل امروز

 گـوش  بـه  او... نشـده  حفـظ  را مـتن  هنوز جبرئيل ولي. است نياز از پر كه اين و را، ترديدهايش

 نشان معجزها ها آن به: پرسد مي ماهوند. دهد مي گوش است، پرسش حال عين در كه فرادادن

 تماشاي معرض در دو هر ما. آمدي من سوي به كه ديدند را تو ها آن. نياوردند ايمان اما داديم،

 و شستي زمزم آب در را قلبم چگونه ديدند ها آن و كردي باز را ام سينه تو. بوديم شهر مردمان

 هـاي  بـت  همچنـان  ولـي  ديدند، را منظره اين آنان از بسياري. دادي جا ام سينه درون آنرا سپس

 المقدس بيت به پروازكنان خود همراه مرا و آمدي كه هنگام شب و. كنند مي پرستش را سنگي

 كـه  همـانطور  درسـت  را سفر آن بازگشت در مگر كردم، پرواز مقدس شهر آن باالي من بردي

 هـا  آن ولـي  نمانـد،  بـاقي  معجـزه  در ترديـدي  ديگـر  تا نكردم توصيف جزيياتش ي همه با بود،

 بـر  راه تـا  ام نـداده  انجـام  برآمده دستم از هرچه كنون تا من مگر. شتافتند الت پرستش به بازهم



)                   آواي بوف (                                                      آيات شيطاني                                                                           

              

      153  
avayebuf.wordpress.com/ 

 دعـاي  بـار  چهـل  سـنگين  ي وظيفـه  اهللا و رسـاندي،  الهـي  بارگـاه  تا مرا وقتي شود؟ آسان ايشان

 بـر  بـار  ايـن  گفـت  او و شـدم  روبرو موسي با بازگشت هنگام شمرد، واجب مؤمنين بر را روزانه

 مـي  همچنان موسي و بازگشتم خداوند نزد بار چهار من. بود خواهد سنگين بس مؤمنين ي شانه

 چهـارمين  در. كـنم  تكـرار  را خود تقاضاي ديگر بار است بهتر و است زياد دعا تعداد اين گفت

. بازنگشـتم  ديگر من و داد، كاهش بار پنج به را روزانه واجب نمازهاي تعداد خداوند بازگشت،

 نمـاز  بـار  پـنج  بـه  بار، چهل عوض به رحمتش در خدا. داشتم شرم بيفتم التماس به باز كه اين از

 مـي  چـه  ديگر. خواهند مي را عزي و پرستند مي را منات هنوز ها آن و دهد مي رضايت روزانه

 بگويم؟ چه ايشان به بكنم؟ توانم

 اضـطراب . نپـرس  مـن  از داري دوسـت  كـه  هر جان به را تو. ماند ساكت و نداد پاسخي جبرئيل

 آيـا ... عـزي  منات، الت، باشند؟ فرشته ها آن دارد امكان: پرسد مي. است انگيز وحشت ماهوند

 را خـود  و خداوندنـد؟  دختـران  آنـان  آيـا  داري؟ خـواهراني  تـو  آيا جبرئيل، فرشتگانند؟ تبار از

 قـدرت  رؤيـاي  بـه  يا است؟ ضعف اين آيا. مغرورم مردي من. غرور اين از آه. كند مي سرزنش

 كـار  ايـن  آيـا  كـنم؟  خيانـت  بخـودم  شـورا  عضـويت  بـه  رسـيدن  بـراي  بايـد  آيا. ام شده گرفتار

 شـيخ  صـداقت  بـه  حتـي  مـن  است؟ من خودخواهي از ناشي و معني از عاري يا است خرَدمندانه

 ايـن  قبـول . اسـت  قـوي  او و ضـعيفم  مـن . ندانـد  هـم  او حتي شايد داند؟ مي او آيا. ندارم اعتماد

 زيـادي  منـافع  نيز من براي طرفي از اما. گذارد مي باز من كردن خراب براي را او دست پيشنهاد

 نـدارد؟  ارزش فرشـته  سه قدر به يعني جهان، مردمان ي همه و شهر اين مردمان روح. بردارد در

 نيسـت؟  ديگر فرشته سه پذيرفتن به حاضر بشر نجات براي كه است ناپذير انعطاف آنقدر اهللا آيا

 و! طالـب؟  يا بخشنده ساده، يا پرشُكوه فروتن، يا باشد مغرور بايد خداوند آيا. دانم نمي هيچ من

 من؟ و است؟ مفهومي چه

* 
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رَد  مـي  رنـج  ايـن  از اغلب فرشته جبرئيل بيداري، به بازگشت راه نيمه در يا خواب، راه نيمه در بـ 

 كلّه و سر هرگز. نه. شود نمي ظاهر رؤياها اين در داند مي را ها پاسخ كنيم مي تصور كه آن كه

. نـداد  نشـان  رو... نيـاز  داشتم، نياز او به وقتي مردم، مي داشتم وقتي كه همان. شود نمي پيدا اش

 پيچم، مي خود به رنج و درد از او نام به وقت هر. خدا انور اهللا و است چيزها ي همه مركز آنكه

 .است غايب

 عـالم  در پيامبر: است صحنه اين گردد، مي باز مدام آنچه و دارد مي نگه دور را خود متعال قادر

. نگرد مي پايين به نشسته باال حال عين در. اش گانه دو نقش در جبرئيل و نور بند خروج، خلسه،

 چنـان  دارنـد  قـرار  مـادي  جهـان  از خـارج  كـه  ايـن  از دو هـر  و شده، خيره باال به پايين آن از و

 برابـر  در پيغمبـر،  حضـور  در جبرئيـل  و. بدهنـد  دسـت  از را عقلشـان  مانده كم كه اند وحشتزده

 والّـا  بمـانم  سـاكت  اسـت  بهتـر  پيـر  بـي  من گويد مي خود با و يابد مي ناتوان را خود او بزرگي

 چـون  نيـز  فرشتگان. نده نشان را ترست هرگز: حمزه صداي. كنم خراب جوري بد است ممكن

 خـدا  مقـرّب  اگر. كند جلوه متين و آسوده بايد مقرّب ملك. نيازمندند اندرز اين به آب حاملين

 گفت؟ خواهد چه پيغمبر بزند، حرف شكسته پا و دست صحنه هول از

 يـك  اسـت  خلسـه  عـالم  در همچنان كه ماهوند بدن: صورت اين به. مكاشفه ناگهان وقت آن و

. گيرد مي دست با را شكمش و زند مي بيرون گردنش هاي رگ شود، مي سفت و سخت مرتبه

. داد توضيح ها سادگي اين به بتوان كه نيست چيزي. ندارد صرع ي حمله به شباهتي هيچ اين. نه

 شربت چون را هوا شده، ابرها آمدن گرد سبب كرده، تبديل شب به را روز صرع ي حمله كدام

 مـرد  سـر  بـاال  كنـد  مـي  تهـي  قالـب  وحشت از دارد كه اي فرشته حال همان در كند؟ مي غليظ

 فضـا  در باشد، متصل طاليي نخي به كه بادبادكي مانند گفتيم مي بود بهتر. است آويزان دردمند

 مـي  شـروع  ما شكم از من، او، شكم از معجزه حاال و كشيدگي بازهم. كشيدگي. است آويخته

. كنـد  مي احساس را قدرت آن ديگر بار جبرئيل و شده گالويز چيزي با توان ي همه با او. شود
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 درون از كـه  نيـرو  آن و. كنـد  مـي  بسـته  و بـاز  را آن. آورد مـي  زور فكـم  به. است اينجا اكنون

 .آيد مي بيرون صدا و رسد مي من صوتي تارهاي به برآمده ماهوند

 نيسـتم،  بـااليي  سـطح  سـخنران  مـن . ام نبوده بلد را كلماتي چنين هرگز من. نيست من صداي. نه

 .است صدا يك فقط نيست، من صداي اين اما. بود نخواهم هم هرگز

 آهـان، . شـود  مـي  خيـره  آن بـه  و آيد مي نظرش به تصويري. شود مي باز كامالً ماهوند ديدگان

 مـي  را هـايم  لب جنبند، مي هايم لب. بيند مي مرا دارد او. آورد مي ياد به جبرئيل. است درست

 از گلـويم،  از دهـانم،  از آيـد،  مـي  بيرون وجود اين با. بگويم چه. دانم نمي كي؟ چي؟. جنبانند

 .گويم مي را كلمات آن: هايم دندان ميان

 .يار نيست ها آساني اين به بودن خدا پستچي

 .نيست صحنه اين در خدا اما، اما، اما،

 .بودم كه پستچي من داند مي خودش خدا

* 

 مطابق كه آب، حامل خالد،. هستند راهش به چشم زمزم ي چشمه كنار ماهوند ياران جاهليه در

 مراقـب  دور از آنجـا  در تـا  دود مـي  شـهر  ي دروازه سـوي  بـه  اسـت،  صـبرتر  بي همه از معمول

 چمباتمه ها خاك توي و دارد عادت تنهايي به پير سربازهاي ي همه مثل حمزه،. باشد رسيدنش

 هـا  هفته حتي و متمادي روزهاي گاه. نيست كار در اي عجله. كند مي بازي ها سنگريزه با زده،

 انـد  رفتـه  مكاره بازار بزرگ چادرهاي به همه مردم. است خالي شهر امروز و. شود نمي پيدايش

 هـاي  سـنگريزه  صـداي  فقـط  كـه  اسـت  عميق آنقدر سكوت. باشند حاضر شعرا ي مسابقه در تا

 صـداي  وقـت  آن. رسد مي گوش به اند آمده حرا كوه از كه كبوتر جفت يك بغبغوي و حمزه

 .شنوند مي را اي دونده پاي
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. آيد نمي زمزم به اما بازگشته، پيامبر. رسد مي سر گرفته اي چهره و بريده نفس با كه است خالد

 هـاي  شـاخه  كنـار  كـه  ها آن. اند آشفته بر قاعده از خارج رفتار اين از. اند برخاسته همگي حاال

 امـا  نيسـت؟  پيـامي  امروز يعني: پرسند مي حمزه از كشيدند، مي انتظار سنگي هاي ستون و نخل

 مثـل  پيـامبر  ظـاهر . باشـد  كـنم  مـي  فكر. چرا": جنباند مي سر زند، مي نفس نفس هنوز كه خالد

 ".رفت مكاره بازار سوي به و نگفت سخني من با ولي. شود مي نازل كالم كه است مواقعي

 شده جمع نفر بيست حدود كنون تا -مريدان و افتاد جلو بحث ي ادامه از جلوگيري براي حمزه

 نفرتـي  از حـاكي  شـان  چهـره  حالـت . كننـد  مـي  همراهي شهر نشين ثروتمند مناطق تا را او -اند

 .كشد مي را مكاره بازار به رسيدن انتظار حمزه فقط انگار. است پرهيزكارانه

 خود عزم و ايستاده بسته ديدگان با. يابند مي را ماهوند خالدار، شترهاي مالكين چادرهاي بيرون

 و دهـد  نمي پاسخ او ولي پرسشند، و تشويش از پر ها آن. كند مي استوار مهم آن انجام براي را

 .شود مي شاعران چادر وارد لحظه چند از پس

* 

 اسـتهزاآميز  واكنشي اش برگشته بخت پيروان و نامحبوب پيغمبر رسيدن با جماعت چادر، درون

 معـو  و كـردن  هـو  صداهاي آيد، مي پيش بسته ديدگان با ماهوند كه همين ولي. دهند مي نشان

 به يا بلغزد پايش آنكه بي و است محكم هايش گام اما گشايد، نمي چشم. شود مي قطع كشيدن

 در بسـته  چشـمان  بـا  همچنان و رود مي باال پله چند از رسد، مي صحنه به بخورد كسي يا چيزي

 -هجـوآميز  يـا  داسـتاني  اشعار سرايندگان قصاص، مداحان سرايان، غزل. گيرد مي قرار نور ميان

 خوابگرد ماهوند به نگراني اندكي با آميخته سرگرمي از ناشي حالتي با -است اينجا هم بعل البته

 رسيدن براي كاتبين و كنند مي باز جا خود براي و اند پراكنده جمعيت ميان پيروانش. نگرند مي

 .جويند مي پيشي يكديگر از هايش، گفته نگارش و صحنه نزديك به
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 كنار در و زده تكيه بالش چند بر و نشسته صحنه كنار در ابريشمين اي قاليچه بر بزرگ ابوسيمبل

 نـيم  يوناني فُرم. كند مي جلوه هميشه از پرشُكوهتر مصري طالي بندهاي گردن با هند همسرش

 و ادب بـا  و خيزد برمي ابوسيمبل. رسد مي پايش نوك تا سياهش موهاي و است مشهور رخش

 ايـن  ".كـاهن  اي پيغمبـر،  اي ماهونـد،  آمـدي  خوش": گويد مي ماهوند به خطاب بسيار نزاكت

 پيـروان  ديگر. گذارد مي تأثير اند آمده گرد چادر در كه جماعتي بر و است رسمي احترام ابزار

 راضـي  نيمـه  و شـگفتزده  آنـان  و كننـد  مـي  باز راه عبورشان براي بلكه زنند، نمي كنار را پيغمبر

 .آيند مي پيش

 آمـده  گـرد  بسياري شاعران اينجا در": گويد مي واضح و شمرده بگشايد، ديده آنكه بي ماهوند

 همه از باالتر وجودي آن از ابياتم و پيامبرم من اما. باشم آنان از يكي كه كنم نمي ادعا من و اند

 ".است شاعران اين ي

 در زوار ماننـد  نيز جاهليان و است معابد در دين جاي. شود مي لبريز دارد جماعت صبر ي كاسه

 بـه  ديگر بار ابوسيمبل اما! بيندازيد بيرونش! كنيد ساكت را يارو اين. اند آمده اينجا به تفريح پي

 در و ".بشـنود  را هايش گفته بايد دنيا ي همه گفته، سخن تو با خدايت واقعاً اگر": آيد مي زبان

 .شود مي برقرار كامل سكوت فوراً بزرگ چادر

 .كنند مي نگارش به شروع كاتبين و ".ستاره": گويد مي رعدآسا صداي با ماهوند

 

 !مهربان ي بخشنده خداوند نام به" 

 اميـال  و رود نمـي  نيـز  بيراهـه  به كند، نمي خطاب همراهت: آفتاب طلوع هنگام پروين، كنار در

 .دارد نمي وا گفتن سخن به را او شخصيش

 .آموخته وي به را آن است كران بي قدرتش كه آن: شده نازل او بر كه است وحي اين
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 و كمـان،  دو طـول  از نزديكتـر  شـد،  نزديكتر گاه آن ايستاد، افراشته افق در نيروها ي همه ساالر

 .كرد الهام خويش خدمتگزار به شد نازل كه را آنچه

 آن جسـارت  شـما  آيا پس. بود پاك خدمتگزار دل افتاد، ديد كه آنچه به چشمانش كه هنگامي

 دهيد؟ راه دل به اي شبهه است ديده آنچه به نسبت كه داريد را

 كـه  هنگـامي . ديـدم  دارد قرار آرامش باغ نزديكي در انتها، در كه سدر درخت كنار اورا نيز من

 هـاي  نشـانه  واالتـرين  از برخـي  و نشد منحرف نگاهم و نگرفتم بر ديده بود، پوشيده درخت آن

 ".ديدم را خداوند

 :خوانَد مي نيز را ديگر بيت دو ترديدي يا درنگ هيچ بي سپس و

 هنـد  مصـراع،  نخسـتين  شنيدن از پس "ايد؟ انديشيده است سومين كه منا و عزي و الت به آيا"

 آنـان ": كنـد  مـي  قرائـت  خـاموش  ديدگان با ماهوند. ايستد مي صاف جاهليه شيخ و خيزد برمي

 ".است واجب شفاعتشان و متعاليند پرندگان

 مي باال الت ال الهه پرسش از حاكي فريادهاي شايعه، هورا، فرياد، هياهو، و صدا و سر كه مادام

 روبـرو  اي تـازه  مهيج ي صحنه با شگفتزده جماعت افكند، مي طنين بزرگ چادر درون و گيرد

 انگشـتانش  كه حالي ودر نهد مي گوش هاي الله بر را خود شصت دو ابوسيمبل شيخ: شوند مي

 بـا  را پيشـاني  و افتد مي زانو به سپس و ".اكبر اهللا": كند مي تكرار رسا صداي با ميدهد تكان را

 .كند مي پيروي ازاو بالفاصله نيز هند همسرش. نهد مي زمين بر احتياط

 اجتمـاع  آن در همـه  كـه  اكنون و ايستاده چادر باز در كنار وقايع اين طول در آب، حامل خالد،

 بـه  رديـف  آن از بيرون مردان و زنان و چادر در حاضران ي همه. نگرد مي وحشت با اند، كرده

. گيـرد  مـي  فـرا  را جا همه وار موج و شده آغاز شيخ و هند از حركت اين. زنند مي زانو رديف

 ي همـه  كـه  ايـن  تا. شدند پرتاب اي درياچه درون به كه بودند هايي ريزه سنگ دو آن پنداري

 شمرده مقدس را شهر حامي ي الهه سه كه بسته چشم پيغمبر برابر در چادر خارج و داخل مردم
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 ماسه شهر خالي قلب درون به گريد، مي اختيار بي كه آب حامل. ندارد را ها باسن افتاده زانو به

 اسـيد  نـوعي  انگار كه كند مي سوراخ را آن چنان ريزد، مي زمين بر كه هايش اشك و دود مي

 .است مخلوط آن با خطرناك

 .خورد نمي چشم به رطوبت از اثري اش شده باز چشمان پلك بر و ماند مي حركت بي ماهوند

* 

 گيـرد  مـي  صورت هايي قتل شهر در ايمانان، بي چادر در سوداگر ويرانساز پيروزي شب آن در

  .بماند انتظار در دراز ساليان هولناك انتقامي ستاندن براي دارد مي وا را جاهليه اول بانوي كه

 سـر  انـدوهناك  پيـروزي  آن غـروب  و طلـوع  ميـان  و رفـت  مي خانه به تنها پيغمبر عموي حمزه

 بـه  چشـمش  كـرد  بلنـد  را سرش تا و شنيد را غرشي صداي كه بود انداخته پايين را خاكستريش

. بجهـد  رويـش  بـه  شـهر  بلند باروي و برج از بود نزديك كه افتار آسا غول و رنگ سرخ شيري

 دمـاغش  هاي پره از. آميزد مي هم در صحرا هاي ماسه درخشش با سرخش پوست فسفري برق

 هنگامي و پراكند، مي طاعون دهانش آب با و دمد مي بيرون را زمين منزوي هاي مكان وحشت

 آبـي  نـور  آخـرين  ميـان  از. بلعـد  مـي  را سـپاهيان  زند، مي صحرا قلب به كرده جسارت سپاه كه

 مـرگ  بـراي  را خـود  نـدارد،  سـالح  كـه  آنجا از و كشد مي اي نعره حيوان طرف به شب رنگ

 خفـه  خالي دست را بزرگ هاي گريه شما هايم جواني. حرامزاده مانتيكور پير": سازد مي آماده

 .بودم جوان وقتي بودم، جوانتر وقتي ".كردم مي

 گوش به قهقهه صداي نيز شهر باروي و برج از شايد. دور از و آيد مي خنده صداي سر پشت از

 بالماسـكه  لبـاس  كـه  جاهليـان  از گروهـي  و شـده  ناپديد مانتيكور. نگرد مي اطراف به. رسد مي

 درويش اين كه حاال. گيرند مي ميان در را او گردند، مي باز مكاره بازار از خندان و اند پوشيده

 مگر بينند، مي جديد خداهاي كنند، مي نگاه كه كناري و گوشه هر به دارند، قبول را ما الت ها
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 شمشـير  سـراغ  و گـردد  مي باز خانه به. دارد پيش در انگيز وحشت شبي كه فهمد مي حمزه نه؟

 را خـدمتش  صـلح  و جنـگ  در تمام سال چهار و چهل كه الغري نوكر به. گيرد مي را جنگيش

 دشـمنانم  به را حق كه دارم نفرت اين از دنيا، در چيز هر از بيش": گويد مي كنان غرولند كرده

 حـل  راه بهتـرين  ها بدمصب آن براي. بكُشيم را ها حرامزاده آن است بهتر ام گفته هميشه. بدهم

 نيامـده،  بيـرون  چـرميش  جلـد  از گرويد اش برادرزاده دين به كه روزي از شمشير ".است همين

 انتظـار  همچنـان  بايد صلح. گردد مي شهر در آزادانه شير": كند مي اقرار نوكرش به امشب ولي

 ".بكشد

 بدن با گيران كُشتي. است جنون و مبدل لباس از پر جاهليه ابراهيم، فستيوال شب آخرين اين در

 ي خانه ديوارهاي به انتخابي شعر هفت و اند رسانده پايان به را خود كار زده روغن و چاق هاي

 هـاي  فاحشـه  و انـد  گرفتـه  را شـعرا  جـاي  خوان آوازه روسپيان اكنون. است آويخته سياه سنگ

. سـپارد  مـي  اش روزانـه  نوع به رخت شبانه كُشتي و كارند مشغول زده روغن هاي بدن با رقاصه

 رنـگ  و رقصـند  مـي  و خواننـد  مي پرندگان نوك رنگ طاليي هاي ماسك با فروش خود زنان

 مشـت  در طالسـت،  بـرق  جـا  همـه  طـال، . شـود  مي منعكس ها مشتري درخشان چشمان در طال

 شـهر  ملتهـب  ديوارهـاي  در و مشـتعل  هـاي  منقل در جويشان، لذت ميهمانان و سودجو جاهليان

 برهـا  جيـب  و افتـاده  بيهـوش  كه زواري كنار و طال از پر هاي خيابان ميان از دلتنگ حمزه. شب

 درهـاي  پشـت  از را مسـتانه  عشـرت  و عـيش  صـداي . گـذرد  مي اند جيبش كردن خالي مشغول

 چـون  هـا  سـكه  جرنـگ  جرنـگ  و ها قهقهه و آوازها و شنود مي ها خانه ي درخشنده و طاليي

 شادماني از. نيست اينجا. نه. يابد نمي جويد، مي را آنچه ولي. دهد مي آزارش كشنده ناسزاهاي

 مـي  را شير ظهور انتظار و كند مي تعقيب را ها سايه دزدانه و شود مي دور طال نوراني عشرت و

 .كشد

 از يكـي  در كشـد،  مـي  را انتظـارش  دانسـت  مي كه را آنچه جستجو، ها ساعت از پس سرانجام

 مـانتيكور  بـود،  ديـده  رؤيـا  در كـه  حيـواني . يابد مي شهر خارجي ديوارهاي تاريك هاي گوشه
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 و دارد مردان به شبيه اي چهره و است رنگ آبي مانتيكور چشمان. رجه سه هاي دندان با سرخ،

 در ماننـد  هايش ناخن دود، مي باد تندي به او. ماند مي فلوت و ترومپت از اي آميزه به صدايش

 را انسـان  گوشـت  مـانتيكور . كنـد  مـي  پرتاب زهرآگين تيرهاي دمش با و است پيچ پيچ بازكن

 فلـز  دو خـوردن  بهم و كارد كشيدن صداي. است پيش در اي مشاجره انگار. دارد دوست بسيار

 اكنـون  حمـزه . اند كرده حمله ها آن به. بيند مي را بالل و سلمان خالد، حمزه،. رسد مي بگوش

 شصت پاهاي كه شتابي ي همه با. درد مي را سكوت غرشش كشد، مي نيام از شمشير شير چون

 شناختنشـان  و پوشـانده  را كنندگان حمله ي چهره ماسك. رود مي پيش دارند توان در اش ساله

 .ندارد امكان

 حمزه رود، مي راه جاهليله هرزگي از پر هاي خيابان در كه هنگامي. است ها ماسك شب شب،

 سمندر، اي، افسانه دال شير اسب، شغال، عقاب، هيأت در را زنان و مردان خشم از آكنده دلي با

 سـر  دم جـاي  بـه  كـه  مارهـايي  و است ديده.[ م. اي افسانه بزرگ ي پرنده] رخ و افريقايي گراز

 پديدار برابرش در ها كوچه پس از آشوري ابوالهول به معروف بالدار گاوهاي و دارند، ديگري

 كـرده  قبضـه  شـهوت  و آلـود  تب اوهام شب اين در را شهر شياطين و حوريان و اجنه. اند گشته

 كـه  را هـايي  همـان  بايد، مي را سرخ هاي ماسك كه است تاريك مكان اين در اينك ولي. اند

 .رود مي سرنوشت استقبال به و. را صولت شير مردان ماسك. جست مي

* 

 الكل به عادت كه آنجا از. كردند نوشيدن به شروع خانمانسوز غمي چنگال در ماهوند مريد سه

 متلك به كردند بنا رفته، ميداني به و شدند خود بي خود از بلكه مست، تنها نه زودي به نداشتند،

 رجـز  داد، مـي  تـاب  را آبـش  خيـك  كه حالي در آب، حامل خالد، وقت آن و عابرين به پراني

 آب. كنـد  ويـران  را شـهر  توانـد  مـي  دارد دسـت  در كـه  سالحي با گفت مي. كرد آغاز خواني

 ي ماسـه  از تـا  داد خواهـد  شستشـو  ويرانـي  مرز تا را آن و كرد خواهد پاك را كثيف ي جاهليه
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 هـا  آن تعقيـب  به شروع شيرصولت مردان كه بود هنگام اين در. شود بنا تازه شهري پاك، سفيد

 .انداختند گيرشان اي گوشه در طوالني، گردي پي از پس و كردند

 حمـزه  كـه  بودنـد  شده خيره سرخ مرگ هاي ماسك به و بود پرانده سرشان از را مستي وحشت

 .رسيد سر

 شـود،  مـي  گـود  وارد كـه  حمـزه . كنـد  مـي  پرواز شهر باالي ستيز، اين تماشاي حين جبرئيل... 

 ديگـر  تـن  دو و دهند مي ترجيح قرار بر را فرار كنندگان حمله از تن دو. يابد مي پايان درگيري

 كاري چندان هاشان زخم اما اند، شده زخمي سلمان و خالد بالل،. بندند مي نقش زمين بر مرده

 از قبـل  حمـزه . اسـت  پنهـان  جسـدها  شـير  ماسـك  پشـت  كه است خبري آن از وخيمتر و نيست

 ".است ساخته كارمان ديگر. هند برادران": آورد مي بجا را ها آن ديگران

 نشسـته  شـهر  ديـوار  ي سـايه  در ماهوند پيروان. كنند مي ترور آب با كه ها آن و مانتيكور قاتلين

 .گريند مي

* 

 مـي  قـدم  منـزل  انـدروني  حياط در. است باز چشمانش اينك: سوداگر پيامبر پيغمبر، به برگرديم

 بـه  بيشـتر  روزها اين و دارد سال هفتاد حدود همسر. رود نمي او نزد ولي. همسرش ي خانه. زند

 ي اداره تـا  بـود  كـرده  اسـتخدام  را ماهونـد  پيش ها مدت كه ثروتمند زن آن به تا ماند مي مادر

 بـه  را زن كـه  بـود  چيـزي  نخسـتين  مـديريت  در مهـارت  بگيـرد،  عهده بر را هايش كاروان امور

 در موفقيـت  و سرشار هوش داشتن زن براي. شدند هم عاشق چندي از پس. كرد جذب سويش

 از يا مردان. نبود ساده چندان شود، مي رفتار كاال چون ها زن با ولي مؤنثند خدايانش كه شهري

 جوان آن ولي. ندارد توجهشان به نيازي كه است قوي چنان كردند مي خيال يا داشتند، واهمه او

 نوبه به نيز يتيم جوان. داشت نياز آن به زن كه داد نشان ثباتي خود از بلكه نداشت، واهمه تنها نه

 كـه  هنگـامي . را دوسـت  و پيشـگو  معشـوقه،  خـواهر،  مـادر، . يافت مي او در را زن چند خود ي
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 ايـن ": گفت او به و آورد ايمان شد مي ظاهر او بر آنچه به همسرش شده، ديوانه كرد مي تصور

 ".خداوندي پيامبر تو و است جبرئيل اين. نيست تو ذهن ي زاييده و است مقرّب ملك

 مـي  سـنگي  مشـبك  ي پنجـره  پشت از را او همسر و ندارد را همسرش ديدار توان اينك ماهوند

 هندسـي،  هـاي  نقش ناخودآگاه هايش گام و رود مي راه حياط در. بزند قدم دارد احتياج. نگرد

 كـه  آورد مـي  بيـاد  را زمـاني  همسرش كه حالي در كند، مي رسم دايره و لوزي ذوزنقه، بيضي،

 مـي  بـاز  بـود  شنيده راه ميان هاي واحه در كه را هايي قصه و گشت بازمي سفر از كاروان همراه

 درخت زير باشد، داشته پدر آنكه بي شد مي ناميده مريم كه زني از عيسي نام به پيغمبري. گفت

 بـه  جـويش  فاصله و دور درنگاه برقي لحظه چند براي ها قصه. بود آمده دنيا به صحرا در نخلي،

. داد مـي  نشان مباحثه در كه شوري: آورد مي ياد به را هيجانش. شد مي محو و آورد مي وجود

 نشـيني  چادر روزگار در زندگي كه كرد مي استدالل و ماند مي بيدار را شب تمام بود الزم اگر

 رهـا  صـحرا  ميـان  را دختـر  نوزادان مردمانش كه بوده طال شهر اين در كنوني وضع از بهتر قديم

 خداونـد  گفـت  مـي . كردند مي رسيدگي هم يتيمان فقيرترين به حتي قديم قبايل در. كردند مي

 تـو  بـا  كـه  مـن : گفت مي زن و فرماست حكم سقوط كه مكاني اين در نه دارد، جاي صحرا در

 . برسي ها حساب به بايد فردا و است وقت دير اما من، عشق موافقم

 مگـر . است شنيده گفته عزي و منات الت، ي درباره ماهوند چه هر و است خبرها جريان در زن

 اهللا دختـران  چـرا  حاال دهد، نجات را جاهليه نوزاد دختران خواست مي ها قديم دارد؟ عيبي چه

 سـنگي  ديـوار  بـه  سـنگين  و دهـد  مـي  تكـان  سـري  سؤال اين از بعد ولي نگيرد؟ پر و بال زير را

 شش ي ستاره االضالع، متوازي ضلعي، شش اشكال در شوهري پايين آن. دهد مي تكيه مشبك

 نـام،  بـي  اشـكال  در. زنـد  مـي  گـام  ،)البيرنـت ( تـو  هزار چون اي آبستره هاي نقش در بعد و پر

  .ندارد را ساده خطي يافتن توان پنداري

  .است رفته او نگرد، مي حياط به مجدداً وقتي بعد، لحظه چند وجود، اين با
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* 

 بيـرون . شـود  مـي  بيـدار  سردرد با نديده هرگز كه اتاقي در ابريشمين، هاي مالفه ميان در پيغمبر

 بـه  كالهـدار  و سـياه  شـنلي  در پوشـيده  پيكـري  و شود مي نزديك الراس سمت به آفتاب پنجره

 كـه  است همان ترانه. خوانَد مي نرم و آهسته اما قوي صدايي با و. است داده تكيه ديوار سفيدي

 :خوانند مي زنان طبل روند مي جنگ به مردان وقتي جاهليه زنان

 فشاريم مي آغوش در را شما ما و پيش، به

 فشاريم مي فشاريم، مي

 فشاريم مي آغوش در را شما ما و پيش، به

 گسترانيم مي پايتان زير نرم هاي قالي و

 گوييم مي تركتان ما و گرد، عقب

 ورزيم نمي عشق ديگر ما و گرد، عقب

 .انس بستر در حتي

 هند. است برهنه گون خامه هاي مالفه زير كه بيند مي و نشيند مي خيزد، برمي. است هند صداي

 لبخنـدهاي  آن از و چرخـد  مـي  سـويش  بـه  هنـد  "بودنـد؟  كـرده  حمله من به": زند مي صدا را

 تـا  كوبـد  مـي  هـم  بـه  را هـا  دسـت  و "حملـه؟ ": آورد مـي  در را ادايش بعد زند، مي مخصوص

 كوتـاه  هـاي  گـام  بـا  و كننـد  مـي  جمـع  بعد و آورند مي چاپلوسانه. بياورند صبحانه خدمتكاران

 هنـد  و بپوشـد  را طاليـي  و سـياه  ابريشـمين  رداي تـا  كنند مي كمك را ماهوند. شوند مي خارج

 سـرم  بـر  چيـزي . سـرم ": پرسـد  مـي  بـاز  ماهونـد . گرداند برمي آميزي مبالغه ژست با را نگاهش

 مـي  استهزا به باوقار بانويي درنقش ايستاده، پنجره كنار انداخته، پايين را سرش زن "اند؟ كوبيده

 مـن  اتـاق  بـه  خـودت  پـاي  با شود نمي مگر. هستي بزدلي پيامبر عجب پيامبر، پيامبر، آه": گويد
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 نفـرت  مـن  از دانـم  مـي . نيسـت  ممكن چيزي چنين كه البته. نه. خودت خواست به باشي؟ آمده

 مـي  باز هند و "ايد؟ كرده زنداني مرا": پرسد مي. دهد نمي تن بازي اين به ماهوند ولي ".داري

 خيابـان  در داشتم ديشب": شود مي نرم و اندازد مي باال شانه بعد و "اي؟ شده خُل مگر": خندد

 بـه  وقت آن و كنم، تماشا را جشن خواستم مي و داشتم چهره بر ماسك زدم، مي قدم شهر هاي

 كنـار  هـا  مسـت  مثـل . بـروم  سكندري بود نزديك و خورد تو بيهوش بدن به پايم برخوردم؟ چه

 ".كن تشكر حاال. آوردم منزل به را تو و فرستادم روان تخت پي را خدمه. بودي افتاده خيابان

 ".متشكرم"

 شـهر  ديـدي  كـه  خـودت . ماندي نمي زنده حاال تا شايد والّا بودند، نشناخته را تو كنم مي فكر"

 ".اند برنگشته خانه به هنوز خودم برادرهاي. كنند مي روي زياده مردم. بود چگونه ديشب

 كرده تصور كه مردماني به. فاسد شهر آن در را مشوشش و پروا بي گردشِ آورد خاطر به اينك

 اسـب  شـيطان،  هـاي  ماسـك  سـيمرغ،  هـاي  تمثـال  و گشته خيره بخشيده نجات را روحشان بود

 آمـده،  پـايين  حرا كوه از كه طوالني روز آن خستگي. بود كرده تماشا را بالدار شير و اي افسانه

 مريـدان  ترديد و خشم سپس و. بود كرده تحمل شعرا چادر در را وقايع فشار و رفته پياده شهر تا

 ".شدم بيهوش من": آورد ياد به را چيز همه. بود كرده منقلبش كشيده پريشاني به اورا -را

 ي سـينه  ردا شـكاف  از انگشـتش  بـا  و نشيند مي تخت روي او روي پيش آيد، مي نزديكتر هند

. ماهونـد  اسـت  ضـعف  ي نشـانه  ايـن . بيهوشي": گويد مي زمزمه به و كند مي نوازش را ماهوند

 "اي؟ شده ناتوان و سست تو مگر

 مـن  ماهونـد،  مگـو  هـيچ ": نهد مي هايش لب بر را نوازشگر انگشت گويد پاسخ آنكه از پيش و

 شـوهرم  كننـد  مـي  خيـال  مـردم  جاهليه در. نيستيم تو دوستان ما از يك هيچ و هستم شيخ همسر

 خـوب . شناسـم  مـي  بهتر را او من. است النفس ضعيف مردي او كه حالي در است، زرنگي آدم
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 ي خـانواده . نيست صالحش به چون آورد، نمي خودش روي به ولي دارم، معشوق من داند مي

 فرشتگان ها آن بنامم؟ مسجد را ها آن خواهي مي. منات و عزي الت، معابد معابدند، حافظ من

 بـه  خـود  دسـت  بـا  را اي قطعـه  خواهـد  مـي  و كنـد  مـي  تعارف هندوانه طرفي از ".اند تو جديد

: دهـد  مـي  ادامه زن. خورد مي و برَد مي دهان به خود را قطعه و شود مي مانع او اما نهد، دهانش

 رضـايت  بـا  و بينـد  مـي  ماهونـد  ي چهـره  در را خشم آثار ".بود جوان بعل من معشوق آخرين"

 نـه  و او نـه . نـدارد  اهميتـي  جوان آن اما. پيچيده تو پاي و پر به كه ام شنيده بله،": دهد مي ادامه

 ".توانم مي من ولي. باشند برابر تو با توانند نمي يك هيچ ابوسيمبل،

. گـردد  مـي  باز پنجره سوي به و ".زودي به": دهد مي پاسخ هند ".بروم بايد": گويد مي ماهوند

 قافلـه . شوند مي رفتن ي آماده شتر طوالني هاي كاروان كنند، مي جمع را چادرها شهر پيرامون

 ماهونـد  طـرف  به باز. است يافته پايان كارناوال. اند افتاده راه به صحرا از عبور براي ها ارابه و ها

 .گردد برمي

 را تـو  نـاتواني  مـن . هسـتم  نيز مقابلت ي نقطه حال عين در ولي برابرم، تو با من": كند مي تكرار

 ".كردي مي را كار آن نبايد تو. خواهم نمي

 را معابـدتان  آمـد  در خطـري  ديگـر ... بريـد  مـي  شما را منفعتش اما": گويد مي تلخي به ماهوند

 ".كند نمي تهديد

 صـورت  جلـو  را اش چهـره  و شـود  مـي  نزديـك  ".نيسـتي  متوجه انگار": گويد مي نرمي به هند

 ها الهه كه تو خداي به او و التم ال طرفدار هم من الهي، هوادار تو اگر": آورد مي پيش ماهوند

 فراگيـر  و هميشـگي  بنيـادي،  تـو  خـداي  بـا  او ضـديت . ندارد اعتقادي كند مي قلمداد مقدس را

 تـو  خـداي ! اي متاركـه  چـه  هـم  آن. بگيـرد  پايان متاركه با تواند نمي تو و من ميان جنگ. است

 او دختـر  نـدارد  تمـايلي  كمترين الت ال. بخشايد مي و ميكند نوازي بنده كه است برتر وجودي



)                   آواي بوف (                                                      آيات شيطاني                                                                           

              

      167  
avayebuf.wordpress.com/ 

 را الت ال او. بپـرس  بعل از برو. برابرم تو با من كه همانطور. داند مي برابر اهللا با را خود او باشد،

 ".شناسد مي مرا كه همانطور شناسد، مي خوب

 ".بزند قولش زير خواهد مي شيخ پس": گويد مي ماهوند

 را جوانب و اطراف بايد. داند نمي هنوز هم خودش داند؟ مي چه كسي": گويد مي طعنه به هند

 سـه  و اهللا ميـان . گـويم  مي را حقيقت من كه داني مي تو اما است ضعيفي آدم. كه گفتم. بسنجد

 تـا  جنـگ . بجـنگم  خـواهم  مي. خواهم نمي من كه چون باشد، برقرار تواند نمي صلح ما ي الهه

 "هستي؟ چه تو اما و. اينم من. مرگ پاي

 ".زند مي كنار و شويد مي را ماسه آب. آب من و اي ماسه تو": گويد مي ماهوند

 ".كن نگاه را برت و دور. كند مي جذب هم را آب صحرا و": دهد مي جواب

 ي مانـده  تـه  بـا  و رسـانند  مـي  شـيخ  قصـر  بـه  را خود زخمي مردان كه نگذشته رفتنش از چيزي

 را پيـامبر  ديگـر  ولي. است كشته را برادرانش پير ي حمزه كه دهند مي اطالع هند به جسارتشان

 .است افتاده راه به حرا كوه سوي به آهسته ديگر بار او. يافت كجا هيچ توان نمي

* 

 قتـل  بـه  فرشـته  لعنتـي  لقـب  ايـن  خاطر به را مادرش خواست مي دلش شد مي كه خسته جبرئيل

 رؤيـايي  شـهر  ايـن  دسـت  از كـه  چـه؟  بـراي  كـه؟  به كند، مي التماس! لقب شد هم اين. برساند

 پيـامبران،  قلـب  شستن ديگر. بشود خالص دارند دندان رج سه كه شيرهايي و اي ماسه قصرهاي

 الهامات و مكاشفات اين كي پس. است كافي پشتش هفت براي بهشت قول دادن و قرائت تعليم

 رؤياهـاي  اين. زده لك رؤيا بي سياه خواب يك براي دلش. شد ختم تو، ني في شود؟ مي تمام

 من اگر. است همينطور هم سينما در. است ها اين به مربوط بشر نوع مشكالت ي همه. مادرجنده

 مـن  كـه  مفلـوكي  ي حرامـزاده  شايد وقت آن و گرفتم مي مردم از را خيالبافي قدرت بودم خدا
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 خـواب  عليـه  مبـارزه  بـراي . بخـوابم  و بگـذارم  زمين را سرم راحت شب يك توانستم مي باشم،

 رنـگ  كم اش شبكيه بنفش قسمت تا زند نمي مزه آنقدر و دارد مي نگه باز زور به را چشمانش

 مـي  خرگـوش  سـوراخ  به باألخره و است انسان باشد هرچه اما. بيند نمي جيزي ديگر و شود مي

 و شود مي پيدا دارد سوداگر. است كوه باالي منظور. آورد مي در سر عجايب سرزمين از و افتد

 ي همـه  در بلكـه  من، صداي و ها فك در نه بار اين اما. است پديدار نيازش و خواست ديگر بار

 اش جاذبـه  نيـروي . كشد مي خود سوي به و كند مي كوچك خودش ي اندازه به مرا او. اندامم

 و جبرئيل بعد و... است ستاره مليون يك انگار كه است قوي آنقدر بدمصب. است نكردني باور

 در نـرمش  و سـفيد  هـاي  ماسه با غار آن در و اند برهنه دو هر. كنند مي نرم پنجه و دست پيغمبر

 مـي  پنـداري . شـود  مـي  پخـش  فضـا  در نور مانند اطرافشان هاي شن. غلطند مي و پيچند مي هم

 مـي  پـس  امتحـان  دارم كـه  مـنم  ايـن  انگار. كند مي سنگينم و سبك بسنجد، را وضعيتم خواهد

 .دهم

 اين به را او كند، مي نرم پنجه و دست جبرئيل با حرا كوه ي قله پايي پانصد در غاري در ماهوند

. باشـد  نبـرده  دست كه نمانده جايي ديگر بگويم، بگذاريد و كند، مي پرتاب طرف آن و طرف

 او. ام نديده خشمگين چنين را كسي هرگز. خورده هايم تخم به مشتش و رفته گوشم در زبانش

 ورزيـده  و سـالمت  مـن  برابر در بدنش. بگويم او به ندارم هيج من و بداند شده قيمت هر به بايد

 امـا  باشـيم،  آموختـه  شـنيدن  راه از هـردو  شـايد  اگرچـه . دانـد  مي من برابر چهار دستكم و است

 غلـت  و پـريم  مـي  هـم  به همينطور. نيست اي چاره پس است، بهتري ي شنونده كه است واضح

 نـوزادان  پوسـت  مثـل  مـن  پوسـت  امـا  شـده،  زيل و زخم كمي او. اندازيم مي چنگ و زنيم مي

 گيـر  خـار  مصـب  بـد  هـاي  بوتـه  ايـن  از يكـي  روي را اي فرشته بتوان ندارد امكان. است صاف

 اجنـه، . دارد هـم  تماشـاچي  گذشته اين از. كرد اش لَورده و له و كوبيدش سنگي به يا انداخت،

 در. پاينـد  مـي  را كُشـتي  و انـد  نشسـته  ها سنگ روي كنيد فكر كه ها اين از هرچه و ها عفريت
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 كـدام  از دارد بستگي البته. شوند مي ديده ماهيخوارند مرغ شبيه كه بالدار موجود سه هم آسمان

 .كند مي تمام ماهوند. شبيهند هم زن يا قو به چون بيفتد، چگونه نور و كنيم نگاه طرف

. كرد ميخكوب زمين بر را ماهوند فرشته. گرفتند كُشتي ها هفته هم بلكه ها، ساعت اينكه از بعد

 زمـين  روي كـه  داد مـي  نيرو آنقدر و گرفته فرا مرا وجود اش اراده. خواست مي را اين خودش

 كـه  چـون . باشـد  بازنـده  نبـردي  چنـين  در توانـد  نمي مقرّب ملك كه اين خاطر به. دارم نگهش

 از كرد بنا زدم زمينش كه اين محض به بنابراين. خورند مي شكست شياطين فقط. نيست درست

 صـدا  همـان  صدا، تا كرد باز زور به مرا دهان. زد را قديميش ي حقه وقت آن و گريستن شادي

 .كنم مي قي دارم پنداري. بريزد فرو سراپايش بر و بيايد در بارديگر

* 

 بعـد  هميشه كه خوابي به خستگي از هالك پيغمبر ماهوند مقرب، ملك جبرئيل با كُشتي از پس

 در وقتـي . آيـد  مي حال سر هميشه از زودتر بار اين ولي رود مي فرو دهد، مي دست مكاشفه از

 روي بالـدار  موجـودات  ديگـر . نيسـت  اطرافش در كس هيچ آيد، مي هوش به افراشته بيابان آن

 بـه  خطـاب  بلنـد  صـداي  به. پرد مي جا از كه است حدي به خبر اهميت. اند نكرده قوز ها سنگ

 دفعـه  آن" ".پيونـدد  مـي  حقيقـت  بـه  را آن بيـانش  بـا  و بود شيطان آن": گويد مي خالي فضاي

 در و زده كـار  بـه  حيلـه  شـيطان . است شنيده دادن فرا گوش هنگام آنچه است اين ".بود شيطان

 چـادر  در كـه  هـايي  همان بود، كرده بر از كه آياتي خاطر اين به. شده ظاهر او بر جبرئيل هيبت

 خـدايي،  نـه . بودنـد  آيـات  شـيطاني  و مقابل ي نقطه بلكه نبودند، واقعي آيات بود، خوانده شعرا

 گنـد  بـوي  كـه  را آيـاتي  آن بطـالن  تا گردد مي باز شهر به تمامتر چه هر شتاب با. شيطاني بلكه

 شـايد  و شـوند  پـاك  نوشـته  ي همـه  از ابد براي تا كند، اعالم كند، مي خفه را آدم گوگردشان

 قابـل  چنـدان  كـه  هـايي  كلكسـيون  آن از هم آن قديمي، هاي سنت كلكسيون دو يكي در فقط

 مـي  باالها آن كه جبرئيل ولي. بكوشند انكارشان در جزمي مفسرين و بمانند باقي نيستند، اعتماد
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 يـك  فقط. داند مي را كوچكي راز نگريست، مي صحنه به دوربين ي زاويه باالترين از و پلكيد

 بار بابا، بودم خودم دفعه هردو: كه اين. دهد مي آدم دست كار اينجا در كه كوچك خيلي چيز

 سـري  ابيـات  هم و اولي ابيات هم ابيات، ي سلسله دو هر. بودم خودم هم دوم بار بودم، من اول

 چه از دهانم دانيم مي ما و. شان همه خوب، ابيات و بد ابيات بيت، ضد و بيت ها، آن رد در دوم

 .شد مي بسته و باز طريق

. بـود  فرشـته  بار اين اما بود، شيطان كار اول بار": گويد مي لب زير جاهليه راه در شتابان ماهوند

 ".زد زمين كُشتي در مرا كه بود خودش. ندارم شك

* 

 گويند مي. بدهند هشدار را هند خشم تا كنند مي متوقفش حرا كوه نزديكي در دره، در مريدان

 مـوج  بـرش  و دور توفان مانند تا كرده باز را سياهش گيسوان و پوشيده سفيد رخت عزا نشان به

 روح بـه  اكنـون  و. كنـد  پـاك  را پايش جاي و شود كشيده دنبالش به خاك و گرد در يا و بزند

 امـا . اسـت  شـده  پنهان نيز حمزه و اند گريخته شهر از همگي ها آن. يافته شباهت انقالب مجسم

 تسـليم  شست، بايد خون با را خون گويد مي كه زنش خواست به هنوز ابوسيمبل كه است شايع

 انـدرز  رغـم  بـه  ماهونـد ... اسـت  اهللا سه و ماهوند ي قضيه كردن سنگين و سبك مشغول و نشده

 وجـود  بـا  نيـز  پيـروان . رود مـي  سـياه  سنگ ي خانه به صاف و گردد مي باز جاهليه به پيروانش

 يـا  و پـا  و دسـت  بريـدن  يا تازه رسوايي اميد به جمعيت. كنند مي بدنبال را او وحشتشان و ترس

 .كند نمي مايوسشان ماهوند و شوند مي جمع برشان و دور به تفريحات قبيل اين از يكي

 گوشـش  در شـيطان  كـه  كند مي اعالم را آياتي بطالن و ايستد مي الهه سه هاي مجسمه برابر در

 را جايشان اي تازه آيات و شوند مي حذف قرآن از حقيقي متن از آيات اين. است كرده زمزمه

 .گيرد مي

 است؟ تقسيمي چگونه اين پسر؟ شما و آورد مي دختر او آيا": كند مي قرائت ماهوند
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 آنـان  بـه  مقـامي  هـيچ  اهللا. پـدرانتان  و شما. ايد ديده رؤيا عالم در شما كه هستند هايي نام ها اين

 ".دارد نمي ارزاني

 بـر  سـنگي  و آينـد  نمي خود به كه برده ماتشان چنان. گويند مي ترك را خانه متحير جماعت و

 .كنند پرتاب او به تا دارند نمي

* 

 مـي  را انتظـارش  مجـازاتي . گـردد  مـي  بـاز  خانـه  به شيطاني هاي آيه انكار از پس پيغمبر ماهوند

 كـه  انتقـامي  بـدجنس؟  يـا  است جنس خوش تيره؟ يا است روشن كه؟ انتقام. انتقام نوعي. كشد

 سـنگي  ي پنجـره  كنـار  دارد سال هفتاد كه پيغمبر همسر. گيرد مي را گناهان بي گريبان معموالً

 .است گفته وداع زندگي با و داده تكيه ديوار به را پشتش نشسته، راست مشبك

 كـه  سياسـتي  هند نظر به. گويد نمي هيچ ها هفته و بندد مي خود روي به را در ماتم غرق ماهوند

 جديـد  ديـن  نـام . رود مـي  پـيش  كنـد  انـدازه  بـي  گرفتـه،  پيش در قاتل پيگرد براي جاهليه شيخ

 در زنـدگي  و مـردم  ي بقيـه  از جدايي به بايد آن پيروان كه داده فرمان ابوسيمبل. است "تسليم"

 هنگـام  در آمدشـان  و رفت گذشته، آن از. دهند در تن شهر نشين زاغه ي محله بارترين فالكت

. ندارند نيز كاركردن حق. شده اعالم ممنوع است، برقرار نظامي حكومت كه مواقعي مانند شب،

 مـي  تـف  هـا  فروشـگاه  در زنانشـان  بـه . انـد  گذرانده حد از را بدرفتاري هم مردم ديگر سوي از

 مـي  آزارشـان  كنـد،  مي حمايتشان و كنترل مخفيانه شيخ كه جوان هاي تُرك از اي دسته كنند،

 آتـش  در خبـر  بـي  جـا  همـه  از گان خفته تا كنند مي پرتاب آتش اتاقشان به هنگام شب و دهند

 بـه  روز مـؤمنين  تعـداد  بـر  كه شود مي سبب تاريخ آشناي تضادهاي از يكي حال اين با. بسوزند

 معجـزه  نحو به باشد، بدتر خاك وضع و جوي شرايط هرچه كه گياهي مانند گردد، افزوده روز

 .كند مي رشد بهتر و سريعتر آسايي
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 كـه  "شـدگان  تسـليم " از دسـته  آن بـه  يثرب: كنند مي پيشنهادي شمال در يثرب ي واحه اهالي

 تـو ": ندارنـد  رفـتن  جز اي چاره كه است معتقد حمزه. دهد مي مسكن اند جاهليه تَرك به مايل

 وقتـي  تا هند. كن گوش حرفم به. برادرزاده برساني، آخر به اينجا در را پيامت تواني نمي هرگز

 خودم هاي تخم ببخشيد، بريدن، از نخواستم. شود نمي راضي نكشد بيرون حلقومت از را زبانت

 ".بگويم چيزي

 روند مي مؤمنين و كند مي قبول بود مانده تنها ها گذشته خاطرات با اش ماتمكده در كه ماهوند

 چشـمان  بـا  پيغمبـر . مانـد  مي باز آب، حامل خالد، اما. سازند آماده جاهليه ترك براي را خود تا

 تو به من پيامبر،": گويد مي دستپاچگي اندكي با. بشنود را هايش حرف تا است منتظر رفته گود

 اهـل  ماهوند گفتيم مي ابتدا. كرديم مي تصور ما كه بودي آن از خرَدمندتر تو ولي كردم، شك

 ژرفتـري  حقيقـت  تو ولي زده، نارو ما به ماهوند گفتيم سپس. كردي سازش تو و نيست، سازش

 را پليـد  موجود آن اعمال بتوانيم تا آوردي ما نزد را شيطان خود تو. آوردي ارمغان به ما براي را

 براي مرا. بخشيدي غنا ما ايمان به تو. آيد مي در پا از حق دست به چگونه ببينيم و كنيم مشاهده

 ".ببخش گذشت مي ذهنم در آنچه

 در بدگماني و تلخي ".بله": شود مي دور آمده درون به پنجره از كه خورشيد ي اشعه از ماهوند

. شـيطان  آوردن تـر،  ژرف حقيقـت . كـردم  اي العـاده  خـارق  كـار  مـن ": زنـد  مي موج كالمش

 ".است بوده همينطور هميشه من كارهاي

* 

 شـهر  هـا  آن. شـوند  مـي  دور جاهليـه  از كـه  كنـد  مي تماشا را مؤمنين حرا كوه باالي از جبرئيل

 هـاي  دسته در و گويند مي ترك آب و آب آب، و نخلستان خنكي جايگاه مقصد به را خشكي

 روز اولـين  امـروز . گذرند مي خورشيد امپراتوري ميان از بردارند، زيادي چيز آنكه بي كوچك

 و ميـرد  مـي  سرشـان  پشت قديم زمان روند، مي پيش كه مادام. است نوين زمان سال نخستين از
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 خبـر . شـود  مـي  ناپديـد  نيـز  ماهوند روزها از يكي در. پيوندد مي هستي به انتظارشان در نو زمان

 :سرايد مي وداع رسم به اي قصيده بعل پيچد، مي جاهليه در كه شدگان تسليم گريز

 تسليم امروزه

 شود؟ مي استنباط چگونه

 وحشت از پر مفهومي چون

 .گريزد مي كه مفهومي چون

 را خـود  غالبـاً  اكنـون . نـدارد  هـا  شانس اين از جبرئيل ولي است، رسيده خود ي واحه به ماهوند

 بالدار، موجود سه و دهند مي شستشويش دار دنباله سرد هاي ستاره. يابد مي تنها حرا كوه باالي

 چشـمش  بـه  زننـد،  مـي  بـال  بـرش  و دور و آيند مي فرود شب آسمان فراز از عزي منات، الت،

. كوبنـد  مـي  بـدنش  بـر  شـالق  چون را هايشان بال و موها و گيرند مي گازش اندازد، مي چنگ

 كـه  بـار  هر و ناپذيرند خستگي انتقامجوياني آنان ولي كند، مي بلند خود حفظ براي را ها دست

 از دفـاع  در. آينـد  مي سراغش به كند مي فراموش را محافظت فكر و كند استراحت خواهد مي

 .دارند بال و زرنگترند و سريعتر ها آن ولي كند، مي تالش خود

 دورشان اراده و خواست با تنها نيست قادر رؤيا عالم در و كرد باطلش بتوان كه ندارد شيطاني او

 .كند
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] Rosa Diamond[ دايموند رزا نامش. چه يعني روح دانم مي من انديشيد، سكوت در پيرزن

 ي پنجـره  از كـرده  تنـگ  را چشمانش اش، منقاري دماغ آن با. داشت سال هشت و هشتاد و بود

 سـري  بـاز . كـرد  مـي  تماشا را كامل ماه و دريا و نگريست مي بيرون به خوابش اتاق سود نمك

 يـا  ترسـناك  صـداهاي  آن از. نيسـت  چيـز  چـه  روح دانم مي گذشته آن از انديشيد، و داد تكان

 واقعـاً  شـبح  امـا . اسـت  مفـت  حـرف  اش همه ها اين. نيست خورد مي تكان كه سفيدي ي مالفه

 قـد،  سـانتيمتر  هشـتاد  و صـد  با پيرزن وقت آن. است ناتمام كار شبح. همين. ناتمام كار چيست؟

 ايـن  از رضـايت  بـا  و داد پايين را لبش هاي گوشه مردانه، كوتاه موهاي و قوز بي و صاف پشت

 و پيچيد سفت استخوانيش هاي شانه دور به را بافتني رنگ آبي شال و ورچيد لب تراژيك ظاهر

 التمـاس  بـه . كند دعا ها گذشته ياد بازيافتن براي تا گذاشت هم اي لحظه را خوابش بي چشمان

 ]Willie-the-Conk.[ كُنكه ويلي بيا، تو نورمن، هاي كشتي بياييد گفت،
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 شـيبدار  راه كه اختصاصي پالژ و ساحل از تكه اين. بود آب زير ها اين ي همه پيش سال نهصد

 و شـده  پوسـته  پوسـته  ديوارهايشان رنگ كه ويالهايي. اند كرده پوش تخته را ويالهايش سمت

 جعبـه  عكـس،  خالي هاي قاب زينتي، هاي صندلي از پر و است افتاده شكل از هايشان قايق انبار

 كتـاب  زده، نفتـالين  ابريشـم  زيرهـاي  لبـاس  زده، روبان هاي نامه دسته با بيسكوييت قديمي هاي

 هـاي  چـوب  كردنـد،  مي خيس اشك از را آن صفحات و بودند جوان روزي كه دختراني هاي

 صـندوقچه  ي همـه  و تمبـر  هـاي  آلبـوم  ،.[م. كانادا در توپ با بازي نوعي] Lacrosse لُكراس

 مايل يك حدود و كرده تغيير ساحل مرزي خط. گمشده هاي زمان و ها خاطره ي گنجينه هاي

 اكنـون  و شـده  رهـا  آب از دور بـه  انـزوا،  در نرمن، قصر نخستين كه طوري به بود، نشسته عقب

 و سـرما  اثـر  در را نوبـه  تـب  اقسام و انواع مصيبت كه باتالقي. است گرفته فرا باتالق را اطرافش

 سـر  بـه  خـود  ملك چيست، اسمش در همچنان كه اي طاعونزده مالكان به شل و گل و رطوبت

 جـزري  كـه  يافـت  مـي  اي مـاهي  بقايـاي  مانند را قصر پيرزن، همان او،. كند مي نازل بردند، مي

 نهصد. باشد كرده تبديلش سنگ به زمان كه دريايي هيواليي چون يا و كرده خيانت آن به عتيق

 شـب  در. بودند كرده عبور انگليسي زن اين ي خانه ميان از نرمن هاي كشتي پيش، قرن نه! سال

 .نشست مي درخشان اشباح انتظار به پيرزن بود، تمام بدر و صاف هوا كه هايي

 هـا  كشـتي  ورود توان مي كه است مكاني بهترين پنجره پشت كه داد اطمينان خود به نيز بار اين

 شناخت، مي خوب كه كلماتي تكرار و كرد مي راحتش تكرار پيري، سن اين در. كرد تماشا را

 در بيابـد،  ابـدي  و ناپـذير  تغييـر  جامـد،  را خـود  شد مي سبب "جا بهترين" و "ناتمام كار" مانند

 آيـد،  برمـي  تمام بدر وقتي. است آورده فراموشي و است عيب از پر دانست مي خوب كه حالي

 بـر  ايسـتاده  فاتح خود و پاروها، برق ها، بادبان بزرگ موج كه است سپيده از قبل سياهي آن در

 در مـن  بلـه،  -گذرند مي واژگون قايق چند و چوبي شكن موج ميان از آيند، مي كشتي ي سينه

 با فاتح -ام داشته را اشباح ديدن نيروي را، استعداد اين هم هميشه و ام ديده چيزها خيلي زندگي
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 و خوري كيك ظروف ميان از و گذرد مي خانه ورودي درِ از فلزيش دماغ چندگوش كاله آن

 و هـا  خاطره ي خانه اين درون كه است ضعيفي پژواك مانند كند، مي عبور قديمي هاي كاناپه

 .شود مي ساكت گور چون بعد و پيچد مي آمال

 تعريف قلم لفظ همانطور هميشه داشت دوست ،]Battle Hill[ هيل بتل در بودم، كودك وقتي

 ميـان  را خـود  باشـد،  غريـب  بـرايم  كـه  آن بـي  يكبـاره،  كه بودم تنها كودكي گذشته، در -كند

 كشـته  جـواني  عنفـوان  در كه ساكسون بور پسرهاي نيزه، گرز، جنگي، هاي كشتي. يافتم جنگ

 بلـه، . شـد  ماسـه  از پـر  دهـانش  كه ويليام و] Harold Arroweye[ ارووِي هارولد شدند، مي

 جنـگ  ي صـحنه  كـه  رزا بچگـي  در روزي داسـتان . اشـباح  ديـدن  نيـروي  اسـتعداد،  اين هميشه

 ي كننـده  تعيـين  هـاي  نشـانه  از يكـي  به پيرزن براي بود، آمده نظرش به] Hastings[ هيستينگز

 جملـه  از كـس،  هـيچ  ديگـر  كه بود كرده تعريف را آن آنقدر اگرچه. بود شده تبديل وجودش

 ي ديـده  تعلـيم  ذهـن . نه يا داشته واقعيت كه بخورد قسم خاطر اطمينان با توانست نمي خودش،

 Les.شود مي تنگ برايشان دلم خيلي ها وقت بعضي گفت، مي خود با. بود مشغول همچنان رزا

beaux jours [زيبا روزهاي]   رده عزيز روزهاي آنرخاطره چشمان ديگر بار. مبست را اش پ .

 مـي  تكـان  چيـزي  ديـد  كـرد،  شـود  نمـي  انكـار  بله، ديد، آب كنار در گشود، دوباره وقتي ولي

 .خورد

 او توانـد  نمـي " -".اسـت  ممكـن  غيـر " - "!اسـت  نكردنـي  بـاور ": گفت بلند صداي با هيجانزده

 جسـتجوي  بـه  خـورد،  مـي  ديوار و مبل به اش تنه باال كه حالي در لرزش، بدون پاهاي با ".باشد

ر  دهاني با فرشته جبرئيل يخزده، و سرد ساحل در  وقت، همان در. رفت عصايش و مانتو كاله، پـ 

 .آمد هوش به برف، بلكه  ماسه، نه از،

 !پوتويي
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 قبالً كه همانطور -بعد. راند مي جلو به را او خلط زيادي پنداري. پريد جا از و كرد تف جبرئيل

 پيـراهن  خـيس  هاي آستين از برف تكاندن به كرد شروع و گفت تبريك را چمچا تولد -گفتيم

 بيخود  خدا، اي يار،": گفت بلند صداي با كرد مي پا آن و پا اين كه حالي در وقت آن. بنفشش

 ".است سرد يخ مثل دلشان ها بدمصب اين نيست

 از را اوليـه  بـدگماني  برش و دور برف همه آن يافتن ذوق و شوق كه نگذشت چيزي همه اين با

 ورجـه  كـرد  بنـا  خـيس  و سنگين هيكل آن با و -بود استوايي مردي باشد چه هر چون -برد ميان

 كـرد،  مـي  پرتـاب  بود افتاده دمر كه همراهش رفيق طرف به كه بود برف ي گلوله. رفتن ورجه

 مـي  كشـدار  و پرصدا را] Jingle Bells[ بلز جينگل  كريسمس، آواز و است برفي آدم پنداري

 لوســيفر دنــج ســاحل ايــن در و شــد مــي ديــده آســمان در ســحر هــاي نشــانه نخســتين. خوانــد

]Lucifer[، رقصيد مي صبح ي ستاره. 

 ...بود رفته بين از نفسش بد بوي نامعلومي علت به كه كنم اضافه بايد اينجا در

 از ناشـي  اخـتالل  هـذياني  هـاي  نشـانه  رفتـارش  در احتمـاالً  خواننـده  كه ناپذير، شكست جبرئيل

 خورشـيد  مثـل  و پاشـو   مامـاني،  شـو  بلنـد ": گفـت  فريادكنـان  همچنـان  بينـد،  مي را اخير سقوط

 هولنـاك  ي خـاطره  تـا  كـرد  دريـا  بـه  پشت ".است خبر چه اينجا ببينيم برويم شو بلند! بدرخش

 نـو  چيزهاي ي تشنه هميشه كه جبرئيل. شود آماده آينده وقايع براي و نياورد يادش به را سقوط

 كسي" نام به تا كرد مي نصب همانجا را آن حتما داشت، اختيار در بيرقي و توانست مي اگر بود

: افتـاد  التمـاس  به. بخواند خويش ي يافته نو سرزمين را سفيدپوش سرزمين اين كه "داند مي چه

 سـوي  بـه . آمـد  خودش به بالفاصله گفته اين با و ".بدمصب اي مرده مگر بابا، بجنب د سپونو،"

: گفـت  اصرار به. كند لمسش نكرد جرأت اما شد، خم بود افتاده دراز به دراز كه صلدين هيكل

 ".نمير ايم آمده راه همه اين كه حاال جون، چامچي نمير حاال"
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 صورتش روي سقوط ي ضربه و شك از ناشي هاي اشك و گريست مي ولي بود نمرده صلدين

 بـه  وضـعش . بـود  صـاف  شيشـه  چـون  كه بود پوشانده يخ از اي پوسته را بدنش تمام. زد مي يخ

 بـدن  حـرارت  بودن پايين از كه اي كشنده هشياري نيمه حالت در. داشت شباهت بيشتر كابوس

 خواهـد  بيرون يخ هاي ترك از كه خوني ديدن و تركيدن آساي كابوس وحشت شد، مي ناشي

 از پـر  گذشـته،  ايـن  از. بـود  گرفتـه  فـرا  را دهنش يخ هاي ورقه با همراه پوستش آمدن ور و زد،

 بعـد  وقـت،  آن زدي، مـي  بـال  بازوهايت با تو وقتي كه است اين منظورم واقعاً، ما آيا. بود سؤال

 بلنـد  را دستيش چوب هستون چارلتون يعني بود؟ سينما مثل واقعاً بگويي خواهي مي يعني آب،

 اگـر  ولـي . است ممكن غير  شود، نمي كه اين نه، بشويم؟ رد اقيانوس كف از بتوانيم ما كه كرد

 از چنان و كردند همراهي دريايي پريان آب زير از شايد كه اين يا بود؟ چطور پس نبود، اينطور

 ولـي ... بايـد  من نه؟ يا آري بود؟ اين واقعيت. هستيم شبح يا ماهي پنداري كه گذشتيم دريا ميان

 نمـي  كـه  طـوري  بـه  نمـود،  مـي  محـو  رؤيايي چون ها پرسش ي همه  گشود، را چشمانش وقتي

 بعـد  و جنبيـد  مـي  ذهـنش  در سؤال هر دم گويي كند، بيان ذهنش در را ها آن خوبي به توانست

. اسـت  ديگري رنگ به ديد و افتاد آسمان به نگاهش بعد. شد مي ناپديد زيردريايي ي پره چون

 آبـي  رنـگ  بـه  بـرف  و سـبز  هـاي  لكـه  بـا  بود خوني نارنجي رنگ آسمان. باشد نبايد كه رنگي

 از كـه  گرفـت  مـي  نتيجه داشت. ماندند باقي همانطور ها رنگ ولي زد، مژه سخت. بود جوهري

 اي منطقـه  انگلسـتان،  غيـر  هـم  شـايد  انگلسـتان،  نه ديگر، جايي پليد، مكاني به  بيرون، به آسمان

 شـايد  كـرد،  خالصـه   شـايد، . افتـاده  فرو دگرگون حالتي يا سرزمين يا و تباه اي قصبه ساختگي،

 جهنم تواند نمي داد، اطمينان خودش به كرد مي تهديد باز بيهوشي كه حال آن در. نه  نه،. جهنم

 .ميري مي داري اما. اي نمرده هنوز تو چون. هنوز نه. باشد

 .ترانزيت سالن: پس خوب

 هواپيمـا  يـك  ماننـد  فشار زير آمد نظرش به كه شد شديد آنقدر ارتعاش كرد، لرزيدن به شروع

 .شود مي منفجر
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 نـو  از را چيـز  همـه  بـود  ناچار ماند، مي زنده اگر و برد مي سر به خالء در. نبود هيچ ديگر بعد و

 حـاال  ولـي . بـردارد  گـامي  بتواند تا كند كشف دوباره را پايش زير زمين بود ناگزير حتي. بسازد

 اسـتخواني  و بلنـد  هيكل  :بود روبرو ناپذير اجتناب با زيرا. باشد مسايل اين نگران نداشت لزومي

 عصـاي  بـه  كه مرگ. داد مي تكان را آن نسيم كه سياه ردايي و پهن لبه حصيري كاله با مرگ،

 .داشت پا به زيتوني سبز ولينگتن هاي پوتين داده، تكيه اي نقره دسته

 صـداي . ايـم  زده هـم  عالمت. است خصوصي ملك اين كني؟ مي كار چه اينجا": پرسيد مرگ

 .بود هيجانزده انگار لرزيد، مي نفهمي بفهمي كه بود زني

 و ببوسـدم  خواهـد  مـي  انديشـيد،  وحشتزده سكوت در -شد خم رويش به مرگ بعد لحظه چند

 .كرد اي بيهوده و ضعيف حركات اعتراض، براي و. ببرد را نفسم

 بـوي  عجـب  نفسـش  ولـي . اسـت  حتمي بودنش زنده": گفت جبرئيل به  كسي، به خطاب مرگ

 "زده؟ مسواك را هايش دندان كي بار آخرين. دهد مي گندي

* 

 انتظـاري  چـه . بـود  شده بدبو و تلخ مرموز قدر همان دليلي به ديگري، نفس و شيرين يكي نفس

 نمـي  آدم به اي صدمه هيچ كردند مي فكر است؟ شوخي افتادن زمين به آسمان از مگر داشتيد؟

 چنـين  و انـد  كـرده  عنايـت  بـاال  نيروهـاي  كـه  فهميدند مي ها اين از زودتر دوشان هر بايد زند؟

 انـد  شـده  معلـق  كلـه  كـه  هايي مگس به نسبت ،.)كنم مي صحبت خودم از دارم البته( نيروهايي

 طـوالني  هـا  آن سقوط كنيد مي فكر. دارند گري الابالي حدودي تا و بازيگوشي با توأم رفتاري

 قابـل  خـودم  بـا  را غيرفـاني  يـا  و فـاني  شخصيت هيچ سقوط ي مسأله مورد در بگويم بايد بوده؟

 بـه  بهشـت  انـوار  از بخاري، سوراخ از خاكستر، به ابرها از بگوييد است ممكن. دانم نمي مقايسه

 داشـت  را هـايي  دگرديسـي  انتظـار  بايد گفتم مي داشتم. بلند اي شيرجه فشار زير... دوزخ آتش
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 بهاي بماند زنده آدم كه اين براي  صورت، هر در. انسب غير انتخاب. نيستند تصادفي همگي كه

 .تا دو آن سن در هم آن  شدن، نو شدن، زاده دوباره بلكه ماندن، زنده فقط نه و. نيست گزافي

 آمده؟ وجود به ها آن در تغييراتي چه بگويم بايد چه؟

 

  .بو بد نفس ? بو خوش نفس 

 ايسـتاده  طلوع و دريا به پشت همچنان كه فرشته جبرئيل سر دور به كه آمد دايموند رزا نظر به و

 .درخشد مي ضعيف و رنگ طاليي اي هاله بود،

 .بود مانده سرجايش هنوز كه خيسش كاله زير چمچا، هاي شقيقه روي برآمدگي دو آن و

 .و و، و،

* 

 ديـوني  چـون  هـا  بـرف  ميـان  كـه  افتاد فرشته جبرئيل ي مسخره و غريب هيكل به چشمش وقتي

. نيفتـاد  هـا  فرشـته  ببـر،  را اسـمش   يـاد،  بـه  دايموند رزا گشت، مي شوقزَده شراب، خداي سوس

 كـم  نگـاه  آن بـا  افتـاد،  او به سود نمك ي گرفته غبار هاي شيشه وراي از پنجره، از كه چشمش

 كـار  از مبـادا  ترسيد كه درآمده تپش به دردناك و سخت چنان قلبش كرد احساس پيرش سوي

 را نـرمن  فاتحـان  رزا. بـود  يافتـه  را قلبيش آرزوي ژرفترين تجسم محو، شكل آن در زيرا بيفتد،

 پـايين  هـا  سـنگريزه  شـيب  از شـتاب  بـه  و انـد  نداشته وجود هرگز گويي كه كرد فراموش چنان

 بـراي  را عجيـب  ي غريبه اين خواست مي. بود اندازه از بيش پيرش پاهاي براي كه شتابي. رفت

 .بود اين اش بهانه. كند سرزنش زمينش به ورود

 ها تابستان و شد، مي سنگدل داشت، مي دوست عاشقانه كه ساحلي تكه اين از دفاع در معموالً 

 افتـاد،  مـي  دريـا  مـد  خـط  بـاالترين  بـه  گذارشان هفته آخر تعطيالت گذراندن براي مردم وقتي
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 امـر  و بدهـد  توضـيح  تـا  شد مي نازل سرشان بر خودش، ي گفته به گرسنه، گرگ چون ناگهان

. پيـر  احمق گاو بيرون برو باش زود ? بشوند پررو اگر و ? كه بينيد مي. است من باغ اين ? كند

 و بياورد را سبزرنگ دراز شيلنگ تا گشت مي باز خانه به و ? است خصوصي بدمصب پالژ اين

 لوسـيون  هاي شيشه و كريكت پالستيكي هاي چوب شطرنجي، پتوهاي روي را آب سنگدلي با

 هـاي  سـاندويچ  و كوفـت  مـي  هـم  در را كودكانشان اي ماسه هاي برج او. كند باز ضدآفتابشان

 ام باغچه خواهم مي  :داشت لب به شيرين لبخند پيوسته و كرد مي خيس را جگرشان و سوسيس

 اش خانواده. شناختندش مي ده سراسر در. بود ها آن از... شويد؟ نمي كه ناراحت. بدهم آب را

 را موضـوع  بخشـيده،  جرأت خود به وقتي. برود پيران ي خانه به كنند راضيش بودند نشده موفق

. نشـوند  نزديك اش خانه در به هرگز ديگر بود گفته و انداخته بيرون را همه بودند، كرده مطرح

 تنهـا  و تـك  حـاال  امـا . بـود  نگذاشته كسي براي پني يك كرده، محروم ارث از را همه عالوه به

 Dora[ بوتـام  شافل دورا حتي. زد نمي سر او به نفر يك و آمد مي هفته پشت هفته و بود مانده

Shufflebotham [نمي را سراغش هم بود داده انجام را كارهايش ها سال آن ي همه در كه 

 كـه  اسـت  شـگفتي  ي مايـه  همه اين با. بيامرزدش خدا. رفت دنيا از گذشته سپتامبر دورا. گرفت

. هـا  پلـه  آن با هم آن. رسد مي كارهايش ي همه به چطور سال و سن اين در پير، آالي قزل اين

 هـر  تنهايي همه آن. بگو هم را خوبش گفتي، را بدش ولي كند، مي زياد وزوز كه است درست

 .كند مي ديوانه را كسي

 آورد زبان بر سرزنش نشان به كلمه چند رزا. بدزباني نه و شد نصيبش شيلنگ آب نه جبرئيل اما

 هنوز وقت آن تا و( بود شده آغشته گوگرد به تازه و كرده سقوط كه صلدين وارسي حين در و

 بـا  بعـد  و داشـت  نگـه  دسـت  بـا  را بينيش هاي پره ،)بود نداشته بر سر از را انگليسيش مدل كاله

 بهتـر  ب شـما  ش. كـرد  دعوتشـان  منـزل  بـه  كنان پِته تته بود، انگيز شگفت بازيافتنش كه شرمي

 كوب تخته راه از كوبيد، مي پا كه حالي در. است سرد هوا. بياوريد ب منزل به را دوستتان است
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 ممنون بود، كرده سرخ را هايش گونه كه هوا سردي از. كند روشن را كتري زير تا آمد خانه به

 .كرد مي پنهان اش چهره در را شرم سرخي زيرا بود،

* 

 انگـار  كه صورتي. بود گناه بي و پاك استثنايي طور به جواني در چمچا صلدين ي چهره حالت

 دسـت  كـف  صـافي  و نرمـي  بـه  كـه  پوسـتي  بـا  نشـده،  رو بـه  رو پليـدي  و سرخوردگي با هرگز

 همسـرش  واقع در و بود خورده دردش به خيلي ها زن با روابطش در چهره اين. بود شاهزادگان

 چهـره  حالـت  همـين   بـود،  آورده او عشق دام به شدن گرفتار براي كه دليلي اولين الوليس پمال

 حالي در و ".ماند مي عشق ي فرشته صورت به است، گرد چقدر": گفت مي شگفتزده. بود اش

 ".است الستيكي توپ مثل": داد مي ادامه گرفت مي صلدين ي چانه زير را هايش دست كه

 ".است استخوان زيرش. دارم هم استخوان من": خورد برمي او به و

 ".دارند همه. داري جايي يك": داد مي رضايت پمال

 و ندارد، صورت اسباب و است دريايي ي ستاره شبيه كه بود فكر اين گرفتار مدتي تا آن از پس

 داده پرورش را محدود و تكبرآميز رفتار آن كم كم كه بود احساس اين تخفيف خاطر به بيشتر

 و طـوالني  خـوابي  از پـس  وقتي بنابراين. بود شده مبدل دومش سرشت به اينك كه رفتاري. بود

 دريايي پري صورت به را او شد، مي مربوط وكيل زيني به بيشتر كه ناپذير تحمل رؤياهاي از پر

 كـه  ايـن  از و خواند مي آواز برايش دردناكي شيريني با يخي شناور ي توده كنار از كه ديد مي

 امـا  زند، مي صدا زند، مي صدايش بعد و كند مي تأسف ابراز بيايد نزدش خشكي در تواند نمي

 و فاتحانـه  اي ترانـه  بـه  آوازش و كنـد  مـي  محبوسـش  يـخ  كـوه  قلب در رسد، مي كه نزديكش

 اي آينـه  به و شد بيدار چمچا صلدين وقتي گفتيم، مي كه همانطور... شود مي مبدل انتقامجويانه

 ي چهـره  همـان  نگريسـت،  داشـت  قـرار  خورده الكل الك و طاليي و آبي رنگ به قابي در كه

 حـال  آن در. بـود  جـدي  خيلـي  مسأله. است زده زل او به ديگر بار كه ديد را آسا فرشته قديمي
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. اسـت  روييـده  رنـگ  پريـده  ورم دو شـكل  به برآمدگي دو هايش شقيقه روي كه كرد مشاهده

 .بود خورده ضربه گيجگاهش به اخير حوادث خالل در حتما

 بـه  را خـود  هويت تا كوشيد نگريست، مي اش تغييريافته ي چهره به آينه در كه حالي در چمچا

 را ام آينـده  و اسـت  واقعـي  ام گذشـته  كـه  هسـتم  واقعي مرد يك من گفت آينه به. آورد خاطر

 انضـباط  وقـت، : دارد اهميـت  بـرايم  چيزهـا  بعضـي  كـه  هسـتم  مـردي  مـن . ام كرده ريزي طرح

 بغـل  زيـر  چوب آن خدا، به توسل بدون است، شريف و اصيل آنچه جستجوي منطق، شخصي،

 ايـن  رغـم  علـي  امـا . هسـتم  دار زن مـردي  مـن . ذهـن  و تعـالي،  امكـان  زيبـايي،  آل ايده. قديمي

 اين و پالژ اين فراسوي در دنيا كه: يكي اين مثل. گذاشت نمي راحتش منحرف افكار مناجات،

 پـايين،  بـه  آن ي لبه از كرد، مي رفتار عجوالنه و نبود محتاط اگر و نداشت خارجي وجود خانه

 و بايـد  چنانچـه  اگر: يكي اين و. شد مي ساخته نو از بايد چيز همه. شد مي پرتاب ابرها درون به

 در و است نمرده كه داد مي اطالع عاشقش همسر به و زد مي تلفن اش خانه به حاال همين شايد،

 حتمـا  داد، مي انجام را عاقالنه كار اين اگر است، نشده تكه تكه هوا و زمين ميان در انفجار، اثر

 گوشـش  در كـه  پـايي  صـداي : سـومي  يـا  و. نبـود  آشنا او نام با داشت برمي را گوشي كه كسي

 ي صـدمه  از و نبـود  ذهـنش  ي زاييـده   شـد،  مي نزديك رفته رفته كه دور صدايي زد، مي زنگ

 ال. شـد  مـي  نزديكتر رفته رفته كه بود شوم سرنوشتي رسيدن هشدار بلكه شد، نمي ناشي سقوط

 هـاي  دسـت  و درشـتش  چشـمان  مادربزرگ، ي خانه در هستم اينجا من. لندن ان، او دي ان، او

 .درازش هاي دندان بزرگش،

. اسـت  آنجـا  كـن،  نگاه انديشيد، اندرزگويان. شد مي ديده تلفن يك تختخوابش كنار ميز روي

 ذهـنش  بـه  چنيني اين هاي ياوه بعد و. گردد مي باز تعادلت وقت آن. بگير را شماره و دار برش

 كـن،  فكـر  عـزاداريش  و انـدوه  به" بعد، و ".ندارند را تو ارزش  نيستند، تو مثل ها آن": آمد مي

 ".بزن تلفن االن همين
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 گيـرودار  آن در هـم  مچـيش  سـاعت  و نبـود  سـاعت  اتاق در... ساعتي چه دانست نمي. بود شب

 گوشي از را مردي صداي چهارم زنگ با. گرفت را شماره نه  نزند؟ يا بزند تلفن. بود شده ناپديد

 .شنيد

 "است؟ خبر چه"  :بود آشنا حال عين در و مبهم آلود، خواب صدا،

 ".ام گرفته اشتباه را شماره. ببخشيد كنم مي خواهش ببخشيد،": گفت چمچا صلدين

 از. بـود  ديـده  بمبئي در كه آورد ياد به را درامي ي نمايشنامه بود شده خيره تلفن به كه همانطور

 نـه،  ؟]Tennyson[ سـون  تني. گريخت مي ذهنش از نويسنده نام ،...اثر انگليسي، داستان يك

 كـه  اصـلي  مـتن  در -را بدمصـب  كن ولش] Sommerset Maugham[ موام سامرست. نه

 هـا  سال از پس است، مرده كردند مي تصور پيش ها مدت از كه مردي نداشت، نويسنده اكنون

 بـه  نهان در شبي ابتدا. زند مي سر سابقش هاي پاتوق به زنده شبحي چون و گردد، مي باز غيبت

 زنش بيند مي. نگرد مي داخل به بود مانده باز كه ها پنجره از يكي از و رود مي سابقش ي خانه

 بچـه  بـازي  اسـباب  نيز پنجره ي لبه روي و كرده اختيار اي تازه شوهر شده، بيوه كه خيال اين به

 اسـباب  سـرانجام . جنگـد  مي احساساتش با و ماند مي تاريكي در همچنان مدتي. است افتاده اي

 را آنجـا  هميشـه  بـراي  شـود،  خبـر  با حضورش يا آمدن از كسي كه آن بي و دارد برمي را بازي

 كـه  شـوهري  دوسـت  بهتـرين  بـا  زن. دارد تفـاوت  داستان هندي برگردان اما و. گويد مي ترك

 از باشـد  داشـته  را تغييراتـي  انتظار كه آن بي اول شوهر. كرده ازدواج است مرده كرد مي تصور

 خطـور  ذهـنش  بـه  انـد،  نشسته هم كنار كه قديميش دوست و همسر ديدن با و شود مي وارد در

 اسـت  رسـيده  زن كارهـاي  بـه  كـه  ايـن  بـراي  دوستش از. اند كرده ازدواج دو آن كه كند نمي

 و زن. گـردد  برمـي  عادي حال به چيز همه است، بازگشته او كه حاال ولي كند، مي سپاسگزاري

 از پـرده  خـدمتكاران  از يكـي  سـرانجام  و بگوينـد  او به را واقعيت چطور دانند نمي جديد شوهر

 بـا  بـوده،  فراموشي به شدن دچار خاطر به طوالنيش غيبت ظاهراً كه اول شوهر. دارد برمي ماجرا

 سـر  بـه  خـانواده  از دور كـه  طوالني مدت اين در مسلما نيز او كه كند مي اعالم خبر اين شنيدن
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 بـاز  اش گذشـته  زندگي ي خاطره كه حاال متأسفانه ولي است، كرده ازدواج ديگري زن با برده

 همسـر  كنـد  تقاضا تا رود مي پليس نزد مرد. است كرده فراموش را غيبت دوران حوادث آمده،

 .را زن وجود ي ساده واقعيت حتي آورد، نمي خاطر به را چيز هيچ اگرچه بيابند، را جديدش

 .افتد مي پرده

 اتـاق  در تنهـا  داشـت،  تـن  بـه  قرمـز  و سـفيد  راه راه نامانوس پيژاماي كه حالي در چمچا صلدين

 را هـا  هنـدي  شور مرده": غريد گريست مي كه حالي در و افتاد تخت روي دمر ناشناس خوابي

 كوفت توردوزي روبالشي به محكم چنان را هايش مشت و شد خفه بالش در صدايش و ".ببرند

 بـي  ايـن . جهنم درك به": خورد جر آيرس بوئنوس هرودز ي مغازه ي ساله پنجاه ي پارچه كه

 بـي  ايـن . حرامـزاده . حرامـزاده . جهـنم  بـه . ظرافـت  فقدان اين. ها بدمصب. پسندي عوام و ذوقي

 ".شان سليقگي

 .شد وارد دستگيريش براي پليس كه بود لحظه اين در درست

* 

 خـوابي  بـي  ي شـبانه  ي پنجـره  كنـار  ديگر بار دايموند رزا منزلش، به دو آن دعوت از بعد شب

 داد، مـي  گنـد  بوي كه آن. بود شده خيره ساله نهصد درياي به انديشناك و ايستاده اش پيرزنانه

 بهتـرين . بـود  خوابيده همچنان بودندش، گذاشته رختخواب در جوش آب كيسه چند با وقتي از

 چمچـا . بود داده جا باال ي طبقه در دو هر به. آورد مي باز را نيرويش. بود همين برايش هم چيز

 دشـت  بـه  كـه  همـانطور  و مرحـومش،  شـوهر  ي مطالعـه  اتـاق  در جبرئيـل  و بـود  مهمان اتاق در

 هـاي  كتـاب  ميـان  در. شنيد مي باال ي طبقه از را هايش گام صداي نگريست، مي دريا درخشان

 ي اسـلحه  نوعي] bola بوالها دايموند، هنري مرحوم پرندگان مخصوص سوت و شناسي پرنده

 به را آن انتهاي كه طناب كوچكي ي دسته سر به سنگي يا فلزي ي مهره چند اتصال از كه سرد
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 استانسـيا  آالمـوس  لوس هوايي هاي عكس و گاو هاي شالق  ،.[م. شود مي ساخته بندند مي هم

]Los Alamos estancia [، اتـاق  در بـود،  گرفته دوردست سرزمين آن از پيش ها مدت كه 

 كـه  ايـن  بـراي  فرشته. بود بخش اطمينان چقدر اتاق، آن در مردي هاي گام صداي. زد مي قدم

 در رزا هايش، قدم زير پايين، آن و. رفت مي پايين و باال اتاق طول در بپراند، سرش از را خواب

. بـود  نيـاورده  زبـان  بـه  پيش ها مدت از كه خواند نامي به را او نگريست، مي سقف به كه حالي

 ويبـورا . سـمي  مـار . بود كشورش مار خطرناكترين اسم شبيه خانوادگيش نام. مارتين كرد زمزمه

 .دوالكروز

 چـون  ممنـوع،  نام آن بردن گويي. كردند مي حركت پالژ در كه ديد را هايي شكل وقت آن و

 هنگـام . بيـاورد  را اپـرايش  دوربـين  رفـت  و هـم؟  بـاز  انديشيد،. آورد مي باز را مردگان افسوني

 و سـربلند  كه نرمن هاي كشتي خالف بر زيرا ترسيد، بار اين و يافت سايه از پر را پالژ بازگشت

 مـي  لعنت لبي زير و شدند مي نزديك دزدانه ها سايه اين كردند، مي عبور كاري پنهان هيچ بي

 سـر  انگـار  ظـاهر  بـه . كردنـد  مي واق واق و پيبيپ انگيز، وحشت و خفه صداهايي با و فرستادند

 ماندنـد  مي هايي خرچنگ به. جنبيد مي غول چون پايشان و دست و رفتند مي راه دوال نداشتند،

 هـاي  چكمـه  و دويدنـد  مـي  ريـز  ريـز  كنار آن از. باشند آورده بيرون پوسته از را پا و دست كه

 رسـند  مـي  قايق انبار به دارند ديد. بودند خيلي. داد مي صدا پالژ پوش تخته راه روي سنگينشان

 ديگـر  و بـود  شـده  نقاشي اش قَمه چرخاندن حال در چشمي يك دريايي دزد ديوارش روي كه

 باالپوشـي  تـا  رفـت  پـايين  سـرعت  بـه  و. دهـم  نمـي  اجـازه  من. گرفت را تصميمش. نياورد تاب

 مـي  دستشـان  كـف  را حقشـان  بايـد . بـود  دراز سـبز  شـيلنگ  همـان  انتخـابيش  ي اسلحه. بردارد

 بيـرون،  بياييد بينم، مي را تان همه دارم": گفت رسا صدايي با رسيد، كه ورودي درِ به. گذاشت

 ".بيرون بياييد هستيد كه هر

 هفـت . شد دستپاچه وحشت شدت از. بود كوركننده نور. كردند روشن را خورشيد هفت ها آن

 چـراغ  اطرافشـان  در و بودند كرده نور غرق را چيز همه رنگشان آبي -سفيد نورهاي با نورافكن
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 گـيج  سرش. كردند مي وزوز و چرخيدند مي پروانه چون قوه، چراغ و فانوس تر، كوچك هاي

 كوشـيد  مـي  كـه  حـالي  در. داد دسـت  از را حـال  و گذشته ميان تشخيص توان آن يك و رفت

 كـرده  اعـالم  خاموشـي  دانيد نمي مگر كنيد، خاموش را ها چراغ اين: كرد شروع باشد، متمركز

 مـي  يـاوه  دارم": آمـد  خودش به نفرت با و. آيند مي سراغمان به بدهيد ادامه همينطور اگر اند؟

 افـراد  باشـد،  كـار  در افسوني پنداري لحظه، آن در. كوبيد پادري به را عصايش نوك و ".گويم

 .شدند هويدا نور ي كننده خيره ي حلقه در پليس

. اسـت  ديـده  پـالژ  در را مشـكوكي  فـرد  كه داده گزارش و زده تلفن پاسگاه به كسي شد معلوم

 فـرد  تلفـن  يـك  همـان  و شـدند،  مي وارد ماهيگيري قايق با غيرقانوني طور به قبالً هست، يادتان

. كننـد  سـاحل  در زدن گشت به شروع پوش يونيفورم پاسبان هفت و پنجاه تا بوده كافي ناشناس

 هـاي  مكـان  از هـا  بعضـي  دادنـد،  مـي  تكـان  تـاريكي  در وار ديوانه را هايشان قوه چراغ همگي

 از هيـأت  يك حتي بودند، آمده] Bexhill[ هيل بكس يا بورن ايست هيستينگز، چون دوردستي

 ايـن . كنند شركت شكار هيجان و خوشي در خواستند مي همه. بود رسيده] Bighton[ بِرايتون

 بـو  را دريـا  هـواي  همگـي  كه كرد مي همراهي سگ سيزده را نفره هفت و پنجاه ساحلي گشت

 درِ بيـرون  همانجـا،  دايمونـد،  رزا كـه  حـالي  در. دادنـد  مـي  تكـان  دم زده هيجان و كشيدند مي

 يعنـي  منـزل،  خروجـي  پـنج  كنار كه پاسباني پنج به ها، سگ و مردان گروه از دور به و ورودي

 پست آن بود ممكن چون -دادند مي نگهباني آشپزخانه در و همكف هاي پنجره اصلي، ورودي

 و سـر  بـه  عـادي  هـاي  كـاله  و تـن  به عادي لباس كه مردي سه و -كند فرار بخواهد وجدان بي

 ايسـتاده  اليـم  جـوان  بازرس ها آن ي همه از جلوتر. بود شده خيره داشتند، معمولي هايي چهره

 نسبت و ماليد مي را دماغش و كرد مي پا آن و پا اين و بنگرد زن چشمان به نداشت جرأت. بود

 بـازرس  ي سينه به را عصايش نوك رزا. رسيد مي نظر به چهره سرخ و پيرتر سنش سال چهل به

 دسـتور  بـرايش  پيـرزن  گذاشـت  مـي  نبايـد  ولي چيست؟ معنيش فرانك، شب وقت اين. كوفت
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 كـوچكترين  مراقب دور از كه مهاجرت ي اداره كارمندان با هم آن. شد نمي امشب. كند صادر

 :داد تو را اش چانه و ايستاد صاف. بودند حركتش

 مـي  تصـور  -انـد  داده مـا  به اطالعاتي يعني -شده هايي صحبت -دي خانم خواهم مي معذرت"

 ".شده صادر هم اش اجازه -كنيم بازرسي را شما منزل بايد -كنيم تحقيق است الزم -كنيم

 عـادي  هـاي  قيافـه  كـه  مـردي  سه هنگام آن در درست ولي ".عزيز نگو چرند": كرد شروع رزا

 آورد در غيرعادي صدايي اولي. ورداشتند پا پاسبان هاي سگ مثل و كردند راست بدن داشتند،

 و چرخانـد  در سـوي  به را نگاهش ذوقزَده سومي و ناليد نرمي به دومي. بود ذوقش از ظاهراً كه

 آنجـا  در چمچـا  صـلدين . شـدند  خانـه  روشن راهرو وارد و گذشتند دايموند رزا كنار از همگي

 روي را خـودش  وقتـي  پيژامـه  ي دكمـه  -داشـته  نگـه  را اش پيژامـه  دسـت  يك با و بود ايستاده

 .ماليد مي را هايش چشم ديگر دست با و -بود شده كنده بود كرده پرت تختخواب

 بـه  را هايش دست كرد مي ناله كه آن ،".بينگو": گفت آورد مي در فس فس صداي كه مردي

 در سـومي  و. اسـت  شـده  مسـتجاب  دعـايش  بدهد نشان تا گرفت اش چانه زير خواندن دعا فُرم

 ".خانم ببخشيد": گفت و گذشت كنارش از داد، مي هل را دايموند رزا اش شانه با كه حالي

 صـلدين  ديگر. راند نشيمن اتاق به را رزا پليس خودهاي كاله موج باشد، آمده سيل پنداري بعد

 چيـزي  بسـتان  انفجار ي درباره او نشنيد هرگز رزا. شنيد نمي را هايش گفته و ديد نمي را چمچا

 قاچاقي ماهيگيري قايق با كه هايي آن از من. شده اشتباهي حتما زد مي فرياد عوض در -بگويد

: زدن پوزخنـد  به كردند بنا ها پليس. كنيا اهل نه هستم، اوگاندا اهل نه من. نيستم شوند مي وارد

 پوزخنـدزنان  همـانطور  و. كرديد شنا ساحل تا شما وقت آن و پايي، هزار سه از آقا، است معلوم

 كردنـد  بنـا  زودي به ولي. شماست حق اين. بمانيد ساكت توانيد مي بخواهيد اگر كردند، اضافه

 نمـي  را صـلدين  اعتـراض  رزا ولـي . ايـم  گرفته را هايشان خوب آن از يكي انگار. زدن قهقهه به

 هم اقامت ي اجازه. هستم انگليسي من كنيد، باور را حرفم بايد. شد مي مانع خندان پليس. شنيد
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 از اشـك  خنـده  شدت از ندارد، همراه شناسايي مدرك هيچ و پاسپورت ديدند وقتي ولي. دارم

 سـرويس  از و داشـتند  تـن  بـه  سويل لباس كه مرداني تهي هاي چهره حتي. شد جاري چشمشان

 الزم. البتـه  گفتند، پوزخندزنان باز وقت آن. شد خيس شادي اشك از هم بودند آمده مهاجرت

 هـم  شـايد . اند شده گم و افتاده كتتان جيب از شديد مي پرت داشتيد وقتي حتما. بگوييد نيست

 نمـي  رزا هـا  سـگ  و مـردان  خنـدان  ازدحـام  آن در. اند زده را جيبتان آب در دريايي هاي پري

 بـا  هـا  مشـت  يـا  و آوردنـد  مي چمچا بازوهاي روز به چه پوش يونيفورم بازوهاي ببينند توانست

 بوده چمچا فرياد شنيده كه صدايي نبود مطمئن تازه. كردند چه پايش قلم با ها پوتين و شكمش

 بلنـد  نوميدانـه  فريـادي  بـا  بـار  آخرين براي كه شنيد را صدايش سرانجام اما. ها سگ ي زوزه يا

. هسـتم  ماكسـيم  مـن   نيسـتند؟  متوجـه  چـرا  كنيـد؟  نمـي  نگـاه  تلويزيون كدامتان هيچ مگر": شد

 "].Maxim Alien[ ين الي ماكسيم

 ".ام قورباغه] Kermit[ كرميت هم من. هستيد كه البته بله،": گفت ورقلنبيده چشم پاسبان

 ايـن  است، كار در بزرگي اشتباه شد معلوم وقتي حتي نياورد، زبان به هرگز چمچا صلدين آنچه

 مـي  دسـتگيرش  كه هايي پاسبان به و كرد غفلت او ".است لندن در منزلم تلفن شماره اين": بود

 آنچـه  كه كند مي ضمانت انگليسيم و سفيدپوست زيبا، همسر سيم سوي آن در": نگفت كردند

 .درك به. نگفت جانم نه ".دارد حقيقت ام گفته شما به

 كـن  نگـاه . اليـم  فرانك كن صبر دقيقه يك": گفت و كرد جور و جمع را خودش دايموند رزا

 و نالـه  فـس،  فـس  ي برنامـه  همـان  بـا  بـاز  داشتند تن به عادي هاي لباس كه مردي سه اما ".ببينم

 مـي  مـدرك  دنبـال  اگـر  خـانم، ": گفتنـد  كرده، اشاره چمچا به لرزان انگشتي با گرداندن چشم

 ".كنيد نمي پيدا اين از بهتر چيزي گرديد
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 فهميـد  و برد اش شقيقه به دست] Popeye[ آي پاپ انگشت ي اشاره جهت در چمچا صلدين

 شـقيقه  بـر  زيـرا  شـد،  مـي  آغاز تازه كه كابوسي. است شده بيدار كابوس انگيزترين هول در كه

 كـه  بودنـد  تيـز  آنقـدر  كـه  رشـد  به رو بزي هاي شاخ تازه، شاخ دو. بود روييده شاخ دو هايش

 .كردند مي پاره شكم راحت

* 

 ي واقعـه  ببـرد،  اش تـازه  زنـدگي  سـوي  بـه  را چمچـا  صـلدين  هـا  پاسـبان  لشـگر  كـه  اين از قبل

 هـاي  خنـده  صـداي  و ديده را كننده خيره نور كه فرشته جبرئيل. داد روي ديگري ي غيرمنتظره

 و رنـگ  اي قهـوه  اسـموكينگ  كـت  كـه  حـالي  در بود، شنيده را قانون اجراي مأمورين هذياني

 بـه  داشـت،  تـن  به بود كرده انتخاب دايموند هنري هاي لباس ميان از كه را تنگي سواري شلوار

 بـي  ايسـتاده،  اول ي طبقـه  پاگرد در داد، مي نفتالين بوي كمي كه حالي در و آمد پايين ي طبقه

 ايستاده ساكت همانطور. كرد مي تماشا را پايين ي طبقه رويدادهاي آورد زبان بر چيزي كه آن

 برهنه پاهاي با و بود چسبيده را پيژامه همچنان كه زده دستبند هاي دست با چمچا ناگهان كه بود

 بـه  را تـو  جبرئيـل، ": زد فريـاد  و افتـاد  او به چشمش رفت، مي پليس رنگ سياه اتومبيل سوي به

 ".شده چي بگو ها اين به خدا

 يكـي  باشـند؟  كـه  ايشـان  و": چرخيدنـد  جبرئيـل  سوي به اشتياق با آي پاپ و اي ناله فس، فس

 "آسماني؟ شناگران از ديگر

 به وقتي دستورش. شدند خاموش ها نورافكن لحظه آن در زيرا ماسيد، ها لب روي كلمات ولي

 هفـت  خاموشـي  از بعـد  و. بود شده صادر بودند داده قرار الحفظ تحت را او زده، دستبند چمچا

 كـت  كـه  مـردي  سـوي  از رنـگ  طاليـي  و خفيـف  نـوري  كـه  كردنـد  مشـاهده  همـه  خورشيد،

 جبرئيل، سر پشت در اي نقطه از درخشان و نرم نور آْن واقع در. تابد مي دارد تن به اسموكينگ

 پرسـيد،  مـي  آن ي دربـاره  او از كسـي  اگر و نكرد اشاره نور آن به هرگز اليم بازرس. تابيد مي
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 حتمـا  بيستم؟ قرن اواخر در هم آن نوراني، ي هاله. كرد مي انكار را اي پديده چنين ديدن حتما

 .گرفته شوخيتان

 آنجـا  در كـه  پلـيس  افـراد  ي همـه  "خواهنـد؟  مي چه آقايان": پرسيد جبرئيل وقتي حال، هر در

 فـاش  را اسرارشـان  و بدهنـد  شـرح  كامل جزييات با را چيز همه كه كردند تمايل احساس بودند

 سر آخر تا جنباندند مي سر بعد ها هفته تا. است مسخره كه اين. نه اما  او، كه او، كه انگار. كنند

 قديمي دوست مرد آن. است داشته منطقي داليل اند داده انجام آنچه بقبوالنند خود به شد موفق

 يافتـه  شدن غرق حال در ساحل كنار را ناقال رذل چمچاي اتفاق، به دو آن و بوده دايموند خانم

 يـا  رزا مـزاحم  آن از بيش كه نداشت دليلي. بودند آورده منزل به انساني مالحظات بنابر و بودند

 تـوان  نمـي  او از تـر  محترمانه ظاهري با را كسي كه فرشته مثل مردي هم آن. بشوند فرشته آقاي

 .نيست جنايت كه پوشيدن لباس غريب و عجيب خُب و، اسموكينگ كت آن با. يافت

 ".كمك جبرئيل،": گفت چمچا صلدين

 و جنبانـد  سـري  بعد. برگيرد را نگاهش توانست نمي و بود افتاده دايموند رزا به جبرئيل چشم اما

 .بازدارد را او تا نكوشيد كسي و كرد مراجعت باال ي طبقه به

 اتـاق  كوچـك  بـالكن  از كـه  ديـد  را خـائن  ي فرشـته  جرئيـل  رسيد، پليس اتومبيل به كه چمچا

 .نيست پيدا حرامزاده آن ي كله پس از نوراني ي هاله هيچ و كند مي نگاهش رزا خواب
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 در شـده،  فرامـوش  و دور هـاي  زمـان  آن در. نبود يكي بود، يكي... الزمان قديم في كن ماء كن

] Don Enrique Diamond[ دايمونـد  انريكـه  دون نـام  بـه  مردي آرژانتين، اي نقره سرزمين

 مـردان  از رزا زنـش  و كـم،  ها زن ي درباره و دانست مي زياد پرندگان ي درباره كه زيست مي

 مـي  سـواري  اسـب  سـينيورا  كه همانطور روز يك. دانست مي بسيار عشق از و دانست نمي هيچ

 اسـب  روي وري يـك . رسيد دايموند] estancia[ استانسياي سنگي بزرگ ي دروازه به كرد،

. دويد مي سويش به شتابان كه ديد را شترمرغي ناگهان. داشت سر به پردار كالهي و بود نشسته

 را اي حقـه  هـر  حال هر در و گريخت مي مرگ از گويي كه دويد مي سرعت به چنان شترمرغ

 تـوان  نمـي  سـادگي  بـه  كـه  زيـرك  اسـت  حيـواني  شـترمرغ  آخـر . زد مي كار به دانست مي كه

 قـال  و قيـل  و رفـت  هـوا  بـه  خاكي و گرد شترمرغ، سر پشت اي فاصله اندك در. كرد شكارش

 گـرد  ميان از بواليي رسيد، او پايي شش ي فاصله به شترمرغ وقتي و. رسيد گوش به شكارچيان

 رزا رنـگ  خاكسـتري  ماديـان  پـاي  پـيش  شـترمرغ . پيچيد پرنده پاي دور به و رسيد فرا خاك و

. برنگرفـت  رزا ي چهره از نگاه هرگز شد، پياده اسب از پرنده كشتن براي كه مردي و درغلطيد

 ايـن  و بـرد  فـرو  پرنده گردن در دسته تا و كشيد كمربندش غالف از را اي نقره قبضه كاردي او

 زانو پهناور زردرنگ زمين بر كه حالي در و داد انجام بنگرد، شترمرغ به يكبار كه آن بي را همه

 .بود دوالكروز مارتين نامش. نگريست مي دايموند رزا ديدگان در خيره همچنان بود، زده

 لحظـه  آن در. آمـد  مـي  شگفتي به خود رفتار از غالباً فرشته جبرئيل چمچا، شدن دستگير از پس

 اراده كه بود كرده احساس بود، شده انگليسي پيرزن ديدگان شكار وقتي مانست، مي رؤيا به كه

 بـه . است گرفته دست در را او اختيار عنان ديگري شخص نيازهاي و ندارد تعلق او به ديگر اش

 بيـدار  االمكـان  حتـي  كه اين به تصميم همچنين و اخير، رويدادهاي انگيز شگفت سرشت خاطر

 گذشـت  مـي  چشـمانش  پشـت  كـه  دنيـايي  با را وقايع شد موفق تا كشيد طول روزي چند بماند،

 هـايش  كابوس جهان زيرا بخشد، نجات را خود بايد كه دريافت هنگام آن در تنها و. دهد پيوند
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. بيابد ديگر تولدي او با توانست نمي هرگز نبود، مراقب اگر و كرد مي نفوذ بيداريش زندگي به

 .بود ديده چشم به را دنيا بام كه لويا، اله او، طريق از

 چمچـا،  به كمك از يا و نكرده الي با تماس براي كوششي هيچ هنوز ديد مي كه اين از خودش

 ديگـر،  سـوي  از امـا . بـود  منزجـر  اسـت،  كـرده  فروگـذار  داشت، نياز آن به سخت كه حالي در

 آن از اين كه حالي در. كرد نمي مشوشش صلدين سر بر تازه و قشنگ شاخ جفت يك روييدن

 وقتي و برد مي سر به خلسه حالت نوعي در جبرئيل. كرد مي نگرانش بايد طبيعتا كه بود اتفاقاتي

 آسمان زير گفت و زد غريبي لبخند رزا پرسيد، اخير پيشامدهاي ي درباره را نظرش پير بانوي از

 كـاله  بـا  مـردان  ظهـور  مـثالً . اسـت  نديـده  خـود  چشـم  بـا  كـه  چيزها چه و نيست تازه چيز هيچ

 بـرگ  هـر  و نبود نو هاي قصه براي جايي. انگلستان مانند باستاني كشوري در دار شاخ خودهاي

 پالگـويي  و پـرت  بـه  ها ساعت روز، طول در. بود شده لگدكوب هزاربار صدها حال به تا چمن

 خـوراك  جبرئيل براي داشت اصرار ديگر مواقع در ولي زد، مي مغشوش هاي حرف و افتاد مي

 سـس  با گرم هاي خوراك غليظ، كرم با ريواس كيك شپردزپاي، بپزد، سنگين و پرحجم هاي

 اش چهـره  در ناپـذير  توصـيف  شوق نوعي همواره و سنگين، و مختلف هاي سوپ و غليظ هاي

 همراهش. است كرده راضي ژرفي و غيرمنتظره طور به را او جبرئيل حضور گويي. شد مي ديده

 عصـايش  و كـرد  نمي اعتنا رزا ولي. شدند مي خيره دو آن به مردم و رفت مي ده به خريد براي

 .نداشت رفتن خيال جبرئيل و گذشت مي پياپي روزها. داد مي تكان آمرانه را

 چـه  اينجـا  بدمصـب  مـن . ورافتاده نسلشان كه است انواعي آن از. لعنتي انگليسي": گفت خود با

. بـود  شـده  بسـته  ناپيدا زنجيرهايي با كه چرا. برد مي سر به خانه آن در همچنان ولي "دارم؟ كار

 را اش كلمـه  يـك  جبرئيل كه خواند مي اسپانيايي زبان به را قديمي آوازي مدام زن حال آن در

 بـا  كـه  پيـر  ي] Morgan Le Fay[ لوفـه  مرگـان  مانند بود؟ طريق اين از جادو. فهميد نمي هم

 مـي  در سـوي  بـه  جبرئيـل  كشـانيد؟  كريسـتال  غار به را جوان] Merlin[ مرلين جادوييش آواز
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 مـي  بـاال  شـانه  كـه  حـالي  در و مانـد  مـي  بـاز  رفـتن  از او و كرد مي خواندن به شروع رزا رفت،

 رنـگ  شكوه. دارد همنشين به احتياج پيرزن باشد هرچه نمانم؟ چرا": گفت مي دل در انداخت،

 تـا  دارم نيـاز  اسـتراحت  بـه  من حال هر در. مانده برايش چه اينجا در ببين. خودت جان به. باخته

 ".مانم مي ديگر روز دو فقط. بگيرم قوت كمي

 اي نقره قبضه چاقوي جمله از. نشستند مي بود اي نقره تزيينات از پر كه پذيرايي اتاق در عصرها

 پـايين  بـه  ديوار ي گوشه ي قفسه باالي از كه دايموند، هنري گچي ي نيمتنه زير كه بود خاصي

 دو جبرئيـل  نواخـت،  مـي  ضـربه  شـش  پـدربزرگ  ساعت وقتي و بودند كوبيده بود، مانده خيره

 پـيش  قابـل  جملـه  ايـن  بـا  هميشه ولي. كرد مي صحبت به شروع رزا و ريخت مي شري گيالس

 او. آيـد  مـي  ديـر  دقيقه چهار بدهد، نشان را ادبش كه اين براي پدربزرگ كرد، مي شروع بيني

 مـي  شـروع  بگويـد  نبود يكي و بود، يكي كه آن بي بعد. باشد شناس وقت زيادي ندارد دوست

 كـه  كـرد  مـي  مشاهده را وافرش انرژي جبرئيل دروغ، يا گفت مي راست تماما كه اين ولو كرد

 مـي  مصـرف  داسـتان  نَقـل  در را اش اراده ي نوميدانـه  ي ذخيـره  آخرين. شود مي گفتن صرف

 خـامي  ي مـاده  ايـن  كه برد پي جبرئيل و آورم، مي ياد به كه شادي دوران تنها گفت، رزا. كرد

 و تـك  كـه  مـواقعي  ماننـد  كه بود اي پرتره يا رزا قلب واقع در بود، خاطره از پر انباني چون كه

 كـه  دانسـت  جبرئيـل . بـود  كـرده  ترسـيم  خـود  از خـودش  نگريسـت،  مي آينه در اتاقش در تنها

 خانه اين نه داد، مي ترجيح و داشت مي دوست بيشتر رزا كه بود مفري گذشته اي نقره سرزمين

 انـداخت،  مي را قهوه ميز -خورد مي طرف آن و طرف اين به مرتب آن در كه رفته رو و رنگ

 اشكش نشست، مي آن از اي گوشه در يا و -شد مي كبود و خورد مي در ي دستگيره به بدنش

 .شود مي كوچك چيز همه زد، مي فرياد و شد مي جاري

 نيمـه  ? انگليسـي  نيمـه  كـه  آالمـوس،  لـوس  اهـل  انريكـه  دون همسـرش  اتفاق به ١٩٣٥ سال در

 و كرد اشاره اقيانوس به انگشت با انريكه دون. كرد مي سفر آرژانتين به كشتي با بود، آرژانتيني

 بايـد  بلكـه  ببـري،  پي وسعتش به تواني نمي كردن نگاه با تنها. است] pampa[ پامپا اين  :گفت
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 مشـت  ماننـد  باد ها قسمت بعضي در. روز پشت روز تغيير، عدم و يكساني اين. كني سفر آن در

. رسـد  نمـي  گوشت به صدايي كمترين اما كند، مي زمينت نقش. است ساكت كامال ولي قوي،

 نـادا  يـك  نـه  تبريـزي،  يـك  نـه  ،]ombu[ بوئـه  اُم يـك  نـه . ندارد درخت كه است اين دليلش

]nada .[را كسـي  تواند نمي باد. است مهلك سم. باشي اوبوئه هاي برگ مراقب بايد راستي، و 

 سـاكت،  بادهـاي . هنـري  كـه  واقعاً. زد كف كودكان چون رزا. تواند مي برگ زهر ولي بكشد،

 بـا  هنـري . اسـت  كودكـان  ي افسانه انگار كه زني مي حرف آن از طوري. زهرآگين هاي برگ

 هـم  هـا  بـدي  اين به بابا، نه: گفت تشويش با فكورش و درشت چشمان نرم، بدن روشن، موهاي

 !نيست

 

 ازدواج پيشـنهاد  هنـري . شـد  وارد آسـمان  انتهاي بي و آبي گنبد زير پهناور، سرزمين آن به رزا 

 بـه  وقتـي  ولـي . رفـت  مـي  انتظـار  سـاله  چهـل  دختـر  پير يك از كه داد را پاسخي تنها او و كرد

 بـا  بكند؟ توانست مي چه پهناور فضاي آن در: شد مطرح برايش بزرگتري سؤال رسيد آرژانتين

 گفت جبرئيل به رزا. است بودن تازه بلكه نيست، بودن بد يا بودن خوب من مشكل گفت، خود

. آمـد  نمـي  خوشـش  مـن  از هرگز ،]Jorge Bobington[ بابينگتون يورك دكتر مان همسايه

 تحقيرآميـز  لحنـي  با و كرد مي تعريف را جنوبي امريكاي مقيم هاي انگليسي داستان برايم مدام

 رزا از وقـت  آن. چپـاولگر  و راهـزن  و جاسـوس  مشـت  يـك . كالهبردارنـد  شان همه گفت مي

. سـينيورا  كـنم  نمي فكر داد جواب خودش و كميابند؟ شما انگلستان در هايي آدم چنين پرسيد،

 بيابيـد  وسـيعتري  هاي افق بايد كه است تنگ آنقدر تابوت، چون ي جزيره آن در جايتان شماها

 .دهيد بروز ايد كرده پنهان درونتان در كه را آنچه تا

 كسـل  بيچـاره  شـد  معلـوم  كـه  چنـان  ظرفيتـي . بود ورزيدن عشق براي شگرفش ظرفيت دايموند

 بـراي  شـد،  مـي  يافـت  ماننـد  ژلـه  پيكـر  آن در عشق و لطافت. كرد نخواهد پر هرگز اش، كننده
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 بهتـرين  او. دراز نـوك  ي پرنده و] screamer[ اسكريمر باتالق باز. بود كرده ذخيره پرندگان

 درون كه حالي در نيزار ميان و محلي] laguna[ الگوناهاي پارويي، قايق بر سوار را روزهايش

 مـي  سـفر  آيـرس  بوئنـوس  به قطار با كه بار يك. بود گذرانيده نگريست، مي مخصوص دوربين

 صداي آوردن در به شروع و گرفته دهانش دور را هايش دست غذاخوري كابين داخل كردند،

 مـي . بـود  شـده  سـرخ  شـرم  از رزا و بـود،  كرده تريپال ايبس واندوريا اش، عالقه مورد ي پرنده

 زبـانش  بـه  هرگـز  پرسـش  ايـن  ولـي  بداري؟ دوست قدر اين مرا تواني نمي چرا بپرسد خواست

 مـي  غرايـزي  از را شهوت و شور ولي شمرد، مي شايسته و خوب زني را او هنري كه چرا نيامد،

 و شـور  هـاي  ترانـه  تـا  كوشيد و شد خانه ژنراليسيموي رزا. بود ديگر نژادهاي خاص كه دانست

 و بزنـد  قـدم  پامپا در منزل از بيرون ها شب داشت عادت. كند خاموش خود وجود در را اشتياق

 و درخشـان  زيبـايي  آن نفـوذ  زيـر  گـاه  و حال، آن در. كند تماشا را دور كهكشان كشيده، دراز

 را ناشـناس  آهنگـي  و لرزيـد  مـي  ژرف و وافـر  حظـي  بـا  سراپايش و آمد مي در لرزه به جاري،

 .بود وجد به حالت نزديكترين ستارگان موسيقي اين رزا براي. كرد مي زمزمه

ردش  تـار،  چـون  رزا هاي قصه كرد مي احساس فرشته جبرئيل دنيـاي  آن بـه  را او و تنـد  مـي  گـ 

 بودنـد  مردانـي  چـه . آمدنـد  مـي  ناهـار  بـراي  نفـر  پنجاه روز هر آن در كه كند مي وارد گمشده

 چون مغرور، و وحشي بسيار. نه بودند، نوكرصفت و پست نكني فكر. ما] gaucho[ گوچوهاي

 از شـان،  خـوابي  بـي  هـاي  شب درازاي در. است معلوم عكسشان از. بودند گوشتخوار حيوانات

 آن در درخـت  تـك  چنـد  كـه  طوري به گرفت، مي فرا را پامپا گرما فرط از كه گفت مي مهي

 كـه  نمـود  مـي  اي اسطوره موجودي چون دور از سوار هر و آمدند مي نظر به هايي جزيره مانند

 مي را هايي قصه برايش رزا. ماند مي دريا شبح به پامپا. كند مي عبور اقيانوس سطح از نعل چهار

 را ها آن كرد، مي انكار را بهشت كه ديني بي گوشوي. بود شنيده اردوگاه آتش كنار كه گفت

 بـود  كـرده  درخواسـت  روحـش  از تمـام  شـب  هفـت  بـود،  مرده مادرش وقتي. بود گفته برايش

 را آن اگـر  زيـرا  نشـنيده،  را او تقاضـاي  مادرش حتما كه بود كرده اعالم هشتم شب و بازگردد،
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 كـه  گرفـت  مـي  نتيجـه  و دهـد،  دلـداريش  تـا  شتافت مي دلبندش فرزند بالين به فوراً بود، شنيده

 پِـرون  مردمـان  كـه  انـداخت  روزهـايي  شـرح  دام بـه  را جبرئيـل  بعـد  و. اسـت  كـار  پايـان  مرگ

]Peron[، مـي  بيرونشـان  مـزدوران  و آمدند مي شان خورده روغن موهاي و سفيد هاي لباس با 

 بتواننـد  تـا  كشـيدند  آهـن  راه] Anglos[ هـا  انگلـوس  چگونه كه كرد تعريف برايش و كردند،

 مـي  وقـت  آن و شد ساخته همينطور هم سدها. برسانند خودشان استانسياهاي به را الزم خدمات

 مهنـدس  يـك  همسـري  به كه بود دل سنگين هاي زن آن از": كلودت دوستش داستان به رسيد

 جوان شوهر و زن ".بود كرده مايوس هم را هرلينگ هاي آدم از نيمي و درآمده گرينجر اسم با

 در انقالبيـون  كـه  شـنيدند  چنـدي  از پـس  و رفتنـد  كـرد  مي كار آن در شوهر كه سدي محل به

 و كنـد  محافظت آن از تا رفت سد محل به كارگران همراه گرينجر. كنند منفجر را سد تا راهند

 بعـد  سـاعت  چنـد  شـد؟  چطـور  دانـي  مـي  وقـت  آن و. گذاشـت  تنهـا  خدمتكاران با را كلودت

. اسـت  خانـه  يـك  بزرگـي  به در، دم آمده] hombre[ اومبره يك سينيورا،. آمد بدو خدمتكار

 محافظت فكر در ايشان كه حاال خانم؟ هستند كجا شوهرتان" و. انقالبي كاپيتان يك  چه؟ ديگر

. گذاشت خانه بيرون را محافظ چند وقت آن و  ".گيرد مي عهده بر را آن انقالب نيستند، شما از

 كاپيتان، هم و شوهر هم شدند، كشته مرد دو هر كارزار آن در ولي. بود چيزها آن از. داني نمي

 كنـار  در كـه  ديـد  را تـابوت  دو و شـود  انجـام  مشـترك  ختمشـان  مراسـم  كرد اصرار كلودت و

 زنـي  او كـه  دانسـتيم  واقعـه  اين از بعد. كرد عزاداري دو هر براي و گذاشتند قبر درون يكديگر

. خطرنـاك  زيبا خيلي. خطرناك خيلي. ]Trop fatale, trop jolly fatale.است خطرناك

 آرزوهـاي  موسيقي زيبا، كلودت باورنكردني داستان در جبرئيل.[ م. است فرانسه زبان به متن در

 مـي  نگـاهش  زيرچشمي ديد مي افتاد، مي زن به چشمش اگر لحظاتي چنين در. شنيد مي را رزا

 خـارج  آنجـا  از خواسـت  مـي  چيـزي  پنـداري . كرد مي احساس كشش نوعي نافش گرد و كند

 از حالـت  ايـن  هم شايد. شد مي ناپديد احساس آن و گرفت برمي را نگاهش رزا وقت آن. شود

 .بود عصبي فشار جنبي عوارض
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 كـر  ناگهـان  او ولي است، ديده بود روييده چمچا سر بر كه را هايي شاخ آيا پرسيد، رزا از شبي

ــه و شــد ــرايش دادن پاســخ جــاي ب ــف ب ــه كــرد تعري ــه روي چگون ــار اي چهارپاي  گــالپون كن

]galpon[، مـي  شـركت  مسـابقه  در كـه  گاوهايي و نشسته مي آالموس لوس در گاوها آغل يا 

 بعـدازظهر،  روز يـك . نهادنـد  مـي  زانويش بر را شاخدارشان سرهاي و آمدند مي نزدش كردند

 بـر  متلكـي  بـود،  دالكـروز  مارتين نامزد كه ،]Aurora del Sol[ سل دل اورورا نام به دختري

 كردم مي فكر: گفت كنان زمزمه خنديدند مي موذيانه كه دوستانش به خطاب ظاهراً. آورد زبان

 مهربـاني  بـا  و چرخيـد  سويش به رزا كه گذارند، مي ها باكره زانوي روي فقط را سرشان گاوها

 ي رقاصـه  بهترين بعد، به آن از. عزيزم كني آزمايش تواني مي است اينطور كه حاال: داد جواب

 كـه  شد الغر زيادي و قد بلند زيادي زن آن خوني دشمن پرون، دختر ترين خواستني و استانسيا

 .بود آمده درياها سوي آن از

 رزا كردنـد،  مـي  تماشا را دريا و بودند ايستاده پهلو به پهلو اش شبانه ي پنجره كنار كه همانطور

 همـين  ".هسـتي  او ي لنگه. گويم مي را دالكروز مارتين. هستي او شبيه عينا تو": گفت دايموند

 دايمونـد  رزا ولـي . ناليـد  اختيار بي كه پيچيد جبرئيل ناف در چنان درد آمد، كابوي آن اسم كه

 ".كن نگاه را آنجا": زد فرياد شادي به و نشنيد چيزي ظاهراً

 ظـاهراً  كـه  شـترمرغي  تعطـيالت،  اردوگـاه  و مارتيلو برج جهت در شب، نيمه ساحل كنار آنجا،

 و شست مي را پايش جاي آب كه چنان دويد، مي آب خط كنار از سرعت به نمود، مي طبيعي

 گريخـت،  مي خطر از انگار شد، مي دور شتابان و خورد مي تاب و پيچ مرغ شتر. كرد مي محو

 .شد ناپديد شب تاريكي در كه اين تا كرد مي دنبال را آن شگفتزده جبرئيل ديدگان و

* 

 بـود  آورده يـاد  بـه  رزا. بخرند شامپاني و كيك بودند رفته ها آن. افتاد اتفاق ده در بعدي رويداد

 كسـي  بـود  كـرده  طـرد  را اش خـانواده  كـه  آنجـا  از و اسـت،  سالگيش نُه و هشتاد تولد روز كه
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 كـه  را رازي بگيرنـد،  جشـن  داشـت  اصرار كه جبرئيل. بود نزده تلفن و نفرستاده تبريك كارت

 اسـترلينگ  پوند از پر دار كيف مخصوص كمربند  :داد نشان رزا به بود كرده پنهان پيراهنش زير

 اعتبـاري  كـارت  بخواهـد  دلـت  تـا  تـازه ": گفت. بود خريده سياه بازار از بمبئي ترك از قبل كه

 بنـد  در چنـان  مـدت  اين در ".كنم مهمانت خواهم مي. برويم بيا. نيستم تنگدستي آدم من. دارم

 خـودش  بـراي  آورد نمي خاطر به و گذشت مي روزها كه بود گشته اسير رزا هاي قصه جادوي

 از پس بنابراين. شد خواهد شگفتزده و شاد بودنش زنده از گرفتن خبر با زني و دارد اي زندگي

 .آورد مي همراه را خريد هاي پاكت و آمد مي دايموند خانم سر پشت ده، در خريد

 مـي  وقـت  و بـود  ايسـتاده  خيابـاني  كنـار  جبرئيل كرد، مي دل درد فروش شيريني با رزا كه بعداً

 مـي  نفـس  نفس كه حالي در و كرد احساس شكم در را كشنده چنگ آن ديگر بار كه گذرانيد

 گـاري  و شـنيد  كالپـي  كليپ صداي. افتاد برقي چراغ تير پاي كند، هايش ريه وارد هواي تا زد

 در كـه  بـود  جوان زنان و مردان از پر گاري درون. كشيد مي را آن يابويي كه ديد را اي قديمي

 كه بودند كرده پا به مشكي تنگ شلوارهاي مردها. بودند پوشيده بالماسكه لباس انگار اول نگاه

. بود باز كمر تا تقريباً جلو از سفيدشان هاي پيراهن و. داشت اي نقره هاي دكمه هايش مچ كنار

 شـاد،  هـاي  رنگ اليه اليه كه طوري به داشتند، تن به دوزي حاشيه و گشاد هاي دامن ها، زن و

 و خواندنـد  مـي  آواز خـارجي  زبـاني  بـه  هـا  آن. خورد مي چشم به طاليي و زمردي گلي، سرخ

 يـك  كـه  فهميد مي جبرئيل اما. نماياند مي سليقه بي را آن برق و زرق و تيره را خيابان شاديشان

 آن. بـود  نشـده  گـاري  متوجـه  خيابـان  در ديگري كس هيچ زيرا است، جريان در غيرعادي چيز

 از بودنـد،  بسـته  آن دور كـه  روبـاني  از كيـك  ي جعبـه . شـد  خارج فروشي شيريني از رزا وقت

. آينـد  مـي  رقـص  براي ها آن": گفت بلند بانگ به. بود آويخته راستش دست ي اشاره انگشت

 و ".اسـت  خونشـان  در. دارنـد  دوست را رقص ها آن. داشتيم رقص مهماني هميشه ما داني، مي

 ".كشت را الشخور آن كه بود شبي همان اين": افزود بعد اندكي
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 ماننـدش  مـرده  ظاهر خاطر به كه وليا ژوان نام به شخصي آن در كه بود رقص مهماني همان اين

 كـار  ايـن  به آنقدر و كرد توهين سل دل اورورا به مستي حال در بودند، داده الشخور لقب او به

 از چـرا  مـارتين،  هـي . نمانـد  او با كردن نرم پنجه و دست جز اي چاره مارتين براي كه داد ادامه

 مـارتين . اسـت  اي كننـده  خسـته  دختـر  خيلـي  كه من نظر به آيد؟ مي خوشت اين با همخوابگي

 از پريـان  سرزمين چون كه هايي چراغ كه حالي در تاريكي، در و بيرون برويم اينجا از بيا گفت

 پونچوهايشان مرد دو انداخت، مي زمين بر را شان سايه بود آويخته رقص پيست اطراف درختان

 مـارتين  و شـد  كشـته  ژوان. شـدند  گالويز زنان چرخ و كشيدند را كاردها پيچيدند، بازو دور را

 و برداشـت  را كـاله  او. كـرد  پرتـاب  سل دل اورورا پاي پيش و برداشت را مرده كاله دالكروز

 .شود مي دور كه ديد مارتين

 دسـتي  در را سـيگاري  چوب كه حالي در چسبان، اي نقره لباس در ساله نه و هشتاد دايموند رزا

 گـوش  سـه  و سـبز  ليواني از بود، پيچيده سرش دور به اي نقره اي پارچه و گرفته پوش دستكش

 اعـالم  ناگهـان . گفـت  مـي  را گذشـته  خوب روزهاي هاي قصه و نوشيد مي معدني آب و جين

 ".ام نرقصيده هم بار يك و است تولدم شب. برقصم خواهم مي من": كرد

 

 * 

 روز و آورد در پـا  از را پيـرزن  سحر هاي دمدمه تا جبرئيل با رزا رقص و شب آن فراوان تقالي

 مـارتين  جبرئيـل . آورد خـود  بـا  را اوهام از انبوهي كه تبي. افتاد رختخواب در تبي اندك با بعد

 مـي  فالمنكـو  دايمونـد  ي خانـه  بـام  پشـت  فرش آجر روي كه ديد را سل دل اورورا و دالكروز

 بـراي  و بودنـد  ايسـتاده  قـايقي  هاي خانه روي سفيد شلوارهاي و كت با ها پرونيست و رقصيدند

 دسـت  از هـا  زمـين  اين پرون حكومت در": كردند مي سخنراني آينده ي درباره اون په اي عده

 مـي  تصـاحب  دولـت  هم را انگليسي آهن خط. شود مي قسمت مردم ميان و آيد مي در مالكين

 گچـي  ي تنـه  نـيم  ".بيندازيم بيرون را خصوصي مالكيت طرفداران اين  راهزنها، اين بياييد. كند
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 از يكـي  كـه  كـرد  مي تماشا را صحنه اين و بود آويخته هوا و زمين ميان باال، آن دايموند هنري

 را شـما  كـه  آن. اسـت  خـودش ": زد فريـاد  و كـرد  اشـاره  او بـه  انگشـت  با سفيدپوش شورشيان

 ترسـيد  كـه  پيچيـد  جبرئيـل  شكم در چنان درد ".شماست دشمن اين. است همين كرده استثمار

 سنگين و سبك را آپانديس يا معده زخم امكان منطقيش شعور كه اي لحظه همان در اما. بميرد

 شـده  رزا توانـاي  ي اراده ي بازيچـه  و اسير كه اين : كرد زمزمه را حقيقت ذهنش باقي كرد، مي

 ماهونـد  انگيـز  شـگفت  نيـاز  نفـوذ  تحـت  نـاگزير  جبرئيل، فرشته، آن كه همانطور درست. است

 .بود گفته سخن پيغمبر

 پـيچ  رختخـواب  در تب چنگال در دايموند رزا. نمانده چيزي ديگر. ميرد مي دارد رزا كه فهميد

 مـي  سـخن  بـابينگتون  دكتـر  اش همسايه دشمني و بونه ام سم از بريده بريده و خورد مي تاب و

 و كنـد  مـي  كفايت شما همسر براي كامال روستايي زندگي شايد بود گفته هنري به دكتر. گفت

 Amerigo[ وسـپوچي  امريكـو  ي سـفرنامه  بـود،  شـده  مبـتال  تيفـوس  بـه  كـه  رزا بهبود از پس

Vespucci [به نويسنده كه بگويم بايد" :گفت و زد لبخندي بابينگتون. بود كرده هديه او به را 

 بـه  را اي قـاره  باشد هرچه باشد، نيرومندتر واقعيت از تواند مي خيال اما. بود مشهور خيالپردازي

 رؤياهـاي  مصـرف  بـه  بيشـتر  و بيشتر را قوتش ي مانده ته شد، مي ضعيفتر هرچه "!كردند نامش

 روي حـالي  بي با. اند زده آتش را نافش انگار كرد مي احساس جبرئيل و رساند، مي آرژانتينش

 سـازهاي  موسـيقي . شـدند  مي فراوانتر ساعت به ساعت اشباح و بود داده لم تختش كنار نيمكتي

 سـوي  آن كـه  بـود  كـوچكي  سـفيد  ي جزيره همه از انگيزتر شگفت و كرد مي پر را فضا بادي

 برف مثل رفت، مي پايين و باال شناور تيرهاي چون امواج با همراه كه جزيره. شد نمودار ساحل

 سـپيدي  بـه  سـپيد،  درختان. يافت مي امتداد درختان انبوه شيب تا سفيدش هاي ماسه و بود سفيد

 .بود سپيد كاغذ چون هايشان برگ نوك تا كه گچ
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 اتـاق  نيمكـت  روي كه همانطور. رسيد اوج به جبرئيل بيحالي و سستي جزيره، شدن پيدا از پس

 وزن كـرد  مـي  احسـاس  و افتـاد  مـي  هـم  روي هـايش  پلك بود، داده لم مرگ به رو زن خواب

 خـواب  اتـاق  در بعـد . اسـت  نـاممكن  حركتـي  گونه هر كه شود مي زياد آنقدر رفته رفته بدنش

چ  روي كـه  بـود  پوشـيده  سـياه  تنـگ  شـلوار . بـود  ديگري و داشـت  اي نقـره  هـاي  دكمـه  هـا  مـ 

 نـيم  شـبيه  اش چهره كه نرمي و سنگين مرد به خطاب. بود شده بسته اي نقره قالب با كمربندش

 كـي  دانسـت  مـي  خـوب  ولي "انريكه؟ دون فرستاديد من دنبال به شما": گفت بود گچي ي تنه

 تـور  از شـرم  سـرخي  ديـد  وقتـي  حتـي  داشت، نمي بر زن ي چهره از چشم و گرفته را سراغش

 .زند مي باال گردنش دور سفيد

: بـود  گفته. كنند دخالت دالكروز مارتين ي قضيه در رسمي مقامات بود نگذاشته دايموند هنري

 در شـرافت  ي مسـأله  كـه  بـود  داده توضـيح  رزا براي و ".هستند من مسؤوليت تحت مردم اين"

 بدهد نشان قاتل دالكروز به تا بود كرده را سعيش منتهاي شواهد ي همه رغم علي و. است ميان

 دون ولـي . بـود  برگزيـده  استانسـيا  پولـوي  تيم كاپيتاني به را او مثالً. دارد اعتماد وي به هنوز كه

 كسـل  و خسـته  زود. نبود قبلي مرد آن ديگر بود كشته را الشخور مارتين كه اين از پس انريكه،

 رفتـه  امـور  ي شـيرازه  آالموس لوس در و داد نمي نشان اي عالقه نيز پرندگان به حتي و شد مي

. شـد  آشـكار  كـامال  كـه  نگذشـت  چيـزي  ولي نبود، مشهود چندان ابتدا. گسست مي هم از رفته

 هـا  خيلـي  گرفـت،  تيفوس دايموند رزا وقتي. نكرد بيرونشان كسي و بازگشتند سفيدپوش مردان

 .كردند تلقي ملك انحطاط تمثيل را آن استانسيا در

 مزرعـه  كـار  اتـاق  در انريكه دون مقابل پابرهنه كنم؟ مي چه اينجا من انديشيد وحشتزده جبرئيل

 هنـري  -اسـت  ديگـري  كـس  اينجـاي . شـد  مـي  سرخ شرم از دورتر، رزا دونا و بود ايستاده دار

 را حـرفش  جبرئيـل  ولـي  گفـت،  نمي انگليسي به -دارم اعتماد خيلي تو به من گفت، مي داشت

 تـو  و بكنـد  اطـراف  ايـن  در گردشـي  يـك  نقاهتش دوران براي همسرم است قرار" -فهميد مي

 چـه  اسـت،  من نوبت حاال ".شود مي من رفتن از مانع آالموس لوس هاي مسؤوليت... همراهش
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. انريكه دون است من افتخار باعث. آمد بيرون آن از بيگانه كلمات و شد باز دهانش اما  بگويم؟

 .خروج چرخش، پاها، ي پاشنه كوفتن هم به

. بـود  كـرده  هـايش  داسـتان  بيت شاه تجسم به شروع سالگيش نُه و هشتاد ضعف در دايموند رزا

 هيسـپانو  سـر  پشـت  اسـب  بـر  سوار جبرئيل و. بود نهفته اش سينه در قرن نيم از بيش كه اي قصه

 از هـا  آن. كـرد  مي حركت ديگر استانسياي به استانسيايي از او] Hispano- Suiza[ سوييزاي

 بــه و گذشـتند ] cordillera[ كرديلـرا  كنــار از] arayana[ آرايانـا  درختـان  بــا اي بيشـه  ميـان 

 بـود  شـده  سـاخته  هندوسـتان  قصرهاي و اسكاتلند هاي قلعه سبك به كه عجيبي هاي سكونتگاه

 شـاد  زن هفـت  كـه ] Cadwallader Evans[ اوانـز  كـدواالدر  آقـاي  هاي زمين از و رسيدند

 بـه  مجبـور  شـب  يـك  اي هفتـه  از بيش كدام هر كه بودند شاد اين از زنان. كردند ديدن داشت

 عاشـق  كـه  رسيدند معروف] MacSween[ سويين مك قلمروي به بعد و. نبودند وظيفه انجام

 آن مركـز  در كـه  بـود  آويختـه  سـرخ  بيرقي استانسيايش درفش چوب به و بود آلماني هاي ايده

 از عبـور  هنگام سويين، مك استانسياي در. كرد مي خودنمايي سفيد اي دايره در شكسته صليبي

 پيـك  بـراي  كـرد  اصـرار  و ديـد  را سرنوشت سفيد ي جزيره بار اولين براي رزا گردنه، نزديكي

 از و گذاشـت  همانجـا  را شـوفر  و خـدمتكار  وقـت  آن. بروند آنجا به قايق با ناهار صرف و نيك

 بـر  را سرخ ي سفره آنجا در و بزند پارو جزيره تا و بيايد همراهش كه خواست دالكروز مارتين

 .بچيند برايش را شراب و گوشت و بگستراند سفيد هاي ماسه

 بلوز و سياه دامن با و شد دوال رزا كه همين. آبنوس سياهي به و خون سرخي به برف، سپيدي به

 دالكـروز  مـارتين  كشيد، دراز بود، شده پهن ها ماسه سفيدي روي كه سرخ ي سفره بر سپيدش

 دسـتكش  بـا  دستي در كه ليواني در را سرخ شراب ،)داشت تن به سفيد و سياه لباسي هم او كه(

 بدمصـب  -بوسـيد  و گرفت را رزا دست كه همين زده، شگفت سپس و ريخت بود گرفته سفيد

 در كشـيده،  دراز سـرخ  ي پارچـه  روي دو هـر  لحظه يك -شد تاريك صحنه. افتاد اتفاقي يك
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 بـه  وقتي و. شد مي له اشتياقشان سنگيني زير پاته و ساالد سرد، گوشت و غلطيدند مي آن پهناي

 پنهـان  خـدمتكار  و شـوفر  از را چيـزي  توان نمي كه دانستند مي بازگشتند، سوييزا هيسپانو سوي

 خـود  غمگـين  بلكه ظالمانه، نه زن، ديگر اي لحظه و بود، غذا هاي لكه از پر لباسشان زيرا كرد،

 دور كـرد،  مـي  تعظـيم  ايستاده او و. نه گفت، مي سرش كوچك حركت با و كشيد مي عقب را

 آستانه در رزا كه حالي در. گذاشت مي تنها نخورده دست ناهارش و فضيلت با را زن و شد مي

 عـوض  جـا  بودنـد  پذير امكان دو هر كه صحنه دو خورد، مي تاب و پيچ تختش روي مرگ ي

 كه را آنچه نبود قادر زندگيش هاي داستان بيت شاه در او و. نشد تسليم شد، تسليم -كردند مي

 .كند انتخاب باشد واقعيت خواست مي

 

 * 

  ".زند مي سرم به دارد من اما ميرد مي دارد او. شوم مي ديوانه دارم انگار": گفت خود با جبرئيل

 و دم هـر : رسـيد  مـي  گـوش  بـه  اتـاق  در كه بود صدايي تنها رزا هاي نفس ولي بود آمده بر ماه

 در حتي. نتوانست ولي برخيزد، نيمكت از كوشيد جبرئيل. بود همراه خرخر با و سنگين بازدمش

 اش سـينه  روي سـنگي  پنـداري . نمـود  مـي  سـنگين  انـدازه  بـي  بدنش تجسم، دو ميان هاي وقفه

 انبار در اي لحظه. بودند برهم و درهم همچنان گرفتند، مي جان وقتي ها، صحنه و بودند گذاشته

 صـليب،  مارتين كرد، مي زمزمه را نامش پياپي او و كردند مي بازي عشق آالموس لوس در كاه

 طـوري  بـه . كـرد  مـي  اعتنايي بي روز وسط در سل دل اورورا ي خيره نگاه زير بعد، اي لحظه و

 زيـرا  -نبـود  پـذير  امكان شده اقرار واقعيت از آلود گناه بازسازي يا آرزو از خاطره تشخيص كه

 .شود روبرو گذشته با باز چشم با چگونه دانست نمي دايموند رزا نيز مرگ هنگام حتي

 جبرئيـل  و كـرد  عبور آن از رزا ي چهره با برخورد هنگام گويي شد، جاري اتاق در كه ماه نور

 سـخت  بـابينگتون  دكتـر  دوستش و انريكه دون بعد. داد تشخيص را تورش و بالش نگار و نقش

. آمدنـد  مـي  نظـر  بـه  زنده بخواهد دلتان تا و بودند ايستاده بالكن در كه ديد را پرسرزنش و گير
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 اشباح با انگار ناپيدا، و محوتر رزا شوند، مي مشخصتر و واضحتر اشباح هرچه آمد نظرش به بعد

 و درد دل و دارد بسـتگي  خـودش  بـه  اشـباح  ظهـور  بـود  فهميـده  كـه  آنجا از و. شود مي جابجا

 .گرفت فرا را سراپايش مرگ از ترس و دلهره دارد، دخالت آن در سنگينيش

 و كـنم  دستكاري را ژوليا ژوان مرگ گواهي خواستي من از": گفت مي داشت بابينگتون دكتر

 مي دارم را اش نتيجه و نبود درست اما. كردم را كار اين قديممان دوستي به احترام خاطر به من

 مـي  را تـو  درون از ذره ذره دارد كـه  اسـت  وجـدانت  شـايد  و اي داده پناه قاتل يك به تو بينم،

 بـا  هـم  را زنـت  آن بيفتـد،  بـدتري  اتفاق كه اين از پيش و برگرد. انريكه برگرد وطنت به. خورد

 ".ببر خودت

 ".گيرم مي ناديده هم را همسرم از بردن اسم و هستم وطنم در من ولي": گفت دايموند هنري

 شـوند،  سـاكن  جـا  هـر  هـا  انگليسـي ": گفت شود محو ماه نور در كه اين از قبل بابينگتون دكتر

 ".بشوند عاشق رزا دنا مثل كه اين مگر كنند، نمي ترك را انگلستان هرگز

 را خودش شد موفق باألخره فرشته جبرئيل بود، خالي بالكن كه حاال و گذشت ماه برابر از ابري

 بـه  زنجيـر  بـا  را سـنگي  انگـار  كـه  بـود  طوري رفتنش راه. بايستد و برخيزد نيمكت از كند وادار

 ي همـه  در كـرد،  مـي  كـار  چشم تا. رسانيد پنجره به را خودش بود طور هر ولي. اند بسته پايش

 اكنـون  بـود،  دريـا  قـبالً  كـه  جـايي . خـورد  مـي  تكـان  نسيم در خار آساي غول هاي بوته جهات

 بابينگتون دكتر صداي. بالغ آدم يك بلندي به هايي بوته. يافت مي امتداد افق تا بوته از اقيانوسي

 دچـار  هـا  بوتـه  كـه  است بار اولين اخير، سال پنجاه در" :كرد مي زمزمه گوشش در كه شنيد را

 ضخيم درختان ميان از كه ديد را زني وقت آن ".شود مي تجديد گذشته ظاهراً. اند شده طاعون

 وضوح به سرش پشت از رزا صداي. است افشان سياهش موهاي و دود مي پابرهنه بوته، مواج و

 نمـود،  تبـديلش  قاتـل  به و كرد خيانت او به و ريخت هم روي الشخور با كه اين از بعد": گفت
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 جبرئيـل  ".اسـت  هـا  خطرنـاك  آن از ايـن . بود دختره خود كار. كرد نمي نگاهش مارتين ديگر

 .بود كرده پنهان را ديگر سراب سرابي. كرد گم زار بوته در را سل دل اورورا

 بـا  كـه  كـرد  پرتـابش  زمـين  بر طوري و چرخاند را بدنش. چسبيد را پشتش چيزي كرد احساس

 صـاف  پيرزن. نبود دايموند رزا جز به كسي اتاق در. كرد نگاه را برش و دور. خورد زمين پشت

 از را مانـدن  زنده به اميد گونه هر زن كه فهميد جبرئيل. بود شده خيره او به و نشسته تخت روي

 در كـه  وقتـي  آن مثـل  درسـت  و. اسـت  نيازمنـد  او بـه  اش مكاشـفه  آخـرين  بـراي  و داده دست

 مـي  ظاهراً رزا كه حالي در... كرد ناتواني و جهل احساس بود، شده روبرو سوداگر با رؤياهايش

 بـه  را دو آن نـاف  كـه  ديد را درخشان بندي جبرئيل و. كند تجسم به وادار را او چگونه دانست

 .پيوست مي يكديگر

 سـوار  رزا كه داد مي آب اسبش به و بود ايستاده پايان بي هاي بوته ميان در آبگيري كنار اكنون

 حـاال  و گشـود  مـي  را هـايش  دكمه و موها گرفته آغوش در را او حاال. رسيد راه از ماديانش بر

 از خيلي من آخر بداري؟ دوست مرا تواني مي چطور كرد مي زمزمه رزا. كردند مي بازي عشق

 .كرد مي زمزمه آرامبخش كلمات او و بزرگترم، تو

 زمين روي لخت و گرم بدن با وقتي شد، دور اسب بر سوار و پوشيد را لباسش برخاست، اكنون

 ...ربود را ايش نقره قبضه كارد و آمد در به ها بوته ميان از زني دست كه نديد بود، كشيده دراز

 .طرف اين از. نه! نه! نه

 كـرد،  نگاهش دستپاچه شد پياده كه اين محض به و رسيده او به آبگير كنار ماديانش با رزا حاال

 بـر  كنـان  تقـال  دو هـر . كنـد  تحمـل  را اعتناييش بي تواند نمي ديگر گفت و كشيد آغوشش در

 رزا دسـت . كـرد  پـاره  را زن هـاي  لباس او و زد چنگ را بدنش و كشيد فرياد زن افتادند، زمين

 .كرد لمس را كارد ي دسته

 !اينجا طرف، اين از! نه هرگز،. نه! نه
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 نفـر  حـاال  و. كردنـد  مـي  نوازش آرام را يكديگر پرداخته، بازي عشق به عاشقانه و لطيف اكنون

. كشـيدند  كنار را خود معشوق و عاشق و شد آبگير كنار باز ي منطقه وارد اسب بر سوار سومي

 -رفت نشانه را رقيب قلب و كشيد را كوچكش تير هفت انريكه دون

 ايـن . است ژوان براي اين. بگير. برد مي فرو قلبش در پياپي را خنجري اورورا كرد احساس او -

 -ات انگليسي اَشرافي روسپي براي هم اين كردي، ول مرا كه اين براي

 يك رزا. برد مي فرو قلبش در دسته تا را كارد بود، افكنده زمين بر كه زني كرد احساس او و -

 -.برد فرو را كارد بار، چند دوبار، بار،

 بـار  چند و برداشت را مرده مرد كارد انگليسي كرد، اصابت هدف به هنري تير كه اين از پس -

 .زد ضربه آلودش خون زخم به

 .شد بيهوش و كشيد بلندي فرياد جبرئيل لحظه اين در

 سـختي  بـه  او كه گفت مي سخن نرمي به چنان خودش با تخت روي پيرزن آمد، هوش به وقتي

 وقـت  آن. خوابانـد  زمـين  بـر  را هـا  بوته و آمد غربي جنوب باد ،]pampero[ پامبرو. شنيد مي

 مـارتين  خـتم  روز سـل  دل اورورا چطـور . داسـتان  آخـر . آن از قبل هم شايد يا كردند، پيدايش

 قتـل  جـرم  بـه  كسـي  كـه  شد داده ترتيبي چطور. بود كرده تف دايموند رزا صورت به دالكروز

 انگلسـتان  بـه  تمام سرعت به و بگيرد را رزا دنا دست انريكه دون كه اين شرط به نشود، دستگير

 هـاي  كـاله  بـا  سـفيدپوش  مردان و شدند قطار سوار آالموس لوس ايستگاه در چطور. بازگردند

 كـرد،  حركت به شروع قطار وقتي چطور. يابند اطمينان رفتنشان از تا ايستادند آنجا در بورسالينو

 ميـان  در كـوچكي  اي نقـره  قبضه كارد. كرد باز را دستش كنار هاي ساك از يكي دايموند رزا

 .بود نهفته آن



 سلمان رشدي

208 
 

. جنـگ . نـداد  روي هـيچ  ديگـر  و درگذشت بازگشتيم انگلستان به كه زمستاني اولين در هنري"

 ايـن  مثـل  پهناور، ي عرصه آن در زندگي از بعد حد، اين تا شدن كوچك": كرد مكث ".پايان

 ".شود مي خُرد عالم اين در چيز همه. باشد نيامده دنيا به هرگز آدم كه است

 سـبك . شـود  مـي  برداشته دوشش از باري كرد احساس جبرئيل و شد پديدار تغييري ماه نور در

 حركـت  بـي  دايمونـد  رزا. بـرود  بـاال  سقف تا تواند مي انگاري كه داد روي سريع چنان شدنش

 معمـولي  نظر به. داشت قرار لحاف روي بازوانش و بود بسته چشمانش. بود خوابيده تخت روي

 .بشود رفتنش مانع كه ندارد وجود چيزي ديگر دريافت جبرئيل. رسيد مي

 كـه  سنگيني گاباردين. نبودند محكم و قرص خيلي هنوز پاهايش. رفت پايين ها پله از احتياط با

 همسـرش  كه خاكستري تربلي كاله با همراه و كرد پيدا داشت تعلق دايموند هنري به روزگاري

 سـرش  پشـت  بـه  كـه  آن بـي  و برداشت بود دوخته داخلش را انريكه دون نام خود هاي دست با

 را آن و بـرد  را كالهش باد كرد، رفتن راه به شروع كه اين محض به. رفت بيرون خانه از بنگرد

 لنـدن . بگـذارد  سـرش  و بگيـردش  توانسـت  تا دويد دنبالش به آنقدر جبرئيل. انداخت پالژ كنار

 شهر ي كهنه كتاب. دانان جغرافي لندن: داشت جيبش توي را شهر تمام او. آمدم كه باش جون،

 .زد تا آ از لندن

 و زنـم  مـي  در خانه در روم مي همينطوري. نه نزنم؟ يا بزنم تلفن بكنم؟ چه كرد مي فكر داشت

 هـم  هواپيمـا  انفجـار  حتي. آمدم تو بستر تا دريا بستر از. شده برآورده آرزويت عزيزم گويم مي

 همـين  بـه  چيـزي  ولـي  نگويم، اينطوري هم شايد حاال خب، -دارد نگه دور تو از مرا تواند نمي

 .شما هوبر بي، بي الي. است سياست بهترين تعجب ايجاد بله، -مضمون

 شده نقاشي چشم يك دريايي دزد ديوارش روي كه قايق، قديمي انبار از. شنيد آواز صداي بعد

 هم صدا. خواند مي را آن غالباً دايموند رزا: بود آشنا حال درعين و بيگانه زبان به و آمد مي بود
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 دليلـي  هيچ بي قايق انبار در. بود جوانتر لرزيد، مي كمتر. داشت تفاوت كمي چند هر بود، آشنا

 .رفت آواز سوي به جبرئيل. زد مي هم به را آن باد و بود باز

 سـفيد،  ابريشـمي  بلـوز  و سياه هاي چكمه و دامن. بود پوشيده لباس سفيد ي جزيره روز مثل رزا

 و سـرخ  آسـتر  و كـرد  پهـن  انبار زمين روي را پالتو او ".بياور در را پالتويت" گفت. كاله بدون

 ريزهـاي  خُـرده  ميـان  در زن. زد بـرق  بـود  روشـن  مـاه  نـور  از كه بسته فضاي آن در درخشانش

 پريـده،  لـب  هـاي  گلـدان  رورفتـه،  و رنـگ  آباژورهـاي  كريكت، هاي چوب انگليسي، زندگي

 در جبرئيـل . كـرد  دراز او سـوي  بـه  را دسـتش  و كشيد دراز بزرگ هاي چمدان و تاشو ميزهاي

 .گرفت جاي زمين روي كنارش

 ".بزرگترم خيلي تو از من آخر باشي؟ داشته دوست مرا تواني مي چطور": كرد زمزمه زن

 

 

 

  

٣ 

 

  

 تيره و ضخيم موهاي به چشمش و كشيدند پايين را شلوارش پليس ي شيشه بي استيشن در وقتي

 شـب  آن در بـار  دومـين  براي چمچا صلدين بود، خورده فر و پوشانده را هايش ران كه افتاد اي

 شـادي  ي ادامـه  هـم  شـايد  كـرد،  خنديـدن  به شروع هيستريك حالت با بار اين اما. خورد ضربه

 از يكي و بودند سرحال عجيب مهاجرت ي اداره مأمور سه. بود گذاشته تأثير او بر شكارچيانش
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 پـايين  را صـلدين  شـلوار  اسـت،  اسـتين  اسـمش  شد معلوم بعداً كه ورقلنبيده چشم همان -ها آن

 ".انـد  سـاخته  چـه  از را تـو  ببيـنم  بگذار. پكي كن باز را مغازه": بود گفته شادي فرياد با كشيده،

. بودنـد  كشـيده  پـايين  كرد مي اعتراض كه چمچا پاي از زور به را قرمز و سفيد راه راه ي پيژامه

 پاسبان ي چكمه و چسبيده را بازوانش كلفت گردن پليس دو بود افتاده زمين روي كه حالي در

 صـداي  كـه  گذشـت  مـي  خـوش  آنقـدر  ها پاسبان به. آورد مي فشار اش سينه به محكم ديگري

 استيشـن،  كـف  به مدام هايش شاخ. بشوند را چمچا اعتراض گذاشت نمي شان خنده و صحبت

 مشـت  و كرد مي عصباني را قانون مجري افسران البته كه خورد، مي ها پاسبان پاي ساق يا و رل

 ايـن  بـا . آورد مـي  يـاد  بـه  كه بود اي روحي حالت بدترين در مجموع در. كردند مي اش حواله

 افتاد بود نهفته آن زير آنچه به چشمش و آوردند در تنش از را اش عاريه ي پيژامه وقتي وجود،

 .كند جلوگيري گريخت هايش دندان ميان از كه اش ناباورانه ي خنده از نتوانست

 زيـر  از ولـي  نمودنـد،  مي نيرومند و ستبر اي العاده خارق وضع به بلكه پرپشم، تنها نه هايش ران

 و گوشـت  بي تقريباً و قوي پاهاي مچ به تا شدند مي باريك پاهايش و نداشتند پشم پايين تا زانو

 ديـدن  از صـلدين . شـد  مي ختم بز سم به شبيه درخشان، سم دو به كه رسيدند مي اي استخواني

 بـه  بـود،  شـده  راسـت  آوري شـرم  وضـع  به و درازتر بسيار عضو اين. بود خورده يكه هم آلتش

 مـي  فـس  فـس  كـه  همـان  نـواك، . است خودش آلت همان اين كند باور بود مشكل كه طوري

 نكند" كرد اضافه كشيد مي بازيگوشي با را آن كه حالي در و "چيست؟ ديگر اين" گفت كرد،

 دسـتش  حرف اين شنيدن با مهاجرت ي اداره ناالن افسر برونو، جو "برده؟ را دلت ماها از يكي

 مـي  خيـال  گمـانم  بابـا،  نه": زد فرياد و كوبيد نواك ي دنده به را آرنجش و كوفت رانش به را

 با خورد، بود، كرده رشد تازگي كه صلدين، تخم به تصادفاً مشتش كه نواك ".بزيم هم ما كند

: كشـيد  زوزه بـود،  آورده چشـم  به اشك خنده از كه حالي در استين ".ديگه آره": گفت فرياد

 ".كرده راست اينجور نيست بيخود پس هي، هي،"
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 از ".كـرده  راسـت ... بـزيم  هـم  ما": كردند مي تكرار كه حالي در تا، سه هر حرف اين شنيدن با

 مـي  ولـي  بزنـد،  حرفـي  خواست مي چمچا. افتادند مي همديگر بازوان ميان كرده، ضعف خنده

 هرچـه  پاسـبان  ي چكمـه  گذشـته  ايـن  از. بكشد مع - مع بز مثل و باشد رفته هم صدايش ترسيد

 وضع اين با ديگران برخورد. كرد مي مشكلتر را كلمات اداي و آورد مي فشار اش سينه به بيشتر

 يعنـي  -كرد مي متحير و مات را آدم كه اي سابقه بي حالت چنين ها آن. كرد مي گيجش بيشتر

 تـرين  مبتـذل  و تـرين  عـادي  ماننـد  را الطبيعـه  مـاوراء  شـيطان  ايـن  به او تبديل و مسخ و استحاله

 نبود باري آخرين يا اولين ".نيست انگلستان اين": گفت خود با. كردند مي تلقي ممكن قضاياي

 جـاي  چه روي ميانه و اعتدال سرزمين اين در آخر است؟ ممكن چطور. افتاد مي فكر اين به كه

 مـي  نتيجـه  داشت رفته رفته باشد؟ عملي رويدادها گونه اين وقوع داخلش كه بود پليس استيشن

 از بعـد  زندگي نوعي به مربوط افتاده اتفاق بعداً هرچه و است مرده هواپيما انفجار در كه گرفت

 بسـيار  ورزيـد،  مـي  اصـرار  آن به نسبت قديم از كه ابديت انكار بود اينطور اگر اما. است مرگ

 كجـا  در آن، پليـدي  يا نيكي از صرفنظر متعالي، وجودي نشان ميان اين در اما. نمود مي احمقانه

 ساسـكس  بـه  قـدر  ايـن  بـود،  كنونيش محل كه اي دره جهنم هر يا دوزخ يا برزخ اين چرا بود؟

]Sussex [آمد نظرش به شناخت؟ مي اي پسربچه هر كه بود شبيه پرياني هاي قصه و ها پاداش 

 و شـده  بسـتري  بيمارستان در بيماري نهايت در اكنون و است نمرده بستان ي فاجعه در شايد كه

 و شـب  ديروقـت  تلفـن  چـون  پسـنديد،  را توجيـه  ايـن . اسـت  آلود وهم هاي كابوس دستخوش

 مـي  جلـوه  معنـي  بي شد، نمي موفق بردنش ياد از در و بود شنيده گوشي از كه را مردي صداي

 نظريـات  قبيـل  اين به نسبت شد سبب درد واقعيت و خورد اش دنده به محكم و تيز چيزي... داد

 استيشـن  اين. حال زمان به كرد، معطوف گذشت مي آنچه به را توجهش. كند ترديد زده، توهم

 او دنيـاي  تنهـا  حاضـر  حـال  در پاسبان، پنج و مهاجرت ي اداره مأمور سه حامل پليس ي دربسته

 .وحشت دنياي. بود
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 زد، مـي  لگـد  او به مرتب كه حالي در استين. بودند درآمده به مزاح و شادي از ديگران و نواك

 كـه  حيوان از. كرباسيد يك ته و سر تان همه شماها": افزود تأييدكنان برونو و ".حيوان": گفت

 از داريـم  مـا ": داد ادامـه  نـواك  بعـد  و ".كند رفتار متمدن هاي آدم مثل داشت انتظار شود نمي

 ".ولدزنا. زنيم مي حرف شخصي المصب نظافت

 ريخته استيشن كف فراوان كه ديد را مانند ساچمه نرم اشياي آن كه اين تا بود شده گيج چمچا

 چه. بود شده بزي هم بدنش طبيعي اعمال حاال ظاهراً. گرفت فرا را وجودش شرم و تلخي و بود

 اي شـده  تربيـت  و وارد آدم خـودش  از تـا  بـود  كشـيده  زحمت قدر اين كه او هم آن! تحقيري

 و] Sylhet[ هـت  سيل دهات اهل جل آسمان يك براي شايد باري فضاحت تنزل چنين. بسازد

 ولـي  نباشد، مهم چندان] Gujranwala[ واال گوجران ي دوچرخه تعمير هاي مغازه شاگرد يا

 كه وقار بي حالت آن در كه اي آمرانه لحن با كرد سعي! بود اي جدابافته ي تافته او باشد هرچه

 بود ريخته دوروبر آن نرمش مدفوع و باز هم از وارش سم پاهاي افتاده، زمين روي دراز به دراز

 پـي  اشـتباهتان  بـه  نشـده  دير تا است بهتر. من سروران عزيز، دوستان": بگويد نبود، آسان چندان

 ".ببريد

 چـي  صـدا  ايـن  شـده؟  چـي ": گفـت  كرد مي حلقه گوشش پشت را دستش كه حالي در نواك

: گفـت  داوطلبانـه  برونـو  جـو  "پرسـي؟  مـي  مـن  از": گفت استين. كرد نگاه اطرافش به و "بود؟

: زد داد گرفـت  مـي  دهـانش  دور را هايش دست كه حالي در و ".بود چي شبيه گويم مي االن"

 توانسـت  نمـي  صـلدين  كه طوري به. خنده زير زدند تاشان سه هر وقت آن ".هه -هه -هه -مع"

 دچـار  هم صوتيش تارهاي و آمده سرش به ترسيد مي كه باليي يا كنند، مي توهين دارند بفهمد

 لرزيـدن  بـه  شروع دوباره. بود آورده  درش پا از ناغافل كه شده خوفناكي و شيطاني وضع همان

 .بود سردي اندازه بي شب. بود كرده
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 با همراه كه اي ساچمه مدفوع موضوع به مرتبه يك بود، گانه سه گروه آن رهبر ظاهراً كه استين

 مـا  مملكـت  اين در": داد اطالع صلدين به و بازگشت خورد مي قل زمين روي استيشن حركت

 ".كنيم تميز را كاريمان كثافت داريم عادت

. شـد  دوزانـو  زمـين  روي تـا  كشـيد  بـاال  را او و برداشت صلدين ي سينه روي از را پايش پاسبان

 چمچـا  گـردن  پـس  را بـزرگش  دسـت  برونـو  جو ".كن پاكش. شد درست حاال": گفت نواك

 عـادي  صـداي  با و برد بود اي ساچمه اشياي از پر كه استيشن كف سوي به را سرش و گذاشت

 ".افتد مي برق زودتر زمين كني، شروع زودتر هرچه. كن شروع": گفت

* 

 -كـرد  مي اجرا را مجوزش بي تحقير مراسم ترين پست و آخرين اين باالجبار كه هنگامي حتي

 معجـزه  نجـات  آن از پـس  اش، زندگي شرايط كه حالي در بگويم، ديگر طور يك بگذاريد يا،

 سـه  هـاي  نگـاه  و رفتـار  كـه  دريافـت  چمچا صلدين -شد مي ناپذيرتر تحمل و تر دوزخي آسا،

 شبيه همديگر به ابداً ديگر ها آن اوالً. نيست غريب اوايل آن مثل ديگر مهاجرت ي اداره مأمور

 مـردي  كردنـد،  مي صدايش] Mack, Jocky[ جاكي يا مك همقطارانِ كه استين افسر. نبودند

 اش لهجـه  شد معلوم و داشت كاستر رلر شكل به دماغي كه درآمد آب از ستبر و هيكل درشت

 شـد،  درسـت  حـاال ": گفـت  كرد، مي ناله همچنان بينوا چمچاي كه حالي در. است اسكاتلندي

 ".آيد مي خوشم خيلي بازي تماشاي از من نه؟ اي هنرپيشه گفتي

 پريده رنگ بسيار اي چهره داراي اكنون نيز او. كرد تحريك را -كيم يعني -نواك ي گفته اين

 و انـداخت  مـي  وسـطي  قـرون  هاي شمايل ياد به را آدم كه بود استخواني زاهدمنشي شكل به و

 ي ستاره ي درباره صحبت به شروع اكنون نواك. بود درونيش عميق ي شكنجه نشانگر اخمش

 برونـو  افسر و بود، كرده مسابقه با توأم شوهاي مجريان و اش عالقه مورد تلويزيوني هاي سريال
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 را فـرقش  زده، مخصوص ژل را موهايش و آمد مي سيما خوش بسيار صلدين نظر به ناگهان كه

 برونـو،  -داشـت  چشـمگيري  تضـاد  اش تيـره  موهـاي  بـا  بلونـدش  ريش و بود كرده باز وسط از

 همـين  مـن  تفـريح  چه؟ دخترها تماشاي پس گفت، هرزه حالتي با گانه، سه گروه فرد جوانترين

 خاصـي  ي كنايـه  كـه  برانگيخـت  تمامي نيمه هاي جوك بازگفتن به را سه هر حرف اين. است

 اي مآبانـه  رئـيس  ژسـت  سـه  هـر  جوينـد،  تاسـي  ها آن به خواستند پاسبان پنج وقتي ولي. داشت

 فقـط  كوچك هاي بچه": كه داد اندرزشان استين آقاي. نشاندند سرجايشان را ها پليس و گرفته

 ".كنند بلند هم را صدايشان كه اين نه بشوند، ديده بايد

 دانست مي چون كرد، مي خودداري استفراغ از زور به شد، مي خفه داشت چمچا هنگام اين در

 دنبال و رفت مي راه استيشن كف پا و دست چهار. كرد خواهد تر طوالني را بدبختيش اشتباهي

 هـا  پاسبان و خوردند مي قل طرف آن و طرف اين به كه گشت مي آورش شكنجه هاي ساچمه

 مـي  مهـاجرت  ي اداره افسـر  تـوبيخ  از ناشـي  سـرخوردگي  كـردن  خـالي  براي بهانه دنبال به كه

 احسـاس  و نـاراحتي  تـا  كفلـش  موهـاي  كشـيدن  و دادن دشـنام  صلدين به كردند شروع گشتند،

 بـه  شروع مهاجرت ي اداره افسران از تقليد به جسارت با همگي بعد. كنند تقويت را او شكست

 ولـي . كردند غيره و اي حرفه گيران كشتي دارت، بازيگران هنرپيشگان، مزاياي تحليل و تجزيه

 و روشـنفكرانه  حالـت  توانسـتند  نمـي  و بـود  گرفتـه  را حالشـان  اسـتين  جـاكي  تكبـر  كه آنجا از

ــدي ــت تجري ــان باالدس ــه را هايش ــود ب ــد، خ ــر بگيرن ــر ب ــازات س ــيم امتي ــام ت ــات تاتنه ــپر ه  س

]Tottenham Hotspur [مرافعـه  و دعوا امروزي ليورپول نيرومند تيم و ١٩٦٠ ي دهه اوايل 

ــان ــاال ش ــت ب ــواداران -گرف ــول ه ــا ليورپ ــن ب ــه اي ــه كناي ــي ك ــش دن ــالور بالن  Danny[ ف

Blanchflower [گل به موسوم كه همانطور و ماند مي اي خامه دسر به و بود لوكس بازيكني 

 پاسـخ  در نيـز  هـا  آن. بودند آورده خشم به را] Spur[ سپر هواداران بود، زنانه نيز سرشتش بود،

 دسـت  بـا  توانست مي سپر ي دارودسته و خورند مفت ليورپول هواداران كه بودند كشيده فرياد

 را فوتبـال ] hooligan[ هـاي  هوليگـان  شگردهاي ها پاسبان ي همه البته. بكند را كلكشان بسته
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 در داشـتند،  بازيكنـان  بـه  پشـت  كـه  حـالي  در شـنبه،  روزهـاي  از بسـياري  در چون دانستند، مي

 كـه  هنگامي و بودند گرفته نظر زير را تماشاگران كشور، جنوب و شمال مختلف هاي استاديوم

 نشـان  را غيـره  و "كلـك  كنـدن " و "دادن جر" دقيق مفهوم مخالفشان همكاران به خواستند مي

 و چرخيدنـد  وقـت  آن و رفتند غره چشم يكديگر به خشمگين جناح دو. گرفت باال كار بدهند،

 .دوختند چشم صلدين هيكل به

 ماننـد  كـه  هـم  چمچـا  كـه  داشت اذعان بايد و گرفت مي باال مدام پليس استيشن داخل هياهوي

 مختلف هاي قسمت به جوان هاي پاسبان. بود دخيل اي اندازه تا آن در كشيد، مي زوزه خوك

 مـي  هيجـان  وجود با و كردند مي استفاده بوكس كيسه عنوان به او از و كوفتند مي مشت بدنش

 خطـر  تـا  كننـد  محـدود  بـدنش  آلودتر گوشت و نرمتر هاي قسمت به را هايشان ضربه كوشيدند

 چه به هايشان دست زير ديدند جو و كيم جاكي، وقتي و بشود كمتر ديدگي ضرب و شكستگي

 بايد هم ها جوان اين باشد چه هر چون نياورند، خودشان روي به گرفتند تصميم مشغولند كاري

 .بكنند را تفريحشان

 مسـايل  از واداشـت  را نـواك  و برونو استين، نظارت، و تماشا از صحبت همه اين گذشته، آن از

 دقـت  افـزايش  لـزوم  از خرَدمنـد  صداهاي و موقر هاي چهره با اكنون و كنند صحبت سنگينتري

 بلكـه  نيسـت،  تماشـا " فقـط  منظـور . كردند مي صحبت زمانه و دوره اين در پليس نيروهاي ميان

 بايـد  گفـت  اسـتين . خـورد  مـي  درد به خيلي جوان هاي پاسبان ي تجربه ".است نظارت و دقت

 ".است ابدي نظارت آزادي بهاي": كه كرد ادعا و. بازي نه بود، جمعيت مراقب

 ".اوه.. واي.. آخ": زد فرياد كند خودداري حرفش بريدن از توانست نمي كه چمچا

* 
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 چنـد  دانسـت  نمـي  ديگـر . گرفـت  فـرا  را صلدين انفصال غريب حالت يك گذشت، كه چندي

 نمـي  وجـه  هـيچ  بـه  و كننـد  مـي  سفر تحقير و سقوط سياه مارياي استيشن آن در كه است وقت

 گوشـش  در كـه  مكـرري  صـداي  هرچند. بزند حدس را نهاييشان مقصد حوش و حول توانست

 ان، -او -ال. بـود  بـزرگ  مـادر  پاهـاي  خيـالي  صـداي  انگار. شد مي بلندتر دم به دم بود پيچيده

 مـي  نـرم  معشـوق  نـوازش  مانند كردند، مي اش حواله كه هايي مشت اكنون. لندن ان، -او -دي

 پشـكل  آخرين حتي. نبود انگيز خوف اش شده مسخ غريب ي منظره ديگر گذشته آن از. نمود

 اميد اين به و بود شده خم كوچكش دنياي در حالي بي با. زد نمي هم به را حالش هم بزي هاي

 مي خُردتر هرچه را خود آورد دست به را آزاديش و شود ناپديد و محو كامال سرانجام بلكه كه

 .كرد

 فضاي كرده، متحد را ها پاسبان و مهاجرت ي اداره كارمندان ديگر بار نظارت، فنون از صحبت

 صــداي استيشــن كــف ي حشــره چمچــا،. بــود داده تغييــر را اســتين ســرزنش از ناشــي قهرآميــز

 لـزوم  بـه  راجـع . شـد  مـي  خـارج  تلفن دستگاه از پنداري كه شنيد مي را شكارچيانش دوردست

 صـحبت  كامپيوتري اطالعات فوايد و عمده رويدادهاي و مراسم در ويدئو هاي دستگاه افزايش

 مخلـوط  ريخـتن  فوايد از داشت، كامل تضاد قبليشان هاي گفته با كه حالي در بعد و كردند مي

 بـزرگ  مسـابقات  از قبـل  شـبهاي  در پلـيس  هـاي  اسب خوراك ي كيسه در تر غني و بهتر هاي

 مي تاپاله از پر تظاهركنندگان راه و گرفتند مي روش شكم ها اسب وقتي كه چون. گفتند سخن

 وارد راسـتي  راسـت  مـا  وقـت  آن و": شـدند  مي تحريك گري وحشي و خشونت به بيشتر شد،

 "نه؟ مگر شويم، مي معركه

 عاجز خنجرها و مانتوها و امروز ي مسابقه و تلويزيوني هاي سريال ميان راهي يافتن از كه چمچا

 پيچيـد  مـي  سـرش  تـوي  كـه  پاهايي صداي به و نكرد توجه پالها و پرت اين به ديگر بود، مانده

 .داد فرا گوش

 .افتاد دوزاريش وقت آن
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 "!بپرسيد كامپيوتر از"

 ي اداره مـأمور  سـه  گفـت،  بلنـد  صـداي  بـه  را جملـه  آن و نشسـت  و شد بلند بدبو موجود وقتي

: گفـت  -بود تاتنهام تيم طرفدار اتفاقا كه -پليس جوانترين. شدند ساكت پاسبان پنج و مهاجرت

 ".برسيم خدمتش باز بايد انگار خواهد؟ مي چه ديگر اين"

 اي، حرفـه  نـام . اسـت  چمچـاواال  الـدين  صـالح  من اسم": گفت جويده جويده بزي موجود آن

. هستم گريك كلوپ و كلوپ اتومبيل هنرپيشگان، عدالت هاي انجمن عضو من. چمچا صلدين

 ".بپرسيد كامپيوتر از لطفاً. است اين اتومبيلم ثبت ي شماره

 مـردد  نيـز  او لحـن  ولي "بمالي؟ شيره خواهي مي كي سر": گفت ليورپول تيم هواداران از يكي

 اسمي جور چه ديگر اين چي؟ چي صل. بدبخت بزي عين تو. بكن خودت به نگاهي يك": بود

 ".انگليسي يك براي هم آن. است

 مهاجرت ي اداره مأموران به سر با كه حالي در و برانگيزد، خود در خشم اندكي توانست چمچا

 ".آيند نمي نظر به انگلوساكسون خيلي چي؟ ها آن پس": گفت كرد مي اشاره

 روزگـارش  از دمـار  فضـولي  ايـن  بـراي  و كننـد  حملـه  او به همگي بود نزديك لحظه يك براي

 تكرار و خواباند صورتش توي كشيده چند اسكلتي صورت نواك مأمور سرانجام اما دربياورند،

 بيتـل  كـه  همانجـا . بريج وي فهميدي؟ جنده، مادر  ،]Weybridge[ بريجم وي اهل من": كرد

 ".كردند مي زندگي المصب هاي

 اداره مـأمور  سه و ايستاد سياه استيشن بعد نيم و دقيقه سه ".كنيم تحقيق است بهتر": گفت استين

 هـر  جديدشـان  حالـت  در ديـد  چمچـا  و دادند تشكيل فوري ي جلسه پاسبان پنج و مهاجرت ي

 گردانيـده  برابر و يكسان را ها آن انقباضشان و ترس پنداري. اند شده شبيه همديگر به نفر هشت

 هـاي  پرونـده  بـا  نـامش  ي مقابلـه  و مركـزي  پاسـگاه  بـه  تلفـن  فهميـد  كه نگذشت چيزي و. بود
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 بـود،  كرده شناسايي انگليس يك ي درجه ي تبعه را او بالفاصله كه پليس، سراسري كامپيوتري

 .است داده قرار بيشتري خطر معرض در را او بلكه نبخشيده، بهبود را وضعش تنها نه

 سـاحل  در بـود  افتـاده  بيهـوش  كه حالي در را او بگوييم توانيم مي": كرد پيشنهاد ها آن از يكي

 پـس  "رفته؟ يادت خور مفت يكي آن و پيرزنه مگر. ندارد اي فايده": آمد جواب ".كرديم پيدا

 پيـري  آن كـه  ايـن  يـا . رفـت  حال از درگيري حين و كرد حمله ما به دستگيري موقع گوييم مي

 بـود،  چـي  اسمش يارو، يكي آن و. شد نمي دستگيرمان چيزي هايش حرف از و بود وضع خُل

 مانـد،  مـي  شيطان عين بيندازيد، بهش نگاهي يك هم، بدبخت يكي اين و زد، نمي حرف اصالً

 نـه،  بكنيم؟ توانستيم مي چه ما. كرد غش خودش براي رفت مرتبه يك وقت آن چيه؟ ما تقصير

 پزشـكي  مركـز  ايـن  بـه  كـه  ايـن  جـز  بكنيم؟ توانستيم مي چه رئيس، جناب باشيد منصف بياييد

 و بگيـريمش  نظـر  تحـت  بتـوانيم  هـم  و برسـند  بهـش  حسـابي  و درسـت  هم تا. بياوريمش زندان

 نظرتـان  "... كنـيم  مـي  فكـر  كـه  دارد وجـود  داليلـي " روش همـان  بـا  هم آن. كنيم بازجوييش

 كمـي  را مـا  وضـع  المصـب  دومي يارو آن و يه پيري فقط هان؟ نفر، يك به نفر هشت چيست؟

 بهتـر  گفـتم  كـه  همـانطور . كنيم درست بعداً را قصه توانيم مي ما. كن نگاه. كنند مي قاراشميش

 .كنيم ناكارش اول است

* 

 طوري وضعش. شد بيدار بيمارستان تخت روي آمد، مي اش سينه از اخالط كه حالي در چمچا

 و كـرد  سـرفه  به شروع. بودند گذاشته يخچال در مديدي مدت را هايش استخوان انگار كه بود

 در سـر  فعلـيش  مكـان  چگـونگي  از كـه  آن بـي  شـد،  تمام سرفه كريز كه بعد دقيقه نيم و نوزده

 سـربرآورد،  خـواب  ژرفناي از دوباره وقتي. رفت فرو بيمارگونه و سبك خوابي به باشد، آورده

 حـالي  در زن. نگريسـت  مـي  او به داشت لب به بخش اطمينان لبخندي كه زني مهربان ي چهره

 پهلـوي  سـينه  يـك  فقـط . شـود  مـي  خـوب  زودي بـه  حالـت ": گفت زد مي اش شانه به نرم كه

 فيزيوتراپيســت، ،] Hyacinth Phillips فيليــپس هياســينت را خــودش ".اي كــرده كوچولــو
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 درسـت  كـه  ايـن  جانم، كنم نمي قضاوت اشخاص ظاهر از وقت هيچ من": افزود و كرد معرفي

 ".نيست

 سـفيدش  يونيفورم. داد قرار دهانش كنار را مقوايي كوچك ي جعبه و چرخاند پهلو به را او بعد

 نشست چمچا روي طوري و پريد تخت روي به ورزشكارانه و كند را هايش كفش و زد گره را

 غريـب  فضـاي  تا تخت اطراف هاي پرده ميان از او بر سوار خواهد مي و است اسب انگاري كه

 دوبـار،  روزي. اسـت  دكتـر  دستور": گفت توضيحا. بتازد بود چگونه داند مي خدا كه آن پشت

 قسـمت  دادن مـال  و مشـت  كـرد  بنـا  چابـك  و تند اضافي، چيني مقدمه بي و ".دقيقه سي بار هر

 .بود خبره كامال و سبك هايش مشت. صلدين بدن مياني

 يكي اين بود، شده خالص سياه استيشن در پليس هاي كتك دست از تازه كه بينوا صلدين ولي

 ولـم ": زد فريـاد . كوفـت  مـي  مشـت  و كـرد  مي تقال زن ي تنه زير. كند تحمل توانست نمي را

 ي سـرفه  كريـز  فريـاد  و تـالش  ايـن  ولـي  "نكـرده؟  خبر را زنم كسي چرا بروم، بگذاريد كنيد،

 فيزيوتراپيسـت  شـد  باعـث  و انجاميد طول به دقيقه دهم سه و هفده كه آورد همراه به را ديگري

 تمـام  راسـتت  شـش  بـا  كـارم  بايد االن. كني مي تلف مرا وقت داري": كند سرزنشش هياسينت

 همـانطور  ".ها كني نمي ها بدقلقي اين از ديگر. ام نكرده شروع هنوز كه صورتي در باشد، شده

 نـه  پايـان  زنگ منتظر كه رودئويي سواركار مانند بدنش با همراه و بود مانده صلدين تخت روي

 زن گذشـت  و كشـيد  تـالش  از دسـت  خورده شكست صلدين. رفت مي پايين و باال باشد، ثانيه

 نـاگزير  شـد  تمـام  كـه  هياسـينت  كار و بفرستد بيرون اش كرده ورم هاي شش از را سبز اخالط

 از پر نيمه تا اكنون كه را كوچك ي جعبه هياسينت. است شده بهتر خيلي حالش كه كرد اذعان

 دسـتپاچگي  بـا  بعد و ".ايستي مي سرپا زود چه ديد خواهي": گفت قبراق و برداشت بود اخالط

 .كرد فراموش را تخت دور هاي پرده كشيدن و رفت و خواست معذرت
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 بـدني  سـريع  بررسـي  يـك  ".اسـت  چطور اوضاع ببينم كه رسيده وقتش": گفت خود با صلدين

 دلـش  تـه  دريافت و شد گرفته حالش. مانده همانطور اش شده مسخ و جديد وضع كه داد نشان

 ي بيگانـه  و جديـد  ي پيژامه. باشد گرفته پايان خواب حين كابوس آن با كه داشته اميدي نيمچه

 سقف و ديوار از هرچه و ها پرده رنگ با و بود ساده سبز دفعه اين كه بودند كرده تنش ديگري

 هـاي  سـم  آن بـه  هنـوز  پاهايش. آمد مي در جور ديد، مي بيمارستان ناشناس و مرموز بخش آن

 در مـردي  صـداي . بودنـد  تيـز  همـانطور  نيـز  سـرش  هـاي  شـاخ  و شدند مي ختم برانگيز پريشان

 دل كـه  زد مـي  هايي ضجه چنان صدا. بازداشت دردناك برداري فهرست آن از را او نزديكيش

 "!نكشيده زجر من مثل كس هيچ واي،": شد مي ريش آدم

 بسياري صداهاي رفته رفته ولي. كند تحقيق كوشيد و "كيست؟ ديگر اين": گفت خود با چمچا

 صـداي  حتي و ها، ميمون ي پچه پچ نر، گاوهاي خُرناس حيواني، صداهاي داد، مي تشخيص را

 ي گريـه  و جيـغ  و زن ي نالـه  و آه ديگـري  سـمت  از بعـد . مينا مرغ يا طوطي مقلد و مخصوص

 دو بـه  آن شـدت  بلكـه  نشـد،  قطع تنها نه زن صداي بچه، جيغ درآمدن از پس ولي آمد نوزادي

 و پيوسـت  اولـي  به كه شنيد را دوم فرزند صداي چمچا بعد، ي دقيقه پانزده حدود و رسيد برابر

 مـي  پايان بي كه زماني در دقيقه، سي تا پانزده فواصل در و گرفت نمي پايان زن زايمان درد باز

 .شدند مي خارج رحمش از فاتح سپاهي چون باورنكردني، تعدادي به جديد هاي بچه نمود،

 جنگـل  بوهـاي . دهد مي گند بوي نيز بود، هرچه اسمش يا سناتوريوم، كه داد اطالع او به بينيش

 دارچـين،  هل،. باشند كرده سرخ كره در كه جاتي ادويه مانند غني، هاي رايحه همراه مزرعه، و

 بعضـي  تكليـف  كـه  رسـيده  وقـتش . دارد اي انـدازه  هرچيـزي  كرد فكر. زعفران و گلپر قرنفل،

 پاهـاي  بـه  كـه  آنجـا  از ولـي  برخيـزد،  كوشـيد  و آويخت پايين را پاهايش. كنم روشن را چيزها

 برطـرف  را مشكل اين تا كشيد طول ساعتي. افتاد زمين بر بالفاصله نداشت، عادت ابداً جديدش

 حـالي  در سـرانجام . آموخـت  رفتن راه آن اطراف در خيز و افت و تخت ي لبه گرفتن با و كرد

 اسـتين،  ي چهـره  كـه  رسـاند،  بعـدي  ي پرده به را خود كرد، مي حفظ را تعادلش زحمت به كه
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 سـرزمين  در آلـيس  ي قصـه  بـه  اشـاره ] آلـيس  داسـتان  ي گربـه  چـون  مهاجرت، ي اداره مأمور

 بـه  نيـز  بـدنش  ي بقيـه  و شد نمودار چپ سمت ي پرده دو ميان ،.[م. كارول لوييس اثر عجايب

 .كرد پيروي آن از سرعت

 "است؟ چطور حالتان": پرسيد عريض لبخندي با استين

 تـوانم  مـي  كي بروم؟ توالت به توانم مي كي ببينم؟ را دكتر توانم مي كي": گفت تندتند چمچا

 برايتـان  فيليـپس  پرسـتار . آيـد  مي زودي به دكتر": گفت ماليمت با استين "كنم؟ ترك را اينجا

 امتنـان  بـا  اسـتين  وقـت  آن ".بـرود  توانـد  مي شد خوب حالش كه اين محض به. آورد مي لگن

 لطـف ": گفـت  باشـد  كرده حل را فني آور قلقلك مشكل يك داستانش پرسناژ كه اي نويسنده

 بيمـار  آنقـدر  ظـاهراً . كند مي قبولتر قابل خيلي را داستان. گرفتيد را ريه بيماري يارو اين كرديد

. آوريم مي خاطر به خوب تامان هشت هر. شديد بيهوش واقعاً كرديم پيدايتان وقتي كه ايد بوده

. دايموند خانم پيره، خانم آن. ديگر مطلب يك": افزود استين. نيافت اي كلمه چمچا ".متشكرم

 هـم  آقـا  يكـي  آن و. بـوده  سرد بره گوشت عين كردند كه پيدايش. مرده رختخوابش در هم او

 ".نشده رد خرابكاري امكان هنوز البته. زده غيبش

 جنـاب  نتيجـه،  در": گفـت  شـود  خـارج  چمچـا  نـوين  زنـدگي  از هميشه براي كه اين از پيش و

 ببخشـيد . نيندازيـد  دردسـر  بـه  شـكايت  طرح براي را خودتان كنم مي پيشنهاد شهروند، صلدين

 اعتمـادي  قابـل  شـاهد  بزرگ هاي سم و كوچولو هاي شاخ اين با ولي كنم، مي صحبت اينطور

 شـكنجه  بازگشـود،  وقتـي  و بسـت  را چشمانش چمچا صلدين ".بخير شما روز. آييد نمي نظر به

 راه خـواهي  مـي ": پرسـيد . بـود  شده تبديل فيليپس هياسينت ها، فيزيوتراپيست پرستار، به گرش

 تـوانم  مـي  كـار  چـه  ببيـنم  تا هياسينت، به بگو، من به فقط داري، دوست كه هرچه جانم؟ بروي

 ".بكنم برايت
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 ".ت س سس"

 هنـدي  بـازار  يـك  از گويي كه سليس صداي مرموز، ي مؤسسه آن چراغ سبزرنگ نور در شب

 :كرد بيدار را صلدين آمد مي

 ".شو بيدار] Beelzebub[ بيلزبوب ت، س سس"

 خواسـت  مـي  چمچـا  كـه  آمـد  مـي  نظـر  به غيرممكن چنان بود ايستاده مقابلش در كه موجودي

 مـي . بلـه ": گفـت  موجـود  ؟...هـم  خودش مگر زيرا نتوانست، اما. كند پنهان مالفه زير را سرش

 ".نيستي تنها تو بيني؟

 مـي  دندان رديف سه با وحشي پلنگي سر به سرش كه آن حال بود، كامل انسان يك بدن بدنش

 مـا  وقت آن روند، مي خواب به و زنند مي چرت اغلب شب هاي نگهبان": گفت توضيحا. ماند

 ".زنيم مي حرف همديگر با

 بـه  تخـت  هـر  كـه  دانسـت  مـي  ديگر چمچا -ها تخت از يكي از صدايي لحظه همان در درست

 مثـل  كس هيچ... واي": زد ضجه -شود مي مجزا بقيه از و محافظت وار حلقه اي پرده ي وسيله

 بـا ] manticore[ مـانتيكور  گفـت  مـي  خـودش  كـه  آنطور يا پلنگي مرد و ".نكشيده زجر من

 كرده كورش كه است اين اند كرده او با كه كاري تنها. اي ناله ليزا اين از امان": غريد كالفگي

 ".اند

 "كرده؟ كار چه كي": گفت بود شده گيج كه چمچا

 "نه؟ يا كني تحملش تواني مي تو كه است اين موضوع": داد ادامه مانتيكور

 و كـي  امـا . اسـت  مسـخ  ايـن  مسـؤول  كسـي  گفـت  مـي  يـارو  اين ظاهراً. بود گيج هنوز صلدين

 "انداخت؟ توان مي كسي چه گردن به را تقصير فهمم نمي": گفت چگونه؟
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 خوابانـده  را زنـي  آنجـا ": گفت و رفت قروچه دندان سرخوردگي با دندانش رج سه با مانتيكور

 هـاي  دم شـان  همه ديگري قسمت در اي نيجريه سوداگران. شده آبي كرگدن بيشتر االن كه اند

 خواستند مي فقط و بودند آمده تعطيالت براي كه هستند سنگالي دسته يك. اند آورده در ستبر

 مـانكن  كـه  اسـت  هـا  سـال  االن خودم من. شدند لغزنده مارهاي به تبديل و كنند عوض هواپيما

 مـي  نمـايش  را پيـراهن  و شـلوار  و كت اقسام و انواع. آورم مي در زيادي پول بمبئي در و هستم

. گريه زير زد مرتبه يك "كند؟ استخدام ريخت اين با مرا است حاضر كي ديگر حاال ولي. دهم

 شـه،  مـي  درست چيز همه جانم، نداره عيب": گفت دلداري محض خود به خود چمچا صلدين

 ".باش داشته جرأت. باش مطمئن

 بعضـي  كـه  است اين موضوع": گفت آلود خشم لحني با و كرد جور و جمع را خودش موجود

 چيزهـايي  بـه  هـا  آن كه اين از قبل خواهيم مي ما. كنيم تحمل را وضع اين نيستيم حاضر ماها از

 دارد بـدنم  از اي تـازه  قسـمت  كـنم  مي احساس شب هر. كنيم فرار اينجا از كنند تبديلمان بدتر

 راسـتي،  هسـتيد؟  منظـورم  متوجـه ... ها ببخشيد... كنم مي ول باد مدام تازگي مثالً. كند مي تغيير

 خـوب  نفسـتان  براي": داد چمچا به قوي نعنايي آبنبات قوطي يك و ".بخوريد ها اين از تا چند

 ".بخَرَد بسته تا چند تا ام داده رشوه ها نگهبان از يكي به. است

 قـدرت  اين ها آن. همين فقط كنند، مي توصيف را ما ها آن": كرد زمزمه موقر لحني با ديگري

 ".دهيم مي در تن سازند مي ما از ها آن كه تصويري به ما و كنند توصيف را چيزها كه دارند را

 هرگـز  و هسـتم  اينجـا  سـاكن  اسـت  هـا  سال من. است مشكل كردنش باور": كرد مباحثه چمچا

 هاي چشم با كه ديد را مانتيكور زيرا ماسيد، دهانش در كلمات ولي "...بود نيافتاده اتفاقي چنين

 نكنـد  اسـت؟  ممكـن  چطـور  سـال؟  چنـدين  ": پرسـيد . نگـرد  مـي  او بـه  اعتماد بي و شده تنگ

 ".جاسوسي حتما فهميدم، آره،. هستي خبرچين
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 يا. بروم بگذاريد": ناليد مي زني صداي. رسيد گوش به دوردست از بلندي ي ناله هنگام اين در

 اي خـدا،  اي. بـروم  بگذاريـد  بـروم،  بايـد  مـريم،  ابـن  عيسي يا بروم، خواهم مي مسيح، حضرت

 بـه  و آورد تـو  صـلدين  تخت دور ي پرده از را سرش هرزه بسيار ظاهري با گرگي ".خدا مسيح

 ".اي شيشه برتا است، همان هم باز. آيد مي زودي به نگهبان": گفت مانتيكور به شتاب

 شيشـه  بـه  تبـديل  پوسـتش ": داد توضـيح  صـبرانه  بي مانتيكور "اي؟ شيشه": كرد شروع صلدين

 حرامـزاده  ايـن  وقت آن": كند مي مبدل واقعيت به را چمچا كابوس بدترين دانست نمي ".شده

 ".برود توالت تا تواند نمي حتي ديگر حاال. شكستند را آن ها

 اون توي برو خدا به را تو زن،": گفت كنان فس فس سبزرنگ شب سوي آن از ديگري صداي

 ".بدمصب تخت

 بـاال  شـانه  مـانتيكور  "نـه؟  يا هست ما با": بداند خواست مي. كشيد مي را مانتيكور دست گرگ

 ".است اين مشكلش. كند باور تواند نمي بيند مي كه را آنچه. داند نمي هم خودش": انداخت

 .گذاشتند فرار به پا شنيدند، شدند مي نزديك كه را نگهبانان هاي چكمه صداي كه همين

* 

 پنـداري . رفـت  خـواب  بـه  باز و شد بيدار شگفتزده چمچا و نبود پمال يا دكتر از نشاني بعد، روز

 يكـديگر  در كه بودند هايي حالت بلكه شوند، تلقي متضاد وضعيت دو اين نداشت لزومي ديگر

... كننـد  ايجـاد  حـواس  پايـان  بـي  تـوهم  نوعي تا آمدند مي بيرون يكديگر از و شدند مي جاري

 انگلـيس  بـدن  او. كند مي عشقبازي مالطفت با علياحضرت با دارد كه ديد ديد، را ملكه خواب

 بـود،  اش معشـوقه  او. باشـد  همـراهش  تـا  بـود  كـرده  انتخاب را او صلدين و مجسم، دولت بود،

 .هايش لذت ماهتاب
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 كـارش  ولـي . داد در تـن  قال و قيل بي او و بزند مشتش و كند سواري تا آمد وقت سر هياسينت

 توطئـه  در نيـز  او كه فهميد صلدين و "همدستي؟ بقيه با هم تو": گفت گوشش زير شد تمام كه

 رضـايت  بـا  او و ".هسـتم  هـم  مـن  باشـي  تو اگر": شنيد را خود صداي. است شريك بزرگ ي

 مشـت  از يكـي  كـه  افتـاد  فكـر  اين به و كند مي پرش گرمايي كرد احساس چمچا. جنباند سري

 همـين  در درست كه. گيرد دست در را فيزيوتراپيست نيرومند ولي كوچك و لطيف بسيار هاي

 ".ام كرده گم را عصايم عصايم،": شد بلند كور مرد طرف از صدايي لحظه

. رفـت  كـور  مـرد  سـوي  به شتابان و پريد پايين چمچا روي از و ".بينوا بدبخت": گفت هياسينت

. بينمـت  مـي  امشـب ": گفت و برگشت صلدين پيش و داد صاحبش دست به و برداشت را عصا

 "خب؟ باشد؟

 چمچـا،  آقاي هستم پركاري زن من": گفت تيز و تند او ولي بماند، بيشتر زن خواست مي دلش

 ".ببينم را ها مريض بدهم، انجام را كارم بايد

 فكر اين و زد لبخند مديد مدتي از پس بار اولين براي و كشيد دراز پشت به صلدين رفت، وقتي

 سياه زن يك به نسبت رمانتيكش احساسات آخر. دارد ادامه مسخ حتما كه كرد خطور ذهنش به

 ي همسـايه  بيابـد،  را اي پيچيـده  افكار چنين تعقيب فرصت كه اين از قبل. بود شده بيدار پوست

 :داد فرا گوش اختيار بي چمچا و كرد صحبت به شروع باز كور

 ".دانـم  مـي  را فهميـدگيتان  و مهربـاني  قـدر  و هستم و بوده شما متوجه ام، بوده شما متوجه من"

 هنـوز  فيزيوتراپيسـت  كرد مي تصور حتما كه جايي خالي، فضاي با دارد مرد كه برد پي صلدين

 بتـوانم  روزي شـايد . كـنم  فرامـوش  را مهربـاني  كـه  نيستم آدمي من": كند مي صحبت ايستاده،

 نيامـد  دلـش  چمچـا  "...داشـت  خـواهم  يـاد  بـه  امتنـان  با را آن كه بدانيد اكنون ولي كنم، تالفي

 تـا  داد فـرا  گوش اندوهگين. رفت پيش مدت يك عزيز دوست. نيست آنجا ديگر او كه بگويد
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 بياوريـد،  خـاطر  به مرا هم شما كه باشم اميدوار توانم مي": كرد سؤال فضا از كور مرد سرانجام

 سـنگين  و يكبـاره  نشسـتن  صـداي  خشك، اي خنده شد، سكوت بعد "ها؟ وقت بعضي اندكي؟

 زد مـي  حـرف  خودش با كه مرد و شد شروع باز ناپذير تحمل اي وقفه از پس آخر، و مرد يك

 ".نكشيده زجر من مثل كس هيچ... واي": زد بانگ

 مـي  روبـرو  سرشـتمان  خيانـت  بـا  ولـي  اسـت،  اوج بـه  رسيدن براي تالش ي همه انديشيد چمچا

 سبكتر من وقتي يك. گرفت فرا را او تلخ حسي. تاج جستجوي در هستيم هايي دلقك ما. شويم

 .است جاري هايم رگ در سياه مايعي حاال و بودم، گرم. بودم تر خوشبخت و

 تـا  و اسـت  هـا  آن بـا  كه گفت مانتيكور و گرگ به شب آن. درك به. نبود خبري پمال از هنوز

 .رود مي خط آخر

 هـاي  ريـه  فيليـپس  هياسـينت  خـانم  هـاي  مشت ديگر. پيوست وقوع به بعد شب چند بزرگ فرار

 كـه  درآمـد  آب از بزرگ مقياس در عملي فرار اين. بود كرده پاك اخالط از كامال را صلدين

 مـانتيكور  كـه  را هـايي  آن بلكـه  سـناتوريوم،  سـاكنان  تنهـا  نـه  و بـود  يافتـه  سـازمان  خوب بسيار

detenus [م. اسـت  فرانسه زبان به متن در. زنداني ]. بازداشـتگاه  هـاي  ميلـه  پشـت  و ناميـد  مـي 

 اسـتانژهاي  از كـه  چمچـا . گرفت برمي در نيز را بردند مي سر به سناتوريوم نزديكي در مركزي،

 بخـش  آن از اتفـاق  بـه  و آمـد  هياسـينت  تـا  مانـد  منتظـر  تختش كنار همانطور نبود، فرار بزرگ

 سابقشـان  نگهبانـان  كـه  اي بسـته  پـا  و دسـت  مـردان  كنـار  از عبور از پس و گريختند ها كابوس

 مـي  بسـياري  هـاي  سـايه  نـوراني  شـب  آن در. پيوسـتند  مهتـابي  و سـرد  شـب  شـفافيت  به بودند،

 حتـي  و حشره يا گياه، نيمه زنان و مردان: ديد را تصوري قابل غير موجودات چمچا و گريختند

 زنـاني  و داشتند كرگدن شاخ دماغ جاي به كه بودند مرداني. سنگ يا آجر نيمه موارد بعضي در

 بازداشتگاه مجتمع مرز سوي به صدا بي و شتاب به هيوالها. زرافه گردن درازي به هايي گردن با

 از كه بزرگي هاي سوراخ كنار آنجا، در دندان تيز شدگان مسخ ساير و مانتيكور. رفتند مركزي

 اگرچه آزادانه، و آمدند بيرون همگي وقت آن و كشيدند مي را بقيه انتظار بودند، جويده حصار
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 فيليـپس  هياسـينت  و چمچـا  صـلدين . رفتنـد  خود راه به يك هر نيز شرمي هيچ بي ولي اميد، بي

. كـرد  مـي  صـدا  كـالپ  كليـپ  رو پيـاده  آسفالت روي صلدين هاي سم و دويدند مي هم كنار

 گـوش  در كـه  را ديگـري  صـداي  آن خـودش،  پاهـاي  صـداي  وقت آن و شرق گفت هياسينت

 دويدنـد  مـي  هـايي  خيابان در و شرق شرق، شرق، سمت به ها آن. برد ميان از پيچيد، مي هايش

 .شد مي منتهي لندن شهر به كه

 

  

 

٤ 

 

  

  

 

 انفجـار  در را شـوهرش  مـرگ  خبر چمچا پمال كه شبي همان ،]Jumpy Joshi[ جاشي جامپي

 شنيدن رو اين از. شد همبستر او با ناميد، "محض اتفاق" بعداً پمال كه شرايطي در و شنيد، بستان

 شـش  آن و درآمـد،  قبـر  وراي از شـب  هـاي  نيمه در كه صلدين، كالجش، قديمي رفيق صداي

 دو از كمتـر  هم آن. ام گرفته عوضي ببخشيد، كنم مي خواهش ببخشيد،: كرد ادا را كوتاه كلمه

 داده انجـام  را دوپشـته  حيوان عمل ويسكي بطر دو كمك به پمال و جامپي كه اين از بعد ساعت

 داشـت  چشـم  بـه  ضدنور سياه ماسك كه حالي در آلود خواب پمال. داد قرارش تنگنا در بودند،

 ".نبـاش  نگران بود، اشتباه": بگويد گرفت تصميم او و "بود؟ كي": پرسيد و زد غلتي سويش به

 .نداشت اشكالي خود نوع در كه
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 راسـت  برهنـه  همـانطور . بكشد دوش به تنهايي به را نگراني بار ي همه بود ناچار بعد به آن از اما

 كـار  ايـن . مكيـدن  را راسـتش  دسـت  شسـت  كرد بنا هميشگي عادت طبق و نشست تخت روي

   .كرد مي راحتش

 عظـيم  ظرفيتـي  و سـيمي  آويزهـاي  رخت به شبيه هايي شانه كه بود اندام كوچك مردي جامپي

 ريـزش،  و گودرفتـه  هـاي  چشـم  پريـده،  رنگ ي چهره و داشت عصبي هيجان و آشفتگي براي

 منقبضـش  انگشـتان . دادنـد  مي خبر درونش سر از بود، فرفري و مشكي كامال هنوز كه موهايش

 موهـايش  و بـود  فايـده  بـي  كشـيدن  برس و زدن شانه ديگر كه بود زده هم به را موها اين آنقدر

 ديـر  و شـده  بيـدار  خواب از االن همين انگار كه بخشيد مي او به ظاهري و ايستاد مي سيخ مدام

 بـا  تـوأم  بينانـه،  خـودكم  آلـود،  شـرم  ي خنـده  ي عالوه به موها، اين. است داشته عجله و كرده

 مبـدل  ترقه يا جامپي لقب اين به بود جمشيد كه را اصليش اسم اش، هيجانزده زيادي و سكسكه

 كـار  بـه  خـود  بـه  خود شدند، مي آشنا او با بار نخستين براي كه كساني حتي همه، كه بود كرده

 شسـتش  آلود تب حالتي با كه حالي در و. صلدين زن پمال، جز به همه بله، كرد، فكر. بردند مي

. بود رنجيده چمچا از. همسر گفت بايد انگار. كن كمكم خدا يا بيوه؟ گفت خود با مكيد مي را

 غريـب  آنقـدر . زمانـه  و دوره اين در هم آن اي، اپرايي اتفاق عجب. آب در گوري از بازگشت

 .بشود ناشي غلط ايمان از كه كاري مثل. آمد مي ناشايسته نظر به كه بود

 بگريد، كه آن بي بود ديده و بود رفته پمال ي خانه به عجله با بود شنيده را خبر كه اين محض به

 بـه  تمـايلش  از حـاكي  آن وضـع  كـه  اش، مطالعـه  اتـاق  به را او پمال. است نشسته سنگين و متين

 كنـار  در سـرخ  گـل  هـاي  باغچـه  آبرنـگ  تابلوهـاي  ديوارهـا  روي. بـرد  بـود  كنـي  جمع آشغال

 حـزب ] Partido Socialista بـود  شـده  نوشـته  زيـرش  كـه  اي افراشته هاي مشت پوسترهاي

 دسـته  يـك  و دوسـتان  عكـس  و بـود  آويختـه .[ م. اسـت  اسـپانيايي  زبان به متن در. سوسياليست

 ي روزنامـه  هـا،  زيرسـيگاري  ميان از را راهش جامپي وقتي. خورد مي چشم به افريقايي ماسك

 مسـأله ": گفت احساس بي صدايي با پمال جست، مي فمينيستي تخيلي -علمي هاي رمان و صدا
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 سـوراخ  او مـرگ  باشـد  چـه  هـر  كـردم  فكر دادند، خبر من به وقتي كه است اين آور تعجب ي

 گلـويش  بغض كه جامپي ".انداختم باال شانه و كرد خواهد ايجاد من زندگي در كوچكي خيلي

 حـالي  در زد، بـال  و كـرد  بلند را بازوهايش ايستاد، تركاند، مي را دلش ها خاطره و فشرد مي را

 كه ماند مي خفاشي به وحشتزده و رو و رنگ بي ي چهره آن با شكلش، بي سياه پالتوي آن كه

. افتـاد  ويسـكي  خالي هاي بطري به چشمش وقت آن. باشد افتاده گير روز و شنيع نور در ناغافل

 پشـتكار  بـا  دار، ريـتم  و آرام حـاال،  تـا  و كرده نوشيدن به شروع پيش ساعت چند از گفت پمال

 و تاشـو  تخـت  روي كنـارش  جـامپي . اسـت  داده ادامـه  كـار  ايـن  بـه  اسـتقامت،  دو ورزشكاران

 و ".اسـت  ميلت طور هر": گفت پمال. كند بازي را راهنما نقش كرد پيشنهاد و نشست كوتاهش

 .داد دستش به را بطري

 و زدگي مي سردرد و مكيد مي را شستش بطري لب جاي به و نشسته تخت روي صاف كه حاال

 عـادت  مـي  بـه  نـه  او آخـر ( كوفتنـد  مي اش جمجه درون داده، هم دست به دست اخير راز اين

 گرفـت  تصـميم  و آيـد  مـي  چشـمش  بـه  اشك ديگر بار كرد احساس جامپي ،)راز به نه داشت،

. ناميـد  مـي  "كمينگـاه " را بـاال  ي طبقـه  صلدين. رفتن باال ها پله از كرد بنا. بزند قدمي و برخيزد

 مـي  چشـم  بـه  محلـه  پـارك  ديگرش هاي پنجره از و داشت بام به اي پنجره كه بود بزرگي انبار

 طـوالني  هـاي  سـال  از كـه  بـود  هـايي  نارون آخرين و شريين كاج، هاي درخت از پر كه خورد

 مرگ هم شايد. است ما نوبت حاال بود، ها نارون نوبت اول انديشيد، جامپي. بودند مانده برجاي

 و بزند كنار شب وقت اين در را بيمارگونه افكار اين تا داد تكان را سرش. بود هشداري درختان

 لـب  همينطـور  كالجشـان  در پـارتي  يـك  در هـم  بار يك. نشست دوستش ماهون چوب ميز لب

 مشكي ميني لباس دختر. بود نشسته الغري دختر كنار بود ريخته آبجو و شراب رويش كه ميزي

. زد مـي  بـرق  اي نقره سپرهاي چون هايش پلك و بود انداخته پربنفش شال و پوشيده توردوزي

 كرد او به را رويش آخر اما. كند سالم حتي دختره به كه ديد نمي خود در جربزه آنقدر جامپي
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 بـي  و انـداخت  سـراپايش  به تحقيرآميز نگاهي دختره. آورد زبان بر مبتذل و معمولي اي جمله و

 اسـت،  مـرده  گفتگـو  ايـن  گفـت  دهـد  حركـت  بـود،  زده سياه ماتيك كه را، هايش لب كه آن

 بي قدر اين چرا شهر اين دخترهاي ببينم بگو": بود گفته اختيار بي و برآشفته جامپي و فهميدي؟

 چـون  بـود  داده جواب بالفاصله بدهد، كردن فكر زحمت خودش به كه آن بي دختر و "ادبند؟

 نـوعي ] patchouli پـاچولي  گند بوي. رسيد چمچا بعد دقيقه چند. اند تو مثل پسرهايش بيشتر

 المصـب  اين كه بود مجسمي تصوير. داشت تن به سفيدي كورتاي و داد مي.[ شرقي هند نعناي

 جاشـي  جامپي و بازآمد قديم تلخي. رفت او با دختره بعد دقيقه پنج و داشتند، زمين مشرق از ها

 بـااليش  و خواهنـد  مـي  ها آن چه هر بود حاضر. شد نمي سرش خجالت حرامزاده گفت خود با

 بينــد، مــي هــم را شــما كــف و شــود مــي روتختــي بــه تبــديل كــه كتــي: بشــود دهنــد مــي پــول

 بـا  اسـت  بهتـر . آمد خودش به انگار اينجا در. دارد اندازه چيزي هر. خور مفت هاراكريشنادهاي

 اش بقيـه  و اسـت  ايـن  واقعيت. آمدند نمي طرفت دخترها راستش. جمشيد بشوي روبرو واقعيت

 هـم  شايد و باشد مرده شايد داد ادامه و باشد اينطور شايد خُب. داد وا كمي. نيست حسادت جز

 .نه

 غـم  خـاطر  همـين  به و مصنوعي اي گونه به خواب بي فضول آن نظر به چمچا اتاق دكوراسيون

 هـاي  تراكت همكاران، ي شده  امضا تصاوير از پر. بود هنرپيشه يك اتاق كاريكاتور: آمد انگيز

 هـا،  روزنامـه  ي بريـده  بودند، گرفته نمايش حين كه هايي عكس شده، قاب هاي برنامه نمايش،

. زنـدگي  از تقليـدي  بـود،  كيلـويي  اتـاق  يـك . هنرپيشـگان  خـاطرات  متعدد جلدهاي ها، جايزه

 زيـر : خـورد  مـي  چشـم  بـه  نوظهور شيء يك سطح هر روي. اتاق اين بود ماسك يك. ماسك

 سـنتي  و شـوخ  پرسـناژهاي  از يكـي ] يـرو  پـي  كوچك ي مجسمه پيانو، شكل به هايي سيگاري

 ديوارهـا،  روي جـا،  همـه  و بـود،  كشـيده  سـرك  كتـاب  ي قفسـه  پـس  از كـه .[ فرانسـه  پانتوميم

 آينـه  در داشت، دست در برنزي.[ م. عشق ي فرشته] اروس كه چراغي نور در سينما، پوسترهاي

 مـي  نعـره  عشـق  بـه  صلدين نياز اتاق، سقف و خوني قرمز موكت سوي آن از قلب، شكل به اي
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 زنـدگي . كننـد  مـي  خطـاب  عزيزم و بوسند مي را ديگر هم كه است اين ها تئاتري رسم. كشيد

 يـك  دلـداري  كم دست يا رضايت جلب. است سرشار ساختگي عشق از هنرپيشگان ي روزمره

 در ياسـي  فهميد جامپي. نيست دشوار چندان كند مي جستجو آنچه پژواك ي وسيله به ماسك،

 بزنـد،  كـاري  هر به دست است حاضر او: داردش مي وا كاري هر به كه دارد خانه چمچا وجود

 هـم  آن. بشـنود  آميـز  محبـت  ي كلمه يك تا دربيايد شكلي هر به و بپوشد را مزخرفي لباس هر

 و مالحـت  آن بـا  پمـال  حتـي . بيچـاره  غزميت. نبود ناموفق زن مورد در وجه هيچ به كه صلديني

 .كرد نمي كفايت زرنگيش

 پايان نزديك. است داده دست از زنش براي را خود كفايت آرام آرام نيز صلدين: كه بود معلوم

 ايـن  از دانـي  نمـي ": بـود  گفته زده مي و بود گذاشته اش شانه روي را سرش پمال دوم، ويسكي

 راحتـي  نفـس  چه شود، نمي درگيري به منجر كنم مي عقيده اظهار بار هر كه هستم كسي با كه

 ي خانواده عاشق": گفت باز او و ماند منتظر جامپي ".است ها فرشته طرفدار كه كسي. كشم مي

 يـك  بـرايش  هميشـه  كشـور  ايـن . ملكه مجلسين، كريكت، بازي. شود نمي باورت. بود سلطنتي

 و بسـت  را چشـمانش  ".ديـد  نمـي  را آن پشـت  واقعيـت  كردي مي كاري هر. بود پستال كارت

 فـاتح  كه مردي. بود الدين صالح هم واقعاً": گفت او. نهاد جامپي دست روي تصادفاً را دستش

 پمـال  ".بـودي  آن از بخشـي  هـم  تـو  و... بـود  معتقـد  آن به كه انگلستاني. است مقدس سرزميني

 آن؟ از بخشـي ": شـد  دراز ها آشغال و كاغذ هاي گلوله ها، مجله روي و كشيد كنار را خودش

 واقعيـت  مـن  آخـر  ولي. من و معاش عقل قيمه، پاي گرم، آبجوي. بودم بدپير بريتانياي خود من

 بـه  را او و كـرد  دراز جـامپي  سـوي  بـه  را دستش ".دارم وجود حقيقتاً و واقعاً... من ج، ج دارم،

 متوجـه ": بوسـيد  صـدا  و سـر  پر و غيرعادي حالتي با را او و نهاد لبش بر لب كشيد، خود طرف

 .بود شده. بله "شدي؟ منظورم
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 هايش حرف بايد": گفت رفت مي ور موهايش با و كشيد مي كنار را خودش كه حالي در بعداً

 پايين از صدايي شب هاي نصفه كن فرض پمال، گفت مي. شنيدي مي فالكلند جنگ به راجع را

 نشـيمن  اتـاق  در مرتبـه  يـك  وقـت  آن. اسـت  خبـر  چـه  بيني مي روي مي و رسد مي گوشَت به

 چه تو. باال برگرد كند مي امر و گرفته دست در تيري هفت كه افتد مي اي نكره مرد به چشمت

 وارد مهـاجمين . ديگر است همين مسأله خُب. باال ي طبقه روم مي است، معلوم گفتم  كني؟ مي

 و كـرده  مشـت  را هـايش  دسـت  پمـال  ديـد  جامپي. كرد تحمل شود نمي را اين و اند شده خانه

 كـار  بـه  را وامانـده  آسـان  هـاي  تمثيـل  ايـن  ناچاري اگر گفتم": اند شده سفيد انگشتش بندهاي

 اي خانـه  كننـد  ادعـا  همزمان نفر دو كه است اين مثل. خير نه. ببر كار به درست را ها آن ببري،

. برسـد  تير هفت با ديگري كرده، غصب را خانه ها آن از يكي كه حالي در و است ها آن ملك

 حـالي  در او و داد تكان سر جدي حالتي با جامپي ".است واقعيت عين اين. است اينطوري قضيه

 واقعـاً ... راستكي ،.[مربا] Jam جم آقاي است اينطور بله،": گفت زد مي زانويش به دست با كه

 ."بده ويسكي قلپ يك حاال. است اينطور حقيقتاً و

 -بـوني  كاسـت  مسـيح،  يا گفت خود با جامپي. فشرد را ضبط ي دكمه و شد خم جامپي روي از

 از هنـوز  ايـش  حرفـه  -نـژادي  آميـز  خشـونت  اداهـاي  همـه  اين با خانم اين. بابا بكش دست ام؟

 احساسـات  كه حالي در وقت آن. چيكابوم بوم  .شد شروع آهان. شد نمي سرش چيزي موسيقي

 و سـي  و صـد  مزمور. گريه زير زد بود، ساخته جاري چشمش از را طبيعي هاي اشك مصنوعي

 سـرزميني  در را خدا سرود توان مي چگونه زد، مي بانگ ها قرن ماوراي از داوودشاه. بود هفتم

 .خواند بيگانه

: گفـت  بـود  داده تكيه تاشو تخت به را سرش بسته چشمان با نشسته زمين روي كه حالي در پمال

 بـوديم،  نشسـته  كـه  همانجـا  بابـل،  رود كنار ".بگيريم ياد بوديم مجبور مدرسه در را سرود اين"

 اي": خوانـدن  حفـظ  از كـرد  بنـا  و داد تكيه فشرد، را ضبط توقف ي دكمه... گريستيم اوه، اوه،
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 بـه  را تـو  اگر ببرد، ياد از را هايش مهارت تا وادار را راستم دست كنم، فراموشت اگر اورشليم،

 ".ندهم ترجيح را اورشليم شاديم در اگر نياورم، ياد

 و شـبانگاه  و صبحگاه سرودهاي آن. ديد خواب را مذهبيش ي مدرسه رفت، كه خواب به بعداً،

 داد شود بيدار تا داد مي تكانش كه حالي در و پريد جامپي ناگهان كه ديد مي را مزامير خواندن

 زنـده  المصـب . گـويم  مـي  را صـلدين . نمرده او. شده چه بگويم تو به بايد. ندارد اي فايده": زد

 ".است

* 

 كـه  اش زده حنـا  و پرپشـت  موهـاي  درون را هـايش  پنجـه  نشسـت،  دوزانـو  شد، بيدار بالفاصله

 موهـا  در دسـت  برهنـه،  همانطور و برد فرو خورد، مي چشم به ميانشان در سفيد تارهاي نخستين

 كرد بنا هشداري هيچ بي ناگهان وقت آن. شد تمام جامپي حرف تا خورد نمي جم و بود نشسته

 تـوي  هـم  مشـت  چنـد . زد مـي  مشـت  نيرو تمام با. جامپي هاي شانه و بازوها سينه، به زدن مشت

 همچنان بود، شده مضحك پمال توردوزي روبدوشامبر با اش قيافه كه جامپي. خواباند صورتش

 پايان كه زدنش مشت. داد مي تن و بود كرده شل را بدنش. خورد مي مشت و بود نشسته پيشش

 پيشـش  زنان نفس. است شكسته بازويش كرد احساس جامپي. بود خيس عرق از بدنش گرفت،

 .كردند سكوت دو هر. نشست

 احتيـاط  بـا  جـامپي . ليسـيد  را چپش پاي و زد پنجه او به. آمد مي نگران نظر به شد، وارد سگش

 دزدهـا  ولـي ": كـرد  تصـديق  سـر  با پمال ".شده گم كردم مي خيال": گفت بعد اندكي و جنبيد

 نـام ] Glenn[ گلـن  االن و انـد  كرده عوض را اسمش فقط. پرداختم را باج من و گرفتند تماس

  ".كنم تلفظ درست را] Sher Khan[ خان شر توانم نمي كه من. ندارد هم اشكالي. دارد
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 االن كـه  كـاري  ايـن ": كـرد  شـروع . كنـد  گفتگـو  اسـت  مايـل  كـرد  احساس جامپي بعد اندكي

 ".كردي

 ".خدا واي"

 تابسـتان  در ".باشـد  زنـدگيم  كـار  بهتـرين  شـايد  كه كردم، بار يك من كه است كاري مثل. نه"

 ضـد  تظـاهرات  يـك  بـه  خـودش  همـراه  تهديد با را "سياسي غير" و ساله بيست صلدين ،١٩٦٧

 تو خواهم مي شده، كه هم زندگيت تمام در بار يك افتاده، فيل دماغ از آقاي": بود برده جنگ

 دولـت  چـون  و بيايـد   )وقـت  وزيـر  نخسـت ( ويلسـن  هارولد بود قرار ".بياورم خودم سطح به را

 چمچـا . شـود  برپـا  تظاهراتي بود قرار كرد، مي جانبداري ويتنام در امريكا درگيري از كارگري

 آدم چگونـه  ببيـنم  خـواهم  مـي . آيـم  مي كنجكاويم حس ارضاي براي": گفت. رفت همراهش

 ".كنند مي تبديل كننده ازدحام مشتي به را خودشان باهوش، ظاهر به هاي

 خـيس  اسـتخوان  مغـز  تـا  اسـكوئير  ماركت در كنندگان تظاهر. باريد باران اقيانوس يك روز آن

 شـهرداري  هاي پله نزديكي در را خود رفتند، مي جمعيت همراه كه چمچا و جامپي. بودند شده

 كـرده  درست روس هاي قاتل مثل را خودشان كه دانشجو دو. مخصوص لژ گفت چمچا. يافتند

 چشـم  به تيره عينك پوشيده، بلند پالتوهاي و مشكي شلوار ها آن. بودند ايستاده كنارشان بودند،

 در قـبالً  كـه  بودنـد  كرده پنهان هايي فرنگي گوجه بغلشان زير كفش هاي جعبه در و بودند زده

 سـياه  درشـت  حروف با كه بودند چسبانده سفيدي كاغذ رويش و بود خورده خيس سياه جوهر

 پاسـباني  ي شـانه  به ها آن از يكي وزير، نخست رسيدن به مانده كمي. بمب بودند نوشته رويش

 ماشين در ساخته خود وزير نخست ويلسون، آقاي وقتي كنم مي خواهش. ببخشيد": گفت و زد

 پرتـاب  را هايش بمب بتواند من دوست تا بكشد پايين را شيشه بخواهيد ازش لطفاً آمد، درازش

 پرتاب مرغ تخم توانيد مي. گويم مي شما به حاال. آقا خوب بسيار هه، هه": گفت پاسبان ".كند

 هـايي  آن مثل. كنيد پرتاب ايشان به هم فرنگي گوجه توانيد مي. نيست مربوط ما به چون كنيد،

 مـا  بـه  هـم  ايـن . بمـب  ايـد  نوشته رويشان و ايد كرده سياه را رنگشان و ايد گذاشته جعبه در كه
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 اينجـا  كـه  همكارم وقت آن كنيد، پرتاب ايشان طرف به سمي چيز يك اگر ولي. نيست مربوط

 هـم  دنيـا  روزهـا  آن. خيـر  به جواني روزهاي آن ياد ".آورد مي را دخلتان تيرش هفت با ايستاده

 وقت آن. شدند سوا هم از چمچا و جامپي و خورد تكان جمعيت رسيد، كه اتومبيل... بود جوان

 كـاپوت . پريد آن كاپوت روي و رفت باال ويلسن هارولد ليموزين از و شد ظاهر جامپي ناگهان

 مـي  مـردم  شـعارهاي  ريـتم  بـا  وحشي هاي آدم مثل و پريدن پايين و باال كرد بنا جامپي و شد قُر

 :پريد

 .مين هوشي باد زنده بريم، مي جنگيم، مي

 داشـتند  و بـود  ويژه ي اداره هاي آدم از پر جمعيت كه خاطر اين به. پايين بيا: كشيد داد صلدين

 ".المصـب . بـودم  شـده  خجـالتش  باعث كه دليل اين به بيشتر ولي" آمدند، مي اتومبيل طرف به

 بلندش موهاي و خيس استخوانش مغز تا. پريد مي باالتر و باالتر داد، ادامه پريدن به جامپي ولي

 عقب صندلي روي مارسيا و ويلسن. كهن هاي سال آن ي اسطوره درون پرنده جامي. بود آشفته

 عميـق  نفـس  جـامپي  ممكـن،  ي لحظه آخرين در. مين هوشي هو، هو،. بودند شده دوال ترس از

 او نتوانستند هرگز ها آن. شد ناپديد و پريد مهربان و خيس هاي چهره درياي ميان سر با و كشيد

 نمي حرف من با هفته يك از بيشتر صلدين": آورد ياد به جامپي. كثافت هاي خوك: بگيرند را

 تير با راحت توانستند مي ها پليس آن كه باشي شده ملتفت اميدوارم گفت كرد، كه شروع و زد

 ".نكردند را كار اين اما. كنند داغانت بزنند

 خواسـتم  مي فقط": كشيد دست پمال بازوي به جامپي. بودند نشسته تخت روي هم پهلوي هنوز

 ".بود الزم ولي آمد، مي ممكن من نظر به. بم م. و. داري احساسي چه فهمم مي كه بگويم

 مي كه است همينطور ولي. ببخش مرا. من خداي": گفت چرخيد مي سويش به كه حالي در زن

 ".گويي
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دام  تلفـن . بگيرنـد  را هواپيمايي شركت ي شماره شدند موفق تا كشيد طول ساعت يك صبح مـ 

. كـرد  تلفـن  اينجـا  بـه  او آخر اصرار دقيقه پنج و بيست از پس و. بود فاجعه خبرجويان اشغال در

 كـار  به تا بود شده تربيت اي حرفه طور به كه زني صداي سيم سوي آن از -بود خودش صداي

 ي لحظـه  ايـن  در شـما  بـا  و داريـد  احساسـي  چـه  فهمـم  مـي ": گفـت  برسد، بحرانزَده هاي آدم

 بـر  پمـال  آنچـه  از اي كلمـه  آشكارا بود، شكيبا بسيار اگرچه صدا ".كنم مي همدردي دردناك

 كـنم،  دار جريحه را شما احساسات خواهم نمي. مادام ببخشيد": نداشت باور را بود آورده زبان

 آدم عـادي  مواقـع  در كـه  چمچـا  پمـال  سـرانجام  ".شـده  منفجـر  پـايي  هزار سي در هواپيما ولي

 داخـل  كرد، مي قفل خودش روي به را حمام درِ گرفت، مي اش گريه وقت هر و بود، منضبطي

 ببينيـد  كنيـد  گـوش . نزنيد ها حرف اين از ديگر. كنيد بس خدا به ترا خانم": كشيد جيغ گوشي

 چرخيـد،  جاشـي  جامپي سوي به كوبيد، تلفن دستگاه روي را گوشي سر آخر و ".گويم مي چه

 كـه  را اي قهوه و درآمد لرزه به بدنش ترس از افتاد، او چشمان و چهره حالت به چشمش تا كه

 هـا؟  اسـت  زنـده  هنوز. عوضي مارمولك": گفتن ناسزا به كرد بنا پمال. ريخت آورد مي برايش

 اتاقـك  نزديكتـرين  طـرف  به يكراست و آمده فرود اش مرده صاحب هاي بال با آسمان از البد

 آشـپزخانه  در هـا  آن ".بزنـد  تلفـن  زنش به و بياورد در را سوپرمنيش كوفتي رخت تا رفته تلفن

 مغناطيسـي  نـوار  از پمـال  چـپ  بـازوي  كنـار  كـه  افتـاد  كـارد  تعدادي به چشمش جامپي و بودند

 به باليي كه اين از قبل": داد نمي مهلت او ولي بگويد، چيزي تا كرد باز را دهانش. بود آويخته

 صـداي : كـردم  بـاور  را عوضـي  تو حرف كه احمقم چقدر من. كن گم را گورت بياورم سرت

 ".نفهميدم كه بگو را من. تلفن پشت

 كـرده  سـيار  ديسكوي به تبديل را رنگش زرد استيشن ميني عقب جامپي هفتاد، ي دهه اوايل در

 ي رفته خواب به و اي افسانه غول بزرگداشت منظورش. فين شست بود گذاشته را اسمش و بود

 هـالوي  يـك " داشـت  عـادت  چمچا كه همان بود، ،]Finn MacCool[ كول مك فين ايرلند،
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 مديترانـه  ي لهجـه  ته با كرده، تلفن و گرفته شوخيش جامپي با صلدين روزي. بخواندش "ديگر

 در را موسـيقيش  خـدمات  "شست" كه بود كرده درخواست اوناسيس جكي خانم طرف از اي،

 و خـود  سـفر  البته. بگيرد دالر هزار ده مقابل در و بدهد ارايه] Skorpios[ اسكورپيو ي جزيره

 مـي  انجـام  خصوصـي  هواپيمـاي  ي وسـيله  بـه  و بـود  مجـاني  نيـز  يونان به همكارانش از نفر پنج

 پليـد  اعمـال  آن از جاشـي،  جامپي چون اي ساده و صاف آدم سر به باليي چنين آوردن. گرفت

 روحي بحران دچار وقت آن و ".بكنم را فكرهايم تا بدهيد مهلت ساعت يك": داد جواب. بود

 رد سياسـي  داليـل  به را اوناسيس خانم دعوت جامپي و كرد تلفن بعد ساعتي صلدين وقتي. شد

 سـر  آخر. است بيهوده او با شوخي و بيند مي را شدن قديس ي دوره دارد دوستش فهميد كرد،

: بــود داده پاســخ نگــران جــامپي و ".شــوند مــي دلشكســته اوناســيس خــانم مطمئنــا": بــود گفتــه

 مـن  بخواهيـد  را راسـتش . نيسـت  شخصي وجه هيچ به مسأله بگوييد ايشان به كنم مي خواهش"

 ".پسندم مي هم خيلي را ايشان شخصاً

 مـدتي . شناسـيم  مـي  كـه  است طوالني مدتي را يكديگر همه ما انديشيد پمال رفت، جامپي وقتي

 .دهيم آزار دهه دو خاطرات با را همديگر توانيم مي حاال و. طوالني زيادي

* 

 اشتباه ي درباره راند، مي زياد سرعت با ٤.ام ي جاده در شان كهنه جي. ام كه بعدازظهر روز آن

 چنـد  هـر . بـرد  مـي  لـذت  سـرعت  از. بگيـرم  سـخت  قـدر  اين نبايد انگار انديشيد صداها گرفتن

 .نيست درست ابداً ايدئولوژيك ديدگاه از كه بود كرده اقرار شادي به هميشه خودش

 اوقـات  بيشـتر  كـه  داشـت  صـدايي  بـود،  آمـده  دنيـا  بـه  الولـيس  خانوادگي نام با كه چمچا پمال

 پارچـه  از صدايش پنداري. بود شده آن جبران براي كوشش صرف جهات بسياري از زندگيش

 پارتي سدل، صابون دار، شيرواني هاي خانه هاكي، چوب تابستاني، پودينگ روسري، توئيد، ي
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 درسـت  ارتجـاع  و بـزرگ  هـاي  سگ كليسا، در خانوادگي هاي نيمكت ها، راهبه خانگي، هاي

 هـاي  بدمسـت  صـداي  بلنـدي  بـه  دارد، نگه پايين را آن كرد مي سعي مدام كه اين با و بود شده

 كـه  جـوانتر . كنند مي پرتاب اطراف به نان قرص شبانه هاي كلوپ در كه بود اي پوشيده فراك

 مردهـاي  بعضـي  و دار مزرعـه  هاي جنتلمن صدايش، خاطر به كه بود اين زندگيش تراژدي بود

 برخـورد  كـه  حـالي  در افتادنـد،  مـي  دنبـالش  داشـت،  نفـرت  ازشـان  وجود تمام با او كه شهري

 طـور  بـه  كـه  جهـان  تغيير مدافعان و صلح براي تظاهركنندگان زيست، محيط حفاظت هواداران

 داد مي نشان كه بود همراه عميق ظني سوء با كرد، مي احساس نزديك ها آن به را خود غريزي

 فيـل  دمـاغ  از كـه  هـايي  آدم مثـل  و بود فرشتگان طرفدار شود مي چطور. نيامده خوششان او از

 يكي. رفت مي قروچه دندان پمال و آوردند مي هجوم گذشته خاطرات  كرد؟ صحبت اند افتاده

 سرنوشت بازي اين از قبل -بگو را راستش و بيا -بگيرد تصميم بود واداشته را پمال كه داليلي از

 بـه  چمچـا  كه بود برده پي و شده بيدار خواب از روز يك كه بود اين دهد، خاتمه ازدواجش به

 كشـتي  و يوركشـاير  پودينـگ  گنـد  بـوي  كه را كذايي صداي آن بلكه نبود، او عاشق وجه هيچ

 قـديمي  رؤيـاي  پرتـوان  و فـام  سرخ صداي آن داشت، مي دوست را داد مي دريايي نيروي هاي

. بـود  متضـاد  هـاي  هدف ازدواج يك اين. باشد ساكنش خواست مي وجود تمام با كه انگليس،

 .گريخت مي آن از ديگري كه بود شده كشيده چيزي آن سوي به يك هر

 يكـه  آنقـدر  اش، بيهـوده  هشـدار  بـا  احمـق  جـامپي  شـب  نصف وقت آن. نمانده زنده كس هيچ

 را راسـتش  -طريقـي  به بازي عشق و جامپي با شدن همبستر از بود نكرده فرصت كه بود خورده

 همـه  ايـن  كـه  بـاري  آخرين بزني، جا اعتماد بي را خودت نيست الزم -كننده ارضا كامال -بگو

 شـتاب  آخـرين  بـا  بنـابراين . شـد  مـي  روبـرو  زيادي چيزهاي با بايد -بود؟ كي گذراندي خوش

 بـه  شـهر  از خـارج  قيمـت  گـران  هـاي  هتـل  از يكـي  در روز چنـد  بود بهتر. گريخت مي ممكن

 زنـدگي  كمـك  بـه  مـدارا . آمـد  مـي  در بـه  لعنتي جهنمي حالت اين از دنيا شايد برسد، خودش
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 بـه . دهـم  مـي  نشـان  را طبقـاتيم  واكنش دارم دانم، مي: داد اجازه خودش به باشد، خُب. لوكس

 .كن در كونت از باد مثل را آن داري، اعتراضي هم اگر. بكنم را كارم بگذار. درك

 مرتبـه  يـك . كرد تغيير هوا وضع وقت آن. گذشت سوييندن از ساعت در مايل يكصد سرعت با

 نگـه  گـاز  پـدال  روي را پـايش . گرفـت  شديدي باران و زد برق و رعد شدند، ظاهر تيره ابرهاي

 تنهـا  واژه از پـر  دهاني با را او و مرد مي بود برش و دور كس هر. نمانده زنده كس هيچ. داشت

 مـي  كـه  كالسيك آثار محقق پدرش،. كند تف سويش به را ها آن كه نبود كسي. گذاشت مي

 و ماترك كه صدايي بود، داده او به ارث به را صدايش و بسازد تجنيس كهن يوناني به توانست

 بـود  ياب راه خلبان پدرش. خورد مي غصه پدر براي جنگ زمان در كه مادرش و بود، نفرينش

 هـاي  چـراغ  تنهـا  كـه  شـبي  ميـان  در سـرعت،  كم هواپيماي آن در بار يازده و صد بايست مي و

. كنـد  سـفر  انگلستان به آلمان از كرد، مي روشن ها افكن بمب راهنمايي براي را آن هواپيمايش

 تـرك  را او هرگـز  كـه  خـورد  قسـم  مادر بازگشت، گوشش در آك -آك پژواك آن با وقتي

 كـه  افسـردگي  آرام. خـالء  درون حتي رفت، دنبالش به هرجا بعد به آن از كه شد چنين و نكند

 كـه  وقتـي  و آورد نمـي  شـانس  پوكر بازي در پدر كه چرا قرض، درون و نيامد باز آن از هرگز

 دو هـر  كـه  بلنـد  سـاختماني  فـراز  تـا  سـرانجام  و. كرد قمار او هاي پول با كشيد، ته خودش پول

 نمـي  وقـت  هـيچ  كـه  خاطر اين به بيشتر نبخشيد، را ها آن هرگز پمال. يافتند را خود راه آخرين

 آن از هرچه كردن رد به كرد شروع وقت آن. ببخشدشان تواند نمي كه بگويد ها آن به توانست

 توانسـت  نمـي  را صـدايش  كه آنجا از و برود كالج به نشد حاضر مثالً. بود مانده وجودش در ها

 كـه  مـادرش،  و پـدر  طعـن  و لعـن  مورد كه كند گفتگو هايي ايده از واداشت را آن بدهد، تغيير

 هنـدي  يـك  بـا  و رفـت  آن، از گذشـته . گرفـت  مي قرار بودند، كرده خودكشي كارانه محافظه

 زنـدگي  خواسـت  مـي  دارد، شـباهت  هـا  آن بـه  حـد  از زيـاده  او شد معلوم چون و كرد ازدواج
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 مـرگ  ديگـر  بـار  شـود،  جدا شوهرش از بود گرفته تصميم وقتي درست و كند، رها را مشترك

 .بود جسته پيشي او از باز نيرنگ

 گذاشت نمي هايش چرخش آب ترشح كه زده، يخ هاي خوراك حامل استيشن يك از داشت

 بـه  شـروع  جـي . ام و افتـاد  پرآبي سراشيبي ميان به ناگهان كه گرفت مي سبقت ببيند را جلويش

 استيشـن  هاي چراغ به چشمش پمال و گذاشت چرخيدن بناي و شد خارج خط از كرد، لغزيدن

 ولـي  ".پايـان ": كـرد  فكـر . عزرائيـل . بودنـد  زده زل او بـه  مـرگ  ي الهـه  چشـمان  مثل كه افتاد

 عـرض  تمـام  از. شد دور استيشن راه سر از كه سرخورد و چرخيد آنقدر خود به خود اتومبيلش

 بودنـد،  نقليـه  ي وسـيله  از خـالي  آسـايي  معجـزه  طـرز  بـه  همگـي  كه جاده كشي خط سمت هر

 مـي  انتظار آنچه از كمتر صدايي با ديگري، ي درجه هشتاد و صد چرخش از پس و بود گذشته

 ساده بندي زمان با و داشت غرب به رو ديگر بار اكنون. بود كرده برخورد بندي جدول به رفت،

 .زدود مي را توفان و شد مي پديدار خورشيد واقعيت ي لوحانه

* 

 پمـال  شـب  آن. كنـد  مـي  تالفـي  را آورد مي آدم سر به زندگي كه بالهايي بودن، زنده واقعيت

 هـاي  درفـش  و بلـوط  چـوب  بـا  ديوارهـايش  كه ناهارخوري آن در لباسش، زيباترين در چمچا

 و خـورد  گوزن گوشت كريستال، و نقره ظروف از پر ميزي پشت بود، شده تزيين وسطي قرون

 فكـين  از نجـات  بـا  تـوأم  كـه  را نـوين  آغـازي  و نوشيد] Chateau Talbot[ شاتوتالبو شراب

 هـر  در خـب، ... نخسـت  ديگـري،  تولدي خواهان كه اي. نو آغازي بله. گرفت جشن بود مرگ

 شـام  تنهـايي  بـه  سـيار،  فروشندگان و ها امريكايي ي هرزه هاي نگاه زير. بود نمانده چيزي حال

 قـرار  هتـل  سـنگي  برج در كه ها، خانم شاهزاده خواب اتاق به شب اول و نوشيد شراب و خورد

 پـي  در. كنـد  تماشـا  تلويزيـون  در را قـديمي  هاي فيلم و بگيرد طوالني حمامي تا برد پناه داشت

 كـه  بلـوغش  دوران مـثالً . گيـرد  مـي  فاصـله  او از گذشـته  كـرد  مي احساس مرگ، با رويارويي

 اربابي ي خانه يك در عمو. بود گذشته] Harry Higham[ هايم هري شريرش عموي زيرنظر
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 ژنـرال  يـا ] Matthew Hopkins[ هـاپكينز  مـاتيو  بـه  زمـاني  كه كرد مي زندگي هفدهم قرن

 منبـاب  حتمـا  را اسـمش  و داشـت  تعلـق  بـود،  دورشـان  خويشـاوندان  از يكـي  كه جادوگرياب،

 بـه  بعداً كه اين براي پمال. بود گذاشته] Gremlins[ كرملينز مزاح جهت در خوفناك كوششي

 هم من كرد، زمزمه غايب جامپي به خطاب و آورد خاطر به را هايم قاضي كند، فراموش راحتي

 اسـب  پاي زير ها خيلي كه گراونر، ميدان بزرگ تظاهرات از پس. دارم را خودم ويتنام ي قصه

 انگلـيس  قضاوت تاريخ در استثنايي مورد يك بودند، كرده پرتاب سنگريزه پليس تندروي هاي

 سنگريزه داشتن جرم به را جوانان از بسياري وقت آن. شناختند قتاله آلت را سنگريزه و شد پيدا

 هـري  همين گراونر، ميدان هاي سنگريزه ي قضيه در اصلي قاضي. كردند اخراج حتي و زنداني

 كـه  جـوان  دختـر  بـراي  او با خويشاوندي ي رابطه و.) گرفت لقب اعدامي بعد به آن از كه( بود

 در مـوقتش  قصر در كه چمچا پمال حاال، و. شد اي تازه مشكل بود، راستيش دست صداي اسير

 خداحافظ. كرد مي خالص قديمي شيطان اين شر از را خودش بود، لميده نرم و گرم رختخواب

 بـراي  و رانـد  خـود  از نيـز  را مـادرش  و پـدر  اشباح. ندارم برايت زيادي وقت ديگر من. اعدامي

 .شد آماده شبح آخرين اين از رهايي

 رضـايت  احسـاس  خـودش  وجـود  از و كـرد  تماشا تلويزيون در را درآكوال فيلم نوشان كنياك

 سـالمتي  بـه  را نـاپلئون  كنياك و هستم كه همينم من بود؟ ساخته خود زني كه اين نه مگر. كرد

 آي -اي -ان لنـدن  هـال،  بريـك  ي محله در اجتماعي، روابط هيأت دفتر در. كشيد سر خودش

 تـازه ! سـالمتي  بـه . گويم مي را اين خودم. ندارم رودست كارم در و هيأتم معاون كنم، مي كار

 سـاطوريش . بـود  سـفيدها  آن از منفـي  آراي ي همه و بوديم كرده انتخاب را پوست سياه اولين

 مختلـف،  احـزاب  اعضـاي  و مجلـس  وسـاطت  رغم به آسيايي بازرگان يك پيش ي هفته! كنيد

 ورقه يك قبل سال پانزده كه بود اين جرمش. شد اخراج انگلستان در زندگي سال هجده از پس

 دادگاه در پليس آينده ي هفته! سالمتي به. بود كرده پست دير ساعت هشت و چهل را اداري ي
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 خواهـد  سـازي  پرونـده  اي نيجريـه  ي سـاله  پنجاه زن يك براي] Brickhall[ هال بريك بخش

 اند زده كتكش آنقدر قبالً خودشان كه حالي در اند، كرده متهمش جرح و ضرب ايراد به. كرد

 بـه  را كلـه  ايـن  كه است اين من كار بينيد؟ مي است، من ي كله اين! سالمتي به. شده بيحال كه

 .بكوبم ال بريك دادگاه ديوار

 .بود زنده او و مرده صلدين

 چيزهـايي . صـلدين  بگـويم  تـو  بـه  بعـداً  كه نوشتم مي چيزهايي داشتم. نوشيد هم اين سالمتي به

 مـك  مقابـل  -اسـتريت  هـاي  هـال  بريـك  در كار دفاتر بلند و جديد ساختمان ي درباره: بزرگ

 سكوت آن از چنان كاركنانش ولي. باشد صدا ضد كامال كه بودند ساخته را آن طوري. دونالد

 مـي  خوشـت  آن از حتمـا  -گذارنـد  مي عادي صداهاي نوار برايشان حاال كه بودند شده پريشان

 در مـدتي . اسـت ] Bapsy[ بپسـي  اسـمش . شناسـم  مـي  كه اي پارسي اين به راجع و -نه؟ آمد،

 هر كه زباني تنها كه است اينجا مشكلش ولي. شده ترك مرد يك عاشق و كرده زندگي آلمان

 و شـود  مـي  بهتـر  روز بـه  روز معشـوقش  آلماني كه حالي در است، آلماني كنند مي صحبت دو

 و نويسـد  مـي  شاعرانه هاي نامه برايش مرتب طرف. كرده فراموش دانسته مي هرچه تقريباً بپسي

. دانـد  نمـي  خـوب  زبـان  كنـد،  چـه  -ميرم مي عشق-دهد مي جواب ها بچه زبان به بپسي بيچاره

 گويي؟ مي چه صلدين؟ نه است، ما مال موضوع اين. ميرم مي عشق  چيست؟ نظرت

 هنـوز  كـه  دارد وجـود  قاتـل  يـك  مـن،  مسـؤوليت  تحـت  ي محلـه  در. كوچك موضوع يك و

 .ترند مسن خيلي من از قربانيانش نباش، نگران. كشد مي را ها پيرزن. نشده دستگير

 .شده تمام ما بين چيز همه. كنم تركت خواهم مي: ديگر يكي و

 مي چاق داري گفتم مي اگر. گفت شد نمي هيچ تو به. كنم گفتگو تو با توانستم نمي هرگز من

 مـي  تغيير ديدي مي آينه در كه را آنچه من ي گفته انگار. كشيدي مي فرياد ساعت يك شوي،

 كـه  ديگـران  ميـان . اسـت  شده تنگ برايت شلوارت كمر فهميدي مي خودت كه حالي در. داد
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 بود اين من گناه. داري من به نسبت نظري چه فهميدند مي ها آن و بريدي مي مرا حرف بوديم،

 نـاگزير  كه را هولناك پرسش آن. ببينم را وجودت مركز توانستم مي من. بخشيدم مي را تو كه

 .را خالي فضاي آن. كردي مي محافظت ساختگي اطمينان همه آن با

 و بـود  گرفتـه  بـاران  بـاز . گذاشـت  كنـارش  در را آن و كرد خالي را ليوانش. صلدين خداحافظ

 .كرد خاموش را چراغ و كشيد را ها پرده. كوفت مي اتاق سنگين هاي پنجره بر قطراتش

 گفت مي شوهرش به بايد كه را چيزي آخرين رفت، مي خواب به وقتي بود، لميده كه همانطور

 مـن  نيـاز . ببـرم  لـذت  هـم  مـن  ايـن  به. نداشتي توجه من به هرگز رختخواب در": آورد خاطر به

 خـب، . خـواهي  مـي  خـدمتكار  بلكه معشوقه، نه تو فهميدم آخرش. نداشت اهميتي برايت هرگز

 ".بخواب راحت هستي كه همانجا حاال

 رو چيز همه": گفت. بود كرده پر را خواب فضاي اش چهره. ديد را صلدين خواب در وقت آن

 درعـين  و درخشـان . بـود  جالبي فرهنگ. شود مي بسته رويش به درها تمدن، اين. است پايان به

 تـا . بگيـريم  جشـن  را آن توانيم مي وقتي تا بايد. بود جهان شكوه. مسيحي و آدمخوار. پليد حال

 ".صبح

 مـي  آنچـه  بـازگفتن  دانسـت  مـي  اگرچـه . نبـود  همداسـتان  او بـا  نيز رؤيا عالم در حتي پمال ولي

 .حاال هم آن. است بيهوده انديشيد

 * 

 كافـه  ،]Shaandaar[ شاندار به كرد، بيرونش خانه از چمچا پمال كه اين از بعد جاشي، جامپي

 ببينـد  كنـد  فكر خوب تا نشست ميزي پشت و رفت استريت هاي هال بريك در صفيان آقاي ي

 داشـت  كـه  چاقي خانم جز به و بود خلوت هنوز كافه. نه يا است بوده ديوانگي كرده كه كاري

 چـاي  كـه  دوزي پيـراهن  عرب كارگر دو خريد، مي] jalebi[ جالبي و برقي ي بسته جعبه يك
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 شـيريني  فـروش  و خريد هنوز كه دوراني ي بازمانده لهستاني، مسن زن يك و خوردند مي چالو

 اي گوشه در روز هر زن. شد نمي ديده كافه در ديگري كس بود، ها يهودي دست در آبنبات و

 وارد كـه  كس هر به و خورد مي شير ليوان يك و پوري يك سبزي، ساموساي دو و نشست مي

 آيـد،  نمـي  گيـرت  گوشـت  وقتـي  ": كـه  آيد مي آنجا به اين براي كرد مي اعالم شد، مي كافه

 راضـي  دوم ي درجـه  هـاي  بهتـرين  ايـن  بـه  بايـد  آدم روزهـا  اين و است، كافه همين جا بهترين

 برهنـه  هـاي  سـينه  بـا  را سر چند و اي افسانه زني كه مهيبي نقاشي زير اش قهوه با جامپي ".باشد

 رنـگ  بـه  نقاشـي . پوشـاند  مي را هايش سينه نوك حريرگون ابر تكه چند. نشست داد، مي نشان

 كـرد  احسـاس  بـود،  خلـوت  سـرش  هنوز كه صفيان آقاي. بود طاليي و نئون سبز صورتي، هاي

 .است پكر خيلي جامپي

 به مملكت اين در مگر آوردي؟ من ي كافه به را بدت هواي و آب چرا. جامپي حضرت سالم"

 "ندارد؟ وجود ابر كافي قدر

 را كوچكش سفيد كاله شب معمول طبق صفيان. شد سرخ جامپي آمد، پيشش صفيان كه همين

 مـردي  صـفيان  محمـد . بست مي حنا مكه اخير زيارت از بعد را سبيلش بي ريش و داشت سر به

 حـال  عـين  در و تـرين  خداشـناس  از و داشـت  اي برآمـده  شـكم  و كلفت بازوهاي كه بود ستبر

 را قـديمي  خويشـاوندي  حكـم  جاشـي  بـراي . يافـت  تـوان  مـي  كه بود مؤمنيني ترين غيرفناتيك

 "است؟ كم ام تخته يك من تو نظر به عمو، راستي": گفت رسيد ميزش به كه صفيان. داشت

 "بياوري؟ در پول اي توانسته حاال تا": پرسيد صفيان

 ".عموجان نه"

 "فروشي؟ دست مشروب، صادرات؟ -واردات اي؟ كرده تجارت كار حاال تا"

 ".آورم نمي در سر ارقام و اعداد از من"
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 "هستند؟ كجا ات خانواده  اعضاي"

 ".هستم تنها خودم عمو، ندارم فاميل من"

 وضـع  ايـن  در را تـو  كـه  كنـي  مـي  مسـالت  خداونـد  از مـدام  تنهاييـت  و خلـوت  در حتما پس"

 ".كند راهنمايي

 ".نيستم مسالت و دعا اهل من. عمو داني مي بهتر كه تو"

 ".كني مي را فكرش كه آن از بيش حتي. خلي برگرد برو بي پس": گرفت نتيجه صفيان

 ".دارين لطف واقعاً. جان عمو متشكرم": گفت و نوشيد را اش قهوه ي جرعه آخرين جامپي

 اش غمـزده  ي چهـره  رغـم  علـي  جامپي، در است، نهفته طنزش در كه مهري دانست مي صفيان

 بـه  چهارخانـه  باراني كه اي آسيايي آبي چشم و سفيدپوست مرد به خطاب و است گذاشته تأثير

 جانسـون  حنيف آقاي": گفت بود شده وارد تازه و داشت تن به فراخ هاي شانه و زنده رنگهاي

]Hanif Johnson [محـل  بچه و زرنگ وكيلي كه جانسون ".كن حل را ما معماي و اينجا بيا 

 مـي  تو": گفت صفيان. رفت جامپي سوي به و كرد بش و خوش صفيان زيباي دخترهاي با بود،

 بـه  كـه  پـول  خـورد،  نمـي  كـه  مشـروب . شود نمي سرم كه من است؟ آدمي جور چه اين فهمي

 بـراي  گيـرد،  نمـي  زن و شـده  سـالش  چهـل . ندارد بيشتر پيراهن تا دو و است مرض مثل نظرش

 باد با گذشته، ها اين از و دهد، مي درس رزمي هنرهاي ورزشي مركز در حقوق چندرغاز ماهي

 ايماني كمترين كه حالي در كند، مي رفتار طريقت پيران يا ها ريشي مثل و كند مي زندگي هوا

 بـا  را هـا  ايـن  ي همـه . نيست مستقيم صراطي هيچ به كه حالي در برده، رازي به پي ظاهراً. ندارد

 ".بگو را نتيجه و بزن جمع كالجش تحصيالت
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 حيرتـي  بـا  صـفيان  ".شنود مي صداهايي او": گفت و زد جامپي ي شانه به مشتي جانسون حنيف

 از يـا  آسـمان،  از تلفـن؟  از كجـا؟  از صـدا ! بگـو  پس صدا؟": كرد باز را هايش دست ساختگي

 "كرده؟ قايم كتش داخل كه سوني واكمن

 كاغـذ  ورق يـك  ميزش روي باال ي طبقه. دروني صداهاي": داد جواب جدي ي قيافه با حنيف

 ".است خون جوي عنوانش و شده نوشته ابياتي رويش كه است

 از بالفاصـله  كه حنيف به خطاب و پريد جا از انداخت مي را خاليش فنجان كه حالي در جامپي

 صـفيان  آره": داد ادامـه  حنيـف  و ".كشـمت  مـي ": زد فريـاد  پريد، مي طرف آن به سالن وسط

 خيلـي  كه باشيد مراقبشان كنيد، رفتار محترمانه ايشان با. داريم شاعر يك ميانمان در ما صاحب،

 جـوي  چـون  انسانيت. آب جريان ي مثابه به يا و است رودخانه خيابان گويند مي ايشان. ظريفند

 جـامپي  كـه  حالي در و بريد را حرفش "...آدمي هر همينطور. شاعر منظور است اين. است خون

 زد مـي  سرخي به غضب از جامپي ي چهره. دويد نفره هشت ميز يك پشت به بود كرده دنبالش

 اتـوك  "نيسـت؟  جـاري  خون جوي هايمان بدن در مگر": داد مي تكان بال چون را بازوانش و

 لب بر كف خون از كه بينم مي را تير رود گويي رومي، مرد آن چون": بود گفته كنجكاو پاول

 خـودم  از چيزي آن از بايد. كرد احيا را استعاره اين بايد بود گفته خود با جاشي جامپي ".آورده

 ".كن بس خدا به را تو. است تجاوز مثل كارت اين": گفت حنيف به ملتمسانه. بسازم

 مثـل ... ولـي  آينـد،  مـي  بيـرون  از شـنود،  مـي  آدم كـه  صـداهايي ": گفت فكورانه كافه صاحب

 چنـين  شـنيدن  بـا  ولـي . ويتينگتـون  بـود؟  چـي  اسـمش . داشـت  گربـه  كه مردي آن يا ژاندارك

 نـه  اسـت،  مشـهور  نـه  كـه  يكي اين. رسد مي ثروت به الاقل يا شود، مي معروف آدم صداهايي

 ".پولدار

 ".تسليم. است بس": گفت زد مي لبخند اراده بي و برد مي باال را بازوهايش كه حالي در جامپي
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 و ميشـال  دخترهـايش،  و خـانم  و صـفيان  آقـاي  هـاي  كوشـش  ي همه رغم علي بعد، روز سه تا

 بيشـتر ": گفـت  مـي  صفيان. نبود خودش انگار جامپي وكيل، جانسون حنيف همينطور و آناهيتا،

 تعـاوني  دفـاتر  جوانان، كلوپ به. بود كارهايش دنبال هميشه مثل ".جامپي تا است) خپل( دامپي

 و گشـت  يا خاص، هاي روزنامه فروش يا نشريات پخش براي ها خيابان و بود آن عضو كه فيلم

 .كرد مي سنگيني هايش قدم رفت، مي راهش به كه همانطور ولي رفت، مي گذار

 جاشـي  آقاي لطفاً. جاشي جمشيد آقاي": گفت انگليسي اَشراف و اعيان ي لهجه تقليد با آناهيتا

 ".است خصوصي كنند، صحبت تلفن با

 گـوش  زيـر  و افكنـد  تراويـد  مـي  جاشـي  ي چهره از كه اي شادي به نگاهي نيم صفيان، پدرش

 ".نيست دروني لحاظ هيچ از بشنود دارد دوست پسره اين كه صدايي خانم،": كرد زمزمه زنش

* 

 و تـر  چنـان  و ژرف مالطفتـي  ناپـذير،  پايـان  ذوقـي  و شـوق  با عشقبازي، روز شبانه هفت از پس

 و پمـال  ميـان  غيـرممكن  چيـز  آن است، شده اختراع االن همين رسمش و راه پنداري كه تازگي

 برهنـه  و گذاشـتند  درجـه  آخـرين  روي را اتـاق  شـوفاژ  روز شبانه هفت. پيوست وقوع به جاشي

 حـاره  منـاطق  معشـوق  و عاشق جنوب، در آفتابي و گرمسير كشوري در كردند وانمود و ماندند

 تولـد  از پـس  هرگـز  گفـت  پمال به كرد، مي رفتار پا و دست بي ها زن با هميشه كه جمشيد. اند

 دسـت  او بـه  شـگرفي  احسـاس  چنين آموخت، را سواري دوچرخه سرانجام كه سالگيش هجده

 خـراب  را چيـز  همـه  مبادا ترسيد شدند، خارج دهانش از ها واژه كه اين محض به و است نداده

 ناسـزا  دانشـجويي،  دوران پرپري ي دوچرخه با زندگيش بزرگ عشق سنجش حتما. باشد كرده

 خـاطر  بـه  او از و بوسـيد  را هـايش  لـب  پمـال  زيـرا  بـود،  بيهـوده  نگراني ولي. شد خواهد شمرده

 بـرد  پي كه بود مرحله اين در. كرد تشكر است گفته زني به مردي حال به تا كه چيزي زيباترين
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 مثل امن. كرد امنيت احساس حقيقتاً زندگي در بار نخستين براي و بود نخواهد غلط بكند هرچه

 .داشت را احساس همين هم چمچا پمال و  دارد، دوستش كسي كه آدمي مثل خانه، يك

 بـي  خـواب  از را دو آن كنـد  بـاز  را خانـه  درِ خواسـت  مـي  كـه  كسـي  صـداي  شـب  هفتمين در

 كـه  جـامپي  ".اسـت  هـاكي  چـوب  يـك  تخت زير": كرد زمزمه وحشتزده پمال. پراند رؤيايشان

 ".آيـم  مـي  تـو  بـا  هـم  مـن ": گفـت  پمال ".بده من به را آن": گفت آهسته بود ترسيده همانقدر

 روبدوشـامبرهاي  كـه  حـالي  در دو هـر  سـر  آخـر  ".وجـه  هـيچ  بـه . خيـر  نـه ": داد جواب جامپي

 هـيچ  هرچند رفتند، پايين ها پله از آهسته دست در هاكي چوب داشتند، تن به را پمال توردوزي

 افتـاده  فكـر  ايـن  به ديد پمال. ببرند كار به را چوب كه كردند نمي رشادت احساس چندان يك

 برگرديد زود": گويد مي كه تير هفت با مردي چه؟ باشد داشته تير هفت مرده اين اگر كه است

 .كرد روشن را چراغ كسي. رسيدند ها پله پايين به دو آن "...باال ي طبقه

 ممكن شتاب آخرين با و انداختند زمين بر را هاكي چوب كشيدند، فرياد همزمان جامپي و پمال

 يك پنداري كه بود ايستاده موجودي همكف ورودي درِ حال، همان در. دويدند باال ي طبقه به

 ورودي درِ ي شيشه. آمده بيرون شب نيمه از بعد تلويزيوني هاي فيلم يا كابوس درون از راست

 بـود  كرده فراموش كه بود هيجان و شور دستخوش چنان پمال. (كند باز را قفل تا بود شكسته را

 بـا  پرمـو،  نهايـت  بـي  بـود  موجودي. بود خون و يخ گل، به آغشته سراپا و.) بياندازد را در كلون

 بازوهـاي  بـود،  پوشـيده  بـز  پشـم  از كه مردانه اي باالتنه آسا، غول بزي مانند هايي سم و ها ساق

 تـه  و كثافـت  و چرك از پوشيده و ماند مي انسان سر به شاخش، دو از گذشته كه سري و انسان

 نقش و داد دست از را تعادلش شد تنها كه همين ممكن غير موجود آن. بود درآمده هم ريشش

 .شد زمين

 بـازوان  ميـان  در چمچـا  پمال خانم صلدين، كمينگاه در يعني منزل، ي طبقه باالترين در باال، آن

. نـدارد  حقيقـت . نـه ": كشـيد  مـي  فريـاد  و گريسـت  مـي  دل ته از و پيچيد مي خود به معشوقش
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 ي بيـوه  مـن  گـويم؟  مـي  چـه  شنوي مي. نمانده زنده كسي. شده نابود هواپيما انفجار در شوهرم

 ".مرده المصبش شوهر كه زني. هستم چمچا

  

  

 

٥ 

  

  

 از ترسـش . شد خدا از وحشت دستخوش ديگر بار لندن، مقصد به قطاري در فرشته، جبرئيل اي

 از و كنـد  مجـازات  ايمانش دادن دست از براي را او خواهد مي خدا كرد مي گمان كه بود اين

 مـي  وحشـت  بـود  او جـاي  بـه  هـم  ديگري كس هر. كشيد مي جنون به رفته رفته كارش رو اين

 قطـار  موتـور  بـه  پشـت  و بـود  نشسـته  هـا  غيرسيگاري ي ويژه يك درجه ي كوپه يك در. كرد

 پايين سرش روي را تريلبي كاله جبرئيل. بود نشسته روبرو ديگري شخص بدبختانه زيرا داشت،

. افتـاد  هـراس  بـه  ناگهـان  و بـرد  فـرو  قرمز آستر گاباردين هاي جيب ته را هايش مشت و كشيد

 نداشـت،  ايمان آن وجود به نسبت ديگر كه نيرويي دخالت با هم آن حواس، اختالل از وحشت

 قـادر  كـه  يافت مي شدت چنان شود، مبدل واهي ي فرشته آن به جنون حال در كه اين از ترس

 دگرديسـي  هـا،  معجزه براي ديگري توضيح چه وجود، اين با. بينديشد آن به طوالني مدتي نبود

 خـارج  حـال  دو از": انديشـيد  و لرزيـد  سـكوت  در يافـت؟  تـوان  مـي  اخير روزهاي اشباح و ها

 كـرده  عـوض  را چيـز  همـه  قـانون  و رفتـه  كسي -ب. ام داده دست از را عقلم من -الف نيست،

 ".است
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 بخشـي  اطمينـان  نحـو  بـه  آسا معجزه امور قطار، ي كوپه نرم و گرم ي پيله در اكنون خوشبختانه

 و افتـاده  كار از اش شانه باالي ي مطالعه چراغ ساييده، صندلي هاي دسته عالوه به بودند، غايب

 مـدور  كوچـك  هاي عالمت. شد مي گوشزد مقررات اجراي لزوم جابجا و بود خالي آينه قاب

 زنجيـر  از مـورد  بـي  ي استفاده آگهي يك كردند، مي ممنوع را دخانيات استعمال سفيد و قرمز

 را پنجـره  كـردن  بـاز  مجـاز  مقدار ديگري عاليم و شمرد، مي مجازات قابل را اضطراري توقف

 دلـش  مقررات ساير اعالن و ممنوعيت عالمت چند وجود نيز توالت به ورود موقع. داد مي نشان

 او بـه  و بريـد  مـي  هاللـي  را هـا  بلـيط  ته كه كوچكش دستگاه با كنترل مأمور وقتي. كرد شاد را

 كه طوري به بود، كرده آرام اي اندازه تا را جبرئيل قانون تظاهرات شد، وارد بخشيد، مي اعتبار

 مـرگ  چنگال از و آورده رو او به اقبال. كرد منطقي داليل ي ارايه به شروع بهتري ي روحيه با

 هـاي  رشـته  توانسـت  مـي  ظـاهراً  اش، بهبـودي  پـي  در حـاال  و بـود،  گريخته آن خاص هذيان و

 خـود  بـراي  واقعه اين از قبل كه اي تازه زندگي جديدش، قديم زندگي يعني -قديمش زندگي

 مـيش  و گـرگ  ي ناحيـه  از را او قطـار  هرچـه . گيرد دست در دوباره را -بود كرده ريزي طرح

 پـيش  قابليـت  كـه  مـوازي  آهـن  خطـوط  آن مسير در و برد، مي دورتر ناگزيرش اسارت و فرود

 وي بـر  عظـيم  شهر آن جادويي كشش كرد مي احساس رفت، مي پيش بود، آور شادي بينيشان

 امـور  تجديد قبول در كه استعدادي. گردد مي باز اميدوارش و ديرين خصلت و افتد مي كارگر

 مـي  رخ ديگـر  بـار  داد، مي خودنمايي مجال آينده به و داشت گذشته هاي سختي بردن ياد از و

 اش چهـره  كه طوري به نشست، مقابل هاي صندلي از يكي روي و پريد صندليش روي از. نمود

 مـي  كـه  لنـدني . داشـت  اهميتـي  چـه  ولـي  نبـود،  كنارش در پنجره ديگر اگرچه. بود لندن به رو

 ."لويا اله": كرد آواز بلند بانگ به را نامش. داشت جاي ذهنش در خواست

 ي واژه بـا  لويـا  آلـه  لفـظ  بـه  اسـتناد ] بـرادر  لويـا  الـه ": كرد تأييد را حرفش كوپه ديگر مسافر و

Alleluia و عزيـز  آقـاي ) پرستم مي را او( هوسانا ،.[م. است "خداوند باد ستايش" معني به كه 

 ".آمين
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 بوديـد  گفته شما اگر مثالً. است نام بي كامال من ايمان كه كنم اضافه بايد": داد ادامه غريبه مرد

 .اهللا الي دادم مي جواب گلو ته از من اله، ال

 را همسـفرش  الي غيرعادي نام تلفظ در توجهي بي و كوپه در مكان تغيير كه شد متوجه جبرئيل

 در مـرد . اسـت  شـده  تلقـي  دينـدار  آدمـي  سوي از آشنايي افتتاح در كوشش و انداخته اشتباه به

 مـن ": گفت داد مي جبرئيل به و آورد مي بيرون كروكوديلش پوست كيف از كارتي كه حالي

 بـه  اكبرشـاه  كـه  هسـتم  اي جهـاني  ايمـان  پيـرو  شخصاً. هستم]John Maslama[ مسلمه جان

 ".است كُرات موسيقي خداوند من ي عقيده به. آورد ارمغان

 سـاكت  كـه  ايـن  جـز  جبرئيـل  و ايسـتد  نمي باز گفتار از ها زودي اين به مسلمه آقاي بود معلوم

 از ديگـر  طـرف  از. نداشت اي چاره دهد فرا گوش كلمات تاب و پرآب جريان اين به و بنشيند

 بـه . باشـد  رفتـارش  مراقـب  بـود  بهتـر  بـود،  دار هيكل اي حرفه گيران كشتي مانند يارو كه آنجا

 همـين  تـا  كـه  پرتـويي  همان. داد مي تشخيص را واقعي ايمان پرتوي چشمانش در فرشته عالوه،

 .بود ديده خودش چشمان در تراشي ريش ي آينه در صورت اصالح هنگام روز هر اواخر

 خصـوص  بـه . آقـا  ام بوده موفق كارم در من": داد مي پز آكسفورديش خوش ي لهجه با مسلمه

 ايـن  در هم آن. ام بوده موفق اي استثنايي طور به كه بگويم بايد. پوست اي قهوه آدم يك براي

 بـود  خـوك  ران شبيه كه دستي گوياي ولي ضعيف حركت با ".كه هستيد متوجه. زمانه و دوره

 طالي ساعت دوز، دست راه راه ي جليقه و شلوار و كت: كرد اشاره قيمتش گران هاي لباس به

 هـاي  سردسـت  تكمـه  و مخصـوص  سنجاق با ابريشمي كراوات ايتاليايي، هاي كفش زنجيردار،

 يـك  ي برازنده كه هايي لباس اين فراز بر. بود شده نصب سفيدش هاي مچ به كه نشاني جواهر

 زير. بود زده عقب صاف را پرپشتش موهاي كه داشت قرار بزرگ بسيار سري بود، انگليسي لرد
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 گذاشـته  تـأثير  جبرئيل بر ابتدا همان از كه شد مي ديده آتشين چشماني بلندش و پرپشت ابروان

 ابتـدا  گفـت،  مـي  كـه  اينطـور  ".اسـت  شيك بسيار": گفت داد مي پاسخي بايد كه جبرئيل. بود

 آورده دسـت  بـه  "آشـنا  شـيطان  آن موسـيقي، " مانند تبليغاتي شعارهاي ساختن راه از را ثروتش

 .بود

 وسوسـه  بـه  را مردهـا  و كرد مي تشويق براق ماتيك و زير لباس خريد به را ها زن كه شعارهايي

 كلـوپ  مالـك  عـالوه  بـه . داشـت  فروشـي  صفحه هاي مغازه شهر سرتاسر در حاال. انداخت مي

 او. كـرد  مـي  مغـرورش  و شـاد  كـه  بـود  موسيقي آالت فروشگاه يك و گرم موم موفق ي شبانه

 دسـته  دسـته  چنـان  مـردم . آقا نمانده آنجا چيز هيچ ديگر ولي": بود گويان اصل و االصل هندي

 بـه ": بـود  شـده  موفـق  زود خيلي او ولي ".نيست كافي قدر به هواپيما ديگر كه شوند مي خارج

 بـه  نسـبت  كـه  كـنم  مـي  اقـرار . آقـا  روم مـي  كليسـا  به يكشنبه هر من. بود متعال خداوند كمك

 مـي  جـا  از سـقف  كـه  خـوانم  مـي  بلنـد  آنقدر و دارم خاصي ي عالقه انگليس مذهبي آوازهاي

 ".پرد

. رسـيد  پايـان  بـه  بچـه  دوجـين  يك و زن يك وجود ي درباره كوتاهي شرح با اتوبيوگرافي اين

 فـاش  را رازش خواست مي تازه مسلمه اما شود، ساكت بود اميدوار. گفت تبريك او به جبرئيل

. بگوييـد  چيـزي  خودتان به راجع شما نيست احتياجي": كرد شروع صميمي و شاد لحني با. كند

 خـط  روي را شخصـيتي  چنـين  نـدارد  انتظـار  آدم اگرچه. شناسم مي را شما من كه است طبيعي

 بـه  مـن  ولي": نهاد بينيش كنار را انگشتش و زد چشمك لبخندزنان ".ببيند ويكتوريا -ايستبورن

 ".ابداً. بشوم كسي آسايش مخلّ ندارم خوش و گذارم مي احترام خصوصي زندگي

 تكـان  سـر  سـنگيني  به مرد "هستم؟ كه من من؟": گفت اراده بي كه شد شگفتزده چنان جبرئيل

 كـه  اسـت  سـؤالي  ايـن  مـن  ي عقيده به بله،": خورد تكان نرم هاي شاخك مانند ابروانش و داد

 شخص وقتي. اخالقي هاي آدم براي هم آن. آقا است بدي ي زمانه و دوره. دارد جايزه جوابش

 يـا  است خوب آدمي يك كه ببرد پي تواند مي چگونه ندارد، اطمينان جوهرش و اصل به نسبت
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 مسلمه اينجا در ".دهم مي پاسخ ايمانم با خود هاي پرسش به من. كردم تان خسته انگار ولي. بد

 آقـاي  همـان  زيـرا  نداريد، ترديدي هويتتان به نسبت كه شما گذشته اين از": نگريست سقف به

 ويـدئوي  كنم، اضافه بايد متأسفانه و سينما ي ستاره. هستيد اي افسانه و مشهور ي فرشته جبرئيل

 شما چراي و چون بي و قديمي ستايشگران از همگي همسرم و من و فرزند دوازده هر. غيرمجاز

 .گرفت دست در را جبرئيل راست دست مرتبه يك و ".هستيم مقدس قهرمانان نقش در

 تمايـل  وجـود  وحـدت  ي نظريـه  بـه  كه آنجا از شخصاً": داد ادامه رعدآسايش صداي با مسلمه

 اقسـام  و انـواع  نمايش به زيرا. عالقمندم شما كار به شمارد، مي محترم را خدايان ي همه و دارم

 ملـل  سازمان تنه يك. هستيد آسمان ائتالف كماني رنگين مثل شما آقا. ايد كرده اهتمام خدايان

 داشت رفته رفته ".بگويم درود شما به بگذاريد. ايد آينده شما خالصه. ايد كرده داير را خدايان

 ي ويـژه  فكـر  طـرز  ابراز ي مرحله از هنوز كه اين با و پراكند مي را ديوانگي بروبرگرد بي بوي

 مـي  در تـا  را خـودش  ي فاصـله  مشـوش  هاي نگاه با و بود نگران جبرئيل بود، نشده خارج خود

 جز چيزي نام آن بخوانيم، نامي هر به را او كه باورم اين بر من": گفت مي داشت مسلمه. سنجيد

 ".كند مي مخفي را واقعي نام كه عالمتي فرشته، آقاي بله. بود نخواهد رمز عالمت يا كد يك

 او جـاي  بـه  نكـرد،  كوششـي  خـود  يـأس  پوشاندن در كه مسلمه و ماند ساكت همانطور جبرئيل

 نكرده اشتباه فهميد جبرئيل وقت آن و "چيست؟ واقعي نام آن بپرسيد خواهيد مي حتما": گفت

 است ساختگي آنقدر هم اتوبيوگرافيش حتما. برد مي سنگ پاره كلي به عقلش ياور اين و است

 بودند، حركت در ها داستان و ها قصه گذاشت مي پا كجا هر به كه افتاد فكر اين به. ايمانش كه

 تقصـير ": كـرد  متهم را خودش. انسانند كردند مي وانمود آدميزاد ماسك پشت كه هايي داستان

 ي گوشـه  كـدام  از حراف زنجيري اين داند مي خدا كه ترسيدم ديوانگي از آنقدر. است خودم

 ".آمد سراغم به و آورد در سر تاريك
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 كنـي  مـي  ادعا! متظاهر دروغگو، شارالتان،! داني نمي تو": زد فرياد و پريد جا از مسلمه ناگهان

 ممكـن  چطـور . دانـي  نمـي  وقـت  آن و هسـتي  خدا يك و هزار تجسم و سينما جاودان ي ستاره

 وقـت  آن و بـدانم،  را چيزهـا  ايـن ] Essequibo[ بو كي اسه در بارتيكا فقير پسر من، كه است

 "!تو بر تف! قالبي نداند؟ را ها آن فرشته جبرئيل

 از ماندن امان در براي جبرئيل و بود كرده پر را فضا ي همه تقريباً مسلمه ولي برخاست، جبرئيل

 افكنده كناري به را خاكستري تريلبي كاله و چرخيدند مي بادي آسياب چون كه بازوانش خطر

 پنـداري  مانـد،  بـاز  مسـلمه  دهـان  مرتبه يك وقت آن. شد متمايل طرف يك به سختي به بودند،

 .كرد صدا دنگ زانوانش و افتاد زانو به منجمد لحظه چند از پس و شد كوچك اينچ چندين

 التمـاس  بـه  ديوانـه  مـرد  امـا  گـردد؟  مي من كاله پي دارد؟ كار چه پايين آن. برد ماتش جبرئيل

 خواهيـد  شـما  كـه  نداشـتم  ترديدي هرگز من": گفت مي. كرد مي بخشش تقاضاي و بود افتاده

 و گـرم  نـوري  كـه  ديـد  جبرئيل و شد تونلي وارد قطار ".ببخشد را پا و دست بي من خشم. آمد

 شيشه در بعد. است كرده شان احاطه شد، مي ساطع سرش پس در درست اي نقطه از كه طاليي

 .ديد را سرش دور نوراني ي هاله انعكاس در ي

 برگزيـده  كه دانستم مي زندگيم طول تمام در من آقا": رفت مي ور كفشش بند با داشت مسلمه

 مـي  نظـر  بـه  آميـز  تهديـد  پيش لحظه چند كه نمود مي عاجزانه قدر همان لحنش حاال ".ام شده

 لوله كرد بنا و آورد در را راستش پاي كفش ".دانستم مي بارتيكا، در بودم، كه هم بچه": رسيد

 اول نگـاه  در پـايش . آورد در هـم  را جورابش ".بود شده داده عالمتي": گفت. جورابش كردن

 بـاز . شـمرد  انگشـت  شـش  و كـرد  شمارش به شروع جبرئيل وقت آن. بود بزرگ بسيار و عادي

 در ترديـدي  هـيچ  مـن  و اسـت،  همينطـور  هـم  پايم آن": گفت غرور با مسلمه. بود همان شمرد،

 انگشـت  كـرد  مي خيال بود، كرده منصوب خدا ياوري سمت به را خود او ".ام نداشته آن معني

 ايـن  معنـوي  زندگي شود مي معلوم انديشيد فرشته جبرئيل. است كيهاني موجود يك پاي ششم

 .دارند ايمان خدا به كنند مي ادعا مردم درون در ديو همه اين. لنگد مي پايش يك هم كره
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 جان": گفت هندي هاي فيلم ژست بهترين با. گرفت تصميمي جبرئيل و شد خارج تونل از قطار

 ".شو بلند مسلمه. شو بلند انگشتي شش

 جويـده  جويـده  رفـت،  مي ور انگشتانش با و بود انداخته پايين را سرش كه حالي در. ايستاد مرد

 يـا  نـابود : شـويم  مـي  چطـور  آخـرش  هـا  آدم مـا . آقـا  اسـت  اين بدانم خواهم مي آنچه": گفت

 "ايد؟ بازگشته چه براي شما رستگار؟

 هـا  واقعيـت . اسـت  قضـاوت  غرض": داد جواب سرانجام و كرد را فكرهايش سرعت به جبرئيل

 شود، مي محاكمه انسان نوع اينجا در. گيرد قرار خود جاي در منفي و مثبت و شود سنجيده بايد

 دقيقي هاي ارزيابي. است آن گواه تاريخ. ندارد درخشاني ي سابقه كه است عليهي مدعي اين و

 خواهـد  اعـالم  چيـز  همه رسيد كه وقتش. نشده صادر رأيي هنوز حاضر حال در. شود انجام بايد

 واجـب  حياتي و امنيتي داليل به رازپوشي اين. نشود برمال من حضور است بهتر زمان آن تا. شد

 .بود آمده خوشش خودش از. گذاشت سرش را كالهش ".است

 اسـرار  بـه  كـه  هسـتم  آدمي من. كنيد حساب من روي": داد مي تكان سر شدت با داشت مسلمه

 ".بودم گفته كه هم قبالً. گزارم مي احترام رازداري و اشخاص

 همانطور و پريد بيرون كوپه از كرد مي تعقيبش ديوانه مرد مذهبي آوازهاي كه حالي در جبرئيل

 مريـد  ظاهراً "!لويا آله! لويا آله": شنيد مي را مسلمه صداي هنوز دويد، مي قطار ته سمت به كه

 .خواند مي را هندل مسيح از هايي بخش جديدش

 بـود  يكـي  درجـه  ي كوپه هم قطار ته در خوشبختانه و نكرد تعقيب را جبرئيل كسي حال هر در

 دور چهارتا چهارتا را رنگ نارنجي راحت هاي صندلي. بود شده تزيين زيبا و شاد طرحي با كه

 را كالهـش  و زد مي نفس نفس كه حالي در و نشست پنجره نزديك جبرئيل. بودند چيده ميزها

 ي هالـه  انكارناپذير واقعيت شده طور هر خواست مي. ماند خيره لندن سمت به بود كشيده پايين
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 وضـع  خُـل  ي مسـلمه  جـان  آن شـر  از تـازه  باشد هرچه. شد نمي موفق اما كند، درك را نوراني

 سررسـيدن . گذاشـت  نمي باقي تفكر مجال كن لويا آله نزديك ديدار هيجان و بود شده راحت

 ظـاهراً  و بـود  نشسـته  اش پرنـده  بخاراي قالي روي. كرد پريشانش پنجره كنار مرچنت ركا خانم

 بـه  رسـيده  پايـان  به اش برنامه كه تلويزيوني مانند انگلستان شد مي موجب كه بيرون برف توفان

 اميـد  كـرد  احسـاس  جبرئيـل  و داد تكـان  سويش به دستي ركا. نداشت وي بر تأثيري بيايد، نظر

 لـرزش  از كوشـيد  و نهـاد  هـم  بـر  را ديـدگانش  پرنده ي قاليچه روي مكافات. گويد مي تركش

 .كند جلوگيري بدنش

* 

 درخشـيد  مـي  پرسـتش  درونـي  نـور  از شـان  چهره كه نوجوان دختران كالس به خطاب كُن الي

 كوهنـوردان  كه افتد مي اتفاق بسيار هيماليا، بلند هاي كوه در. چيست شبح دانم مي من": گفت

 قلـه  تـا  كه آنان غمگينتر و مغرورتر ارواح يا و اند نرسيده قله به هرگز كه كوهنورداني ارواح را

 ".كنند مي همراهي اند، رفته ميان از بازگشت هنگام و رسيده

 برفي ي تيره ابرهاي مابين. نشست مي پارك ي برهنه و بلند درختان و زمين روي بر برف بيرون

 را آدم كـه  گرفتـه  مـه  و باريـك  نـوري . بود درآمده كثيفي زرد رنگ به نور سفيدپوش، شهر و

 در باال، آن آورد، مي ياد به الي آنجا، ولي. برود فرو رؤيا عالم به گذاشت نمي و كرد مي كسل

 مـي  انـداز  طنين موسيقي چون پنداري كه بود شفاف و پاك چنان نور متري، هزار هشت ارتفاع

 كـرد،  نمـي  پـرواز  چيـز  هـيچ  اينجا در. بود زميني و مسطح هم نور مسطح، زمين روي اينجا. شد

  .شد مي تاريك زودي به هوا. خواند نمي اي پرنده و پژمردند مي مرداب گياهان

 اسـت؟  روح منظورتـان  كُـن،  خـانم ": آورد خـود  بـه  را او بـود  شده بلند كه دخترها هاي دست

 را آنچـه  او. جنگيـد  مـي  پرسـش  بـا  ترديد هايشان چهره در "نه؟ ايد، انداخته دست را ما روح؟

 پوسـت  بـه  مربوط اصلي سؤال  :دانست مي پرسيدند نمي هم آخرش و بپرسند خواستند مي واقعاً
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 مي راست: بود شنيده را شان هيجانزده هاي زمزمه بود، شده كه كالس وارد. بود آسايش معجزه

 اش يخـزده  حالـت  كه كن، لويا آله. است باوركردني است، پريده رنگ چقدر كن نگاه گفتند،

 ي ملكه برفي، ي دوشيزه الي،. بود مانده برجا پا متري هزار هشت ارتفاع در آفتاب، حرارت در

 وود كالينـگ  پيروزمنـد  هيـأت  اتفـاق  بـه  وقتـي  نشـديد؟  سـوخته  آفتـاب  شـما  چطـور  خانم. يخ

]Collingwood [ِورِست كوه ازكوتولـه  هفـت  و سـفيدبرفي  را هـا  آن هـا  روزنامه رفت، باال ا 

 سـرخ،  نه آلودش گوشت لبان. نداشت ديزني والت مليح قهرمانان به شباهتي او ولي. دادند لقب

 بـي  جا همه از نگاهش و درشت چشمانش و يخي بلوند مشكي، جاي به موهايش صورتي، بلكه

. كـرد  مي تنگ را ديدگانش برف، روي به نور انعكاس با مقابله براي عادت بنابر بلكه نبود، خبر

 هـم  بـا  كه نيمي و روز سه طول در جبرئيل. آمد يادش به فرشته جبرئيل از اي خاطره مرتبه يك

 گفته كي": بود زده بانگ بگيرد، را خودش جلوي توانست نمي هميشه مثل كه حالي در بودند،

. بـي  بـي  هسـتي  شهوتي زن يك تو. بگويند خواهد مي دلشان هرچه بگذار عزيز؟ يخي، كوه تو

 بـازي  و بشـوند  خنك مثالً تا بود كرده فوت را انگشتانش نوك وقت آن ".داغي كاچوري مثل

 فرشـته  جبرئيل. دستم رو بريز آب داغه، خيلي آي،. بود داده تكان را هايش دست داده، ادامه را

 .است كار وقت حاال آهاي. كرد كنترل را خودش

 يـخ  روي سـقوط  از كه اين از پس اِورِست، درارتفاعات. ارواح بله": كرد تكرار محكم لحني با

 از يكي] لوتوس فُرم به زانو، چهار سنگي تخته روي كه ديدم را مردي بردم، در به سالم جان ها

 بـه  شـطرنجي  ي پارچـه  و بسـته  چشـمانش . بـود  نشسته ،.[م. يوگا در نشستن مخصوص هاي فُرم

 و قـديمي  هـاي  لباس ديدن از الي. خواند مي را هم پادمه ماني قديميم مانتراي و بود بسته سرش

. باشـد ] Maurice Wilson[ ويلسون موريس روح بايد كه بود زده حدس فوراً عجيبش رفتار

 سـه . بپيمايـد  را اوِرِسـت  ارتفـاع  تنهـايي  به خواست مي ١٩٣٤ سال در كه بود اي يوگي ويلسون

 بـه  قـادر  كـوه  كه برسند اي يگانگي چنان به جسمش و روح تا بود نزده غذا به لب تمام ي هفته
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 برف روي به فرود از پس و رفته باال سبك هواپيماي يك با ممكن جاي تا. نباشد كردنشان جدا

 چشـمانش  ويلسون شد، نزديك الي كه همين. بود بازنگشته هرگز و كرده رفتن باال به شروع ها

 همينطـور  و نشـد  دور كنـارش  از روز آن ي بقيـه  و داد تكـان  سـري  سـالم  جاي به و كرد باز را

 بـا  بـار  يـك . مانـد  مي باقي فضا در گذشت، مي سختي گذرگاه از وقتي و زد مي قدم همراهش

 لـوژ  يـك  روي بـه  پنـداري  خـورد،  سر باال طرف به و افتاد تندي شيب هاي برف روي به شكم

 آشـناي  يـك  بـه  گـويي  بـود،  كـرده  رفتـار  عـادي  كامال الي. بود سوار جاذبه نيروي ضد نامريي

 .بود فهميده را خود رفتار اين دليل بعداً اگرچه. است برخورده قديمي

 رو چه آيد، نمي ها طرف اين زياد كسي روزها اين": بود داده ادامه صحبت به همانطور ويلسون

 سـخت  بـود  كـرده  كشف را جسدش ١٩٦٠ سال در چيني هيأت كه اين از و ".پايين چه باال، به

 چشم الي ".كردند فيلمبرداري بدنم از كه بودند پررو آنقدر كوچولو زردهاي اين": بود دلخور

 بـراي  را هـا  ايـن  ي همـه . داشت برنمي بود بسته سرش به ويلسون كه سفيدي و زرد ي پارچه از

 هـا  آن. كـرد  تعريـف ] Brickhall Fields[ فيلـدز  هـال  بريـك  ي دخترانـه  ي مدرسه دختران

 بـود  نتوانسـته  سـر  آخـر  كـه  كند سخنراني برايشان بودند كرده التماس نوشته، نامه برايش آنقدر

 ".اســت نزديــك كــه هــم تــان خانــه. بياييــد بايــد حتمــا": بودنــد نوشــته. كنــد رد را تقاضايشــان

 از كـرد،  مي محدود را ديد كه برف سنگين ريزش رغم علي و بود پارك طرف آن آپارتمانش

 .شد مي ديده كالس ي پنجره

 جزييات حوصله و صبر با ويلسون موريس روح كه حالي در: بود اين بود نگفته دخترها به آنچه

 و ظريـف  بسـيار  گيري جفت مراسم از بعد، و بود داده شرح را مرگش از بعد كشفيات و صعود

 بود دريافته الي بود، گفته سخن بود ديده جنوب در اخيراً كه ،]yeti[ ها يتي غيرمولد ي همواره

 صعود اوِرِست ي قله تا تنهايي به خواست مي كه انساني اولين ،١٩٣٤ عجيب مرد شبح ديدن كه

 اعـالم  و اشـاره  نـوعي  بلكـه  نبـوده،  اتفـاقي  بود، انگيز هول برفي آدم نوعي خود كه كسي كند،

 لحظـه  همـان  در زيـرا  شـده،  مي محسوب آينده گويي پيش نوعي به شايد و نزديكي و خويشي
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 ويلسون موريس هم شايد ".همراه بي صعود رؤياي" غيرممكنِ انجامِ شده، زاده پنهانيش رؤياي

 .بود مرگش ي فرشته

 آمـدن  فرود هنگام كوهنوردان بيشتر زيرا كنم، صحبت ارواح از خواستم مي": گفت مي داشت

 ولـي . كنند نمي تعريف را ها داستان قبيل اين و شوند مي خجل رويدادها گونه اين از ها، قله از

 واقعيـت  بـا  هميشـه  كـه  هسـتم  هايي آدم آن از اگرچه. كنم مي اقرار را اين دارند، وجود ارواح

 ".است بوده استوار زمين روي بر پاهايم و كرده زندگي

 بـرد  مي رنج نابهنگام دردهاي از اوِرِست به صعود از قبل حتي. پاهايش. بود دار خنده ديگر اين

 آدمـي  و عمـومي  پزشـك  ،]Mistry[ ميسـتري  دكتـر  نـام  به بمبئي، اهل زن يك كه دكترش و

 مـي  مسـطح  پـاي  كـف  اصـطالحا  كـه  پـا  قوس شدن كم از كه بود داده اطالع او به بود، صريح

 بـي  هـاي  كفـش  پوشـيدن  هـا  سال اثر در و بود ضعيف هميشه پايش قوس. است رنج در گويند

 تجـويز  مـداوا  بـراي  زيـادي  دستورات توانست نمي ميستري دكتر. بود شده بدتر مسطح و پاشنه

 مناسـب  هاي كفش پوشيدن و باال ي طبقه به دويدن برهنه پا، هاي انگشت انقباض تمرين،. كند

 زنـدگي  به تواني مي باشي مواظب اگر. جواني كافي قدر به تو": بود گفته دكتر. بود خوب البته

 با كه شنيد -!شد شروع باز -جبرئيل وقتي ".شوي مي چالق سالگي چهل در وگرنه بدهي ادامه

 كتـاب  در. ناميـد  "مـن  مريض" را او كرده، صعود اوِرِست به پاهايش شدن سوزن سوزن وجود

 داشـت  مـي  دوسـت  كـه  مـردي  خـاطر  به دريايي پري يك كه بود خوانده بامپر پريان هاي قصه

 بدنش بر دم جاي به كه پاهايي با وقتي ولي. بود درآمده انسان شكل به و گفته ترك را اقيانوس

 مـي  راه شكسته ي شيشه روي گويي كه بود دردآور چنان هايش گام رفت، مي راه بود، روييده

 را كـار  ايـن  تـو ": گفـت  جبرئيـل . شد مي دور دريا از و رفت مي پيش همچنان حال اين با. رود

 "بدهي؟ انجام را آن هم مرد يك خاطر به حاضري. كردي بدپير كوه آن براي
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 مي پنهان همراهش كوهنوردان از را پايش درد الي كه بود انگيز شگفت چنان اِورِست ي جاذبه

 ايـن  كـه  بـود  بدشانسـيش  از و گرفـت  مـي  شدت و بود باقي همچنان درد روزها اين اما. داشت

 خيانـت  مـن  به پاهايم. ماجراجو يك كار پايان كرد، فكر. بود شده گريبانگيرش مادرزاد ضعف

 روح يـاد  بـه  و المصـب،  هـاي  چينـي  ايـن  انديشـيد، . بـود  ذهـنش  در بسته پاهاي تصوير. كردند

 .افتاد ويلسون

 مرده پاهاي چرا. است آسان ها آدم بعضي براي زندگي": بود گريسته فرشته جبرئيل بازوان ميان

 تـو  بـراي  شـايد ": بـود  بوسـيده  را پيشـانيش  جبرئيل و "افتد؟ نمي روز اين به ها آن ي برده شور

 ".داري دوست اندازه بي را كوهنوردي چون باشد، مبارزه يك اين هميشه

 هـا  آن بود، ديگري چيز انتظار در يافت، مي كننده كسل را ارواح از گفتگو همه اين كه كالس

 مـي  بپرسـد  ازشان بود مايل الي و بايستند قله روي به خواستند مي. خواستند مي را اصلي داستان

 احساسـي  چـه  باشـد  متمركـز  ساعت چند طول به اي لحظه در آدم زندگي ي همه كه اين دانيد

 دهـد؟  مـي  دسـت  آدم به حالي چه پيمود، راه توان مي نزول جهت در تنها وقتي دانيد مي  دارد؟

 حتمـا  گفتم پمبا به. بوديم دوم جفت ،]Sherpa Pemba[ پمبا شرپا همراهم و من": گفت اما

 مرتبه يك پمبا. برويم توانيم مي هم ما. نكرده تغييري كه هوا. اند رسيده قله به حاال تا اول جفت

 بـه  هرگـز  و آمـد  مـي  حساب به هيأت هاي دلقك از يكي او چون بود، عجيبي تغيير. شد جدي

 وقتـي  ولـي  بـروم،  بـاال  اكسيژن بدون نداشتم خيال مرحله آن در. بود نكرده صعود قله تا عمرش

 و احمقانـه  هوسـي . روم مـي  اكسـيژن  بـي  هم من. باشد كردم فكر دارد، قصدي چنين پمبا ديدم

 حرامـزاده  كـوه  آن ي قلـه  روي كه باشم زني خواست مي دلم مرتبه يك ولي بود، اي غيرحرفه

 ولـي . را كـار  اين نكن بي، بي الي گفت پمبا. تنفسي ماشين يك نه انسان، يك مثل ولي نشسته،

 مـي  پـايين  كـه  ديـدم  را اول جفـت  بعـد  لحظه چند. رفتن باال به كردم شروع و ندادم گوش من

 در و بودنـد  خبـر  بـي  خـود  از چنان. ديدم چشمانشان در را انگيز شگفت حالت آن من و آمدند

 زدنـد  بانـگ . نـدارم  خـود  بـا  اكسـيژن  دستگاه نشدند متوجه كه خوردند مي غوطه متعالي عوالم
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 او از تبعيت به نيز من و كرد مي تنفس درستي ريتم با پمبا. باشيد ها فرشته مراقب. باشيد مواظب

 برداشته ام كله روي از چيزي كردم احساس وقت آن. كردم تنظيم آهنگ همان با را بازدم و دم

. زنـد  مـي  لبخند هم او ديدم كرد من به رو پمبا وقتي و دل، ته از لبخندي. زدم لبخند و شود مي

 وار ديوانـه  وجـدي  از ناشـي  امـا  باشد، آورده در درد شدت از كه ماند مي شكلكي به لبخندش

 عظـيم  هـاي  سـنگ  آن از خـود  كشـيدن  بـاال  و بـدني  شديد زحمت اثر در كه بود زني او ".بود

 كـه  دختـران  بـه . برسـد  روح ي معجـزه  بـه  و شـود  خـارج  مادي جهان از بود يافته توفيق يخزده

 بـاور . داشـتم  بـاور  را چيـز  همـه  حـال  آن در": گفت رفتند مي باال گام به گام همراهش پنداري

 همـه  بلـه، . ديـد  را خدا ي چهره و زد پس را اي پرده توان مي كه دارد صدايي كيهان كه داشتم

 در گـويي  پمبا. بود خدا سيماي نيز آن و بود گسترده پايم پايين كه ديدم را هيماليا هاي كوه. را

 مواظـب . بـي  بي الي باش مواظب زد بانگ سو آن از زيرا كرد، نگرانش كه ديد چيزي ام چهره

 پـرواز  قله سوي به انگار كه رفتم باال چنان آمدگي پيش آخرين از كه آيد مي يادم. باش ارتفاع

 ي همه: نوري عجب. گريخت مي پايمان زير از سو همه از زمين و رسيديم وقت آن و كنم، مي

 داخـل  بـه  نـور  آن تـا  بكـنم  را هـايم  لبـاس  خواسـتم  مي. بود گشته مبدل نور به شده، پاك عالم

. رقصـيدند  مـي  برهنه دنيا بام بر همراهش ها آن. نخنديد كالس در كس هيچ ".كند نفوذ پوستم

 و رقصـيدند  مـي  و جهيدنـد  مي آسمان در ها كمان رنگين. شد شروع خيالي تصاوير وقت آن"

 راه در كـه  كوهنورداني پس. بودند فرشتگان و ريخت مي فرو خورشيد پيكر از آبشار چون نور

 زده زانو دو هر هنگام آن در. ديد هم پمبا شربا و ديدم را فرشتگان من. كردند نمي شوخي ديدم

. نـدارم  شك بود، سفيد نيز من چشمان مردمك. نمود مي سفيد كامال چشمانش مردمك. بوديم

 آنجـا  كـرد،  مي زايل را عقلمان كوهستان وهم و شده كور برف از كه حال همان در بود ممكن

 خـود  بـه  مـرا  صـدا  آن و تيـر  صداي مانند تيز، و بلند صدايي. شنيدم صدايي ناگهان ولي بميريم

 رفـتن  پـايين  بـه  شـروع  دو هـر  و آمـد  خـود  بـه  نيـز  او تا زدم صدا فرياد با را پمبا بار چند. آورد

 بـه  سـنگيني . بـود  سـنگين  هـوا  اكنون. بود راه در كوالكي. كرد مي تغيير سرعت به هوا. كرديم
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 درون نفـر  چهـار  هـر  و رسـانديم  مالقـات  محل به را خود بود طور هر. سبكي آن نور، آن جاي

 كـه  داشـتيم  اوِرِسـتي  يك هر. چپيديم پايي هزار هفت و بيست ارتفاع در كمپ، كوچك چادر

 بـود؟  چـه  صـدا  آن راسـتي ": پرسـيدم  ها آن از بار يك. پيموديم را آن بارها شب طول تمام در

 كـدام   گفتنـد . اسـت  زده سـرم  به انگار كه كردند نگاهم طوري ها آن ولي "كرد؟ در تير كسي

 هـيچ  كـه  دانـي  مي خودت تو الي، گذشته، آن از و. كند مي كاري چنين ارتفاع اين در احمقي

 را اين. بودم شنيده را صدا من ولي گفتند، مي راست البته. نداريم تفنگ كوه اين در ما از كدام

 بـود  ايـن ": بريـد  را حـرفش  يكبـاره  ".شـد  تمـام . همـين . پژواكش و تير صداي. دنگ  :دانم مي

 بـري،  خـانم . شـد  رفتن ي آماده و برداشت را ايش نقره دسته عصاي ".زندگيم داستان مهمترين

 نبودنـد  بردار دست دخترها ولي كند، ادا را معمول ي مزه بي تشكرات تا آمد پيش كالس معلم

 سـال  سـه  و سـي  از ناگهـان  كـه  حـالي  در او و "الي؟ بود چي صداي پس": كردند مي اصرار و

 ويلسـون  بوريس روح شايد. دانم نمي": گفت و انداخت باال شانه نمود، مي پيرتر سال ده سنش

 ".بود

 .رفت بيرون كالس از داد، مي عصا به را سنگينيش كه همانطور و

* 

 خـتم  مجلـس  در عـزاداران  ماننـد  -!فكسـني  شهرهاي اين از نه يار، گويم مي را لندن خود-شهر

 مال كيست؟ عزاداري مجلس پرسيد خودش از وار ديوانه فرشته جبرئيل. بود پوشيده سفيد سراپا

 خودش بايستد كامال كه اين از پيش رسيد، ويكتوريا ايستگاه به كه قطار. اهللا انشاء نيست كه من

. رفت سكندري ها دستي چرخ طرف به و خورد پيچ پايش كه طوري به. انداخت بيرون در از را

 را اش چروكيـده  كـاله  افتاد، مي داشت كه همانطور. كردند نگاهش استهزا با منتظر هاي لندني

 چـون  جمعيـت  ميان از كرده استفاده فرصت از جبرئيل و نبود پيدايش مرچنت ركا. بود چسبيده

 اش پرنـده  ي قاليچـه  روي صـبورانه . ديد فروشي بليت كنار را او زودي به ولي دويد، ديوانگان

 .بود پنهان او جز به همه ديدگان از و بود نشسته
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 خـواهم  مـي ": داد جـواب  فوراً "خواهي؟ مي چه من جان از خواهي؟ مي چه": گفت اختيار بي

 شـده  ديوانـه  كننـد  مـي  خيـال  همه كه ام كرده كاري. كن نگاه را برت و دور. ببينم را سقوطت

 ".اي

 كـه  ديدنـد  مـي  وضـع  خُـل  مردي را جبرئيل. كردند مي خالي را اطرافش و شدند مي دور مردم

 دارد مرد آن": گفت كودكي صداي. دارد سر به گدايان چون كالهي و پوشيده گشادي پالتوي

 را هـا  بدبخت آدم نيست خوب. جان عزيز هيس داد پاسخ مادرش و ".زند مي حرف خودش با

 دويد پيوست مي مترو به كه هايي پله سوي به فرشته جبرئيل. آمديد خوش لندن به. كند مسخره

 .برود گذاشت بود نشسته قاليچه روي كه ركا و

 اي رنگـي  عكـس  بار اين. ديد را او باز رسيد، ويكتوريا خط شمال سكوي به عجله با وقتي ولي

 بـي  كـاربرد  مزايـاي  و داشـت  قـرار  ديوار روي تبليغاتي اي صفحه ٤٨ پوستر يك درون كه بود

 داد، مي اندرز پوستر بينندگان به ركا. كرد مي تبليغ را تلفن المللي بين خطوط سيستم ي واسطه

 بـي . نيست نيازي جادو چراغ يا جن به بفرستيد، هندوستان به جادو ي قاليچه سفر در را صدايتان

 جهـت  سـكوي  بـه  و -شـدند  مشـكوك  عقلـش  بـه  نسـبت  مسافران ديگر بار -كشيد فرياد اراده

 و نشسـت  روبـرويش  مرچنـت  ركـا  ولـي  جهيد، داخلش بود، رسيده تازه مترو. گريخت جنوب

 .شد بسته صدا با سرش پشت درِ. كرد لوله زانويش روي را اش قاليچه

 بـار  هر و گريخت لندن شهر زيرزميني قطار ي وسيله به جهات ي همه از فرشته جبرئيل روز آن

 آسانسـورهاي  داخـل  و سـيرگس  آكسـفورد  پايان بي برقي پله روي. يافت باز را او مرچنت ركا

 زنـدگيش  زمان در كه ماليد او به را خودش طوري پشت از و ايستاد كنارش پارك فنل تا شلوغ

 بـه  ماننـد  چنگال درختان باالي از را فرزندانش اشباح پليتن، مترو خط اواخر. شمرد مي رسوايي

 فـوراً  شـد،  خارج مترو از انگلستان بانك كنار هواخوري براي جبرئيل وقتي و كرد پرتاب پايين

 ايـن  واقعي شكل از جبرئيل كه اين با و. افكند زير به آن در سر نوك از تئاتري حالتي با را خود
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 كـه  رسـيد  بـاور  ايـن  بـه  كـم  كـم  دانسـت،  نمي هيچ شهر ترين صفت بوقلمون و ترين ثبات بي

 خطـوط  كـه  طـوري  بـه  كـرد،  مـي  عوض شكل شهر دويد، مي هايش زيرزمين در كه همانطور

 دنيـاي  آن از خفگـي  حـال  به بار چند. شدند مي عوض تصادفي كامال طور به مترو هاي ايستگاه

 به ناچار بار هر ولي بود، شده خارج برد، مي پايان به را زمان و فضا قوانين كاركرد كه زيرزميني

 آخـر . بود داده ادامه رزميش فرار به و بازگشته سرانجام بي هزارتوي آن خم، و پرپيچ جهنم آن

 ايسـتگاهي  از تصـادفي  طور به و داد در تن ديوانگيش تقديروار منطق به خستگي از هالك سر،

 در. نمـود  مـي  واهـي  جسـتجوي  آن در اش بيهوده و طوالني سفر ايستگاه آخرين كه شد خارج

 و شد خارج پركاميون و طرفه يك پيچي كنار پرآشغال، و كثيف خياباني دلگير تفاوتي بي ميان

 پـاركي  بـه  خوشـبينيش  هـاي  مانده پس آخرين با. شد مي تاريك هوا. افتاد راه به خيزان و افتان

 در و شـد  وارد بخشـيد  مي وار شبح هيبتي آن به تنگستن هاي المپ اثيري هاي هاله كه ناشناس

 بـه  پـارك  پـوش  بـرف  چمن ميان از آرام. ديد را زني پيكر كه افتاد زانو به زمستان شب انزواي

 و مرگ ي بوسه دادن براي كه باشد انتقامش ي الهه مرچنت ركا بايد كرد فكر. آمد مي سويش

. اسـت  آمـده  بـود،  شكسـته  را اش خورده زخم روح كه آنجا از عميقتر زيرزميني به او كشاندن

 طرف دو از پالتويش و بود افتاده زمين بر بازو با رسيد نزديكتر زن وقتي و داد نمي اهميت ديگر

 بـه  كثيفي تريلبي كاله مرگ هنگام نامعلوم دليلي به كه ماند مي بزرگي سوسك به. بود آويزان

 .باشد گذاشته سر

 

 و وجـد  نابـاوري،  كه كوچكي فرياد. شنيد را زن متعجب فرياد صداي دور اي فاصله از پنداري 

 تـا  داده اجـازه  ركا كه دريافت برود، هوش از كه اين از قبل و داشت خود در را غريب رنجشي

 شـود،  مـي  پيروز او بر سرانجام وقتي خواهد مي زيرا بماند، باقي امنيت به رسيدن وهم در مدتي

 .باشد تر پرمعني و شديدتر انتقامش
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 بـود،  آورده زبـان  بـر  ديدارشـان  اولين در كه را كالمي كه حالي در و ".اي زنده تو": گفت زن

 ".اي مانده زنده كه است اين مسأله": افزود كرد، مي تكرار

 .رفت خواب به برفي شب آن در الي بيمار پاهاي كنار لب بر لبخند
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 چهارم فصل

 عايشه

 

  

 رزا با مالقات ي نتيجه. شناسند مي او از بهتر را شهر و اند كرده مهاجرت نيز خيالي تصاوير حتي

 بيـداري  زمـان  متغيـر  واقعيـت  ماننـد  اش فرشـته  همـزاد  رؤياهـاي  دنياي اكنون كه بود اين رِكا و

 سبك به اربابي، عمارتي: شود مي ظاهر برابرش در منظره اين االن مثالً. رسيد مي نظر به ملموس

 از تمـام  سـرعت  بـه  را او رؤيا. دارد نام كنزينگتون فهمد مي بعدها كه لندن از بخشي در هلندي

 هـايش  پنجره كه رنگي خاكستري كوچك ي خانه ،]Barkers[ باركرز بزرگ فروشگاه كنار

 را بطالـت  نمايشـگاه  كتـاب  آنجا در] Thackeray[ تاكري و دارد قرار ديوارها رفتگي فرو در

 بـي  شـوند،  مـي  داخل آن به مدام پوش يونيفُرم سال بچه دختران كه اي صومعه و ميدان نوشت،

 بـار  يك هزارو كه اين از پس وقتي پيري، روزگار در تاليران ي خانه و شوند خارج هرگز آنكه

. درآمـد  فرانسـه  سابق سفير ي قيافه به داد، تغير را زندگيش اصول و ها وفاداري صفت بوقلمون

 نـبش  دو ي طبقـه  هفـت  ساختماني بلوك يك به و گذراند ها اين ي همه برابر از را او رؤيا بله،

 اكنـون . داشـت  شـده  كار و رنگ سبز آهني هاي نرده چهارم ي طبقه تا هايش بالكن كه رساند

 پشـت  هـاي  پـرده  چهـارم  ي طبقه در و برَد مي باال ساختمان بيروني ديوار از اورا سرعت به رؤيا

 در چشمانش. نشيند مي همانجا بيدار هميشه مثل سرانجام و زند مي كنار را نشيمن اتاق ي پنجره

 .است شده خيره سر به عمامه و ريشو امام به آينده، به و است باز رنگ زرد ضعيف نور

 اشـتباه  افتاده ها زبان سر بر روزها اين كه كلماتي ساير با است بهتر كه -تبعيدي يك كيست؟ او

 بازگشـتي  رؤيـاي  تبعيـد . اسـت  محيـل  و سـاكت  پناهنده، مهاجر، چون هايي واژه منظور... نشود
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 .St[ هلـن  سـنت  نـه ] Elba[ اسـت  آلبـا  تبعيـد . اسـت  انقالب خيالي تصوير تبعيد. است باشُكوه

Helena .[را رويـش  پـيش  افكند، مي عقب به كه نگاهي وراي از: است پهلو دو همواره تبعيد 

 شـود،  مـي  منجمـد  زمان در. ماند مي همانجا و شده پرتاب هوا به كه است توپي تبعيد. نگرد مي

 بـه  شـده،  صـلب  حـركتش  امكـان  كـه  چيزي عكس عكس، يك قالب در است چيزي ترجمان

 آن در كـه  اسـت  ناپـذيري  گريـز  ي لحظه انتظار در آويخته موطنش باالي بر ممكن غير وضعي

 ايـن  بـه  امـام . كنـد  طلـب  را سـاكنش  زمـين  كه اي لحظه آيد، در حركت به است ناچار عكس

 .است هوا. است عكس. است انتظار اتاق. است اي اجاره آپارتماني اش خانه. انديشد مي چيزها

 كـه  آنقـدر  باختـه،  رنـگ  كمـي  دارد زيتـوني  سـبز  هاي راه كه رنگ كرم كلفت ديواري كاغذ

 نمايـان  رويـش  بودنـد  آويختـه  آنجا قبالً كه تابلوهايي جاي تر، پررنگ هاي لوزي و ها مستطيل

 ديوارهـا  روي از صدا و سر بي تصاوير شد، وارد كه خانه اين به. است تصوير دشمن امام. است

 وجـود،  اين با. نگيرند قرار نيامده زبان بر تقبيح آن راه سر بر تا شدند خارج اتاق از و رفتند كنار

 اي شـيوه  بـه  كـه  اسـت  چيـده  پسـتال  كـارت  چنـد  تاقچـه  روي. بمانند توانند مي تصاوير بعضي

. خوانَـد  مـي  دش ي شـده  ساده لفظ به كه ميهني. دهند مي نشان را ميهنش از مناظري قراردادي

 ولـي . مسـجد  يك تنومند، درختي پس از زيبا دهي نماي برآورده، سر شهري فراز از كه كوهي

 شـمايل  كشـد،  مـي  دراز كـه  آنجـا  سـختش،  سـفري  تخـت  مقابـل  ديوار روي خوابش، اتاق در

 مجسمه به مشهورش رخ نيم و دارد استثنايي نيرويي كه زني ي پرتره. است كرده نصب مقتدري

: است مقتدر زني دشمنش بله، است، قدش بلندي به سياهش موهاي كه زني. ماند مي يوناني اي

 در را او عكـس  اقتـدارش  قصـرهاي  در كـه  او مثـل  درسـت . دارد مي نگاه خود نزد را شمايلش

 دارد؟ نـام  چـه . اسـت  امپراتوري او. كند مي پنهان گردنبندش درون را آن يا و فشارد مي دست

 هـر  زن، آن. دش وطـنش،  در و تبعيدي امام جزيره اين در. است عايشه نامش خواستيد؟ مي چه

 .چينند مي را ديگري قتل ي توطئه يك
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 داخـل  پليـد  چيـز  آن مبـادا  كـه  كشـيد  مـي  روز تمـام  را رنـگ  طاليـي  ضخيم مخمل هاي پرده

 ايـن  روي بـه  افكـارش  ي همـه . غريبـه  ملّـت  فرنگسـتان،  اسـت،  خـارج  چيز آن. بخزد آپارتمان

 نـادري  هـاي  موقعيت در. آنجا در نه و برَد مي سر به اينجا در دارد كه شده متمركز تلخ واقعيت

 كـه  چشم به آفتابي عينك جوان مرد هشت ميان رود، مي كنزينگتون به هواخوري براي امام كه

 همديگر به را هايش دست كه حالي در و ماند مي دارد، ورم باشد، زيرش چيزي پنداري كتشان

 چـون  بـار  نفـرت  شـهر  ايـن  از اي ذره يـا  عامـل  هيچ نكند كه شود مي خيره ها آن به گيرد، مي

 كه خاطر اين به را او و بود ها پليدي و گناه دان زباله كه شهري اين. بنشيند چشمش به خاشاك

 پرسـتي  شـهوت  و نخـوت  آز، و حـرص  رغـم  علـي  كـه  چـرا  كـرد،  مـي  تحقير بود داده پناهش

 بـه  پيروزمندانـه  تـا  گويد مي ترك را لعنتي تبعيد اين وقتي. بود نهاده منت زير را امام مردمانش،

 دربـاره  گفـت  خواهـد  سربلندي با گردد، باز گسترده پستال كارت كوه زير كه ديگري شهر آن

 به مطلق جهل در و ندارد اطالعي هيچ بوده اقامتگاهش انتظار طول در ناچار به كه سدمي آن ي

 .است مانده باقي پاك همچنان تغيير گونه هيچ بي و نشده آلوده رو اين از و برَد مي سر

 و چشـم  هـم  آن است، گوش و چشم از پر برش و دور كه است اين ها پرده كشيدن ديگر دليل

. نيسـتند  طرف بي رنگ نارنجي هاي ساختمان اين. نيستند دوستان آن از همگي كه هايي گوش

 وسـايل  و ويـدئو  هـاي  دسـتگاه  مخصـوص،  لنز با هايي دوربين مكاني در خيابان طرف آن حتماً

 دور نظـر  از نبايـد  نيـز  را پنهاني نقاط از تيراندازي خطر وانگهي،. اند كرده پنهان را سمع استراق

 و انـد  كرده اشغال نگهبانانش را امام كناري آپارتمان و پايين باال، طبقات هاي آپارتمان. داشت

 كنزينگتـون  ي محلـه  هـاي  خيابـان  در اي نقـره  بندهاي دهان با سر، به چادر زنانه، لباس در مدام

 پارانويـا  و سـت  تبعيـدي  يـك  او باشـد  هرچـه . باشـند  مواظب حد از بيش ناچارند. زنند مي قدم

 تحـت  حـال  عـين  در و مشهور و مهم فردي را خود بيمار شود مي موجب كه اي رواني بيماري]

 .است شده ماندنش زنده شرط پيش.[ م. بپندارد دشمنان تعقيب
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 امريكـايي  يـك  آيـين  نـو  ايـن . اسـت  شنيده اي قصه اش عالقه مورد آيينان نو از يكي از تازگي

. ميشـود  ناميـده  ايكـس  بالل و داده تغيير را اسمش حاال و بوده معروفي خوان آواز قبالً كه است

 و سـمع  اسـتراق  بـراي  را هـايش  نايـب  معمـوالً  امام كه اي شبانه كلوپ در كه گفته برايش بالل

 اهالي از نام محمود جواني با فرستد، مي آنجا به اپوزيسيون هواداران بعضي از پاكشي زير احيانا

 اندازه بي چيزي از محمود اين كه شود مي معلوم صحبت حين و بود خواننده كه شده آشنا دش

 و رناتـا  اسـم  بـه  بـوده  ريختـه  هم روي اندام درشت و مو سرخ زني با تازگي گويا. دارد وحشت

 بلـه، . اسـت  بـوده  ايـران،  شـاه  ي شـكنجه  سازمان ساواك، تبعيدي رئيس رناتا، اين قبلي معشوق

 نـاخن  كشـيدن  اسـتعداد  كه كوچك هاي ساديك اين از يكي نه يك، ي شماره پانچاندام خود

 بـوده  معشـوقش  شخصـاً  حرامـزاده  آن خود بلكه دارند، را چشم هاي پلك زدن آتش يا پا هاي

 بـراي  كردنـد،  مكـان  نَقـل  شـان  تـازه  آپارتمـان  بـه  رناتا و محمود كه اين از بعد روز يك. است

 خواسـتم  مـي  فقـط . بكن كني مي جماع زنم با. سگ مادر باشد بود، نوشته. آمد اي نامه محمود

 تلفـن  شـماره  ايـنم . بگـم  رفـت  يـادم  پدر سگ راستي: رسيد دوم ي نامه بعد روز. بدهم سالمي

 ثبت تلفن راهنماي دفتر در جديدشان تلفن ي شماره بودند كرده تقاضا رناتا و محمود. جديدت

 وقتـي  بعـد،  روز دو بدبختانه. بود نكرده اعالم را جديدشان ي شماره هنوز تلفن شركت و نشود

 ي همـه . بـود  آمده كذايي ي نامه در كه بود همان دقيقا تلفن شماره رسيد، تلفن شركت ي نامه

 رناتـا  بـه  التمـاس  بـا  افتـاد،  موهايش به چشمش بالش روي وقتي و ريخت جا در محمود موهاي

 يـك  بـرو  اينجـا  از خدا به ترا. زيادي هم من سر از تو اما دارم، دوستت من جون، عزيز": گفت

 هر فاحشه آن گفت و جنباند سري شنيد، را قصه اين كه امام ".دوردست خيلي دوردست، جاي

 خـودش  روي نشـاني . زنـد  نمـي  دست او به كسي ديگر حاال باشد، انگيز شهوت بدنش هم قدر

 ي نتيجـه  امـا . كننـد  مي ضايع را خودشان اينطوري ها آدم. است بدتر جذام از كه است گذاشته

 كـه  بـود  شهري لندن. گرفت مي قرار مراقبت تحت مدام بايد امام كه بود اين داستان اين واقعي

 صاحب شاه زمان ساواك رئيس اين و داشت تلفنش شركت در مهمي ارتباطات ساواك رئيس
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 هـر  اينجـا . پناهگـاهي  عجـب ! شهري عجب. بود گرفته بارش و كار و بود هونسلو در رستوراني

 .بكش را ها پرده. پذيرند مي را كسي

 مالكيت تحت ميهن تنها اربابي، ساختمان اين هاي آپارتمان پنجم تا سوم طبقات حاضر، حال در

 كت زرنگ جوانان كه دارد وجود هايي اتاق و كوتاه موج راديوي و تفنگ اينجا در. است امام

 اينجـا  در. كننـد  مـي  صحبت تلفن چند با اضطراري طور به و نشينند مي ها آن در پوش شلوار و

 مـي  ديـده  كه زني تنها و نيست خبري هم نرد تخت و بازي ورق از. ندارد وجود الكلي مشروب

 كـه  مـيهن،  مقـام  قائم اين در. آويخته پيرمرد خواب اتاق ديوار روي كه است تمثالي همان شود

 شـب  و روز شوفاژ دستگاه پندارد، مي خود ترانزيت سالن يا انتظار اتاق را آن خواب بي قديس

 دش خشـك  گرمـاي  تواند نمي تبعيدي. اند بسته محكم را ها پنجره و است باز درجه آخرين تا

 داغ نيـز  مـاهش  حتـي  كـه  آينـده  و قديم ميهن. كرد تقليد را آن بايد رو اين از كند، فراموش را

 دوست خاك تكه آن آه،. كند مي چكه باشند ماليده كره آن به كه گرمي چاپاتي چون و است

. دارد مؤنـث  نـامي  شيرينشـان  و گـرم  نـور  ولـي  مذكرنـد،  خورشـيد  و مـاه  كه آنجا دنيا، داشتني

 مـيخ  چـون  سـرمايش  و آيد مي درون به مهتاب كند، مي باز را اتاقش هاي پرده ها شب تبعيدي

 شوم مرد اين بله،. كند مي تنگ را هايش چشم و زند مي مژه. رود مي فرو هايش چشم تخم در

 .است امام دارد تن به گشاد لباسي و است بيدار همچنان كه كشيده درهم ابرو و

 عجلـه،  بـا  و گراننـد  همـه . شـوند  مي زشت ها مبل تبعيد در. ندارد روح كه است كشوري تبعيد

 بيـوك  هـاي  اتومبيـل  مثـل  بـراق  اي نقـره  هاي كاناپه: اند شده خريداري فروشگاه يك از يكجا

 در كتاب جاي به كه اي شيشه درهاي با كتاب هاي قفسه دارند، پره قديمي هاي مبل دسوتوالدز

 دوش آب كنـد،  بـاز  را آشـپزخانه  شـير  كسي كه اين محض به تبعيد در. گذارند مي پرونده آن

 داشـته  يـاد  بـه  بايـد  ملتزمين ي همه برند، مي تشريف حمام به امام هروقت بنابراين. شود مي داغ

 بـه  امـام  وقتـي  و كنند خودداري كثيف هاي بشقاب كشيدن آب يا كتري كردن پر از كه باشند

 نمـي  پختـه  غـذا  هرگـز  تبعيد در. جهند مي بيرون دوش داغ آب زير از مريدان روند، مي توالت
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 ريشـه  بـراي  تالشـي  گونـه  هـر  تبعيـد  در. خرنـد  مي غذا بيرون از دودي عينك با نگهبانان. شود

 .است شكست به اقرار هايي تالش چنين: نمايد مي خيانت دواندن

 .است چرخي مركز امام

ــد پســرش. شــود مــي منشــعب او از حركــت روز شــبانه تمــام در ــا خال ــوان يــك ب  وارد آب لي

. است نهاده آن زير را چپش دست كف و گرفته راست دست در را ليوان. شود مي خلوتگاهش

 آب. دارد نگـه  پـاك  را خود تا نوشد مي آب ليوان يك دقيقه پنج هر نوشد، مي آب پياپي امام

 بـا  بـرش  و دور جوانـان  ي همـه . اند كرده تصفيه گذرانده امريكايي ماشيني فيلتر يك از قبالً را

 نوشنده به آب پاكي است معتقد امام. دارند آشنايي است آب ي درباره كه امام مشهور ي رساله

 امپراتـوريس " كـه  دهـد  مـي  توضيح. اش مزه ي زاهدانه لذت و سادگي زاللي،. شود مي منتقل

 هــاي شــراب]. Burgundies,clarets[ كــالرت يــا بورگانــدي شــراب ".نوشــد مــي شــراب

 او تـا  است كافي گناه همين. آميزند مي در پليد و زيبا بدن آن با را بخششان مستي فساد مختلف

 نشـان  حـالي  در را خوابش اتاق تمثال. شود محكوم رهايي و بخشودگي اميد بدون هميشه، براي

 اسـت  تيره سرخ رنگ به مايعي از پر جمجمه. گرفته دست در را انساني ي جمجمه كه دهد مي

 جهـت  بـي ":  كند مي ادعا مزبور ي رساله. است آب مرد امام ولي نوشد، مي خون امپراتوريس

. اسـت  زنـدگي  حـافظ  آب. دانند مي واجب را آن حرمت ما گرمسير سرزمين مردمان كه نيست

 اي دختربچـه  اگـر . كنـد  خودداري اي تشنه فرد براي آب آوردن از تواند نمي متمدني فرد هيچ

 آرتـروز  بيمـاري  شـدت  از زن پـاي  و دسـت  هـم  قـدر  هر بخواهد، آب و بيايد بزرگي مادر نزد

 باشـيد،  آگـاه  و بدانيـد  پس. رود مي آب شير سراغ به و خيزد برمي بالفاصله باشد، شده خشك

 ".است كرده رقيق را خود روح گرداند، اش آلوده يا بگويد كفر آب عليه كس هر

 اي مصـاحبه  مـتن  در. است داده نشان آقاخان مرحوم ي خاطره به نسبت را خود خشم بارها امام

 گفتـه  خبرنگـار  پاسـخ  در آقاخان بود، شده انجام اسماعيليان رهبر نوشيدن شامپاني ي درباره كه
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 مـي  تبديل آب به برسد من لبان به كه اين محض به اما است، شامپاني ظاهراً نوشيدني اين": بود

 حكومـت  در گويـد  مـي  مـردانش  بـه  خطـاب . عوضـي  كافر، مرتد،! ديو زند مي داد امام ".شود

 جـاري  شـراب  چـون  خـون  و بـود  خواهـد  آب هنگام. شد خواهند محاكمه افرادي چنين آينده

 سـترون  گرمـاي  در نخست آنچه: ها تبعيدي ي آتيه آساي معجزه سرشت است اين. شد خواهد

 را شاهي رؤياي كسي چه. شد خواهد تبديل ملّتي سرنوشت به بعدها آيد، مي زبان بر آپارتماني

 را روز يـك  از بـيش  خـواب  امام ولي. باشد روز يك براي تنها اينكه ولو است؟ نپرورده دل در

 ي وسـيله  كـه  تـراود  مـي  تـارعنكبوت  چـون  تارهايي انگشتانش از كند مي احساس. است ديده

 .شد خواهد تاريخ حركت كنترل

 .تاريخ نه: نه

 .است انگيزتر شگفت او رؤياي

 * 

 مـي  اطالعش به و زند مي زانو محراب مقابل زائري چون پدر برابر در آب، حامل خالد، پسرش

 بـالل . دارد نـام  فارسـي  سـلمان  دهـد،  مي نگهباني خلوتگاهش در بيرون كه پاسداري كه رساند

 مي پخش دش قصد به راديو از شده، توافق موج طول همان با را روز پيام و نشسته دستگاه پشت

 .كند

 رنـگ  كـه  را اش پرگـره  بـزرگ  هـاي  دسـت . مانـد  مي زنده سنگي به. است مجسم سكون امام

 بدن آن براي كه سرش نهاده، بلندش پشت صندلي طرف دو به سنگين دارند، خارا سنگ سربي

 اسـتخواني  و الغـر  انگيـزي  شگفت نحو به كه گردنش از فكورانه آيد، مي بزرگ زيادي نظر به

. شود مي ديده زحمت به نمكيش فلفل ريش پس از و نيست پيدا درست گردنش. آويخته است

 بـي . برآمـده  عناصر از وجودش. است كامل قدرت او. خندد نمي لبانش و است جدي امام نگاه
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 بـر  اي واژه آنكه بي و رساند مي انجام به خواهد مي آنچه عملي هيچ بي جنبد، مي جنبشي هيچ

 .تاريخ اش حقه و است باز شعبده او. گويد مي سخن آورد زبان

 .آن از شگفتتر چيزي تاريخ، نه نه،

 نـوآيين  بـالل  صـداي . شـنويد  مـي  مخفـي  راديـوي  مـوج  طول از اكنون هم را معما اين توضيح

 درون صـدايش . مـؤذن  بـالل . خوانَـد  مـي  را امـام  مذهبي سرود كه رسد مي گوش به امريكايي

 وقـت  آن. رسـد  مـي  گوش به دش رؤيايي كشور در و كند مي نفوذ آماتور ي فرستنده دستگاه

 دشـنام  بـا  روزانه ي برنامه. سازد مي جاري زبان بر را امام رعدآساي سخنان و دهد مي فُرم تغيير

. اسـت  شـده  روزانـه  عبـادت  چـون  تكـرار  فرط از كه هايي دشنام. شود مي آغاز امپراتوريس به

 برشـمرده  همگي چه، و چه و ها مارمولك با جنسي روابط رشوه، كشي، آدم جناياتش، فهرست

 آن و كند مي قرائت ملّتش به خطاب را امام ي شبانه پيام دار زنگ صدايي با بالل بعد. شود مي

 مـا ": كنـد  مـي  اعـالم  بالل صداي با امام. خوانَد مي عايشه حكومت پليدي عليه شورش به را ها

 دشمن كه چرا ".كرد خواهيم انقالب تاريخ عليه بلكه استبداد، عليه تنها نه. كرد خواهيم انقالب

 اسـت  خـون  چـون  شراب همان تاريخ. است تاريخ خود آن و دارد، وجود عايشه وراي ديگري

. بـزرگ  شيطان. است شيطان مالكش و خالق كه بخش مستي تاريخ شود، نوشيده نبايد ديگر كه

 گـرفتن  پايـان  بـا  هـا  دانـش  ي همه زيرا. نيست بيش باطلي خيال دانش و حقوق و علم پيشرفت،

 مـا ": گفـت  شـب  شـنوندگان  بـه  خطاب بالل. رسيد تكميل ي مرحله به ماهوند به خداوند وحي

 بينـيم  مـي  را بهشت شود، مي برمال تاريخ اسرار كه هنگامي و پيچيم مي هم در را تاريخ ي پرده

 برگزيـده  خوشش صداي خاطر به را بالل امام ".است ايستاده آنجا در شُكوهمندش انوار در كه

 رسانده ها پرخريدارترين اِورِست ي قله به را آوازهايش بارها آيين، تغيير از قبل كه صدايي. بود

 تغذيـه  خـوب  كـه  صـدايي . شـود  شنيده دارد عادت كه صدايي است، نافذ و غني صدايش. بود

 مـي  كار به اش سازنده عليه غرب ي اسلحه امريكايي، نفس به اعتماد صداي ديده، تعليم و شده
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 بـالل  اوايـل . كند مي پشتيباني وي استبداد و امپراتوريس از نيرويش با كه اي سازنده همان. رود

 نيـز  او كـه  بگويد داشت اصرار و كرد مي اعتراض صدايش از گفتگو گونه اين به نسبت ايكس

. نيست منصفانه امپرياليست هاي يانكي با او دانستن برابر و است برخاسته ستم تحت ملّتي ميان از

 كه آدمي ولي. هست هم ما درد تو درد بالل، گفت مي نبود عاري مهرباني از كه لحني با امام و

 كـه  پوسـتي  همـين  بـا  را هـا  آن بايـد . دانـد  مي را آن رسم و راه شده، بزرگ قدرت ي خانه در

 قـدرت  بـه  عـادت  منظورم. بنشاني سرجايشان خودشان روش و راه از شده رنجت و درد موجب

 ي همه به و بالل است بيماري يك اين. ديگران با آن رفتار و آن حركات آن، كالم لحن است،

 كـف  تمـاس  كننـد،  كوبت لگد قدرتمندان اگر. كند مي سرايت شوند مي نزديكش كه كساني

 .كند مي ات آلوده پايشان

 تقويم بر مرگ عايشه، امپراتوريس استبداد بر مرگ": گويد مي تاريكي به خطاب همچنان بالل

. طلبـيم  مـي  را خداونـد  زمـان  بـي . ابـديتيم  جسـتجوي  در ما! زمان بر مرگ امريكا، بر مرگ ها،

 بشـنويد،  را كـالم  و كنيد پاره را كاغذها. كنيد اعتماد كتاب يك به تنها و بسوزانيد را ها كتاب

. اسـت  كرده تفسير را آن ما امام و شده الهام پيامبر ماهوند به مالئكه جبرئيل طريق از كه كالمي

 ديگـر  پيـامي  خلوتگـاهش  در امـام  حال، همان در. رساند پايان به را برنامه گفته اين با و ".آمين

 .كرد ظاهر بازان شعبده چون را مالئكه جبرئيل و فرستاد

* 

. معمـولي  هـاي  لباس با است مردي. نيست ها مالئكه مثل ظاهرش: بيند مي خواب در را خودش

 بنـد  زور بـه  كـه  گشادي شلوار. تريلبي كاله و گاباردين. دايموند هنري مرحوم هاي لباس همان

 رؤيـا  جبرئيـل  اين. كرده پف سفيد پيراهن و ماهيگيران مدل پشمي پلور شده، بند تنش به شلوار

 ابـر  مانند امام چشمان. است ايستاده امام خلوتگاه در لرزان است، بيداري جبرئيل شبيه كامالً كه

 .زند مي سفيدي به



)                   آواي بوف (                                                      آيات شيطاني                                                                           

              

      275  
avayebuf.wordpress.com/ 

 :گويد مي خلقي كج با ترسش پوشاندن براي جبرئيل

 شده تمام ديگر دوران آن دانيد مي كه خودتان ببينيد؟ را مقرّب ملك حتماً داريد اصراري چه"

 ".است

 مـي  دراز پرپشـمي  ي پيچنده هاي رشته پا زير فرش از. كشد مي آه و بندد مي را چشمانش امام

 .دارند مي نگهش محكم و پيچند مي جبرئيل پاهاي دور به و شوند

  ".بروم بگذاريد. گرفته پايان الهام و وحي. نداريد احتياجي من به شما": كند مي تاكيد جبرئيل

 و اسـت  حركـت  بـي  لبـانش  ولـي  آيـد،  مي سخن به و جنباند مي منفي عالمت به را سرش امام 

 گويـد  مـي  صـدا . شـود  نمـي  ديده اي فرستنده هرچند كند، مي پر را جبرئيل گوش بالل صداي

 .ببري اورشليم به مرا بايد تو و است موعود شب امشب

 را حركت امام وقتي كه چرا. اند ايستاده آب منبع كنار بام روي دو آن و شود مي محو آپارتمان

 كـه  ريشش. آورد مي در جنبش به خود اطراف در را دنيا ي همه سكون حال در كند، مي اراده

 نبـرده  هـوا  بـه  گـردن  شـال  مثل را آن باد اگر و است شده بلندتر حاال آمده در حركت به باد در

. ببـر  مرا. ماند مي معلق فضا درون صدايش و است قرمز چشمانش. رسيد مي پايش نوك تا بود،

 بـه  كـه  حركـت  يـك  با امام اما. برويد توانيد مي تنهايي به خودتان انگار. رود مي طفره جبرئيل

 مـي  بـاال  را پيراهنش دامن اندازد، مي اش شانه روي را ريشش است، سريع انگيزي شگفت طرز

 سـياهي  در و كند، مي هويدا است پشم از پوشيده هيوال مثل كه را شكلش دوكي دوپناي و زند

 بلنـد  كـه  هـايي  نـاخن  با و نشيند مي جبرئيل ي شانه روي و زند مي چرخي پرد، مي هوا به شب

 هـوا  روي كه كند مي احساس جبرئيل. چسبد مي را او ماند، مي شده خم هاي چنگال به و شده

 موها. برَد مي آسمان به خود همراه شود مي بلندتر دم هر كه موهايي با را پيرمرد و شود مي بلند

 .جنبد مي باد در رشته چون ابروهايش و آمده در اهتزاز به جهت همه از اكنون
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 كـه  اسـت  لغزنـده  هاي واژه آن از اورشليم آن، از گذشته است؟ طرف كدام از راستي. اورشليم

 كجاسـت؟  امـام  اورشـليم . تعالي يا هدف يك مثل چيزي. باشد مكان يا ايده مفهوم به تواند مي

 ".بابل ي فاحشه آن سقوط. فاحشه آن سقوط": گفت گوشش در غيبي صداي آن

 كرده آتش را زيرش كه پنيري مثل اكنون و شود مي گرم ماه. گذرند مي شتابان شب فضاي در

 ماه هاي تكه افتند، مي گاه به گاه كه بيند مي را آن از هايي تكه جبرئيل، او، و زند مي قل باشند

 مـي  شـدت  گرمـا . شـود  مـي  پديـدار  پايشان زير زمين. زنند مي قل آسمان سرخ آتش روي كه

 .گيرد

 بر دو آن. است مسطح درختانش نوك و زند مي سرخي به زمينش كه پهناور است اندازي چشم

 صاف گرما از اينجا هاي سنگ حتي. است مسطح هايشان قله كه كنند مي پرواز هايي كوه فراز

 كـارت  را عكسـش  كـه  كـوهي . اسـت  كامـل  مخـروط  كه رسند مي بلندي كوه به بعد. اند شده

 مـي  چشـم  بـه  قصـري  كـوه،  پـايين  شيب در و است گسترده پايش پايين شهر و اند كرده پستال

 انقـالب  ايـن . آورده در روزگارش از دمار راديويي هاي پيام كه همان. امپراتوريس قصر. خورد

 است راديو آماتورهاي

 ايـن  در. آيد مي پايينتر است، پرنده ي قاليچه انگار كه شده سوارش چنان كه امام همراه جبرئيل

 مـي  امپراتـوريس  قصـر  بـه . خزنـد  مـي  مـار  چون اند، گرفته جان گويي كه ها خيابان گرم، شب

 امـام  صـداي  اسـت؟  خبر چه آنجا بابا ما؟ چشم جلو. رويد مي اي تپه گويي قصر برابر در. رسند

 ".بدهم نشانت را عشق خواهم مي. پايين برو": ماند مي معلق فضا در

 و تنـگ  چنـان  هـا  انسـان  انبـوه . اسـت  پـر  ها خيابان بيند مي جبرئيل رسند مي كه ها بام سطح به

 مبـدل  مـارپيچي  و سـخت  دل هسـتي  بـه  تركيبشان كه اند ايستاده آسا مار هاي كوچه در فشرده

 و هـا  خيابـان  هـا،  كوچـه  بـه  هـا  كوچـه  پـس  از و حركتند در برابر هاي گام با آرام، مردم. شده

 را اطـرافش  و دارد پهنـا  اتومبيل رديف دوازده قدر به كه اصلي خيابان در و رسند مي ها شاهراه
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 بـر  عظيمي اجتماع يابد، مي امتداد قصر ي دروازه تا و اند كاشته اكاليپتوس آساي غول درختان

 تبـديل  سـر  چنـد  جديـد  موجود اين اصلي عضو به و ندارد انداختن سوزن جاي خيابان. است پا

 سـوي  بـه  عبـوس  و جـدي  ظـاهري  بـا  دنبالشـان  بـه  ديگران و پهلو، به پهلو نفر هفتاد. است شده

 سـه  در ملكـه  شـخص  گـارد  دروازه برابـر  در. دارنـد  برمـي  گـام  امپراتـوريس  قصر هاي دروازه

 مـردم . كشـند  مي انتظار آماده هاي سالح با درازكش، و زانو به ديگر دو و ايستاده يكي رديف،

 مـي  تيـررس  بـه  هـم  با نفر هفتاد هر و دارند برمي گام مسلح گاردهاي سوي به كوهپايه شيب از

 نفـر  هفتـاد  هنگـام  ايـن  در. افتنـد  مي زمين بر همگي و خيزد برمي ها سالح غرش ناگهان. رسند

 بلنـدتر  مردگـان  ي تپـه  و زننـد  مي قهقهه ديگر بار ها تفنگ و گذرند مي جسدها روي از بعدي

 مـادران  ها خانه تاريك درهاي كنار در. آيد مي باال كوهپايه از ديگري رديف هم باز. شود مي

 چـه  هـر  شـو،  شـهيد  برو. دهند مي هل تظاهرات سوي به را شان كرده عزيز پسران سر به چارقد

 در اسـتبدادي  هيچ دارند؟ دوستم چقدر بيني مي": گويد مي غيبي صداي. بمير. بكن است الزم

 ".كند مقاومت آرام عشق اين پيشروي برابر در تواند نمي دنيا

 تو دامان به را مردم ملكه زن، آن. است نفرت. نيست عشق اين ": دهد مي جواب گريان جبرئيل

 .آيد مي سطحي و ناقص نظرش به توضيح اين اگرچه ".رانده

. فسـاد  او و آورم مي بركت من. هستم آب من زيرا دارند، دوستم ها آن": گويد مي امام صداي

 خداوند از كه هايي انسان. دارند دوست شكنم مي را ها ساعت كه عادتم اين خاطر به مرا ها آن

 نمـي  در را كران بي زمان مفهوم ديگر و بازند مي را يقين و عشق احساس شوند، مي رويگردان

. نـدارد  حركـت  بـه  نيـازي  كه زماني بي زمان. است آينده و حال گذشته، وراي كه زماني. يابند

 سـاعت  تـاك  تيـك  جـز  او كه حالي در. هستم ابديت من و پرورند، مي را ابديت سوداي مردم

 او. افتـد  مـي  وحشت به پيري و زمان گذشت فكر از و نگرد، مي آينه درون روز هر. نيست هيچ

 ديگـر  انقـالب،  از بعـد . زنـد  مـي  پـا  و دست زمان زنجير ميان در و است خويش سرشت زنداني
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 دايـرة  از سـاعت  ي واژه و كـرد  خـواهيم  خُـرد  را هـا  سـاعت  ي همـه  مـا . مانَد نمي باقي ساعتي

 مـا . گرفـت  نخواهـد  جشـن  را زادروزي كسي ديگر انقالب، از بعد. شد خواهد حذف المعارف

 خـواهيم  ناپـذير  تغيير و ثابت سني متعال قادر ديدگان برابر در و شد خواهيم زاده دوباره همگي

  ".داشت

 دسـت  هـا  سالح به مردم. است رسيده فرا بزرگ ي لحظه پايين آن زيرا شود، مي ساكت اكنون

 تـوده  آسـاي  غول اژدهاي آن انساني، صفوف انتهاي بي مار و است حكمفرما سكوت. يابند مي

 سـالح  مرگبـار  صـداي  و فشارند مي را گلوهايشان رسد، مي گاردها رديف به خاسته، پا به هاي

 ".شد تمام": كشد مي سخت آهي امام برند، مي را هايشان

 خـاموش  آن هـاي  چـراغ  رونـد،  مـي  قصـر  سـوي  به سنجيده هاي گام همان با مردم كه هنگامي

 ضـجه  بـا  نخسـت  كه صدايي خيزد، برمي سهمگين صدايي خاموش قصر درون از ناگهان. است

 جغد، كشيدن هو چون صدايي. رسد مي زوزه ژرفاي به كم كم و شود مي آغاز گوشخراش اي

 طاليـي  گنبـد  بعـد . كنـد  مـي  پر را شهر زواياي ي همه آن غرش كه مهيب چنان خشمي با توأم

 بـال . زنـد  مـي  برق اي اسطوره شبحي سياهي آن ميان از و تركد مي مرغ تخم پوست چون قصر

 امـام  ريـش  ي انـدزه  بـه  طـولش  كـه  سياه آبشاري چون موهايش و دارد گون شبق و ستبر هايي

 .است جسته بيرون عايشه جلد از الت آل كه برَد مي پي جبرئيل. است

 ".بكُشيدش": دهد مي فرمان امام

 اش گشـاده  هـاي  دسـت  حركـت  بـا  او و گـذارد  مي قصر تشريفاتي بالكن روي به را او جبرئيل

 را الهـه  هـاي  زوزه حتـي  كه است بلند چنان مردم صداي. گويد مي پاسخ را مردم بزرگ شادي

 مثـل . نـدارد  اي چـاره  مانـده  معلـق  هـوا  ميـان  جبرئيل. گيرد مي اوج اي ترانه چون و پوشاند مي

 چرخي بيند، مي را رسيدنش كه الهه و رود مي جنگ به كه است اي بازي شب خيمه عروسك

 سـويش  به توان ي همه با زند، مي ضجه همچنان كه حالي در و شود مي خم فضا در خورد، مي
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 را او فرستد، مي جنگ به اي نماينده هميشه مثل كه امام داند مي خوب جبرئيل. دارد برمي خيز

 مي قرباني بود ساخته اي تپه قصر ي دروازه برابر در جسدهايشان كه مردمي سادگي همان به نيز

 .كند

 بـا . اسـت  خودكشـي  مأموريتش و نيست بيش سربازي روحاني آن هدف اجراي در كه داند مي

 كـرده  ضـعيف  نيز را الهه شكست اين ولي شوم، نمي او حريف من. ضعيفم من گويد، مي خود

 و گيـرد  مـي  دسـت  در را بـرق  و رعد جبرئيل. آورد مي حركت به را جبرئيل امام قدرت. است

 سـتاره  الهـه  و كنـد  مـي  پرتـاب  حريف پاي به برق هاي نيزه مقرّب ملك. شود مي آغاز كارزار

 مـي  مرگ قصد به داريم ما گويد مي خود با. فرستد مي جبرئيل شكم سوي به را دار دنباله هاي

 چون. جبرئيل و الت ال: شد خواهند زاده فلكي برج دو آسمان در و. مرد خواهيم حتماً. جنگيم

 هـر . جنگنـد  مي همچنان ولي دارند، برمي گام سختي به اجساد از پوشيده ميداني در رزمنده دو

 .اند خسته سخت دو

 .افتد مي الهه

 مي خُرد اش جمجمه كند، مي سقوط زمين به سر با و آيد مي در پا از شب ي ملكه الت، ال. بله

 تـوده  چون شده، كنده هايي بال با سر بي سياه ي مالئكه. مانَد مي برجاي سرش بي جسد و شود

 امام گيرد، برمي او از چشم هراس با كه جبرئيل. افتد مي قصر باغ درهاي از يكي كنار مچاله اي

 حـال  بـه  را دهـانش  كشيده، دراز قصر جلويي حياط در و آمده در هيوال هيبت به كه بيند مي را

 .بلعد مي گذرند مي آن از كه را مردم و كرده باز دروازه كنار خميازه

 اكنـون  و. اسـت  مانده برجاي آن از تيره اي لكه تنها و ورچروكيده ها چمن روي الت ال جسد

 دروازه، فراسـوي  وقفـه،  بي زنگ هاي ضربه و زنند مي زنگ دش پايتخت در ها ساعت ي همه

. كنـد  مـي  اعـالم  را زمـان  پايـان  و يابـد  مـي  ادامـه  يك و هزار فروسوي چهار، و بيست فراسوي
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 شـراب،  بـر  آب پيـروزي  سـاعت  تبعيـدي،  بازگشـت  سـاعت  اسـت،  بيرون مقياس از كه ساعتي

 .امام زماني بي آغاز ساعت

* 

 اخطـار  بـي  يثـرب،  و جاهليـه  رويـدادهاي  گيري پي و كند مي تغيير شبانه هاي قصه كه هنگامي

 ايـن  شـايد  كـه  افتد مي فكر اين به جبرئيل شود، مي تبديل امپراتوريس با امام ي مبارزه به قبلي،

 ولـي . اسـت  آمده در عادي حالت به سابق مثل دوباره رؤياهايش و گرفته پايان شده نفرين وضع

 نقطـه  همـان  از درسـت  رود، مي خواب به كه بار هر گذشته، چون نيز تازه داستان بيند مي وقتي

 وارد صـحنه  بـه  مقرّب ملك تناسخ چون خودش تصوير و گردد مي آغاز بود يافته پايان كه اي

 بـه  كـار  حاال. دهد مي تن ناپذير اجتناب وضع اين به ديگر بار و بازد مي رنگ اميدش شود، مي

 پـي  در و اسـت  شـده  ناپـذير  تحمـل  اش شـبانه  قهرمـاني  هـاي  قصـه  از بعضـي  كـه  رسيده جايي

 مـي  طويلتر رؤياهايش فهرست و شود مي شروع داستان بعدي قسمت كه اين از امام، مكاشفات

 ببـرد  ميان از خواست مي جبرئيل كه اي الهه كه شده معلوم سرانجام زيرا. است خوشحال شود،

. هست نيز عشق خداي بلكه نيست، نفرت و قانون وظيفه، قدرت، انتقام، خداي تنها نشد، موفق و

 كنـد  مـي  احسـاس . كرد مي حكايت رفته دست از ميهن و غربت غم از نوعي به هم داستان اين

 شـروع  اول از بياييد. شود مي شروع االن است؟ اي قصه جور چه اين... است بازگشته گذشته به

 رفتـه  خـواب  همسر بود پروانه از پر كه اتاقي در سالگيش چهل تولد روز اكبر سعيد ميرزا: كنيم

 .كرد مي تماشا را اش

* 

 از پر كه اتاقي در زميندار، اكبر سعيد ميرزا سرنوشت، روز آن در سالگيش چهل تولد روز صبح

 صـبح  روز آن. شود مي لبريز عشق از قلبش كرد احساس كه بود اش خفته همسر مواظب پروانه

 همـان . بـود  شـده  بـدمزه  و تلـخ  دهانش و ديده بدي خواب نزده سپيده هنوز. بود شده بيدار زود
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 مـي  وقـوع  بـه  اي فاجعـه  آن در كـه  رؤيـايي . بـود  ديـده  كرّات به كه دنيا رسيدن آخر به خواب

 ي رحمانه بي پايان": خواند مي را نيچه از اي جمله قبل شب. بود تقصيركار او هميشه و پيوست

 گذاشـته،  اش سينه روي همانطور را كتاب و ".انسان: يافته ادامه حد از بيش كه ناچيزي نوع آن

 بود، شده بيدار پروانه بال صداي با روشن سايه و خنك خواب اتاق در وقتي. بود رفته خواب به

 كـرده  انتخـاب  شـب  آخـر  در خوانـدن  بـراي  را كتابي چنين كه بود خشمگين خودش دست از

 و پوشيد را راحتيش هاي كفش برخاست، سرعت به. بود بيدار كامالً االن صورت، هر در. است

 هنوز خانه و بودند كشيده را ها كركره. كرد زدن قدم به شروع وسيعش ي خانه ايوان توي آرام

 دورهـا  آن كسـي . كردنـد  مـي  پـرواز  سـرش  پشت ملتزمين چون ها پروانه. بود تاريكي در غرق

 مـه  در غرق هنوز باغ. زد گره را بندش و كشيد باال را كركره تو، آمد سعيد ميرزا. زد مي فلوت

 شهرت قديم از افتاده دور ي منطقه اين هاي پروانه. چرخيدند مي ميان آن در ها پروانه ابر و بود

 استعداد كه هايي پروانه. كرد مي پر را فضا شب و روز آسا معجزه هاي پروانه هاي فوج. داشتند

 يـا  تيـره  هـاي  جامـه  زعفرانـي،  هاي پرده سرخ، هاي گل روي كه هنگامي و داشتند رنگ تغيير

 نزديك ده و زميندار ي خانه در. شد مي عوض هايشان بال رنگ نشستند، مي كهربا انگشترهاي

 ولي. كردند مي تلقي جزيي امري را آن كه داشتند، عادت ها پروانه ي معجزه به چنان مردم آن

 بازگشـته  پـيش  سـال  نـوزده  ها پروانه كه بود اين آورد، مي ياد به خدمتكار كه همانطور واقعيت

 زنـي . انـد  بـوده  محـل  آن قـديمي  دوسـتان  ها پروانه كه كرد مي حكايت محلي ي افسانه. بودند

.[ م. رود مـي  كـار  به احترام يا محبت ي نشانه به هند در "جي" پسوند] جي بي بي به كه مقدس

 و جنسي ناتواني قبرش زيارت گفتند مي. بود كرده عمر سال دو و چهل حدود و داشت شهرت

 كـه  پـيش  سـال  بيست و صد از. بود شده فراموش اكنون آن جاي ولي كند، مي خوب را زگيل

 بـه  بودنـد،  شـده  ناپديـد  هـا  افسانه دنياي در قديس خود چون نيز ها پروانه بود، مرده جي بي بي

 نزديـك  از بازگشـت  اين آمد مي نظر به ابتدا بازگشتند، سال يك و صد از بعد وقتي كه طوري

 جـي،  بـي  بـي  مـرگ  از بعـد  كه افزود فوراً بايد البته. دهد مي خبر انگيز شگفت رويدادي شدن
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 اگرچـه  ولـي  داد، مـي  محصول كافي قدر به زميني سيب هاي بوته و بود خوب همچنان اوضاع

 كردنـد  مـي  احسـاس  هـا  خيلـي  نداشتند، ياد به قديمي قديس زمان از چيزي كنوني هاي دهاتي

 گذشـت  بـا  وقتـي  ولـي  كرد، شاد را بسياري دل ها، پروانه بازگشت رو اين از. دارند كم چيزي

 همـان  و بازگشـتند  عـادي  حالـت  بـه  مـردم  نپيوسـت،  وقوع به اي العاده خارق رويداد هيچ زمان

 ايـن  وار پـري  هـاي  بـال  از را زمينـدار  ي خانـه  نـام  پريسـتان،  احتماالً. كردند احساس را كمبود

 ها نام ولي بود، اينطور حتماً كه ده نام پور، تيتلي مورد در. بودند گرفته الهام جادويي موجودات

 و پـور  تيتلـي  سـاكنان . شود مي مدفون عادت به زودي به روند، مي كار به روزمره طور به وقتي

 و ها دهاتي. كردند مي حركت يكديگر ميان در متقابل ي افاده و ناز نوعي با ها پروانه هاي گله

 دسـت  هايشان خانه از ها پروانه راندن براي كوششي گونه هر از بود ها مدت زميندار ي خانواده

 هـاي  جـن  چـون  بـال  دسـته  يـك  شـد،  مي باز چمداني گاه هر اكنون كه طوري به بودند، شسته

 در زيـر  هـا  پروانـه . دادنـد  مـي  رنگ تغيير پرواز حين و كردند مي پرواز بيرون به آن از پاندورا،

 مـي  جـا  هـا  كتـاب  صـفحات  ميـان  حتـي  و ها گنجه ي همه داخل و پريستان هاي توالت سيفون

 .يافتي مي هايت گونه روي را ها پروانه شدي، مي بيدار كه خواب از و گرفتند

 هـا  پروانـه  بـه  كـه  بـود  سـالي  چنـد  هـم  سعيد ميرزا و آيند نمي چشم به سرانجام عادي چيزهاي

 انـوار  اولـين  كـه  هنگـامي  سـالگيش،  چهـل  تولد روز صبح حال، اين با. بود نكرده توجه درست

 بـه  فـوراً . بريـد  را نفسـش  لحظه آن زيبايي درخشيدند، ها پروانه و كرد روشن را خانه دم سپيده

 پروانه. بود خفته بند پشه زير آن در] Mishal[ ميشال زنش كه دويد اندروني خواب اتاق سوي

 بـه  هم پشه يك ظاهراً. بودند نشسته بود مانده بيرون كه ميشال پاي هاي پنجه روي جادويي هاي

 خواسـت  مـي  دلـش . شـد  مي ديده زن ي شانه روي نيش جاي زيرا بود، يافته راه بند پشه داخل

 محـو  سرخيشان كه ببوسد را ها نيش جاي آنقدر زنش، رختخواب داخل و بزند كنار را بند پشه

 داد تـرجيح  و شـد  مسـلط  خـودش  بـه  ولـي . خاريدند مي سخت شد، مي بيدار وقتي حتماً. بشود

 و سـفيد  سـفيد  پوشـش  بـود،  حنايي به مايل اي قهوه موهايش. كند تماشا را خفته بدن فُرم پاكي
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 از. بود دولتي بانك رئيس پدرش. بودند خاكستري ابريشم چون بسته هاي پلك پشت چشمانش

 اتمـام  بـه  رو ثروت كه بود اين ازدواجشان واقعي دليل. دادند مي تشكيل را خوبي جفت رو اين

 كـه  ايـن  بـا  زمـان،  گذشـت  با همزيستي اين ولي شود، مي تامين مجدداً ميرزا قديمي ي خانواده

 احسـاس  از را سعيد ميرزا خفته ميشال تماشاي. بود شده مبدل عاشقانه پيوندي به نداشتند، فرزند

 ": كرد استدالل رضايت سر از و راند بيرون خويش ذهن از را كابوس آثار آخرين. كرد مي پر

 مـي  كمـال  زيبـا  صـبح  ايـن  هاي لحظه در كه دنيايي برسد؟ آخر به دنيا است ممكن چطور آخر

 شود؟ مي آخر چطور آفريند،

 به من ميشال،: كرد آماده ذهن در زنش به خطاب كوچكي سخنراني شاد، افكار اين ي ادامه در

 فهمـم  مي حاال. كنم مي رضايت احساس روزه چهل كودك يك مثل و ام رسيده سالگي چهل

 مـاهي  چـون  حاال و ام خورده غوطه تو عشق درياي در عميقتر و بيشتر چه هر ها سال اين در كه

 نيـاز  زن ايـن  بـه  چقـدر  او و ورزيد مي عشق او به خالصانه چه زن ".شناورم گرم درياي اين در

 محرميـت  و صـميميت  از اي درجـه  چنـان  بـه  و رفتـه  فراتـر  جنسي روابط از ازدواج اين. داشت

 ميشـال ": گفـت  بود خفته همچنان كه همسرش به خطاب. نمود مي محال جدايي كه بود رسيده

 بـه  اي بوسـه  و بشـود  مانتال سانتي داد اجازه خودش به و ".است سعادتي شدن پير تو كنار جان،

 ايـوان  بـه  ديگـر  بار وقتي. آمد بيرون خواب اتاق از پاورچين پاورچين و كرد فوت ميشال سوي

 بـاغ  به نگاهي رسيد، داشت قرار عمارت باالي ي طبقه در كه خودش مخصوص قسمت بزرگ

 آرامـش  كـه  ديـد  را اي منظره و شدند مي پديدار صبحگاهي مه شدن محو با اكنون كه كرد ها

 زيـان  برابـر  در خـود  ناپـذيري  آسـيب  به كه اي لحظه در درست. زد هم بر ابد براي را خاطرش

 .نمود مي محال بهبوديش كه خورد اي ضربه چنان يافت، مي اطمينان سرنوشت هاي
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 روي هـا  پروانـه . بـود  آورده پـيش  را چـپش  دسـت  كف زده، چمباتمه ها چمن روي جواني زن

 زن. گذاشـت  مـي  دهـان  به و داشت برمي را ها آن راست دست با او و نشستند مي دستش كف

 .خورد مي صبحانه دادند مي نشان موافق روي كه هايي بال از منظم و آهسته

 رنگارنگ بودند داده پس مرگ حال در ها پروانه بال كه رنگهايي از هايش گونه و چانه ها، لب

 .بود گشته

 خورد، مي شيطاني اي صبحانه باغش هاي چمن روي كه ديد را جوان زن اختر سعيد ميرزا وقتي

. است غيرممكن": گفت خود با و آمد شرمش بالفاصله كه شد غالب او بر نيرومند چنان شهوتي

 ي شـيوه  بـه  را آن و پوشـيده  زعفرانـي  زرد سـاري  جوان زن ".نيستم حيوان كه من باشد چه هر

 شـد،  مـي  خـم  هـا  پروانه خوردن براي كه همين. بود آويخته برهنگيش روي به منطقه فقير زنان

 نمايـان  زمينـدار  ي خيـره  نگاه برابر در كوچكش هاي پستان و رفت مي كنار بود شل كه ساري

 كوچـك  حركـت  گـويي  و بگيـرد  را بـالكن  ي نرده تا كرد دراز را دستش سعيد ميرزا. شد مي

 ي چهـره  بـه  و كـرد  بلنـد  را سـرش  فـوراً  زيرا كرد، جلب را زن توجه سفيدش] kurta[ كرتاي

 .نگريست زميندار

 بلكـه . بگريـزد  تـا  شد بلند داشت انتظار مرد كه آنطور نه و برگرفت، را نگاهش دم همان نه ولي

 .نه يا بزند حرفي خواهد مي مرد ببيند خواست مي گويي. ماند منتظر لحظه چند

 از چشـم  و داد ادامـه  غـريبش  ي صـبحانه  خـوردن  بـه  همـانطور  ماند، ساكت همچنان او وقتي و

 قيفـي  از كـه  چنـان  هـا  پروانـه  ظـاهراً  كـه  بود اين نكته عجيبترين. برنگرفت سعيد ميرزا ي چهره

 را بالشـان  نـوك  او. بودنـد  روان مرگ و او دست كف سوي به دم سپيده ميان از شوند، سرازير

. خـورد  مـي  و بـرَد  مـي  دهـان  به را ها آن زبانش نوك با و كشيد مي عقب را سرش گرفت، مي

 را اي پروانـه  و لرزيـد  سـعيد  ميرزا و گشود جسارت با را اش تيره لبان. كرد باز را دهانش يكبار

 ايـن  مـرد  كـه  يافت اطمينان وقتي. گريزد نمي ولي زند، مي پرپر مرگبار ي حفره آن در كه ديد
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 و بـاغ  در دهـاتي  زن دو، هـر  و كـرد  جويـدن  بـه  شـروع  و بسـت  را لبـانش  است، ديده را منظره

 بـه  كـه  حالي در و شد كالپيسه زن چشمان ناگهان كه اين تا ماندند باقي باال ي طبقه در زميندار

 .افتاد زمين بر چپ پهلوي به خورد مي تاب و پيچ شدت

 وضـع  شـويد،  بيـدار  آهاي، منزل، آهاي، ": زد فرياد دستپاچگي و هول لحظه چند از پس ميرزا

 ايـن . دويد انگلستان كار ماهون چوب ي شاهانه هاي پله سوي به حال همان در و ".است خراب

 اي افسانه مكاني. بودند آورده]Warwickshire[ شاير واريك اسم به غريبي جاي از را ها پله

 دسـت  از را عقلـش  كـه  ايـن  از قبل ديگري، زماني سيستم هفدهم قرن در اول شارل آن، در كه

 كـه  سـعيد  ميـرزا  و. بود آمده پايين ها پله همين از نور بي و غمناك اي صومعه در روزي بدهد،

 سـربريده  ارواح پاهـاي  اشـباح  روي از و پريـد  پايين ها پله همين از بود، نيز خانواده فرد آخرين

 .دويد ها چمن طرف به و كرد عبور

 سعيد ميرزا. كرد مي له خود غلطان بدن زير را ها پروانه و بود گرفته تشنج حمله حالت در دختر

 دور چنـدان  بودنـد  شـده  بيدار او فرياد با كه خدمتكاران و ميشال اگرچه رسيد، او به همه از قبل

 هـايش  دندان ميان چوب تكه يك و كرد باز زور به را دهانش و گرفت را دختر ي چانه. نبودند

 ايـن  از سـعيد  ميـرزا  و زد مـي  بيرون اش بريده دهان از خون. كرد خُردش بالفاصله كه گذاشت

 بـه  و گرفـت  آرام دختـر  و شـد  تمام حمله لحظه آن در ولي. بگيرد گاز را زبانش كه ترسيد مي

 مجبـور  سـعيد  ميـرزا  حاال و بردند خودش خواب اتاق به را دختر داد دستور ميشال. رفت خواب

 و ژرف چنان احساس بار دومين براي و بنگرد رختخواب همان در ديگري ي خفته زيباي به بود

 از حـال  عـين  در. داد را "شهوت" بار خشونت نام آن به توان نمي كه شد بيدار درونش در غني

 دلـش  در كه احساساتي از و خورد مي هم به حالش يافت مي جريان ذهنش در كه پليدي افكار

 ميشـال . آورد مـي  هيجـان  به را او بودنشان نو كه اي تازه احساسات. يافت مي تعالي جوشيد مي

 و اسـت  يتـيم  دختـر  ايـن ": گفـت  و داد تكـان  سري زن و "شناسي؟ مي را او": پرسيد آمد، كه
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 ".بوده غشي كوچكي از. فروشد مي رو كاميون ي جاده در و سازد مي لعابي كوچك حيوانات

. آمـد  شـگفتي  بـه  ديگـر  هـاي  انسان به شدن نزديك در زنش استعداد از هميشه مثل سعيد ميرزا

 جريانـات  القـاب،  از ميشـال  كـه  حـالي  در شـناخت،  مي را ها دهاتي از مشتي زحمت به خودش

 بـه  اگرچه گفتند، مي برايش را رؤياهايشان حتي ها آن. بود باخبر بانكيشان آمد در و خانوادگي

 بار يك ماهي از بيش و نداشتند را تجملي چنين استطاعت كه بودند فقير آنقدر بقيه تن چند جز

 بـود  كـرده  احساس همسرش به نسبت سحرگاه كه شديدي ي عالقه. ببينند خواب توانستند نمي

 بـه  و داد تكيـه  شوهر ي سينه به را سرش زن. كرد حلقه ميشال ي شانه دور را بازويش و آمد باز

 يكـديگر  آغـوش  در دو آن و بوسـيد  را موهـايش  سعيد ميرزا و ".مبارك تولدت": گفت نرمي

 .گفت او به را دختر اسم زنش. عايشه. كردند مي تماشا را دختر ايستاده

* 

 گويي كه نگاهش حالت و آشفته زيبايي رسيد، بلوغ سن به يتيم دخترك عايشه، كه اين از پس

 در كـه  شـد  شـايع  رفته رفته و برانگيخت را بسياري هوس و شور بود، شده خيره ديگر جهاني به

 مبـرا  و عـادي  مـردان  بـه  كـه  پنـدارد  مـي  آن از بـاالتر  را خود زيرا است، بهشتي معشوقي انتظار

 آن بـراي  مجـوزي  حقيقـت  در كـه  كردند مي شكوِه اش شده رانده خاطرخواهان. شود نزديك

 كـه  اسـت  صـرع  شـيطاني  بيمـاري  گرفتار ثانياً و نيست بيش يتيمي اوالً. ندارد گيري سخت همه

 بعضـي . شـوند  گردان روي او از بدهند، نشان تمايلي بود ممكن كه بهشتي ارواح شود مي سبب

 كـه  اسـت  زياد آنقدر عايشه معايب گفتند اشاره به و گرفتند را پيش دست تلخ اوقات جوانان از

 از. نشـود  حرام زيباييش الاقل تا بگيرد معشوق است بهتر بنابراين بيابد، شوهري تواند نمي هرگز

 اما. داشت كمتري مشكالت كه شد مي زني آن از زيبايي اين كه بود آن تر عادالنه گذشته، اين

 عايشـه  كننـد،  تبـديل  فاحشـه  بـه  را او خواسـتند  مـي  كـه  پور تيتلي جوانان هاي تالش رغم علي

 بـه  كـه  بـود  آلـود  خشـم  و متمركـز  نگـاهي  دفاعيش ي وسيله. ماند باقي نخورده دست همچنان

 مـردم  بعـد . شـد  مـي  تلقـي  تحقير از نشاني هميشه و دوخت مي ها آن چپ ي شانه باالي فضاي



)                   آواي بوف (                                                      آيات شيطاني                                                                           

              

      287  
avayebuf.wordpress.com/ 

 و دادنـد  تغييـر  او بـه  نسـبت  را شـان  عقيـده  و اسـت  كـرده  عادت ها پروانه بلعيدن به كه شنيدند

 شياطين است ممكن چون است خطرناك او با خوابيدن و خورده تكان مغزش كه يافتند اطمينان

 بـا  اش بيغولـه  در را او ده شـهوتناك  مـردان  پـس  آن از. يابنـد  راه معشـوقش  بدن به او طريق از

 هنـوز  جـواني  مـرد  امـا . گذاشـتند  تنهـا  پـردارش  عجيبِ غذايي رژيم و ساخت مي كه حيواناتي

 پنـداري  كـه  طـوري  نشسـت،  مـي  آن برابـر  در درسـت  اش، كلبـه  نزديكي در و آمد مي مرتب

 پهلـويي،  ده اهـل  كـه  جـوان . نداشـت  محافظـت  به نيازي ديگر دختر اگرچه كشيد، مي كشيك

 را عثمـان  نـام  آورده اسـالم  بـود،  هـا  نجـس  از گذشـته  در و] Chatnapanta[ چاتناپانتا يعني

 بـيش  هم جوان و نيست عثمان حضور متوجه كه كرد مي وانمود هميشه عايشه. بود نهاده برخود

 .خورد مي تكان سرشان باالي ده درخت هاي برگ. نداشت انتظاري اين از

 بـا  سلطان، چون كه درختي. بود يافته گسترش بانيان عظيم درخت يك ي سايه زير پور تيتلي ده

 درخـت  رشـد  اينـك . راند مي فرمان مايل، يك از بيش قطر به اي منطقه در فراوانش هاي ريشه

 از دو آن تميـز  ديگـر  كـه  بـود  پيچيـده  درهـم  چنـان  درخت ميان در ده گسترش و ده درون در

 داشتند شهرت شده، تبديل عشاق هاي مخفيگاه به درخت مناطق از بعضي. نبود ممكن يكديگر

 پناهگاه آن تنومند هاي شاخه زواياي در فقير كارگران. بودند ساخته مرغداني ديگر بعضي در و

 مـي  كـار  به كوچه جاي به ستبر ي شاخه چند. بردند مي سر به آن انبوه هاي برگ ميان و ساخته

 سـوي  بـه  درخت كه جاهايي آن. بودند كرده درست تاب ها بچه براي درخت الياف از و رفت

 پرنـدگان  ي النه چون گويي كه بود گشته بدل هايي كلبه بام به هايش برگ بود شده خم زمين

 اعضـايش  شـد  مـي  تشـكيل  ده] panchayat[ پانچايات وقتي. بودند آويخته ها شاخه از نساج

 را ده و ده نام به را درخت بودند كرده عادت ها دهاتي. آمدند مي گرد شاخه نيرومندترين روي

 سـاير  ماننـد  نيـز  جغدها و ها سنجاب ها، مورچه يعني بانيان، ديگر ساكنان. بنامند "درخت" تنها
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 اعتنـايي  بي با رفته باد بر قديمي اميدهاي چون ها شاپرك تنها و بودند احترام مورد ها همشهري

 .شدند مي روبرو

 نـر  گاو "بوم بوم" و دلقكي لباس با نوآيين عثمان كه بود خاطر همين به. بودند مسلمان ده مردم

 خـود  بـر  مسلماني نام اميد اين با داده، تغييراتي نوميدي منتهاي در او. بود آمده آنجا به اش اخته

 بـه  را هـا  نجـس  اسـم  مـثالً . باشـد  تـر  پرمنفعـت  اش گذشـته  هـاي  نام تغيير از شايد كه بود نهاده

 چـاه  از نداشـت  اجـازه  بود، خدا فرزند كه او چانتاپانتا در ولي بودند، داده تغيير "خدا فرزندان"

 عثمـان . كنـد  مي آلوده را آب شده طرد اش فرقه از كه كسي تماس گفتند مي زيرا بكشد، آب

 بـا  را گـاوش  هـاي  شـاخ . آورد مـي  در نـان  دلقكي راه از بود، خانمان بي و يتيم عايشه مانند كه

 هـا  جشـن  ديگـر  و هـا  عروسي هنگام و كرد مي تزيين آنرا دماغ پشت و پوشاند مي سرخ كاغذ

 كه بود اين گاو نقش. داد مي نمايش اخته، گاو همكارش، با و كرد مي آمد و رفت دهات ميان

 مفهـوم  بـه  حركت دو و نه معني به حركت يك. گفت مي پاسخ هايش پرسش به سر حركت با

 .بود آري

 "نه؟ مگر ايم، آمده خوبي ده به": گفت مي عثمان مثالً 

 .بود مخالف نر گاو ".بوم"

 "نيستند؟ خوب مردم اين مگر كن، نگاه. است خوب چرا نه؟ مگر"

 ".بوم"

 "است؟ گناهكاران از پر ده كه است اين منظورت چي؟"

 ".بوم بوم"

 "روند؟ مي جهنم به شان همه يعني! پوره با"

  ".بوم بوم"
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 "نيست؟ اميدي برايشان ديگر جان، باهاي ولي"

 گـاو  دهـان  دمِ را گوشـش  و شد خم هيجانزده عثمان. داد مي رستگاري نويد نر گاو ".بوم بوم"

 گـاو  هنگـام  ايـن  در "شود؟ بخشيده گناهانشان كه كنند چكار ها اين. بگو باش زود": گذاشت

 عثمان و بريزند پول آن در تا گرداند مي جمعيت برابر در و داشت برمي سرش از را عثمان كاله

 ".بوم بوم،": داد مي سرتكان شادي به

 يك از تنها جوان ولي بودند، پذيرفته گرمي به را بوم بوم گاوش و نوآيين عثمان پور تيتلي مردم

 اقـرار  عايشـه  پـيش  عثمـان . نداشـت  توجهي او به همچنان دختر ولي كرد، مي طلب مهرباني تن

 كـه  بـود  ايـن  بـراي  راسـتش ": اسـت  بوده تاكتيكي داليل به بيشتر آوردنش اسالم كه بود كرده

 ايـن  از دختـر  ولـي  "بكنـد؟  توانـد  مـي  چـه  آدم بي، بي. بكشم خوردن آب قدري چاه از بتوانم

 و اسـت  خطـر  در روحـش  و نيسـت  مسـلمان  ابـداً  او كـه  بـود  كرده اعالم آمده خشم به اعتراف

 مـي  سـخن  كـه  همانطور. نبود مربوط او به مرد، مي تشنگي از و گشت بازمي چانتاپانتا به اگرهم

 و. يافت مي شدت روشني دليل هيچ بي عثمان، از نااميديش و گرفت مي رنگ اش چهره گفت

 منـزل  قـديمي  ده در تـا  بـود  بخشـيده  بيني خوش جوان به كه بود اميد سلب غريب شدت همين

 بـي  بـا  دختـر  و بـود  نشسـته  برجـا  همچنان عثمان و گذشت مي روزها ولي. بزند چمباتمه عايشه

 دريـغ  خـالي  و خشك سالم يك از و گرفت مي باال را دماغش گذشت، مي كنارش از اعتنايي

 .كرد مي

 افتادنـد  مي راه به چانتاپانتا خاكي ي جاده در بار يك اي هفته پور تيتلي زميني سيب هاي گاري

. رسـيدند  مـي  داشـت  قـرار  رو كـاميون  شـاهراه  و تقـاطع  در كه ده اين به ساعت چهار از پس و

 ايـن  ولي بود، شده چيده چانتاپانتا ميدان در فروشان عمده زميني سيب آلومينيومي بلند سيلوهاي

 هـاي  گـاري  از يكـي  جلـوي  و ايستاد مي جاده كنار او. نبود آنجا به عايشه مداوم سفرهاي دليل

 به بود ساخته كه را هايي بازي اسباب كوچك ي بقچه كه حالي در و گرفت مي را زميني سيب
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 ميناكـاري  هاي عروسك و چوبي هاي بازي اسباب. رفت مي چانتاپانتا بازار تا چسباند، مي خود

 را عايشـه  و ايستاده بانيان درخت مرز در گاوش و عثمان. داشتند شهرت منطقه تمام در چانتاپانتا

 آنقـدر  نگـاه  بـا  پريـد  مـي  پـايين  باال گاري هاي تكان با همراه زميني، سيب هاي گوني روي كه

 .شد مبدل اي نقطه به افق ي پهنه در تا كردند بدرقه

 بزرگتـرين  مالـك  ،]Sri Srinivas[ سـرينيواس  سري كار دفتر به دختر رسيدند، كه چانتاپانتا به

 آن و. بدهيد راي هند به: بودند نوشته سياسي شعارهاي ديوارها روي. رفت بازي اسباب كارگاه

 غـرور  با جمالت اين باالي). ام. (بدهيد راي پي -سي به خواهشمندم تر، مؤدبانه لحني با طرفتر،

 سـري . وخالقيـت  صداقت:  است اين ما شعار. نيواس سري بازي اسباب كارگاه: بود شده اعالم

 خورشـيد  مثـل  كه مو بي سري با مانند، ژله و هيكل درشت بود مردي. بود كارگاه داخل نيواس

. بود نكرده تلخ را خويش بازي اسباب فروش و خريد عمري كه ساله پنجاه مردي. درخشيد مي

 خوشـش  دختـر  كاري كنده چوبي هاي بازي اسباب از آنقدر. بود او مديون را درآمدش عايشه

 خلقـي  خـوش  وجـود  با ولي. بياورد برايش كند مي توليد چه هر بود كرده پيشنهاد كه بود آمده

 اش چهـره  بدهـد،  نشان را اش تازه هاي بازي اسباب تا كرد باز را بقچه عايشه وقتي هميشگيش،

 نري گاو و سرداشت به دلقكي كاله كه جوان مردي شكل به عروسك دوجين دو. رفت هم در

 فهميـد  كـه  سـرينيواس  سـري . شـد  مي ديده بقچه درون خورد، مي تكان اش شده زينت سر كه

 والدتش به مرد اين داني مي خوب كه تو": زد فرياد است بخشيده را عثمان شدن مسلمان عايشه

 را خـدايانش  كنـد،  مـي  عـوض  را هـويتش  او كه آساني همان به است حاضر كي. كرده خيانت

 ايـن  مـن  ولـي  دختـرم،  اي كرده درست را ها اين كه زده سرت به چه داند مي خدا بدهد؟ تغير

 آويختـه  قـاب  درون خطـي  خوش گواهي سرش پشت ديوار روي ".خواهم نمي را ها عروسك

 شـركت  هواپيمـاي  ي وسـيله  به كه سرينيواس، سري آقاي كه شود مي گواهي وسيله بدين: بود

. است زمين ي سياره شناسي زمين تاريخ متخصص كرده، عبور كانيون گراند باالي از نيك سي

 بـي  و جـدي  بـودايي . نهـاد  سـينه  روي را بازوهـايش  و گذاشت هم بر را چشمانش نيواس سري
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 ايـن ": گفـت  قاطعيـت  با اند، كرده پرواز هواپيما با كه آنان چراي و چون بي ي جاذبه با لبخند،

 بحـث  درصـدد  آنكـه  بـي  و بسـت  مجـدداً  را ها عروسك ي بقچه عايشه و ".است شيطان پسره

. تـو  دسـت  از امـان ": زد فريـاد  و گشـود  را ديدگانش فوراً سرينيواس. شد رفتن ي آماده برآيد،

 اين چرا آخر داري؟ احتياج پول اين به دانم نمي كني مي فكر كني؟ نمي بحث و جر من با چرا

 كـن،  درست خ -ت عروسك تا چند برو بكني؟ خواهي مي چكار حاال كردي؟ را احمقانه كار

 عروسـك  ".هسـتم  بـازي  دل و دسـت  آدم چون خرم، مي ازت نرخ بهترين با من. باش هم زود

 الهام روسي قديمي هاي عروسك از نيواس، سري آقاي شخص ابداع خانواده، تنظيم يا خ، -ت

 عروسـك  يـك  داخـل . شد مي سرش اجتماعي مسؤوليت كه بود عروسكي اما بود، شده گرفته

 قـرار ] Amma[ آمـا  پـوش  سـاري  باوقـار  عروسك پوش، چكمه و لباس خوش] Abba[ آباي

 دو: بـود  ايـن  هـا  عروسـك  پيام. بود نهفته داشت شكم در پسري كه دختري داخلش كه داشت

. كـن  درسـت  زود زود": گفـت  شـد،  مـي  خـارج  كـه  عايشـه  به نيواس سري. است كافي فرزند

: گفـت  زنـان  لبخنـد  و چرخيـد  سويش به عايشه ".روند مي فروش خوب خ -ت هاي عروسك

 .رفت بيرون در از و ".نباشيد من نگران جي، نيواس سري"

 گشت، مي باز پور تيتلي سوي به زميني سيب هاي گاري راه از پياده پاي يتيم دختر عايشه، وقتي

 يافته دست سني به اي گونه به رسيد، ده به كه بعد ساعت هشت و چهل ولي داشت، سال نوزده

 شـادابي  پوسـتش  كـه  حـالي  در بـود،  آمـده  در بـرف  سـفيدي  بـه  يكبـاره  موهايش كه چرا بود،

 بـدنش  روي بـه  چنـان  هـا  شـاپرك  انبـوه  بـود،  برهنـه  كامالً كه اين با و داشت را نوزاد كودكان

 عثمـان . دارد تـن  بـه  عـالم  ي پارچـه  ظريفتـرين  از لباسي آمد مي نظر به كه بودند كرده ازدحام

 طـوالني  غيبـت  كـه  اين با زيرا كرد، مي تمرين بوم بوم اش اخته گاو با جاده نزديكي در دلقك

 بـود  ناچـار  بـود،  گذرانده او جستجوي در را گذشته شب تمام و كرده بيمارش نگراني از عايشه

 خدا براي هرگز سبب همين به و آمده دنيا به نجس كه جوان مرد. بياورد در ناني هست طور هر
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 امـور  و الطبيعـه  مـاوراء  از وحشـت  و خورد يكه افتاد دختر به چشمش وقتي نبود، قايل احترامي

 .شود نزديك داشت دوست همه اين كه دختري به نتوانست و گرفت فرا را وجودش مقدس

 ديـن  محمـد  سـرپنج  ديـدار  بـه  بعـد . خوابيـد  وقفـه  بـي  روز شبانه يك و رفت اش كلبه به عايشه

]Sarpanch Muhammad Din [ه كدخدايرسـاند  اطالعـش  بـه  عـادي  لحني با و رفت د 

 كـرده  اسـتراحت  كشـيده،  دراز كنارش و شده ظاهر او بر رؤيا عالم در مقرّب ملك جبرئيل كه

 الطبيعـه،  ماوراء امور تا بود زميني سيب فكر به بيشتر زمان آن تا كه سرپنج كه حالي در و. است

 داريـم  كـه  آنچـه  هـر  از. پيوسـته  وقـوع  به ما ميان در بزرگ امري": داد ادامه نگريست مي او به

 ".شد خواهد ارزاني ما به چيز همه عوض در اما شد، خواهد خواسته

 بـرايش . داد مـي  دلـداري  را گريـان  دلقـك  درخت از ديگري بخش در سرپنج، همسر خديجه،

 زنـي  بـا  اي فرشـته  چنانچـه  زيـرا  نبـود،  آسان است شده برتر موجودي آن از عايشه كه اين قبول

 ابـراز  در كـه  حافظـه  كم و پير ي خديجه. شود مي حرام مردان به ابد براي زن آن شود، همبستر

 المثل ضرب يك دهد، دلداري شايد و بايد چنانكه را عثمان توانست نمي و بود ذوق بي محبت

 بد خبرهاي ".ترسند مي پلنگ از كه كند مي غروب آنجا هميشه آفتاب": كرد تكرار را قديمي

 .آيند مي پي در پي هميشه

 بعـد  روزهـاي  و شـد  دعوت بزرگ عمارت به عايشه پيچيد، ده در معجزه كه اين از پس اندكي

. گذرانيد بود، آمده ديدارش به مادرش كه زميندار همسر ميشال، بيگم با را طوالني هاي ساعت

 .بودند شده مقرّب ملك موي سپيد همسر ي فريفته دختر و مادر

* 

 او بـه  دسـتم  مـن  آخـر : اسـت  عـاجز  اعتراضـش  ابـراز  از بينـد  مـي  خواب كه آن رؤيا، عالم در 

 دختـره  ايـن  دانـم  نمي اصالً. شما جان نيست جنسي رؤياهاي از اين كنيد؟ مي فكر چه نخورده،

 .نبوده اينجانب از صورت هر در. گرفته مي كجا از را الهاماتش -اطالعات
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 كـرد  خستگي احساس يكباره كه گشت، بازمي ده سوي به پياده دختر: بود اين افتاد اتفاق آنچه

 محض به. كند استراحت اش زيرسايه تا رفت هندي تمبر درخت سوي به و شد خارج جاده از و

 و پـالتو  همـان  بـا . بـود  كنارش در ديد، مي خواب داشت كه جبرئيل بست، را چشمانش كه اين

 بـال  شايد. بيند مي چه نفهميد او ولي كرد، نگاهش دختر. بود شده عرق خيس گرما از كالهش

 نمـي  و بـود  لميـده  آنجـا  بعـد، . ديـد  مـي  را مخلفـات  ي بقيه و نوراني ي هاله هم شايد ديد، مي

 در بـدنش  پنداري چنانكه. بودند شده آهني هاي لوله سنگيني به پايش و دست. برخيزد توانست

. داد تكـان  سـر  جـدي  حـالتي  با شد، تمام كه كردنش تماشا. شد مي له خود به خود سنگيني اثر

 كنارش در برهنه و كرد باز را نازكش سازي وقت آن. دهد مي را جبرئيل ي گفته جواب گويي

 را پريزش كسي پنداري كه شد مدهوش چنان و برد خوابش رؤيا عالم در جبرئيل و گرفت قرار

 لباس و سفيد موهاي آن با دختر ديد، بيدار خواب در را خودش دوباره وقتي. بود كشيده برق از

 مـي  تكـان  سـر  مجذوبانه همانطور و بود شده دگرگون كلي به. بود ايستاده روبرويش اي پروانه

 زمـين  روي كـه  همـانطور  را جبرئيل بعد. گرفت مي پيغامي ناميد مي جبرئيل كه مكاني از و داد

 .كند اعالم را ورودش تا بازگشت ده به و گذاشت برجاي بود كشيده دراز

 اما. دارم زن يك رؤيا عالم در حاال پس بگويد، خود با كه بود جا سر حواسش آنقدر خواب در

 اختر ميشال و عايشه. گيرد مي تصميم باره اين در كه نيست او چند، هر كند؟ چه المصب آن با

 .هستند يكديگر كنار بزرگ عمارت در

* 

 انگـار ": گفـت  مـي  شـگفتزده  زنـش . شـد  شـهوت  و نيـاز  از پـر  بعد به تولش روز از سعيد ميرزا

 ناچار خدمتكاران كه گرفت تحركي چنان ازدواجشان ".شود مي شروع سالگي چهل از زندگي

 نيـاز  و حرارت افزايش كه بود اميدوار دل در ميشال. كردند مي عوض بار سه روزي را ها مالفه

 در ذوق و شـوق  كه داشت محكمي اعتقاد زيرا. كند كمك آبستنيش به سرانجام شوهر، جنسي
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 صبح بود ها سال گذشته، آن از. بگويند خواهند مي چه هر دكترها حاال دارد، تأثير شدن آبستن

 كاغـذ  روي را بـدنش  حـرارت  ي روزانـه  ميـزان  و گذاشـت  مي درجه شدن بلند از قبل صبح به

 كارهـا  ايـن  ي همـه  انگـار  ولـي . شود مشخص گذاريش تخمك سير تا كرد مي رسم شطرنجي

 مـي  رختخـواب  بـه  خود با را علم وقتي كه خاطر اين به اي اندازه تا بود، داده معكوس ي نتيجه

 محترمي ي نطفه هيچ او نظر به تازه و داد نمي خرج به حرارت شايد و بايد كه آنطور ديگر برَد،

 هنـوز  ميشال. شود وارد بود، شده ريزي برنامه مكانيكي چنين كه مادري رحم به نداشت دوست

 ايـن  از شوهرش خواست نمي زيرا. گفت نمي چيزي سعيد به اگرچه بياورد، فرزند كرد مي دعا

 را چشـمانش  حاليكـه  در هـا  شـب . شود شكست احساس دچار برآورد، را انتظارش نتوانسته كه

 و بدهـد  عالمتـي  خواسـت  مـي  او از و خوانـد  مي را خدا دل در زد، مي خواب به را خود بسته،

 همـين  بـه . باشـد  عالمـت  همـان  ايـن  شايد گفت خود با ميشال گرفت شدت سعيد شهوت وقتي

 مثـل  آمدنـد  مـي  پريسـتان  بـه  وقـت  هر خواست مي او از كه را شوهر عجيب تقاضاي هم خاطر

 با درخواست اين با بود الزم بودند، شهر در اگر كه حالي در پذيرفت، برود، اندروني به ها قديم

 بـه  و كردنـد  آمـدمي  و رفـت  زيـاد  شـهر  در همسرش و زميندار. كند برخورد تحقيرآميز حالتي

 هـاي  پـارتي  و كردنـد  مـي  كلكسـيون  را معاصـر  هنـري  آثـار  ها آن. داشتند شهرت بودن مدرن

 و سـبك  هـاي  فـيلم  تماشـاي  حـال  در تـا  كردنـد  مـي  دعوت را دوستانشان و دادند مي آنچناني

 ميشو راستي": گفت سعيد ميرزا وقتي بنابراين. بروند ور همديگر با ها كاناپه روي ويدئو، جنسي

 كنيم، رفتار ها نديم قديم مثل و كنيم جور قديمي ي خانه اين با را رفتارمان بتوانيم ما اگر جان،

 بخـواهي  تو هرچه": گفت عوض در ولي داد، مي خنده با را جوابش بايد ".شود مي بامزه خيلي

 هـاي  بـازي  آن از يكي هم اين كرد مي خيال ميشال كه بود كرده رفتار طوري شوهرش ".سعيد

 كه شده ور شعله چنان زن به نسبت هوسش آتش: بود گفته كنايه به حتي او. است انگيز شهوت

 باشـد،  عمـارت  هـاي  قسـمت  ديگر ميشال اگر و بدهد نشان وي به را بخو لحظه هر است ممكن

 انجـام  مـانع  او حضـور  مسلما گذشته، آن از. شد خواهند شرمگين دو آن رفتار از را خدمتكاران
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 خـواهيم  رفتار امروزي هميشه مثل برويم، كه شهر" ديگر طرف از. شد مي اش روزمره كارهاي

 اين از و است سرگرمي از پر سعيد ميرزا براي شهر كه كرد استنباط چنان گفته اين از زن ".كرد

 تن شوهرش خواست به گرفت تصميم. است بيشتر خيلي پور تيتلي در شدنش آبستن احتمال رو

 از و بمانـد  انـدروني  در بـود  قرار اگر زيرا كرد، دعوت مادرش از كه بود هنگام اين در و بدهد

 وارد غريـد  مـي  خشـم  از كـه  حالي در قريشي خانم. داشت نياز صحبت هم به نرود، بيرون خانه

 بـازي  انـدروني  ايـن  از تـا  بيـاورد  پـايين  شيطان خر از را دامادش شده طور هر خواست مي. شد

 كـنم  مي خواهش جان مادر": گفت مي كه ميشال التماس با حيرت كمال در ولي. بردارد دست

: بـود  امـروزي  زنـي  دولتـي،  بانـك  رئـيس  همسر قريشي، خانم. شد روبرو ".باشيد نداشته كاري

 كـه  بـود  ايـن  اميـدم . آوردي مـي  در بازي ُامل گاهي هم دختريت و نوجواني در تو جان ميشو"

 خـوبي  ي ميانه اول از دار سرمايه همسر ".گذارد نمي شوهره اين انگار اما باشي، شده بهتر حاال

 بـراي  دليلـي  مـدت  آن در كـه  ايـن  بـا  و پنداشت مي مغز سبك آدمي را او و نداشت دامادش با

 اصـرار  هـم  پريسـتان  بـه  رسـيدن  از پـس . فشـرد  مـي  پـا  آن بـر  همچنان بود، نيافته نظر اين اثبات

 آب با بود، عادتش چنانكه و رفت سعيد ميرزا سراغ به بيروني باغ در و گرفت نديده را دخترش

 كـه  نيسـت  هـا  آن از مـن  دختـر  كنيـد؟  مي شماها كه است زندگي جور چه اين": گفت تاب و

 هـم  ثروتـت  روي بـه  در كـه  تو. ببري تفريح و گردش به را او بايد. كرد قفل رويش به در بشود

 بـاز  را زنـت  و هـا  پـول  قفـل  پسرم،! خورد مي درد چه به ثروت اين نيست معلوم اي، كرده قفل

 دهـان  سـعيد  ميـرزا  ".كـن  تجديـد  را عشقتان تفريح و گردش حال در و ببر خودت با را او. كن

 نطـق  از كـه  قريشـي  خـانم . بسـت  فرو لب نيافت، مناسبي پاسخ چون ولي بگويد چيزي تا گشود

: گفـت  اصـرار  بـه  و كرد دنبال را مسافرت و رفتن گردش ي ايده بود، آمده وجد به خود غراي

 خـواهي  مي نكند. ببر هم را او برو. برو جانم، برو. برويد و ببنديد را هايتان چمدان است كافي"

 آسـمان  به سبابه انگشت با كه حالي در و "برود؟ در خودش كه كني قفل رويش به را در آنقدر

 ".هميشه براي هم آن": افزود كرد، مي اشاره
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 .كند فكر باره اين در داد قول كرد، مي گناه احساس كه سعيد ميرزا

 ول و شـل  آدم اين مرد؟ هستي چه منتظر بكني؟ فكري چه": زد فرياد پيروزمندانه زن مادر ولي

 ".است هملت كند مي خيال

 خواسته زنش از وقتي از كه آورد همراه به را سرزنش و گناه احساس مدتي تا زن مادر ي حمله

 -Ghare[ كـاريير  كتاب خود دلداري براي. آمد مي سراغش به گاه به گاه كند، سر چادر بود

Baire [را زمينـداري  داسـتان  تـاگور  كتـاب  اين در. كرد خواندن به شروع و برداشت را تاگور 

 دو هاي سياسي آن از يكي با زن اما كند، مي حجاب ترك به تشويق را زنش كه دهد مي شرح

 داسـتان  آخـر  در و دارد دسـت ] swadeshi[ سوادشـي  مـاجراي  در كه شود مي دوست آتشه

 زودي بـه  ترديـدش  ولـي  داد، تسـكينش  موقتـاً  داسـتان  خوانـدن . دهنـد  مـي  كشتن به را زميندار

 خواسـت  مـي  واقـع  در كـه  ايـن  يـا  بـود،  صادقانه بود آورده زنش براي كه داليلي آيا. بازگشت

 بـه  را قريشي خانم كه حالي در كند؟ تعقيب را ها پروانه دختر مصروع، ي عايشه تا باشد آزادتر

 نيـت  حسـن  حضـورش  اگرچه بود، كننده متهم مادرزن نگاه! آزادتر گفت خود با آورد، مي ياد

 تشـويق  مـادرش  از دعوت به را ميشال خودش كه افتاد فكر اين به. كرد مي اثبات را سعيد ميرزا

 بـه  و ندارد را ديدنش چشم قلنبه و گرد پيرزن آن كه بود روشن روز مثل برايش چند هر كرده،

. كند مي متهمش ها زرنگي و ها كلك و دوز انواع به شده، مواجه او با ظن سوء با ورود محض

. نداشـت  اي فايـده  ولي. كند دعوت را خانم كردم نمي اصرار كه داشتم ديگري هاي نقشه اگر

 بيــداري و سكســولوژي جديــد داســتان ايــن": كــرد مــي غرولنــد همچنــان درونــي صــداي آن

 دلـت  واقـع  در. اي داده قرار دختره آن جاي به را همسرت تو چيست؟ خانم به نسبت احساسات

 ".زده لك او با زدن الس و دهاتي دختر آن ديدن براي

 ايـن  در كـه  طـوري  بـه  پنداشـت،  ارزش بي كامالً را خود زميندار كه بود اين گناه احساس تأثير

 ول و شـل  را او قريشـي  خـانم . اسـت  محـض  حقيقت زن مادر ناسزاهاي رسيد نظرش به بدبختي

 خـوراك  هـا  قفسـه  درون هـا  كتاب برش و دور و نشسته اش كتابخانه در كه حاال و بود خوانده
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 درسـت  بلـه  ول، و شـل . يافـت  مـي  واقعيـت  بـرايش  گفته اين شد، مي سرزنده و شاد هاي كرم

 سانسـكريت  خطي هاي نسخه هايي، كتاب چه هم آن. هستم ولي و شل آدم من. است همينطور

 وسـترمن،  پرسـي  آثـار  ي كليـه  عالوه به شد، نمي پيدا نظيرشان هم ملي آرشيوهاي در حتي كه

 Percy Westerman, G.A. Henty, Dornford[ يتـز  دورنفـورد  و هنتـي  -ا -جـي 

Yates [بود، گشته دست به دست نسل هفت حال به تا عمارت. بودند كشيده صف كتابخانه در 

 قـاب  در اجـدادش  تصـوير  كـه  راهرويـي  در. داشت وجود ول و شل نسل هفت خانواده اين در

 انتهـاي  در كـه  رسـيد  اي آينه به تا افتاد ره به بود، آويخته ديوارها به برق و پرزرق و زشت هاي

 كند يادآوري سعيد ميرزا به تا بود الزم آينه وجود. شد خيره خودش تصوير به و داشت قرار آن

 مـردي  آينـه  درون تصوير. شد خواهد آويخته ديوارها به اجدادش چون روزي نيز او تصوير كه

 پوشيده نيز هايش آرنج حتي. بود تيز هاي گوشه فاقد بدنش و چهره خطوط كه داد مي نشان را

 خـود  ضـعيف  ي چانـه  و پشت كم سبيل به سعيد ميرزا. نبود پيدا استخوانشان و بودند گوشت از

 نظـر  من مثل آدمي": زد فرياد. ول و شل. بودند شل و نرم همه پيشاني، بيني، ها، گونه. نگريست

 اسـت،  گفتـه  سـخن  بلند صداي به تشويش فرط از شد متوجه وقتي و "كند؟ مي جلب را كسي

 .نيست پرمهرش همسر معشوقش كه حالي در است، عشق بيمار و شده عاشق حتماً كه دريافت

 هـم  را خـودم  حتي. من هستم فريبكاري و سطحي آدم عجب پس": گفت خود با و كشيد آهي

 از ولـي  ".بميـرد  زودتر چه هر است بهتر كند، مي تغيير سرعت اين به كه آدمي. دهم مي فريب

 و زد، قـدم  پريستان راهروهاي در مدتي. فروكند خود شكم در چاقويي بتواند كه نبود هايي آن

 خلقي خوش چون چيزي و گرداند باز را اش روحيه ديگر بار ساختمان فضاي جادوي زودي به

 .شد نااميديش جايگزين

 نمود، مي غريب هند محيط در و بود لطافت از عاري و محكم بنايي نامش رغم علي كه پريستان

 سـاخته ] Perowne[ پـرون  نـام  بـه  انگليسي معماري ي وسيله به سعيد ميرزا از پيش نسل هفت
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 هـاي  خانـه  از را پريسـتان  معمـاري  سـبك  بـود،  مستعمره مقامات توجه مورد كه پرون. بود شده

 دقيقـه  پـنج  را يـارو  اين سعيد بزرگ جد. بود گرفته عاريت به انگليسي نئوكالسيك و روستايي

 خواسـت  مـي  كه اي خانه ي نقشه و طرح ي تهيه براي السطنه، نايب ميهماني در مالقات از پس

 روت مـي  سـربازان  طرفـدار  هـا  مسلمان ي همه كه بدهد نشان رسما تا بود كرده استخدام بسازد

]Meerut [تام اختيارات انگليسي معمار به سعيد جد. كنند نمي پشتيباني ها شورش از و نيستند 

 تقريباً كه منطقه اين زميني سيب مزارع ميان فعليش صورت به پريستان اينك نتيجه در بود، داده

 از هـا  پيچـك . بـود  برافراشـته  سـر  بانيـان  تنـاور  درخـت  كنار آمد، مي حساب به حاره مناطق از

 كشـوها  در هـا  پروانـه  جسـدهاي  و خزيدنـد  مـي  مارهـا  آشپزخانه در رفتند، مي باال ديوارهايش

 بوده پروتستان اصل در و گرفته معمار از هم را نامش گفتند مي ها بعضي. كردند مي خودنمايي

 .است شده مبدل پريستان به و شده كوتاه بعدها كه

 گـاوي،  هاي گاري انداز چشم با كه بود درآمده صورتي به تازه نسل، هفت از بعد پريستان بناي

 رو كه مشبكش هاي پنجره حتي. يافت مي خوانايي پرستاره و صاف آسمان و نخل بلند درختان

 قابـل  غيـر  نحو به نيز داشتند] King Charles the Headless[ سر بي شاه چارلز، هاي پله به

 غـارت  از زمينـداران  هـاي  خانـه  قبيـل  اين از اندكي شمار تنها. بودند شده خاصيت بي توصيفي

 بـوي  چـون  چيـزي  هـم  دليـل  همـين  بـه . بودنـد  مانـده  برجـاي  روزهـا  اين ي طلبانه تساوي هاي

 ميـرزا  كه اين رغم علي يا و خاطر، اين به شايد بود، انباشته را پريستان فضاي ها موزه پوسيدگي

 زيـادي  پـول  نگهداريش براي و كرد مي احساس كهنسال بناي اين به نسبت خاصي غرور سعيد

 قـديم  كـه  خوابيد مي كشتي فُرم به تختي در برنجي كاري كنده سايبان زير او. بود كرده صرف

 و ميشال همراه عمارت بزرگ سالن در داشت دوست. بودند خوابيده رويش السطنه نايب سه ها

 اتـاق  ايـن  انتهـاي  در. بنشـيند  داشـت  غيرعـادي  شـكل  كـه  نفـره  سه ي كاناپه روي قريشي خانم

 ميهمـاني  انتظـار  در و شـده  لوله و نصب چارچوبي باالي شيراز بافت بزرگ قالي يك درندشت

. شـد  نمـي  برگـزار  هرگـز  كه اي ميهماني. باشد داشته را شدنش باز استحقاق كه بود باشُكوه اي
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 طبيعـي  هـاي  طاووس باغ اصلي هاي پله كنار بود، مزين ستبر هاي ستون داراي ناهارخوري اتاق

 پانكـاه . زدنـد  مـي  چشـمك  هـال  در ونيز كار هاي چراغ چهل و كردند مي خودنمايي سنگي و

 به و كرده عبور ها اتاق كف و ديوارها از كه طنابشان و بودند سالم هنوز اوليه] punkah[ هاي

 ريخـت  مي عرق گرما از كه درحالي و نشسته آن در واال پانكاه كه رسيد مي اي پنجره بي اتاق

. فرســتاد مــي خانــه نقــاط ي همــه بــه خنــك نســيمي و جنبانــد مــي و گرفتــه دردســت را هــا آن

 همـين  بـه  و بودنـد  كـار  بـه  مشغول آنجا در نسل هفتمين زمان از نسل، اندر نسل هم خدمتكاران

 ابتكاريشـان  و جديـد  هـاي  شيريني. بودند داده دست از را غرزدن و شكايت و شكوِه هنر خاطر

 سـختي  بـه  درخـت  زيـر  قدر هر زندگي. شدند مي جويا را زميندار تأييد و دادند مي تن سنت به

 .خطرند معرض در نيز راحت هاي زندگي اما. بود راحت و نرم پريستان در گذشت، مي

* 

 را سـعيد  ميـرزا  گذرانيـد،  مـي  عايشـه  با دربسته اتاقي در را وقتش بيشتر زنش كه اين به بردن پي

 مـي  درونـش  جـايي . بـود  شـده  اگزما دچار روحش انگار. كرد مي ناپذير تحمل احساسي دچار

 را آرزويـش  عايشـه،  شوهر مقرّب، ملك بود اميدوار ميشال. بود ممكن غير خاراندنش و خاريد

 در و بگويـد  شـوهرش  بـه  چيـزي  بابـت  ايـن  از خواست نمي اما. بشود آبستن سرانجام و برآورد

 گذرانـد،  مـي  ده دختـر  ترين ديوانه با را وقتش از همه اين چرا پرسيد مي كه سعيد ميرزا جواب

 تشـديد  را سعيد ميرزا روحي خارش ميشال احتياط و سكوت. انداخت مي باال شانه خلقي كج با

 يـك  كـدام  به نسبت دانست نمي چند هر انگيخت، برمي وي در را حسادت احساس و كرد مي

 ي درخشـنده  هـاي  مردمـك  رنـگ  كـه  شـد  متوجه بار نخستين براي. ورزد مي حسادت زنان از

 زد، دامن خشمش به نيز شباهت اين و است خاكستري همسرش چشمان مانند ها، شاپرك بانوي

 مي پچ پچ همديگر گوش زير اسراري چه داند مي خدا. شدند مي متحد عليهش بر ها زن گوي

 خـانم  چـون . داشت درازي سر زنانه قضاياي اين پنداري اصالً. گفتند مي او از هم شايد. كردند
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 را همديگر تايي سه گفت خود با سعيد ميرزا. بود شده عايشه ي شيفته هم پير ي ژله آن قريشي،

 .شود مي خارج درديگري از سليم عقل شود، وارد كه الطايالت. اند كرده پيدا خوب

 مـي  اردو ي عاشـقانه  اشـعار  كـه  ديـد  مـي  را سـغيد  ميرزا باغ يا بالكن در كه بار هر عايشه، اما و

 شـهواني  توجـه  كامـل  فقـدان  بـا  كـه  رفتاري خوش اين ولي كرد مي احترامش شرمگين خواند،

 يكـي  كـه  بود چنين. ساخت مي ور غوطه نااميديش و سرخوردگي در بيشتر را سعيد بود، همراه

 صـداي  انـدروني،  بـه  عايشـه  ورود از پـس  دقيقه چند و كرد مي را زنش جاسوسي كه روزها از

 دقيقه سه عمدا اش، احمقانه انتقامجويي در غرق رسيد، گوشش به زن مادر دراماتيك فريادهاي

 مـوي  سينمايي هاي فيلم قهرمانان مثل قريشي خانم ديد. شد اتاق وارد تا كرد تلف وقت تمام ي

 يكـديگر  چشـمان  بـه  نشسـته  تخـت  روي چهارزانو ميشال و عايشه كه حالي در گريد، مي كنان

 كف در را ميشال صورت كرده، دراز را ها دست عايشه. خاكستري به خاكستري. اند شده خيره

 .بود گرفته

 رو و شـده  مبتال سرطان بيماري به زميندار همسر كه داده اطالع عايشه به مقرّب ملك شد معلوم

 مـاه  چنـد  از بـيش  و اسـت  بيماري مرگبار هاي گره از پر هايش سينه اكنون هم و است مرگ به

 چـرا  اسـت،  ظـالم  موجودي خدا كه بود فهمانده ميشال به سرطان اين جاي اما و. مانَد نمي زنده

 نوشاندن و فرزند آوردن آرزويش تنها كه زني هاي سينه در بود قادر شرير پروردگاري تنها كه

 زمزمه ميشال به خطاب مشوش عايشه شد، وارد كه سعيد. بنشاند مرگ بود، او به جانش ي شيره

 ايمـان  آزمـايش  يـك  فقـط  ايـن . دهـد  مـي  نجاتت خداوند. كني فكر اينطور نبايد تو": كرد مي

 ".است

 كاري گيج، زميندار براي كه خبري. داد سعيد ميرزا به فراوان ي ناله و آه با را خبر قريشي خانم

 بـي  اسـت  ممكـن  آن هـر  گـويي  كه لرزيد مي و كشيد مي فرياد چنان خشم از. بود ضربه ترين

 .شود ور حمله ساكنانش به و كرده خُرد را اتاق ي اثاثيه و اسباب اختيار
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 و جنـون  ايـن  بـا  تـو . اشباحت سرطان اين با شو گم برو": گفت عايشه به كنان فرياد حال آن در

 و بـرو  اينجا از زود. اي چكانده زهد ام خانواده گوش در و اي آمده من ي خانه به هايت فرشته

درن  دنيـاي  در مـا . شـو  گم نامرييت شوهر و خياالت همراه ايـن  و كنـيم  مـي  زنـدگي  امـروز  مـ 

 را هـا  ياوه اين تو. زميني سيب ي مزرعه اشباح نه دهند، مي تشخيص را ها بيماري كه پزشكانند

 ".نشود پيدايت ديگر كه برو و كن گم را گورت زود. اي بافته هم به بيهوده

 بـه  بـود  نهـاده  زمينـدار  زن صـورت  بـه  دست كه همچنان برگيرد، ميشال از ديده آنكه بي عايشه

 كرد، مي بسته و باز را هايش مشت افتاده نفس از او وقتي و. داد مي گوش سعيد ميرزا ناسزاهاي

 مـا  به چيزها ي همه عوض در ولي دارد، را انتظار باالترين ما از خداوند": گفت ميشال به آهسته

 كـه  كردنـد  مي زمزمه چنان وار طوطي ده مردم ي همه كه بود فرمولي اين ".شد خواهد ارزاني

 از اختيـار  آن يـك  شـنيد،  را جمـالت  ايـن  كـه  سعيد ميرزا. اند برده پي مفهومش كنه به پنداري

 و دهـان  از و بـود  افتـاده . شـد  زمـين  نقـش  بيهـوش  كـه  زد عايشه به اي كشيده چنان و داد كف

: كرد ناسزاگويي به شروع قريشي خانم كه چكيد مي خون بود شده لق ضربه اثر در كه دندانش

 مـرا  بـاش  زود. زند مي را ها زن خدا، اي. ام داده قاتل اين به را دخترم كه ببين را من خدا، اي"

 سـعيد  ".نجس شيطان كافر،. كند مي توهين مقدسات به. بزن شده هم تمرين براي آره بزن، هم

 .گفت ترك را اتاق آورد، زبان بر اي كلمه آنكه بي

 سـعيد  كـه  حـالي  در. بـرود  شـهر  بـه  كامل آپ چك يك براي كرد اصرار اختر ميشال بعد روز

 بـاش  نداشـته  انتظـار  مـن  از امـا . بـرو  كنـي  پافشـاري  خرافـات  در خواهي مي اگر": بود مخالف

 روز آن ميشال ".برسيم المصب شهر به اتومبيل با تا كشد مي طول ساعت هشت. بيايم همراهت

 او بـه  را آزمـايش  ي نتيجـه  كه هنگامي نتيجه در. رفت شهر به راننده و مادرش همراه ازظهر بعد

 آزمـايش  ي نتيجـه . نبود همسرش، كنار در يعني باشد، بايد كه آنجايي سعيد ميرزا دادند، اطالع

 عمـل  كه بود كرده خانه اش سينه درون عميق چنان چنگالش و پيشرفته چنان سرطان. بود مثبت
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 درد و مـاه،  شـش  حداكثر. ماند نمي زنده بيشتر ماه چند ميشال حال هر در. بود فايده بي جراحي

 اندروني در اتاقش به يكراست و بازگشت پريستان به ميشال. گرفت مي فرا را اش سينه زودي به

 ي نتيجـه  رسـمي  لحنـي  بـا  و نوشـت  رنـگ  صورتي كاغذ روي كوتاهي ي نامه آنجا در و رفت

 بـا  كـه  را همسـرش  مـرگ  بـه  محكوميـت  سـعيد  وقتـي . داد اطالع شوهر به را پزشكي آزمايش

 بـا  چشـمانش  ولـي  بگريـد،  خواسـت  مـي  وجـود  تمام با خواند، بود شده نوشته خودش دستخط

 ولـي  نداشـت،  فرصـت  متعال خداوند به انديشيدن براي بود ها سال. ماندند باقي خشك لجبازي

 همـه . دهـد  مي نجات را تو خداوند": آوردند مي هجوم ذهنش به عايشه جمالت از بعضي حاال

 شـده  لعنـت  مـا ": گرفت فرا را ذهنش خرافي و تلخ فكري و ".شد خواهد ارزاني ما به چيزها ي

 ".داد كُشتن به را زنم هم او و شد بيدار عايشه به نسبت من شهوت. ايم

 راه و ايسـتاده  در جلو كه مادرش ولي كرد، خودداري ديدارش از ميشال رفت، اندروني به وقتي

 خوشـبو  رنـگ  آبـي  كاغـذ  روي جملـه  دو بار اين. داد سعيد به ديگري ي نامه بود، كرده سد را

 نشـان  بـه  سـعيد  ميـرزا ".بيايـد  بده اجازه كنم مي خواهش. ببينم را عايشه خواهم مي": بود نوشته

 .شد دور شرمگين و كرد خم سر موافقت

 

 * 

 معمـوالً . نيسـت  هـيچ  دختـر  ايـن  بـا  امـا . بردگـي  امام با و است كشمكش سراسر ماهوند با رابطه

 جوي يا درخت كنار دختر. است خواب در واقعيت چون نيز رؤيا در و است حركت بي جبرئيل

 خواهـد  مـي  كه را آنچه و دهد مي فرا گوش آورد، نمي زبان بر او آنچه به آيد، مي نزدش آب

 .هيچ داند؟ مي چه سرطان از جبرئيل مثالً. گويد مي تركش گاه آن و گيرد برمي

 مـي  صـداهايي  كـه  است هايي آدم از پر وبرش دور كه انديشد مي اين به بيداري و خواب ميان

 -نيسـت  او هـاي  حـرف  اين نه. نيستند او از ها واژه اين اما گردند، مي ها واژه مجذوب و شنوند
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 تـا  بخشـد  مـي  نيرو ها آن به و كند مي زمزمه هايشان گوش در كه كيست اين كيست؟ مال پس

 بدهند؟ تشخيص را بيماري و دارند باز پويش از را زمان آورند، در حركت به را ها كوه

 .نداد پاسخي جبرئيل

*  

 مـي  كـاهن  و پيـر  را او مـردم  اكنـون  كـه  عايشـه  پـور،  تيتلي به ميشال بازگشت از پس روز يك

 اش برگشـته  بخـت  عاشق دلقك، عثمان. نبود پيدايش هفته يك تا و شد ناپديد انظار از ناميدند،

 كه گفت ها دهاتي به بعداً بود، روان دنبالش به چانتاپانتا زميني سيب هاي گاري ي جاده در كه

 از اثـري  آن از پـس  و آزرده را چشـمانش  و كرده بلند هوا به را جاده خاك باد راه، هاي وسط

 جـادو  هـاي  چراغ و اجنه باورنكردني هاي افسانه گاوش همراه عثمان گاه هر معموالً. نبود دختر

 كـرد،  مـي  نَقـل  را بـود  ناممكن مخصوص وردهاي خواندن بي شدنشان بسته و باز كه درهايي و

 كـه  بگويي چانتاپانتا هاي احمق آن براي را ها قصه اين است بهتر گفتند مي ناباوري با ها دهاتي

 مـي  و بدهيم تميز خيال از را حقيقت توانيم مي پور تيتلي مردم ما. كنند مي باور را ها حرف اين

 تـازه  و. آينـد  نمي پديد خود به خود قصرها نكنند، كار روز و شب كارگر هزاران اگر كه دانيم

 با. بكشند زحمت كلي بايد كارگرها همان و نيست كافي ورد خواندن هم كردنشان خراب براي

 درباره چه هر كه بود دختري عايشه زيرا نگرفت، تمسخر به را دلقك كس هيچ بار اين همه اين

 جانشين مو، سپيد دختر كه بودند كرده باور كم كم ها آن. كردند مي باور مردم گفتند، مي اش

 گذشته، آن از و بودند، نگشته باز آمد دنيا به كه سالي در ها پروانه مگر. است جي بي بي حق بر

 سـركوب  اميـدهاي  بـه  عايشـه  گرفتند؟ نمي برش در جامه چون و كردند نمي دنبالش مدام مگر

 بـود  آن نشـانگر  وجودش و بخشيد مي حقانيت بود، آورده بار به ها پروانه بازگشت كه اي شده

 فـرد  فقيرتـرين  و ضـعيفترين  بـراي  ولو زندگي، اين در شگرف هاي پديده بروز امكان هنوز كه

 .است نرفته دست از نيز سرزمين
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. گريـه  زيـر  زد عثمـان  و ".اسـت  فرشـته  آن از ديگر او": گفت شگفتزده سرپنج همسر خديجه،

 ".است عالي خيلي كه اين. ندارد گريه": افزود آورد سردر جوان احساسات از آنكه بي خديجه

 چطـور  اي سـاده  و صـاف  و پـا  و دست بي زن چنين با نيست معلوم": گفتند سرپنج به ها دهاتي

 ".اي شده كدخدا

 ".كرديد انتخابم خودتان": داد مي جواب سرسنگين او و

 بـر  طاليي هاي پروانه. رفت مي ده سوي به كه ديدند را او عايشه، شدن ناپديد از پس روز هفت

. خـورد  مـي  تـاب  و پـيچ  نسـيم  همـراه  سـفيدش  موهـاي  و بودنـد  پوشـانده  جامـه  اش برهنه بدن

 اطـالع  پـور  تيتلي بانچايات به كرد درخواست و رفت دين محمد سرپنج منزل سوي به يكراست

 تـاريخ  رويـداد  بزرگتـرين ": گفـت  عايشـه . شوند آماده فوري ي جلسه يك تشكيل براي بدهند

 همـان  بـراي  را جلسـه  قـرار  نبـود،  امتناع به قادر كه دين محمد و ".است وقوع شُرُف در درخت

 .گذاشت هوا تاريكي از بعد شب،

 كـه  حـالي  در عايشه و آمدند گرد درخت ي شاخه روي هميشه مانند پانچايات اعضاي شب آن

 پـرواز  آسـمان  ي نقطـه  بـاالترين  تا فرشته همراه من": گفت بود ايستاده زمين روي برابرشان در

 آورده پيغـامي  مـا  بـراي  مقرّب ملك جبرئيل. ام ديده نيز را سدرالمنتهي درخت من بله. ام كرده

 مـا  بـه  چيـز  همـه  مقابـل  در ولـي  شد، خواهد خواسته داريم كه آنچه هر اما. هست نيز فرمان كه

 ".شد خواهد ارزاني

 زودي بـه  كـه  تصـميمي  براي تا بود نيامده پيش اي واقعه كنون تا دين محمد سرپنج زندگي در

 كنـد  جلـوگيري  صـدايش  لرزيـدن  از كوشـيد  مي كه حالي در. سازد اش آماده گرفت مي بايد

 "جان؟ دختر خواهد مي چه ما از جبرئيل": گفت

 براي حاال همين از ده، كودكانِ و زنان مردان، ما، ي همه كه گرفته قرار اين بر مالئكه ي اراده"

 و بـرويم  پيـاده  را شـريف  ي مكـه  تـا  اينجـا  از كـه  شـده  داده فرمـان  مـا  بـه . شويم آماده زيارت
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 زيـارت  ايـن  به بايد حتماً ما. ببوسيم دارد قرار شريف حرم مركز در كعبه، در كه را حجراالسود

 ".برويم

 ميان در محصول ي مسأله. كردند آغاز را پرهيجاني ي مباحثه پانچايات عضو پنج هنگام اين در

 نمـي  تصـور ": گفـت  سـرپنج . رسيد نمي نظر به عاقالنه ها خانه ي همه نابهنگام كردن رها و بود

 كـه  كسـاني  بـر  را حج مناسك انجام خداوند كه دانند مي همه. جان بچه باشد داشته امكان كنم

 سـاكت  همچنان عايشه ولي ".بخشايد مي شوند مشرف مكه به توانند نمي بيماري يا فقر دليل به

 سـايرين  بـه  باشـد،  داشـته  واگير سكوتش پنداري وقت آن. دادند ادامه مباحثه به ده پيران و ماند

 هرگـز  كـس  هـيچ  كـه  حالي در -شد مي حل مسأله كه حالي در طوالني، زماني و كرد سرايت

 .نگفتند اي كلمه -ندانست را آن چگونگي

 متـرادف  چيزي برايش تازه دين كه نوآيين عثمان. كرد صحبت به شروع دلقك عثمان سرانجام

 بچـه  و هـا  پيرزن. است راه مايل دويست دريا تا اينجا از": زد فرياد بود آب اي جرعه نوشيدن با

 "برويم؟ توانيم مي چطور شوند؟ مي چه ها

 ".دهد مي نيرو ما به خداوند": داد پاسخ آرام عايشه

 يـك  شـريف  ي مكـه  و مـا  ميـان  كـه  اي كـرده  فكـر  هـيچ ": زد فريـاد  مجدداً سماجت با عثمان

 زائـران  بـراي  نـداريم  پـول  كـه  ما كنيم؟ عبور آن از توانيم مي چطور آخر گرفته؟ قرار افيانوس

 ".كنيم پرواز بتوانيم كه روياند مي بال پشتمان از مالئكه شايد. كنيم كرايه كشتي

 بـا  دين محمد سرپنج. گرفتند گفت مي كفر كه را عثمان بر و دور خشمگين ها دهاتي از جمعي

 اسـالم  كـه  نيسـت  زيـادي  مـدت  تـو . بـاش  ساكت. است بس ديگر": گفت آميز سرزنش لحني

 ".كني پيروي ما روش و راه از و ببندي را دهانت است بهتر. اي آمده ما ده به و آورده
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 تـازه  شـما . كنيـد  مـي  رفتـار  اينطـور  واردها تازه با شما پس": كرد پافشاري همچنان عثمان ولي

 مـي  شـما  چـه  هر بايد كه دانيد مي هايي آدم را ها آن بلكه دانيد، نمي برابر خودتان با را واردها

 ولـي  شـد،  مـي  محكمتـر  عثمان گرد چهره سرخ غضبناك مردان ي حلقه ".بدهند انجام گوييد

 تغييـر  كلـي  بـه  را فضا دلقك، سؤال به كاهن ي عايشه پاسخ بيفتد، ديگري اتفاق كه اين از قبل

 .داد

 و پيمود خواهيم پياده مايل دويست ما. است داده توضيح هم را اين فرشته": گفت آرام همانطور

 بـاز  هـم  از خـود  بـه  خـود  هـا  آب. نهـيم  مي امواج كف ميان به پا رسيديم، دريا ساحل به وقتي

 اقيـانوس  كـف  از ما تا شد خواهند گشوده هم از ها آب بله،. بگشايند راه ما براي تا شد خواهند

 .شويم مكه رهسپار

* 

 را خـدمتكاران  چه هر و بود ساكت غريبي طرز به خانه شد، بيدار كه سعيد ميرزا بعد، روز صبح

 سـرپناه  زيـر  امـا . بـود  كـرده  رخنه نيز زميني سيب هاي مزرعه به سكوت. نيامد جوابي خواند فرا

 از اطاعـت  بـه  پانچايـات  اعضـاي  ي همـه . بود پا بر جوشي و جنب پور تيتلي درخت ي گسترده

 سـرپنج . شـدند  مي آماده ده ترك براي ها دهاتي و بودند داده راي مقرّب ملك جبرئيل، فرمان

 آن در را معلـولين  و پيـران  و ببندنـد  گـاو  بـه  تـا  بسازد هايي گاري نجار عيسي خواست مي ابتدا

 فرشـته  مگر! دهيد نمي گوش شما جي، صاحب سرپنج": بود گفته خديجه همسرش اما بنشانند،

 كـه  شـد  ايـن  بـر  قـرار  ".كنـيم  اطاعـت  را فرمانش بايد هم ما خُب برويم؟ پياده بايد ما كه نگفته

 حمـل  بزرگسـاالن  پشـت  نوبـت  بـه  نبودنـد  طـوالني  راهپيمايي به قادر كه كودكان خُردسالترين

 عـدس،  زمينـي،  سـيب  هـاي  كپـه  و بودند آورده گرد را غذاييشان مواد ي همه ها دهاتي. شوند

 انبـوه  پانچايـات  ي شـاخه  نزديـك  سـبزيجات  ساير و بادنجان قرمز، لوبيا تلخ، قليايي كدو برنج،

 اش جيـره  كـدام  هر تا كنند تقسيم زائران ميان تساوي به را غذايي مواد گرفتند تصميم. بود شده

 و بـاركش  حيوانـات  بـود  قرار. آوردند گرد هم را ها رختخواب و آشپزي وسايل. كند حمل را
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 كمتـرين  بـه  بـود  خواسته همه از سرپنج ولي ببرند، خود با نيز را مرغ و جوجه حامل گاري چند

 جا همه از سعيد ميرزا وقتي و بودند كرده شروع دم سپيده از پيش ها دهاتي. كنند قناعت وسايل

 تمام ي دقيقه پنج و چهل زميندار. بود گرفته سامان و سر بيش و كم كارها شد، ده وارد خبر بي

 سـبب  تنهـا  و نبست طرفي اما داد، تكانشان چسبيده را ها دهاتي ي شانه و گفت سخن خشمگين

 به پيشين شتاب همان با و كشيدند راحتي نفس همه و رفت و كرد ول سرانجام و شد كار كندي

 و ديوانـه  را مـردم  و كوفـت  مـي  پيشـاني  بـه  دست با رفت، مي كه همانطور ميرزا. پرداختند كار

 و خـدا  به و نبود دينداري مرد هيچوقت او ولي. گفت مي ناسزا و كرد مي خطاب ساده و صاف

 بـه  بايسـت  مـي  كـه  بود قدرتمند اي خانواده از النفس ضعيف مردي بلكه نداشت، اعتقاد رسول

 فايـده  بـي  او مثل آدمي با مباحثه چون برود، سرنوشتش دنبال به تا كردند مي رهايش خود حال

 .بود

 و برخيزند نماز براي همه است بهتر گفت سرپنج كه بودند حركت ي آماده ها دهاتي غروب دم

 كنار كه هنگامي شب،. باشند امان در روز گرماي در حركت از تا كنند آغاز را سفر آن از پس

 خواسـت  مـي  دلـم  هميشـه  مـن . شـد  درست باألخره": كرد زمزمه بود كشيده دراز پيرش همسر

 كـرد،  دراز را دسـتش  خديجـه  ".كنم طواف آن گرد بروم دنيا از كه اين از قبل و ببينم را كعبه

 ".گذريم مي آب وسط از هم با دو هر. بود همين هم من آرزوي": گفت و گرفت را او دست

 ماننـد  فرياد صدايي با شدند، مي آماده زيارت براي كه ده مردمان ديدن از خشمگين سعيد ميرزا

 حركـت  بيهوده را هايش دست كه حالي در و ".ميشو ديديشان مي بايد": گفت زنش به خطاب

 خانـه  سـر  بـه  آخر. بروند پياده دريا تا خواهند مي. زده سرشان به پور تيتلي مردم": افزود داد مي

 مي عقل سر بكنم، نقد پول پيشنهاد اگر كني مي فكر. است خانه ي همه آيد؟ مي چه زندگيشان

 "مانند؟ مي همينجا و آيند
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 و بـود  نشسـته  تخـت  روي چهـارزانو . شد خشك صدايش و افتاد عايشه به چشمش ناگهان ولي

 و كردنـد  مـي  جسـتجو  وسايلشـان  و هـا  لبـاس  ميـان  زده چمباتمـه  زمـين  روي مـادرش  و ميشال

 اينجـا  پـدر  سـگ  ايـن  بـازهم ": گفـت  سـعيد  ميـرزا . كردند مي جدا برد شد مي كه را چيزهايي

 ".است

 بـه  ميكربـي  چـه  جنـده  اين داند مي شيطان فقط. برويد گذارم نمي. رويد نمي شما": زد فرياد و

 خودكشـي  بـه  دست كار اين با دهم نمي اجازه و هستيد من زن شما ولي. انداخته ها دهاتي جان

 ".بزنيد

. بريـد  مـي  كـار  بـه  قشـنگي  كلمات عجب سعيد. خوبي هاي حرف چه": خنديد تلخي به ميشال

 يك اينجا در. كنيد مي صحبت خودكشي از وقت آن نمانده، باقي عمرم از چيزي دانيد مي شما

 را آن توانيـد  نمـي  اروپاييتـان  وارداتـي  دينـي  بـي  آن بـا  شـما  اما افتد، مي اتفاق دارد مهمي چيز

 كرديد مي سعي و گشتيد مي انگليس دوخت شلوار و كت داخل اگر شايد چرا، اما من. بفهميد

 ".فهميديد مي را آن كنيد پيدا را قلبتان

 شـده  دچـار  خـدا  تب به مرتبه يك تويي؟ اين ميشو،. ميشال. است تصور قابل غير": گفت سعيد

 "است؟ بوق عهد مگر اي؟

 گفتـه  عايشه به فرشته. نيست ها ايمان بي جاي اينجا. پسرم بروي است بهتر": گفت قريشي خانم

 مي خواسته ما از چيز همه. رود مي بين از سرطانش شود، مشرف مكه زيارت به ميشال وقتي كه

 ".شد خواهد ارزاني ما به چيز همه عوض در و شود

 گچ به را پيشانيش و چسباند همسرش خواب اتاق ديوار به را هايش دست كف اختر سعيد ميرزا

 با بياييد خُب است، حج عمليات انجام منظور اگر": گفت طوالني اي وقفه از پس و فشرد ديوار

 ".بود خواهيم مكه در ديگر روز دو. برويم هواپيما

 ".برويم پياده اند داده فرمان ما به": گفت ميشال
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 ميشـو؟  مقـرّب  ملـك  مالئكـه،  فرمـان؟  ميشـال،  ميشال،": زد فرياد و داد كف از اختيار باز سعيد

 اسبي سم و دم با شيطان ميشال؟ جهنم و بهشت بالدار؟ هاي فرشته و دراز ريش خداي جبرئيل؟

 مـي  چه هان دارند؟ روح ها زن آيا بگيري؟ خواهي مي اي نتيجه چه ها حرف اين از آخر اش؟

 يـا  اسـت  سـياه  خـدا  دارند؟ جنسيت ها روح آيا. برگردانيم را سؤال است بهتر كه اين يا گويي؟

 مثـل  راسـت  روند؟ مي كجا اضافي هاي آب شوند مي باز هم از اقيانوس هاي آب وقتي سفيد؟

 آيـا  داري؟ اعتقاد بهشت به تو دارد؟ حقيقت معجزه آيا. بده جواب ميشال مانند؟ مي كنار ديوار

 ديـوار  بـه  را پيشـانيش  كـه  همـانطور  و شـد  سـرازير  اشـكش  شـد؟  خواهنـد  بخشوده من گناهان

 بي و خفه صدايي با. گرفت آغوشش در پشت از و شد نزديك ميشال. افتاد زانو به بود چسبانيده

 چـه  هـر . ببـر  همراهـت  را استيشـن  بنز مرسدس الاقل ولي برو، زائران همراه باشد،": گفت حال

  ".كني كوكاكوال از پر را يخدانش تواني مي و دارد تهويه باشد

 نيـك  پيـك  بـه  سعيد، زائريم ما. رويم مي راه پياده بقيه مثل هم ما. نه": داد پاسخ نرمي به ميشال

 ".برويم خواهيم نمي كه دريا كنار

 ".آيم نمي بر اش عهده از تنهايي به. ميشو كنم چه دانم نمي من": گفت گريان سعيد ميرزا

 مـا  بـا . آمـده  سر به شما افكار زمان ديگر. بياييد ما با صاحب، ميرزا": گفت تخت روي از عايشه

 ".بدهيد نجات را روحتان و بياييد

 گـردش  هـم  ايـن ": گفـت  قريشي خانم به بدجنسي با و برخاست اشك از سرخ چشمان با سعيد

 هوا باد نسل هفت گيرد، مي را مان همه جان آخرش گردشتان اين اما. خواستيد مي كه المصبي

 ".شود مي

 ".بيا فقط. بيا ما با سعيد": چسباند سعيد پشت به را اش گونه ميشال

 ".ندارد وجود خدا": گفت عايشه به خطاب محكم و چرخيد او ولي
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 ".اهللا رسول محمداً و اهللا الي اله ال": گفت عايشه

 ملمـوس  و عينـي  حقـايق  بـا  و اسـت  ذهنـي  و دروني واقعيتي روحاني ي تجربه": داد ادامه سعيد

 ".شد نخواهد گشوده اقيانوس آب. ندارد ربطي

 ".شد خواهند گشوده هم از مالئكه فرمان به ها آب"

 ".كشاني مي فاجعه سوي به را مردم اين تو"

 ".روند مي خدا آغوش به ها آن. نه"

 كـه  قـدمي  هـر  با و آمد خواهم همراهتان ولي. نيستم معتقد تو به من": گفت مصرانه سعيد ميرزا

 ".بدهم خاتمه ديوانگي اين به كوشم مي دارم برمي

 گذاشـته  شـكاكان  پاي پيش گوناگوني هاي روش و ها راه خداوند": داد جواب شادي به عايشه

 ".بياورند يقين وجودش به سرانجام تا است

 بيـرون  را هـا  پروانه دويد، مي بيرون اتاق از كه حالي در و ".جهنم به برو": زد فرياد سعيد ميرزا

 .راند

* 

 كـدام ": گفت حيوان گوش زير كرد، مي تيمار را گاوش كوچك سايبان زير كه دلقك عثمان

: داد ادامـه  عثمـان . نـداد  جـوابي  گـاو  "شده؟ عاشقش كه احمقي آن يا دختره ترند، ديوانه يك

 چـاه  ممنوعيـت  از بـدتر  خيلـي  اقيـانوس  از اجباري عبور انگار. مانديم مي نجس بود بهتر شايد"

 .بوم بوم،: داد تكان تصديق نشان به دوبار را سرش گاو و ".است
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 پنجم فصل

 

 ناشده تماشا اما آشكار شهر، يك

 

  

١ 

 

 "گردانـد؟  مـي  اولـم  حـال  بـه  مـرا  السحر باطل يا ورد كدام شدم، مبدل جغد به كه اين از پس"

 و امـين  مشـاور  و آن بـاالي  ي طبقـه  ي مسافرخانه و شاندار ي كافه صاحب صفيان محمد آقاي

. بـود  دنياديـده  مـردي  عاقلـه  بودنـد،  اقليمي و رنگ هر از كه مؤسسه دو اين هاي مشتري معتمد

 هـاي  فـيلم  تماشـاي  به كه اين از و نبود مقدس خشكه ها حاجي بيشتر مثل كه سابق معلم صفيان

 از بسـياري  كالسـيك  آثـار  با آشنا و خودساخته بود مردي نداشت، ابا باشد شده معتاد ويدئويي

 خـاطر  بـه  شـد،  مـي  ناميـده  "شـرقي  ي ناحيـه " هنـوز  بـنگالدش  وقتـي  هـا،  قديم كه ها فرهنگ

 مـي . بـود  شـده  اخـراج  داكـا  در خود پست از ها ژنرال از بعضي با فرهنگي و عقيدتي اختالفات

 در و ".ام كـرده  كـوچ  كوتولـه  مـنِ  كه فهميد نمي انگار. مهاجر گويند مي من به اينجا": گفت

 و بازوهـا  و سـتبر  هيكلـي  كه اين با زيرا. كرد مي اشاره قدش كوتاهي به خوشرويي با حال عين

 نيمـه  از شـب  كـه  لحظـه  ايـن  در. رسـيد  نمي نيم و متر يك به قدش طول داشت، كلفت كمري

 خـواب  اتـاق  در كنار و پريده خواب از جاشي، جامپي ي مصرانه زدن در صداي با بود، گذشته

 كـه  بنگالدشـيش  كرتاي لباس دامن با و برداشته ميز روي از را عينكش بعد. زد مي مژه ايستاده،

 نزديـك  چشـمان  بعـد  و زد پلـك  باز كرد، پاك بود، خورده تميزي فكل گردنش پشت آن بند
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 دسـت  سبيلش بي و بسته حنا ريش به گشود، كامال را چشمانش زد، را عينكش و بست را بينش

 لرزانـي  موجود هاي شاخ ديدن از پس و گشود را ورودي درِ و كرد غنچه را هايش لب كشيد،

 نسـبت  ديگـر  كه هايي شاخ بود، آورده و كشيده خودش همراه گربه يك مثل جامپي ظاهراً كه

 ايـن  هرچنـد . آورد زبـان  بـه  را بـاال  نيشدار و كوتاه ي جمله نداشت، ترديدي هيچ وجودشان به

 از پـيش  سـال ١٨٠ تا ١٢٠ حدود كه مادورا اهل مراكشي كشيش آپوليوس، لوسيوس از را جمله

 ذهـنش  حضـور  بـود  پريـده  خـواب  از تـازه  كـه  اين با اما بود، رفته كش زيست مي مسيح ميالد

 ي بيـوه  ي وسـيله  بـه  بـود  مسـتعمره  كشـورش  دوران آن در كـه  كشـيش  اين. بود انگيز ستايش

 اثر بر قبالً كه بود كرده اقرار تمام وقاحت با آن رد از پس شده متهم جادو و سحر به ثروتمندي

 دسـت  گذاشـت،  مـي  قـدم  راهرو به كه حالي در صفيان بوده، شده تبديل جغد نه و خر به سحر

 بلـه،  داد ادامـه  دميـد،  مي آن در را نفسش بخار و گرفته بينيش و دهان اطراف سرما از را هايش

 مي. داشت سازنده برخورد مسايل اين با بايد. نكنيم ناله و آه است بهتر ولي. زده فلك ي بيچاره

 .كنم بيدار را زنم روم

 بـه  ها رومي رداي مانند را پتويي. باريد مي رويش و سر از كثافت و بود درآمده چمچا ريش ته

 روي. شـد  مي ديده سم قالب در مضحكش و شده مسخ پاي دو پايينش از كه بود افكنده دوش

 پشـم  كـه  طوري به بود، زده باال را آن ي يقه و افكنده دوش به را جامپي ي بره پوست كت پتو

 و آور خنـده  اي قيافـه  او به و خورد مي چشم به بزيش و تيز نوك شاخ دو نزديكي در آن هاي

 و تنبـل  و كنـد  حركـاتش  نبـود،  گفـتن  سـخن  بـه  قـادر  ظاهراً. بخشيد مي انگيز غم حال عين در

 يـك  در ديـدي؟  حـاال : گفـت  جـامپي  هايش تشويش رغم به و بودند درخشش فاقد ديدگانش

 همـانطور  جنگلـي  خـدايان  نـيم  قالب در صلدين -كنيم مي درست را چيز همه زدن هم به چشم

 ي قضـيه  مـورد  در گفت آپوليوس داستان از الهام با مجدداً صفيان. بود مانده بيحال و ول و شل

 ولي كند، باطل را سحر نبود قادر مصري، خداي ايزيس، شخص جز كسي كشيش آن شدن خر
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 پيالـه  يك اول كه است اين كار بهترين آقا حضرت شما مورد در. است گذشته مال ها قصه اين

 .كنيد ميل داغ سوپ

 گم بود شده بلند دانگ چند اُپرا ي شيوه به كه ديگري صداي ميان در مهربانش صداي اينجا در

 انگـار . زد تنـه  قدش كوتاه پيكر به بود گوشت كوه شبيه كه زني چاق بدن بعد لحظه چند و شد

 جديد موجود اين. دارد نگه خود برابر در سپر چون يا بزند كنار راه سر از را او كه داشت ترديد

 خپلـي  ي سـبابه  انگشت با و كرد دراز را لرزانش بازوي بود شده قايم صفيان پشت كه حالي در

 چه. اونجاس كه اوني اون، ناليد و داد نشان را صلدين بود زده رنگ سرخ الك آن ناخن به كه

 آمده؟ سرمان به

 خـواهش ": داد ادامه چمچا به خطاب و ".است جاشي دوست": داد جواب خونسردي با صفيان

 هسـتند،  بنـده  خـانم  ايشـان  صـورت  هر به نه؟ مگر بود، ناگهاني چيز همه آخر ببخشيد، كنم مي

 ".دارد نام هند صاحبه بيگم

 "نداري؟ چشم مگر اهللا، يا دوست؟ كدام -چيه دوست": زد فرياد كرده قوز همانطور زن

 از بـود  شـده  پـاره  جابجـا  گلدارشـان  ديواري كاغذ كه ديوارهايش و لخت چوبي كف با راهرو

 يكـي . كردنـد  مـي  خودنمـايي  ميـان  آن در نوجـوان  دختـر  دو -شـد  مي پر آلود خواب ساكنان

 رزمـي  هنرهـاي  شـگردهاي  دو هر و بود كرده درست اسبي دم ديگري و سيخ سيخ را موهايش

 ميشـال  دو آن. دادنـد  مـي  نمـايش  بودنـد  گرفتـه  يـاد  جامپي از كه را چون وينگ و كاراته يعني

 هـاي  تمـرين  مخصـوص  لباس با كه بودند صفيان دخترهاي ساله، پانزده آناهيتاي و) ساله هفده(

 تـي  روي را آن كـه  لي بروس پيژاماي شكل به لباسي. بودند پريده بيرون خوابشان اتاق از رزمي

 بـه  چشمشـان . بودنـد  پوشـيده  بود، شده چاپ رويش خواننده جديدترين تصوير كه هايي شرت

 .سرجنباندند شادي به افتاد كه فلكزده صلدين
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 مـي  تصـديق  سـر  جنبانـدن  بـا  كه حالي در خواهرش و ".است معركه": گفت رضايت به ميشال

 فرامـوش  كـه  بـود  مغشـوش  چنان مادرشان حواس ".است بيست اش نمره المصب": افزود كرد

 چـه  ايـن . كنيد نگاه مرا شوهر": ناليد قبل ي دفعه از بلندتر هند. بگيرد ايراد بيان طرز اين به كرد

 مـرغ  سـوپ  خواهـد  مـي  مـن  از او وقت آن تو، آمده در از رجيم شيطان است؟ اي حاجي جور

 ".ام پخته خودم دست با كه سوپي هم آن. كنم گرم برايش

. باشد داشته مدارا و تحمل توقع هند از شده، كه هم التماس با توانست نمي جامپي. نداشت فايده

 ايـن  اگـر ": داد ادامـه  زنـان  نفس زن. كند كمك و همكاري تقاضاي و بدهد توضيح كه اين يا

 از تـازه  نكنـد  آيد؟ مي نفسش از كه چيست گند بوي اين پس شده، نازل ما بر كه نيست شيطان

 "درآمده؟ بهشت گلستان

 شـنيدن  بـا  هند و ".ايندنا اير ٤٢٠ ي شماره پرواز. بوستان از نه، گلستان از": گفت ناگهان چمچا

 .گريخت آشپزخانه سوي به و كشيد جيغي ترس از صدايش

 آنطـور  را او كـه  هـر  آقـا ": گفت صلدين به دويد مي پايين ها پله از مادرش كه حالي در ميشال

 ".است بدي آدم حتماً بترساند

 ".آمديد خوش ما منزل به. هست هم شرور": كرد تأييد آناهيتا

* 

 خشـمگين  و پرخاشـگر  اوقـات  بيشـتر  حاال كه هند همين. دارد حقيقت ولي نيست، كردني باور

 ي نمونـه  گذشـته  ايـن  از. شـد  مي سرخ دقيقه به دم كه بود باحيا و خجالتي عروسي روزي بود،

 هـر  شهر دانشمند معلم همسري مقام در. بود نيز تحمل و خوشرويي ي درجه باالترين و مهرباني

 پـذيرايي  او از هل چاي با ماند، مي بيدار ديروقت تا امتحاني اوراق تصحيح براي شوهرش وقت

 رفتـار  طـوري  جستند مي شركت معلمين ي خانواده كه ثلث هر پايان هاي ميهماني در كرد، مي

 مـي  بـود  طـور  هر را تاگور متافيزيك هاي داستان حتي. گيرد قرار مدير پسند مورد كه كرد مي
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 قـرآن  و ودا ريـگ  از راحتـي  بـه  تنهـا  نـه  كـه  شـوهري . باشـد  دانسته را شوهرش لياقت تا خواند

 از هـم  را مقدس ژان سن الهامات و سزار ژول رزمي ماجراهاي بلكه آورد، مي قول نَقل شريف

 سـهم  به خواست مي و كرد مي تحسين را شوهرش ي احاطه و باز فكر هند روزها آن. داشت بر

 و دوسـا  هندوسـتان،  جنـوب  غـذاهاي  دستور هم. كند پياده را فكر طرز همان آشپزخانه در خود

 بـه  تمـايلش  كـم  كـم . پخت مي را كشمير نرم و چرب هاي قيمه هم و گرفت، مي ياد را اوتاپام

 اعتقـاد  بـي  صـفيان  كـه  حـالي  در و شـد  تبـديل  عظيم ذوقي و شوق به آشپزي در گرايي كثرت

 غرب فرهنگ كه نكنيم تظاهر بياييد": گفت مي و داد مي قورت را قاره شبه گوناگون غذاهاي

 زنـش  "نباشـد؟  مـا  ميـراث  از بخشي تواند مي چطور قرن چند اين از بعد ندارد، حضور اينجا در

 تيـز  و تنـد  غـذاهاي  كـه  همـانطور  و خـورد  مـي  بيشـتر  و بيشـتر  رفته رفته و پخت مي غذا مرتب

 آن. كـرد  مـي  تغييـر  رفتـه  رفتـه  بدنش فُرم لمباند، مي را دارلوكناو ماست هاي سس و حيدرآباد

 شباهت مرز بي اي قاره شبه يا وحشي هاي تپه به كم كم. كرد مي باز را خود جاي بايد غذا همه

 .كنند مي عبور مرزها ي همه از و شناسند نمي مرز ها خوراكي زيرا يافت،

 .نشد چاق هم گرم يك حتي صفيان محمد اما

 كـه  تـو ": كـرد  مـي  سـرزنش  مـدام  هند. بود مشكالت آغاز چاقي شمردن مردود ي اراده اين و

 مثـل  روز به روز و كنم مي كار همه اين دارم كي براي من پس نداري، دوست مرا پخت دست

 قـد ( كـرد  مـي  بلند را سرش خونسردي با او و "شوم؟ مي چاق بيشتر كنند بادش بيشتر كه بالني

 خوانـدنش  مخصـوص  عينـك  كوچك هاي شيشه باالي از كه حالي در و.) بود بلندتر او از هند

 كمتـر  قاشـق  دو. بيگم ماست، هاي سنت از يكي خودداري": داد مي جواب نگريست، مي او به

 عجـب  ".است مرتاضان طريقت كشيدن رياضت شدن، بلند سفره سر از سير نيمه و خوردن غذا

 .كرد حسابي دعواي يك باهاش شد نمي اما داشت، جواب چيز همه براي. بود مردي
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: بـود  گفتـه  اگـر  بود، كرده شكايت بار يك صفيان اگر شايد. خورد نمي هند درد به رياضت اما

 ".زنـي  تـا  دو انگـار  كه اي شده چاق آنقدر تو ولي ام، كرده ازدواج زن يك با كردم مي فكر"

 نـه . بـردارد  دسـت  بود ممكن داد مي را شدن الغر ي انگيزه او به شده كه هم بار يك براي اگر

 چـه  ايـن . نبـود  وجودش در خشونت اي ذره كه بود او تقصير بنابراين. كرد مي را كار اين حتماً

 اگر كه بود اين واقعيت اما. كند توهين چاقش زن به بايد چگونه دانست نمي كه بود مردي جور

 را خـودش  از پـذيرايي  و خـوردن  نبـود  قادر همچنان هند كرد مي هم التماسش يا نفرين صفيان

 و چـاقي  تقصير جنبيد، مي آرامي به دهانش كه حالي در بود، ساكت او كه حاال اما. كند كنترل

 .انداخت مي گردنش به را هيكليش بد

 از و بود يافته گناهكار را او هم ديگر مورد چند در بود، كرده قلمداد مقصر را صفيان وقتي از و

 از معلـم  ي فقيرانـه  آپارتمـان  كه طوري به كرد مي سرزنش مدام و بود آورده در زبان وقت آن

 شـاگردهايش  بـا  شدن طرف جرأت و دل حتي او كرد مي تصور كه هند هاي شكايت و ها گله

 خشـخاش  بـه  متـه  زيادي كه خورد مي سركوفت اين از چيز هر از بيش شد، مي پر ندارد هم را

 وقتـي  مـرد  كـدام  آخـر . شد نخواهد پولدار هرگز شوهره اين كه است مطمئن هند و گذارد مي

 بانـك  مقامـات  اطالع به را مراتب محترمانه ريزد مي حسابش به را مواجبش بار دو اشتباها بانك

 تقاضـاي  كـه  معلمـي  بـراي  كنـد؟  مـي  تقديمشـان  دسـتي  دو نقـداً  را پـول  وقت آن و رساند مي

 هـاي  ورقـه  تصـحيح  موقـع  معمول مبلغ برابر در نبود حاضر و كرد مي رد را پدرها ثروتمندترين

 بود؟ اميدي چه بكند ها آن به خدمتي پسرانشان امتحاني

 را اي جلمـه  و ".بخشـيد  شـد  مـي  را ها اين ي همه اما": گفت مي كنان غرولند و خشمگين هند

 بـودي،  نشـده  مرتكـب  را بـزرگ  گناه دو آن اگر البته": بود اين اش بقيه كه گذاشت مي ناتمام

 ".گويم مي را سياسيت و جنسي هاي جنايت

 داده انجـام  حركـت  بـي  تقريباً و محض سكوت و تاريكي در را همخوابگي ازدواج اول شب از

 بـا  صـفيان  ظـاهراً  چون و بجنباند را باسنش كه كرد نمي خطور وجه هيچ به هند خاطر به. بودند
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 كـه  -بود كرده را خيال همين هم اول از -كرد مي خيال آمد برمي قضيه پس از حركت حداقل

 يا و قبل نبايد كه داند مي كثيفي عمل را كار اين هم او يعني. ندارند اختالفي هم با زمينه اين در

 جلـب  آن به آدم توجه كه كرد كاري نبايد هم همخوابگي حين حتي و زد را حرفش آن از بعد

 كه دانست مي خداوند تنها زيرا گذاشت مي الهي تنبيه حساب به هم را شدنش آبستن دير. بشود

 اهللا حسـاب  بـه  را هـا  بچـه  درآمدن آب از دختر اما. شده مرتكب گناهاني چه قبليش زندگي در

 ي نطفـه  كـه  بينـدازد  نـامردش  شـوهر  گـردن  به را يكي اين گناه داد مي ترجيح و گذاشت نمي

 در و نداشـت  بـاك  گفتنش از كه بود چيزهايي آن از هم اين. بود كاشته شكمش در را ضعيف

 هنـد  لحظه آن در. بود كرده متوحش را ماما و آورده زبان بر را آن غيظ با آناهيتا تولد ي لحظه

 بچـه  كـه  آوردم شـانس . بابـا  آن از معلومه، خُب. دختر هم باز": بود گفته كشيده، آهي نفرت با

 بـود  گفتـه  صـفيان  بـه  دختـر  دومين اين آمدن دنيا به از پس ".نيامده در آب از موش يا سوسك

 بچـه  مـرد . دهـد  انتقـال  هـال  بـه  را رختخـوابش  بـود  داده دسـتور  و نيسـت  كار در اي بچه ديگر

 نيست بردار دست هرزه آن كه برد پي زودي به هند اما بود، پذيرفته مباحثه بدون را او نخواستن

 غريـب  آيـين  آن شـده،  وارد اتـاق  بـه  تاريكي در گاهي از هر تواند مي هم هنوز كند مي فكر و

 نخسـتين . كنـد  اجـرا  بـود،  پـذيرفتني  مثـل  توليد خاطر به تنها زمان آن تا كه را سكون و سكوت

 مـي  فكـر  اي؟ كـرده  خيـال  چه": زد فرياد هند شد، وارد تاريكي در اولتيماتوم از پس كه باري

 "دادم؟ مي تن آمد مي خوشم بس از كني

 كنـد  نمـي  هـم  نـاز  و ندارد شوخي قصد زن كه رفت فرو گچش ي كله آن به وقتي سر آخر اما

 هـاي  حشـري  آن از نـه   بـود،  حسـابي  و نجيـب  زن يك بله،. نبود هاش آن از او. برداشت دست

 هنـد  -بـود  هنگـام  آن در درسـت  و آمدن دير شب كرد بنا صفيان وقت آن از اما. افسارگسيخته

 نـه  هـم  آن. شد سياست ي آلوده كه -كرد مي اشتباه اما رود، مي خانه روسپي به كرد مي خيال

 حـزب  -پيوسـت  مـي  شـيطان  خـود  بـه  و رفـت  مـي  بايـد  دار كلـه  آدم ايـن . خير نه سياستي، هر
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 مـي  ناشـي  بـودنش  اصـول  پيرو از هم آن نداشت، قبول را كمتر آن از -گويم مي را كمونيست

 آن بـه  آلـودگي  ي نتيجـه  در و بودنـد  ها فاحشه از بدتر برابر صد كمونيست ي اجنه اين اما. شد

 بـه  كوچك ي بچه دو با و ببندد را ها چمدان سرعت آن به شد مجبور هند كه بود نهان جادوي

 محروميت و تحقير همه اين بود كرده وادارش كه بود ايدئولوژيك سحرِ اين بله. برود انگلستان

 و شـده  مانـدگار  انگلسـتان  در ابد براي كه بود صفيان شيطاني اعمال اثر بر و بپذيرد را مهاجرت

 انگلسـتان  بـه  كشيده، را ما تو": بود گفته او به بار يك. ببيند را زادگاهش ده توانست نمي هرگز

 ".بـدهي  انجـام  من بدن با زشت كارهاي گذاشتم نمي من چون بگيري، را انتقامت تا اي آورده

 .است رضا عالمت سكوت و بود نداده جواب شوهر

 نـان  كجـا  از پرسـت،  شـهوت  شـوهرِ  انتقـام  سـرزمين  ايـن  غربـت،  واليـت  اين در گذشته آن از

 در گفـت  مـي  كـه  اتللـو  ي نمايشـنامه  يا اكلوگ، جالي، جيتان آقا؟ كتابي معلومات از بخورند؟

 درآمـده،  صورت اين به نبوده خوب نويسنده امالي چون و است عطااهللا همان يا اهللا آقا حقيقت

 نويسنده؟ گويند مي هم اين به بگويد نيست كسي

 واقعـاً  غـذايش  گفتنـد  مـي  همـه . بـود  گرفته خوب شاندار ي كافه كار خانم، دستپخت خوبي از

 و بمبئـي  چـاآت  سـاموزا،  تـا  آمدنـد  مـي  لنـدن  جـاي  همه از مردم. ندارد حرف. است خوشمزه

 اين ببرد، چاي بگيرد، را ها پول كه اين بود؟ چه صفيان كار اما. بچشند را او عالي جمان گالب

 مشـتري  اگرچـه . كند رفتار ها پيشخدمت مثل تحصيل همه اين از بعد و بدود طرف آن و طرف

 رسـتوران  در باشـد  هرچـه  امـا   بـود،  خوشرو و بشاش هميشه و كردند مي تعريف اخالقش از ها

! دارد هـايي  بـازي  چـه  زندگي. روز غذاي برفي، جالبي. دهند نمي پول كه مصاحبت براي مردم

 .بود ارباب هند حاال

 !پيروزي
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 امكـان  هـا  آن به كه زني. بود شاندار ي كافه موفقيت اصلي معمار و خانواده آور نان آشپز، هند

 اين با. بدهند اجاره را هايش اتاق و بخرند يكجا را آن ي طبقه چهار ساختمان سرانجام بود داده

 صـفيان  كـه  حـالي  در بـود،  پيچيـده  بـدبويي  نفس مثل اطرافش در شكست گند بوي اين وجود

 رفتـه  در سـيمش  كـه  بـود  المپـي  مثل. رسيد مي نظر به رفته در زهوار هند بود، سرزنده همچنان

 كـه  صـفيان  وقتـي  چـرا  چـرا؟ . شود ور شعله واپسين دمِ در كه خاموشي به رو اي ستاره يا باشد،

 مـي  خيـز  و جسـت  بره مثل بود، داده دست از را احترامش و عزت و شاگردان عالقه، مورد كار

 خوابش خودمان واليت در كه بود ساخته او به چنان لندن. بود شده چاق كيلو چند حتي و كرد

 گرفتـه  قرار او اختيار در و درآمده صفيان دست از قدرت كه هنگام اين در چرا. ديد نمي هم را

 هايـت  كشـتي  مگـر  بگويـد  مدام و بدهد لقب "سگرمه" او به شوهر كه كرد مي رفتار چنان بود

 تغييـر،  همـه  ايـن . بـود  انداخته روز اين به را او موفقيت: است ساده خيلي جواب اند؟ شده غرق

 ايـن  از. يافـت  مـي  گمشـده  دگرگـوني  مسـير  در را خـود  و بـود  كرده واژگون را هايش ارزش

 .داشت مسأله هزار گذشته

 حـق  آيـا . كـرد  مـي  خسـته  را زبـانش  كـه  دربيـاورد  را اجنبي صداهاي اين بود مجبور. زبان مثالً

 در كردنـد  مـي  زنـدگي  معلمـي  فكسـني  آپارتمـان  يك در داكا در. خانه كند؟ شكايت نداشت

 داشـت،  ايـوان  كه طبقه چهار ساختمان يك در داشت رونق كاسبيشان و كار كه اينجا كه حالي

 و نوجواني ده بود؟ رفته كجا شناخت مي كه شهري آن  بود؟ چي اش فايده اما بردند، مي سر به

 و ساخته را زندگيش محورشان بر كه عاداتي و آداب بودند؟ كجا وطنش ي پرسبزه جويبارهاي

 اين در. يافت مي را آثارشان سختي به كه بودند باخته رنگ چنان يا رفته ياد از همه بود پرداخته

 آداب ي همـه  آوردن جـا  بـه  يـا  و وطـن  در رايـج  آرام تواضـع  و آداب آن بـراي  كسي واليت

 نداشـت  منزلتـي  ديگـر  كـه  شـوهري  بـا  بـود  مجبـور  حاال گذشته اين از. نداشت فرصت مذهبي

 غربـت  ايـن  در. فروخـت  مـي  فخر و نازيد مي شوهر موقعيت و مقام به قديم كه آن حال بسازد،
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 با و نشست مي خانه در راحت وطن در. كند كار شوهرش و خود نان آوردن در براي بود ناچار

 ظـاهر  آن زيـر  شـوهرش  كـه  دانسـت  مي خوب هند گذشته اين از. زد مي باد را خود افاده و ناز

 هرگـز  گذشته در. بود شكستي خود نيز اين و نداند؟ شد مي چطور. است غمگين مشرب خوش

 خورد؟ مي درد چه به كند شاد را مردش نتواند كه زني آخر. بود نيافته كفايت بي چنين را خود

 شهر اين گذشته ها اين از. است واقعي كند وانمود و ببيند را كاذبش شادي كه حالي در هم آن

 شب هاي نيمه ها پنجره هاي شيشه. بيفتد بود ممكن اتفاقي هر آن در كه بود شيطاني مكان يك

 مـي  و گوشَت توي خواباندند مي مرتبه يك ناپيدا هاي دست خيابان توي شكست، مي بيخودي

 گـوش  كـردي  مـي  خيال كه شنيدي مي ناسزاهايي چنان هايشان فروشگاه در زمين، انداختندت

 چهـره  و خـالي  فضاي با چرخيدي مي صدا طرف به وقتي اما شوند، مي كنده جا از دارند هايت

 ارواح دسـت  از دختر فالن يا پسر فالن كه شنيدي مي روز هر و شدي مي روبرو خندانشان هاي

 ايـن  كـار  بهترين بگويد؟ چطور. بود ناپيدا و كوچك شياطين كشور غربت. است خورده كتك

 كنـد  قفل را در بماند،. نرود بيرون هم نامه كردن پست براي حتي و بماند خانه توي آدم كه بود

 آن توانـد  مي كي شكست؟ داليل. بردارند آدم سر از دست شياطين شايد تا بخواند را نمازش و

 ديگـر  بلكـه  بـود،  شـده  تبـديل  آشپزخانه ي برده و چي كافه يك همسر به تنها نه بشمارد؟ را ها

 ظـاهراً  كـه  بودنـد  مردهـايي  مـثالً . كنـد  اعتماد هم خودش هاي واليتي هم به توانست نمي حتي

 دخترهـا . شـدند  مـي  گور و گم اي حرامزاده ي ماده يك با و آمدند مي نظر به محترم و شريف

 شـيطاني  ي جزيـره  ايـن  زهـر  بـدتر  همه از و بكشند آدم بودند حاضر جهيزيه كردن فراهم براي

 حـرف  مادريشـان  زبـان  به نبودند حاضر ديگر. بود كرده مسموم هم را خودش سال بچه دختران

 اين دليل آخر. كنند اذيت را او تا زدند نمي حرف عمدا اما فهميدند مي گفت مي چه هر. بزنند

 روز هـر  بـود؟  چـه  بـود  انداختـه  قـزح  و قـوس  آن در كـرده  كوتاه پسرانه را موهايش ميشال كه

 شكايت از كدام هيچ كه اين بدتر همه از و كردن رفتار خودي سر و بود دعوا و جنگ كارشان

 هنـد  يعنـي  خـودش،  ديگر او. نبود بهتر اين از او مثل هايي زن سرنوشت. نداشت تازگي او هاي
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 بـه  كـه  بـود  شـده  تبـديل  نشـان  و نـام  بـي  موجـود  يـك  به بلكه نبود، صفيان نام به دبيري همسر

 درس ايـن . بـود  شـده  تبـديل  ديگران مثل زني به او. است دچار شخصتي بي و ذهني چندپايگي

 مـردن  سـپس  و خـاطرات  بـه  بـردن  پنـاه  تحمل، جز اي چاره كه "ديگران مثل زني": بود تاريخ

 .نداشتند

 انگـار  كه كرد مي رفتار طوري او با اكثرا شوهر ضعف انكار براي: داد تغيير را رفتارش سرانجام

 جانـب  از جـالل  و شـكوه  نهايـت  هند ي گمشده دنياي در باشد چه هر. است شاه يا زاده نجيب

 خـارج  آنجـا  از بودند كرده كمين كافه بيرون كه ارواحي با نشدن روبرو براي و. آمد مي شوهر

 مرتـب  هـم  ها آن فرستاد، مي بيرون چيزها ساير و غذايي مواد خريد براي را ديگران و شد نمي

 بـود  طريـق  ايـن  از. آوردند مي برايش و گرفتند مي امانت را هندي و بنگالي ويدئويي هاي فيلم

 تعقيـب  را واقعي دنياي حوادث بود، كرده دسته صندليش كنار كه سينمايي مجالت با همراه كه

 سـپس  و شـده  خبـر  بـا  همتا بي ي ستاره آن فرشته، جبرئيل عجيب شدن ناپديد از مثالً. كرد مي

 نااميـدي  احساس فرط از وقت آن و بود شنيده را او مرگ و هوايي ي سانحه يك تراژيك خبر

 كسـي  از بدهـد  نشـان  كـه  ايـن  بـراي  بزرگـه  دختر. بود كشيده داد دخترهايش سر بر شكست و

 از هـايش  سـينه  نـوك  كـه  پوشيد مي تنگ بلوزهاي و زده پسرانه را موهايش شنود، نمي حرف

 .زد مي بيرون آن زير

 ماننـد  كـه  آورد وجود به هند در حالتي بزي شاخ مرد آن رشيد، شيطان آن ظهور اوصاف اين با

 .بود خط آخر به رسيدن

* 

 گـرد  آشـپزخانه  در بحران، به رسيدگي ي العاده فوق ي جلسه يك تشكيل براي شاندار ساكنان

. نشـاند  ميـز  سـر  را چمچـا  صـفيان  كـرد،  مـي  نفـرين  سوپ ديگ به رو هند كه حالي در. آمدند
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 كه بود گذاشته را داشت رنگ آبي پالستيكي روكش پشتيش كه آلومينيومي صندلي آن برايش

 بيـان  لحـن  تـرين  آموزگارانـه  با را المارك نظريات تبعيدي معلم آقا بعد بله بعد، و باشد راحت

 در كـرد،  نَقـل  را هواپيما از چمچا شدن پرتاب محيرالعقول داستان جامپي كه اين از پس و كرد

 بتوانـد  كـه  بـود  شـده  غرق بدبختي و مرغ سوپ كشيدن هرت در آن از بيش ما قهرمان حال آن

 چـارلز  حتـي  آن در كـه ": كـرد  اشـاره  انـواع  منشـاء  كتابِ چاپ آخرين به صفيان -بزند حرفي

 كـرده  قبول انواع حيات حفظ براي خاصي شرايط تحت را دگرگوني و تغيير ي ايده هم بزرگ

 را هـايي  گفتـه  چنـين  اسـتاد  مـرگ  از بعـد  و شده آش از داغتر ي كاسه پيروانش اگر حاال. بود

 بـه  هـم  آن كـه  دارد وجـود  برتـر  انتخاب فقط كه معتقدند و كنند مي تلقي الماركي و كفرآميز

 داروين ي نظريه اين كه كنم اضافه بايد حال اين با -خود جاي به گيرد مي صورت طبيعي طور

. گيـرد  برمـي  در را انـواع  ي همـه  بلكـه  نيست، خاص نوع يك به مربوط حيات حفظ ي درباره

 نگاهش كه حالي در صفيان آناهيتا "...بوده چه چمچا ظاهري تغييرات اصلي علت ديد بايد حاال

 را پـدر  افكار ي رشته بود، داده تكيه دستش كف به را هايش گونه چرخانده، بهشت سوي به را

 خـوبي  اين به تونسته چطوري او كه است اين موضوع. كن ول را ها حرف اين ددي": گسيخت

 ".بياد در هيوال شكل به

 هيوال من. نه": زد فرياد و كرد بلند جوجه سوپ بشقاب از را سرش شيطان شخص هنگام اين در

 را جـوان  دختـر  آمـد  مـي  انـدوه  ي ورطـه  قعر از انگار كه صدايش ".نيستم هيوال خدا به. نيستم

 را فلكـزده  حيـوان  آن ي شـانه  پـروا  بـي  و دويـد  سويش به كه طوري به آورد رحم به و ترساند

 واقعـاً  كـه  نبود اين منظورم. ببخش مرا. نيستي كه البته": گفت كدورت رفع براي و كرد نوازش

 ".داري شباهت هيوال به فقط. نه هيواليي،

 .گريه زير زد صلدين

 بود افتاده وحشت به موجود آن ي شانه بر دخترش دست ديدن از كه صفيان خانم هنگام اين در

 كـه  حـالي  در و چرخيـد  بودنـد  ايستاده اطرافشان در خواب لباس با كه پانسيون ساكنين سوي به
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 شـرافت  و امنيـت  كـرد؟  تحمـل  را وضـع  ايـن  شـود  مـي  چطـور ": گفـت  كـرد  مي بلند را مالقه

 همچـو  يـك  آخـر  اسـت،  مـن  ي خانـه  اينجـا  كـرد؟  تضمين شود مي چطور را جوان دخترهاي

 "...!موجودي

 ".مادر كن بس. مسيح يا": گفت صبري بي با صفيان ميشال

 "مسيح؟"

 جـامپي  و صـفيان  بـه  خطـاب  و كـرد  پشـت  بود متحير و مبهوت افتضاح اين از كه هند به ميشال

 شـايد  باشـد؟  زدگـي  جـن  هـاي  حالت آن از مثالً باشد؟ موقتي وضع اين كنيد مي فكر": گفت

 "نه؟ كشيد، بيرون جسمش از را جن بشود

 نيـز  ميشـال . درخشـيد  مـي  چشـمانش  در ها غول و ها درخشش نحس، طالع هاي فيلم ي خاطره

 جـدي  را موضـوع  ديگـر  بـار  پـدرش  امـا  بـود،  ويـدئو  هـاي  فيلم ي شيفته نوجوانان ي بقيه مانند

 نداد مهلت بود آمده تنگ به كه جامپي اما "...بيابان گرگ كتاب در": كه كرد شروع و گرفت

 نگـاه  مسـأله  بـه  ايـدئولوژيك  ديـدگاه  از كه است اين اصلي شرط": كرد اعالم بلند صداي با و

 ".كنيم

 .كرد ساكت را همه حرف اين با و

 چـه  اينجـا  در عينـي  نظـر  از": داد ادامه بيني كم خود از ناشي و آلود شرم لبخندي با وقت آن و

 در... خشـونت  ايجـاد  و ضـرب  ايـراد  و مـتهم  ترسـاندن  و بيجـا  دسـتگيري  -الـف  افتاده؟ اتفاقي

 حاضـران  ".بيمارسـتان  در مشـكوك  پزشكي تجربيات و آزمايشات انجام و غيرقانوني بازداشت

 و جنجـال  و جـار  انـداختن  راه بـه  زنانـه،  مجـاري  تفتـيش  حتـي  و بدني تفتيش پليس، اعمال كه

 سـر  موافقت ي زمزمه داشتند خاطر به خوب "ها سومي جهان" با را ها آن بدرفتاري و فضاحت

 چيزهـايي  بـه  بسـتگي  كـس  هـر  باور ميزان كه چرا -كردند تصديق را جامپي هاي گفته و دادند
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 آمـادگي  آن بـا  آنچـه  بلكه است، رويت قابل آنچه تنها نه -است ديده عمرش طول در كه دارد

 الزم توضيحي يك باألخره ها سم و ها شاخ اين وجود براي گذشته اين از. دارد را شدن روبرو

 ايجـاد  سـوم  و": داد ادامـه  جـامپي . بيفتـد  بـود  ممكـن  اتفـاقي  هر پليس هاي بيمارستان در و بود

 نمونـه  قـبالً  همه ما. اوضاع با شدن روبرو در ناتواني و باختن را خود وادادن، و شكست احساس

 ".ايم ديده را هايش

 مخالفـت  شـود  نمي حقايق بعضي با باشد چه هر. ماند ساكت هم هند حتي. نكرد صحبتي كسي

 واضـح  البته. بپذيرم را مظلوم آدم موضع توانم نمي ايدئولوژيك نظر از من": گفت جامپي. كرد

 و ظلـم  و قـدرت  از اسـتفاده  سوء گونه هر كه است اين حقيقت اما شده، ظلم چمچا به كه است

 كـه  است ما انفعال و تزلزل اين. است مسؤول انسان. است رابطه در مظلوم فرد شخصيت با جور

 تسليم و شرم در را حاضران كه گفتار اين از بعد و ".گيرد صورت جناياتي چنين دهد مي اجازه

 چمچـا  اختيـار  در بـود  خـالي  كـه  را شـيرواني  زير كوچك اتاق كه خواست صفيان از برد، فرو

 حتـي  نتوانست كه بود شده همبستگي حال عين در و گناه احساس غرق چنان صفيان و. بگذارد

 همه است معلوم": بود گفته كنان من و من اگرچه هم هند. كند درخواست اجاره براي پني يك

 را حـرف  ايـن  امـا  ".آيـد  مـي  مهمـاني  به اينجا خودش پاي با شيطان ديگر حاال اند، شده ديوانه

 .بود نشنيده را آن ميشال بزرگش دختر جز كس هيچ كه بود زده زيرلبي و آهسته چنان

 خـوردن  مشـغول  پتو در پيچيده همچنان كه رفت چمچا نزد كوچكش دختر از پيروي به صفيان

 شانه دور به را بازويش زد مي چمباتمه كنارش كه حالي در بود، هند همتاي بي ي جوجه سوپ

 كـه  چنـان  و ".اسـت  جا بهترين برايت اينجا": گفت و كرد حلقه لرزان ي فلكزده موجود آن ي

 را خـودت  كه بروي تواني مي كجا وضع اين با": كرد اضافه است وضع خُل يا بچه چمچا انگار

 ميـان . اسـت  هموطنانت ميان اينجا تو جاي هان؟ برگردد، طبيعي حال به ات قيافه تا كني معالجه

 ".خودت مثل هايي آدم
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 لحنـي  بـا  صفيان جواب در رمقش آخرين با ماند تنها شيرواني زير اتاق در وقتي فقط صلدين اما

 دوري صرف را زندگيم از نيمي من. نيستيد من هموطن شماها": گفت شب هاي نيمه در شمرده

 ".ام كرده شما از

* 

 يك با خواهد مي نيز او انگار كه زد مي خيزان و افتان چنان و آمد نمي راه هم قلبش ديگر حاال

 و مـنظم  ضـربان  جـايگزين  را تمبك هاي ضربه و بيايد در شيطاني و جديد شكلي به دگرديسي

 و زد مـي  غلت و خورد مي وول باريك تخت روي خواب بي كه همانطور. كند خود وار مترنم

 كـرد  مي تحمل صبورانه چنان را قلب تپش رنج برد، مي فرو روبالشي و مالفه در را هايش شاخ

 سرم به حاال تا بال همه اين كه من گفت مي خود با است، قدر و قضا ي ثمره هم اين پنداري كه

 از دمـار  والّـا  كـن  بـس . جهيـد  مـي  اش سـينه  و كـرد  مـي  دام دام قلـبش ... روش هـم  اين آمده،

 .جهنم. بود شده مبدل جهنم به لندن شهر. بود همين حتماً دوزخ بله، آورم، مي در روزگارت

 را ديگـران  دسـت  بـه  كـش  شـن  كـه  نيسـتند  ها آن مگر كشند؟ مي عذاب جهنم در شياطين آيا

 دهند؟ مي شكنجه

 كـف  شـده  آب هـاي  برف خيانتكار شهر آن در بيرون. چكيد مي پنجره كنار از قطره قطره آب

 تكـه . كشـيد  مي ناپايداري به را آن ثبات و آورد مي در خيس هاي تخته صورت به را ها خيابان

 جـاي . افتادنـد  مـي  فـرو  و خوردنـد  مي سر خاكستري هاي شيرواني شيب از آرام يخ سفيد هاي

 رسـيد  مي راه از دم سپيده بود، كرده راه راه را ها خيابان گلِ كاال تحويل هاي كاميون الستيك

 آسـفالت  كـه  دريلـي  گوشـخراش  صـداي . كـرد  مي آغاز را خود كار مخصوص كر ي دسته و

 صـندلي  و خـوردن  هـم  بـه  صـداي  سـرقت،  ضد آژير ي كشيده سوت كند، مي جا از را خيابان

 آواز زبالـه،  كردن خُرد مخصوص رنگ سبز ماشين عميق ور ور و كوچه يك پيچ سر چرخدار
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 غـرش  و رسـيد  مـي  گـوش  بـه  سـاختماني  بـاالي  ي طبقـه  در نقاش يك ي آتليه از كه راديويي

 بـه  و كردنـد  مـي  عبـور  باريك و طوالني گلوگاه اين از انگيز شگفت طرزي به كه هايي ماشين

 عظـيم  هـاي  كـرم  عبـور  از خبـر  بـود  محسـوس  زمـين  زيـر  در كـه  لرزشي. گذشتند مي سرعت

 از و كـرد  مـي  پرتـاب  بيرون به خود گلوي از سپس و بلعيد مي را ها انسان كه داد مي زيرزميني

 .رسيد مي گوش به ديگري درخشان پرندگان باالتر يا و ها ملخ پرواز صداي آسمان

 چمچـا  صـلدين  اما كشيد، بيرون مه لفاف از اي هديه چون را شهر و كرد طلوع آفتاب سرانجام

 .بود خفته همچنان

 فيليـپس،  هياسـينت  همـراه  كـه  بـود  بـرده  ديگـر  شـبي  بـه  را او و بـود  تهـي  تسكين از كه خوابي

 سرنوشـت  سـوي  بـه  كنـان  كـالپ  كلـپ  هايش سم با او. گذشت مي خياباني از فيزيوتراپيست،

 بدن و چهره شهر، شدن نزديك و اسارت نشيني عقب با همراه كه آورد مي ياد به و بود گريخته

 و ديـد  را پيشـش  هاي دندان ميان شكاف شدن باز چمچا. بود گذاشته دگرگوني به رو هياسينت

 يونـاني،  خداي گُرگن، به اشاره] مدوسي هاي بافته و ها گره در عجيب نحوي به كه را موهايش

 غريـب  گـوش  سـه  و شـد  مـي  مـنظم .[ شـد  مـي  سنگ به تبديل وي سر به نگاه يك با بيننده كه

 نـور  در. داشت برمي شيب گردن تا آنجا از و بود برآمده بيني نوك تا پيشاني از كه را نيمرخش

 و زنـد  مـي  بيـرون  هـايش  دنـدان  و شـود  مـي  تر تيره دم به دم پوستش كه ديد مي ها چراغ زرد

 بـه  هايش نگاه حال آن در. مانَد مي كودكان هاي نقاشي به كه است باريك و دراز چنان بدنش

 مـي  آهنـين  و استخواني چنان هايي پنجه با را او دست و داشت هرزه حالتي پيش از بيش چمچا

 خـاك  بـوي . ببـرد  گـور  بـه  خود با خواهد مي و گرفته آغوش در را او اسكلتي گويي كه فشرد

... شـد  مـي  استشـمام  خـاك  ي چسـبنده  بوي هياسينت هاي لب و نفس از. رسيد مشامش به تازه

 احساس خود در تمايلي او به نسبت و بيابد جذابيتي آن در بود توانسته چطور. گرفت استفراغش

 نهايـت  در را خـود   پريد، مي او روي به و كرد مي پاك خلط از را اش سينه كه حالي در و كند

 بـه  هـا  سـاختمان  شـد،  مـي  ضـخيم  جنگـل  چـون  پيرامونشـان  شهر. باشد كرده مجسم او با لذت
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 زيـر  هياسينت. اند نخورده شانه موهاي پنداري كه رفتند مي هم در چنان و پيچيدند مي يكديگر

 دست و نشست زمين بر ".سياه است، سياه جا همه. ندارد راه نور اينجا در": كرد زمزمه گوشش

 كن، عجله": زد فرياد صلدين اما. بكشد دراز زمين روي او همراه خواست مي انگار. كشيد را او

 از بيش چيزي خيال در پريد مي مبتذل و مانند جعبه ساختماني درون به كه حالي در و "...كليسا

 هياسـينت . بـود  هياسينت شكل به هايي آدم از پر ها نيمكت نيز كليسا داخل اما. طلبيد مي امنيت

 ي گوشـواره  پوشـيده،  بـدقواره  آبـي  هـاي  دامـن  و كـت  كـه  هـايي  هياسـينت  جوان، و پير هاي

 .داشتند سر به تور هاي تكه با مانند جعبه كوچك هاي كاله و گوش به بدلي مرواريد

 همگـي . بكني را فكرش كه هياسينتي نوع هر ها، باكره سفيد هاي خواب لباس با هايي هياسينت

 رها را معنوي امور افتاد چمچا به چشمشان تا. باش كارسازم مسيح، يا خواندند مي بلند صداي با

 و. چيزهـا  جـور  ايـن  از و جـن  بزمجه، شيطان، گفتند مي فرياد با. كشيدن جيغ كردند بنا و كرده

 كـه  همـانطوري  درسـت  نگريسـت،  مي او به تازه نگاهي با بود شده وارد همراهش كه هياسينتي

 وقتـي . زد مـي  هـم  بـه  را حـالش  كه ديد مي چيزي هم او. بود كرده براندازش خيابان در چمچا

 هويشـي ": غريـد  و شد تازه داغش باز ديد، تار و تيره و متورم و كريه ي چهره آن در را بيزاري

 خرابكار يا وحشي معنيش. كند مي نفرين مطرودش مادري زبان به را ها آن چرا نبود معلوم ".ها

 را خودتـان  نحـس  هـاي  قيافه مجبوريد صبح روز هر. سوزد مي حالتان به دلم": داد ادامه و. بود

 ايـن . زنـد  مـي  زل بِهِتـان  اسـت  ننـگ  هـاي  لكـه  شـكل  كه سياهتان تصويرهاي. ببينيد آينه توي

 حـاال . زدنـد  حلقـه  گـردش  هـا  هياسـينت  ".تريـد  پسـت  هـم  پسـت  از كه كند مي ثابت خودش

 را فرديتش زيرا داد، تميزش بقيه از شد نمي ديگر. بود شده گم ها آن ميان در خودش هياسينت

 زدنش كتك به شروع تدريج به ها آن. بود شده تبديل ها زن ي بقيه مثل زني به و داده دست از

 مـي  فـراري  راه دنبـال  بـه  و زد مـي  دور را دايـره  كنـان  زاري او و زدنـد  مي سخت. بودند كرده

 وقت آن. وحشتند دچار باشند خشمگين كه اين از بيش كنندگان حمله فهميد كه اين تا گشت،
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 گذاشتند فرار به پا همه. كشيد شيطاني جيغ چند و كرد باز را بازوهايش داد، پيش سينه شد، بلند

 .شد خارج نبرد ميدان از سربلند اما خونين او و شدند پنهان ها نيمكت پشت و

 سـنكوپ  حال به رسيدن و قلب تپش با كه چمچا اما. دهد مي تغيير خود ميل به را چيز همه رؤيا

 خـب،  نبـوده،  دور بـه  واقعيـت  از زياد كابوس آن كه انديشيد تلخي به بود شده بيدار لحظه چند

 در يافـت،  بـاز  اش خانـه  هـال  در لـرزان  را خـود  و. رفت خواب به دوباره و. هياسينت از هم اين

 .من زن با. كرد مي بحث و جر پمال زنش با جاشي جامپي باال ي طبقه

 يكصدمين براي را شوهرش و آورد زبان بر را واقعي پمالي كلمات همان خواب پمالي وقتي و

 پاكـدل  و خـوب  جـامپي  هـم  باز ".نيست ممكن چيزي همچين است، مرده او": راند خود از بار

 گذاشـته  برجـاي  گريان را پمال و شتافته چمچا كمك به شهوت و عشق گذاشتن كنار با كه بود

 اينجـا  بـه  را آن نـداري  حـق  ديگـر ": بـود  زده فريـاد  باال ي طبقه در صلدين كمينگاه از زن. بود

 را او بود، پيچيده پتو و بره پوست در را لرزان و ضعيف چمچاي كه حالي در جامپي و ".بياوري

 شـود،  مـي  درسـت  چيـز  همـه ": بـود  گفتـه  مهربـاني  با آورده، شاندار ي كافه به تاريكي ميان از

 ".شود مي درست بيني، مي خودت

 خـود  بـا  اختيـار  بي. برانگيخت وجودش در تلخ خشمي كلمات آن ي خاطره و شد بيدار چمچا

 بـه  بعدها كه بود فكري ".است عالي وضعش بندم مي شرط. حرامزاده كجاست؟ فرشته": گفت

 مـي  نظـرش  به. داشت ديگري كارهاي حاال ولي بود، آورده بار به غريبي نتايج بازگشته، كرات

 اين. شد مي روبرو واقعيت با بايد بود طور هر. است شده شرارت و بدي مجسم ي نمونه كه آمد

 .نيست انكار قابل باشد هرچه علتش قيافه اين به درآمدن و وضع

 چيزهـايي  تجسم هستم، خطا تجسم من نيستم، خودم خالص طور به يعني. نيستم خودم ديگر من

 .گناه تجسم. آورد مي بيزاري كه

 من؟ چرا من؟ چرا
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 بدهد؟ بود قرار يا بود داده انجام را پليدي و زشت عمل كدام بود، شده مرتكب خطايي چه

 ايـن  اگـر  و شـود،  مـي  مجـازات  چـه  براي كه كند دور ذهنش از را ها پرسش اين توانست نمي

 .)نگويم چيزي ديگر است بهتر( كيست؟ كننده مجازات پس است، مجازات نوعي

 بـه  بود نكوشيده مگر بود؟ كرده پيشه را درستي و راستي هميشه زندگي طول در كه اين نه مگر

 شـدن  تبديل وقف وسواس و اراده با را خودش مگر يابد؟ دست خصوصيات انگيزترين ستايش

 فـرار  دردسـر  از كـه  نبود پركاري مرد مگر گذشته اين از بود؟ نكرده عيار تمام انگليسي يك به

 و روي ميانـه  پسـندي،  مشـكل  پشـتكار،  و كوشـش  بشـود؟  اي تازه آدم خواست مي و كرد مي

 مگـر  آخـر . خـانوادگي  زنـدگي  ي ادامـه  درسـتي،  و راستي نفس، به اعتماد نفس، كف اعتدال،

 بچه بود نتوانسته پمال كه بود او تقصير مگر بود؟ ها اين ي مجموعه جز چيزي اخالق به پايبندي

 هـا،  ارزش واژگوني عصر اين در بود ممكن آيا. نبود ژنتيك مشكالت مسؤول كه او شود؟ دار

 كه رسيد توافق به خودش با نه، -سرنوشت قرباني بود رفته راست راه به كه خاطر اين به درست

 كـج  ي نشـانه  درسـتكاري  روزها اين آيا باشد؟ شده -بنامد آزار عامل را سرنوشت بعد به آن از

 فـراهم  دنيـايش  سـوي  از را او طـرد  ي وسـيله  كه سرنوشتي رفت؟ مي شمار به پليدي يا انديشي

 پـيش  هـا  مدت كرد مي تصور كه شهري هاي دروازه از شدن رانده. بود ظالم سخت بود آورده

 را او سرنوشـت  چـرا  بـود؟  چـه  نظـري  تنگ و شرارت اين معني. بود دردآور چه كرده، فتحش

 بـا  را اختالفشـان  پـيش  هـا  مدت از كه هموطناني هم آن  بود؟ افكنده هموطنانش ميان در دوباره

 و نـاراحتي  بـا  امـا  آورد، هجوم ذهنش به وكيل زيني خاطرات ناگهان. كرد مي احساس خودش

 .زد كنارشان گناه احساس

 وگرنـه  بـاش،  آرام. بود افتاده نفس نفس به. شد دوال برخاست، نواخت، محكمي ي ضربه قلبش

 كشـيد  عميقي نفس. نداري را آور عذاب خاطرات اين توان ديگر. شود مي نمايان پايان ي نقطه
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 گرفتـه  سـر  از را عـادي  خـدمات  خـائنش  قلب. كند خالي را ذهنش كوشيد. داد تكيه بالش به و

 .بود

. بـدهم  نـاروا  هـاي  نسـبت  خودم به نبايد. است بس ديگر گفت خود به قاطعيت با چمچا صلدين

. شيطان بز، ابليس،. دهند نمي تشخيص جلدش از كه را خوب كتاب. است فريبنده چيز هر ظاهر

 .نيستم ها اين من نه

 .است ديگر يكي اين نيستم، من اين اصالً

 كي؟ اما

* 

 فـرط  از چمچـا . رسـيدند  سـر  هايشـان  چهـره  بـر  هيجان و سيني روي بر صبحانه با آناهيتا و ميشا

 فـايق  خـود  شـرم  بـر  لحظه چند از پس دخترها و كرد حمله داده بو ذرت و نسكافه به گرسنگي

 اينجـا  اي آمـده  وقتـي  از دانـي،  مـي ": نبودند كن ول. كردند صحبت به شروع همزمان و آمدند

 كـرده  عـوض  را ات قيافـه  شـب  نصـف  ترسـيديم  مـي . كننـد  مي صحبت تو به راجع دارند همه

 ايـن  از يـا  آرايـش  لـوازم  نكند. گويم مي را ات قيافه اي؟ نزده كه كلك بگو را راستش -باشي

 "...كردم فكر من. اي هنرپيشه تو گويد مي جامپي -باشي؟ كرده مصرف گريم مخصوص مواد

 ريخت مي دهانش ي گوشه از ذرت كه حالي در چمچا شد، ساكت مرتبه يك آناهيتا اينجا در

 "كلك؟ گريم؟ آرايش؟ لوازم": زد فرياد خشم با

 فهمـي  مي فكر، تو بوديم رفته فقط نداشتيم، منظوري": گفت خواهرش جاي به نگراني با ميشال

 كـه  شـديم  مطمـئن  ديگر حاال. شد مي بد خيلي نبودي جوري اين صبح امروز اگه. گم مي چي

 را حـرفش  سـرعت  بـه  زده زل بدجوري چمچا ديد كه همين ".است خودت مال واقعاً قيافه اين

 منظـورم ": داد ادامـه  ترديـد  با و "...كه است اين موضوع": گرفت را دنبالش آناهيتا و كرد تمام

 ".گويـد  مي را شما ي قيافه" :داد ادامه ميشال ".است العاده فوق قيافه اين ما نظر به كه است اين
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 و گـيج  را چمچـا  كـه  زد لبخنـدي  و ".هسـتيد  اي برجسـته  آدم شـما  مـا  نظـر  بـه ": گفت آناهيتا

  ".هستيد نظيري بي آدم. هست شما در جادويي چيز يك اصالً": كرد رها شگفتزده

 ".كرديم فكر خيلي. نخوابيديم صبح تا ديشب ما": گفت ميشال

 ايـن  -شـكل  اين به شما كه حاال كرديم فكر": داد ادامه لرزيد مي هيجان از كه حالي در آناهيتا

 و "...شـما  شايد اما باشيد، نكرده امتحان كه چند هر هم، شايد ايد، درآمده -هستيد كه اي قيافه

 "...كه دانيد مي -باشيد داشته مخصوصي نيروي االن شايد": كرد تمام را حرفش بزرگتر دختر

 ".كرديم فكر فقط": افزود ضعيف صدايي با ديد مي چمچا ي چهره در را خشم آثار كه آناهيتا

 اشـتباه  حتمـاً  بله، باشيم، كرده اشتباه هم شايد اما": داد ادامه رفت مي در سوي به كه حالي در و

 مـايع  از پـر  كوچـك  ي شيشه چمچا اتاق از فرار از قبل ميشال ".جانتان نوش صبحانه ايم، كرده

 جـاي  به و گذاشت در كنار و آورد در مشكيش و قرمز ي چهارخانه كت جيب از را رنگي سبز

 اسـت،  شـور  دهـان . كنيـد  استفاده اين از توانيد مي گويد مي مامان ببخشيد،": گفت خداحافظي

 ".است نفَستان بوي براي

* 

 قـانعش  قلـب  صـميم  از بودند باخته دل نفرتبارش و شده مسخ ي قيافه به ميشال و آناهيتا كه اين

 كـه  ايـن  و چلند و خُل كلي به بود برده گمان پيش ها مدت از كه همانطور هموطنانش كه كرد

 هـم  حـس  و مهربـاني  بـا  را خشونتش و تلخي شيرواني زير اتاق در اقامت روز دومين در دو آن

 معمـولي  ي داده بـو  ذرت جـاي  به صبح روز آن. كرد مي بدتر را قضيه بودند گفته پاسخ دردي

 نـوعي ( دوسـا  ماسـاال  بـرايش  شـد،  مي ديده پوش اي نقره فضانوردان عكس اش جعبه روي كه

 غـذاهاي  ايـن  از بايـد  ديگـه  حـاال ": بود كشيده داد پررويي كمال در او و بودند آورده) خاگينه

 آن از اينجا ما. است پشگل عين دانم، مي": بود داده جواب ميشال كه "بخورم؟ خارجي كثافت
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 نوازيشـان  ميهمـان  بـه  بـود  بـرده  پـي  كه چمچا ".كرد شه مي چه نداريم، خوشمزه هاي صبحانه

 مـي  انگليسـي  يـك  را خـودش ... را خـودش  است مدتي كه بدهد توضيح كوشيد كرده، توهين

 بـاز  ميشـال  دل درد سر و "هستيم؟ چي ما كني مي فكر چي، ما پس": داد پاسخ آناهيتا اما. داند

 ".زنند مي را حرفش مدام كه هستند بابا و مامان اين. ندارم اي عالقه بنگالدش به اصالً من": شد

 اسـمش ": افـزود  داد مي تكان سر رضايت با كه حالي در و ".بنگالديچ": گرفت نتيجه آناهيتا و

 ".بنگالديچ ام گذاشته را

 صـورت  هر در. نيستيد باطنا يعني. نيستيد انگليسي شماها ولي بگويد ها آن به خواست مي دلش

 يقـين  اما. شد نمي داده تشخيص وجودشان در شمرد مي ها انگليسي ي ويژه او كه خصوصياتي

: پرسـيد . شـدند  مـي  محـو  و باختنـد  مـي  رنگ رفته رفته سابقش زندگاني مانند هم قديمش هاي

 ".بزنم تلفن جا چند بايد كجاست؟ تلفن"

 را سرش كه حالي در چمچا. داد قرض او به سكه چند اندازش پس از آناهيتا و بود هال در تلفن

 ميشـال  هاي كفش در را هايش سم و جامپي شلوار در را بدنش و پيچيده اي عاريه ي عمامه در

 .گرفت را قديم هاي تلفن شماره از يكي بود، كرده مخفي

 ".اي مرده كه تو چمچا؟": گفت ماموليان مي مي صداي

 در و بـود  شكسـته  هـايش  دنـدان  و كرده غش مي مي: بود داده رخ وقايع اين لندن ترك از بعد

 شـدم،  هوش بي دفعه يك": گفت كرد مي ادا سختي به را كلمات ديده ضرب فك با كه حالي

 و "است؟ چند تلفنت شماره. خواست برهان و دليل كسي از شود نمي كه روزها اين چرا، نپرس

 االن": داد ادامـه  اسـت  شـدن  قطـع  حـال  در تلفن كه داد مي نشان بيب بيب صداي كه حالي در

 براي تو مگر توالت، بودم رفته": زد زنگ تلفن تا كشيد طول دقيقه پنج اما ".كنم مي تلفن بهت

 شـماها  بـه  شـده،  بـاز  يـارو  آن و تـو  جلوي دريا آب چرا هست معلوم داري؟ دليل ماندنت زنده

 باارزشـتر  شـماها  كـه  ايـن  بـراي  بگـويي  شـايد  اند؟ مانده همانطور بقيه كه حالي در داده، كوچه
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 نمـي  سـرت  هم خودت. شود نمي سرشان ها حرف اين از ديگر زمانه دوره اين مردم اما. بوديد

 گشـتم  مـي  كروكوديـل  كفش جفت يك دنبال و رفتم مي راه آكسفورد خيابان تو داشتم. شود

 صـورت  بـا  سـنگ  تكـه  يك مثل رفت سياهي هايم چشم دفعه يك. آمد سرم بال اين بخرم، كه

 مردي پاي جلوي هم آن بيرون، ريختند هايم دندان. خيابان كف به خورد فكم. زمين شدم پرت

 هـوش  بـه . شـوند  مي مهربان ها وقت گاهي هم مردم اما. داد مي پانتوميم نمايش رو پياده تو كه

 بودنـد  زده زل من به شان همه ها حرامزاده. اند چيده صورتم كنار را هايم دندان ديدم آمدم كه

 را خـدا  كـه  بود اين رسيد ذهنم به كه چيزي اولين. نيامد بدم من اما. كردند مي نگاهم بر و بر و

 دندان ي همه دادم و خصوصي مطب رفتم البته. بروم ساز دندان پيش كه دارم پول آنقدر شكر،

 امـا . انـد  شـده  بهتـر  هـم  گذشـته  از االن. بـود  عالي كارش دكتره. كاشتند فكم توي دوباره را ها

 چـه  هـر . نـدارد  تعريفـي  ديگـر  صداسازي كار گذشته اين از. ام كرده تعطيل را كار است مدتي

 مسـؤوليت  حـس  مـا  كننـد  مـي  خيال مردم. شكست هايم دندان كه هم من مردي، رفتي تو باشد

 مي خودت كني روشن كه را راديو و تلويزيون. چمچا آمده پايين هم برنامه سطح اصالً. نداريم

. شـود  مـي  گفتـه  آلمـاني  عوضي ي لهجه يك با آبجو آگهي و است افتضاح پيتزا تبليغات. بيني

 ي كـره  از پنـداري  كه است طوري شان لهجه و لحن و خورند مي زميني سيب پودر ها مريخي

 زودتـر  كـه  باش خودت مواظب. اند كرده بيرون ها مريخي ي برنامه از را ما ها آن. اند آمده ماه

 ".ندارد تعريفي چندان هنوز كه من وضع. شوي خوب

 ادامـه  مـي  مـي . بـود  داده دست از نيز را فراستش و اش خانه كارش، بلكه همسر، فقط نه او پس

 كه نگرانم اش همه. ترساند مي مرا المصب بيهوشي اين. نيست دندان به مربوط فقط مسأله": داد

 رفـتن  بـاال  جان، چمچا. بشكنند هايم استخوان دفعه اين و بروم حال از خيابان وسط دوباره نكند

 زيـل  و زخـم  جـايش  همه و خورد مي كتك آيد، مي دنيا به آدم. ندارد خفت جز اي نتيجه سن

 ظـرف  تـوي  بيلچـه  بـا  را خاكسـترش  وقـت  آن و رود مـي  وا يـا  شـكند  مـي  سر آخر و شود مي
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 پـول  آنقـدر  نكنم، كار هم وقت هيچ ديگر اگر كه من حال، هر در. همين. ريزند مي مخصوص

 ام؟ شـده  دوست بتوته بيلي با است مدتي دانستي مي راستي. بميرم آسايش و راحتي در كه دارم

. كـردي  مي شنا داشتي و بودي آب توي باشد چه هر. بداني توانستي مي كجا از است، تو با حق

 بايـد  كـه  ايـن . كـردم  شروع كارت تازه هموطن اين با نشد، پيدايت ديگر و رفتي كه اين از بعد

 از. بـروم  بايـد . شـده  دير چقدر واي. ام شده دوست هموطنت يك با كه باشد كمپليمان تو براي

 بـاي . بـزن  شـيرجه  تـر  كوتـاه  سكوي يك از ديگر ي دفعه. چمچا بردم لذت ها مرده با صحبت

 ".باي

 خواستم مي. هستم گرايي درون آدم طبعاً من گفت تلفن ساكت گوشي به خطاب دل در چمچا

 باريـك  نوعي به رسيدن و زندگي متعالي چيزهاي از بردن لذت و درك براي خودم ي شيوه به

 آوردنـي  دسـت  بـه  خـواهم  مي آنچه كردم مي خيال بودم حال سر وقت هر. بگشايم راهي بيني

 آلـوده  سـخت  من. دادم مي فريب را خودم اما. است پنهان درونم در جايي ها ارزش آن و است

 ايـن  امـروز . نـدارم  را آن برابـر  در پايـداري  تـوان  و. هسـتم  هـايش  فضـاحت  و دنيـا  اين امور ي

 هـاي  ابتـذال  چنگـال  در ديـروز  كـه  حـالي  در گرفتـه،  را گريبانم مضحك و عجيب دگرديسي

 ي ورطـه  بـه  مـرا  زمـين  ديگر بار رانده، خود از مرا دريا كه امروز. بودم اسير زندگي ي روزمره

 .كشد مي اندوهم

 تولـد  ايـن  چـه  بـراي . كـرد  مـي  اش احاطـه  سـياه  هـاي  آب و غلطيد مي فرو خاكستري شيبي از

 مـي  نظـر  بـه  ممتـد  پاياني مانند بود شده ارزاني فرشته جبرئيل و او به كه اي تازه فرصت دوباره،

 شده زاده نو از است ناممكن دگرگوني از رهايي كه اين و مرگ ادراك با همراه چمچا رسيد؟

 نـدارد  وجـود  بازگشت براي راهي و شد نخواهد گذشته مثل چيز هيچ ديگر كه دانست مي. بود

 كه حالي در. نده دست از را زمان. نبازي را خودت كن سعي گفت دل در. ترساندش مي اين و

 .بگذار اي نشانه خودت از روي مي پايين و لغزي مي خاكستري شيب از
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 تورهاي و توريسم منفعت بي كار به كه پاكستاني خوشگل بچه آن. ارزش بي گُه آن. بتوته بيلي

 اي هنرپيشه زنان با اش عاشقانه روابط خاطر به اصل در كه دالل يك. بود آورده روي مسافرتي

 سفيدرو زنان به كه بود شايع. داشت شهرت كردند مي بازي را اول نقش هندي هاي فيلم در كه

: كه شد مي گفته مؤدبانه و دارد تمايل سخت پيمان و پر هاي باسن و گرد و بزرگ هاي سينه با

 بـا  مـي  مـي  اما ".كند مي جبران ديگر چيزهاي با عوض در ولي" ".كند مي بدرفتاري ها آن با"

 بـراي  آخـر  داشـت؟  كـار  چـه  توربـويش  مـازراتي  اتومبيـل  و جنسي وضعيت آن با بده بيلي اين

 -نيست مهم اش بقيه باشند، سفيد. باشند جهود يا چاق اگرچه سفيد هاي زن بتوته، مثل پسرهايي

 نمـي  سـفيدها  در آدم كـه  را آنچـه . كنـد  ولشـان  بعـد  و بخوابد باهاشان آدم كه خوبند اين براي

 فقـط . شـمرد  نمـي  جـايز  هـم  را آن برابـر  چنـد  هـا  سـياه  در -سـرخ  شـكر  بـه  عالقه مثالً پسندد،

 .كنند مي چيز يك فداي را رغبتشان ي همه كه نيستند قدرتمندان

 تقليـد  توانست مي كه امريكايي ي لهجه بهترين با آناهيتا. زد تلفن نيويورك از بعد شب مي مي

 را گوشـي  مـي  مـي  برسـد  تلفـن  به تا اما پوشيد را مبدلش لباس فوري چمچا و زد صدايش كند

 پـول  ايـن  براي اقيانوس سر آن تا سر اين از آدم": گفت و زد زنگ دوباره بعداً اما. بود گذاشته

 موج اش رسيده ثبت به صداي در نااميدي كه حالي در چمچا و ".بماند منتظر كه دهد نمي تلفن

 را بدپيرت آدرس حتي تو": داد جواب زن ".روي مي سفر به بودي نگفته من به": گفت زد مي

 نمـي  كـه  داريـم  اسـراري  دومـان  هر شود مي معلوم بگويد خواست مي ".بودي نداده من به هم

 مـي  زيادي كه زن ".اندازد مي دور را تو زودي به او. خانه برگرد مي، مي": بشود فاش خواهيم

 مـي  را اش بقيـه . ام كـرده  معرفـي  ام خانواده به را او": گفت كند صحبت شوخ لحني با كوشيد

 ديگـر،  اسـت  همـين . كند مالقات بانو و بگين با عرفات ياسر كه بود اين مثل. بزني حدس تواني

 كـه  اي جملـه  تنهـا  امـا . ندارم را كسي تو جز من مي مي بگويد خواست مي ".كرد شود مي چه

 ".كن احتياط بيلي اين با بگويم خواستم مي": بود اين آورد زبان بر شد موفق



 سلمان رشدي

336 
 

 چـون . كـنم  صـحبت  تو با باره اين در بعداً شايد چمچا، كن گوش": كرد يخ مرتبه يك مي مي

 يـك  بـا  كـه  بفهمـي  كـن  سـعي  پس. داري دوست مرا كمي ات افاده و فيس ي همه با دانم مي

 -پسـا  منتقـدين  بـا  و ام خوانـده  را جـويس  جيمـز  معـروف  رمان من. هستي طرف باهوش مؤنث

 داده دست از را ابتكار نيروي هنر اينجامعه، در كه دانم مي را اين مثالً. دارم فكري ارتباط مدرن

 كـرده  صـافش  غلتـان  بام با انگار كه است دنيايي. نيست بيش تقليدي آيد مي وجود به چه هر و

 ورودم از شوم، مي اند ريخته مايع صابون درونش كه حمامي وان صداي به تبديل من وقتي. اند

 مـي  را كـار  اين چرا و كنم مي چه دانم مي من. دارم آگاهي برجستگي از عاري سرزمين اين به

 دارم دانش و هوش آنقدر چون و. آورم مي در پول شده خراب اين توي دارم باشد چه هر. كنم

 از آن از بـيش  و كـنم  صـحبت  نفـس  كـف  ي فلسـفه  ي دربـاره  تمـام  ي دقيقـه  پانزده بتوانم كه

 بيلي سر پشت دانم مي هم من كه جان، چمچا كنم مي عرض شما خدمت بگويم، ژاپن سينماي

 را مـا  وقتـي . بـدهي  اسـتثمار  بـا  مبـارزه  و استثمار درس من به نيست الزم تو. گويند مي چه بوي

 و ور ايـن  و بستيد مي خودتان به پوست لباس جاي به انصارت و اعوان و تو كردند، مي استثمار

 جـنس  از هـم  آن بـروي،  يهـودي  يـك  جلـد  تـو  كن سعي توانستي وقت هر. دويديد مي ور آن

 پوسـت  سـياه  نـو  از را تـو  كـه  خواهي مي خدا از و افتي مي التماس به وقت آن. زشتش و مؤنث

 ".بود پوست اي قهوه منظورم. نيستم بلد درست را شما زبان كه بخشيد مي. كند خلق

 دوبـاره  هـا  واژه ولـي  ".كـرده  اسـتثمارت  كـه  داري قبول پس": بگويد وسط آن توانست چمچا

 آخـه ": زد چـه  چه كارتون هاي فيلم پرندگان از يكي صداي با مي مي. شدند جاري سيل چون

 و نـدارد  دسـت  رو رفـتن  طفره هنر در. است عجيبي پسر بيلي": داد ادامه و "چيه؟ بدپيرش فرق

 برايت حاال. كند مي پيدا ادامه كي تا ما روابط داند مي چه كسي. است طبيعي كامال استعدادش

 در هـا  اين به بله،. عشق و خدا پرستي، وطن  :ندارم ها آن به احتياجي كه شمارم مي را چيزهايي

 مي سرش كتاب و حساب كه آيد مي خوشم بيلي از اين براي داني، مي. نيست نيازي رابطه اين

 ".شود
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 اعتـراض  حـال  در شـدت  بـه  چنـان  او ولـي  آمده، سرم به باليي يك مي، مي بگويد كرد شروع

 .گذاشت را تلفن گوشي بدهد را آدرسش كه آن بي چمچا و نشنيد را اش گفته كه بود كردن

 مشـخص  را روابطشـان  جديـد  مرزهـاي  وقـايع  ديگر حاال. زد زنگ تلفن ديگر بار بعد هفته چند

 دو هـر  بـراي . نگفـت  چيـزي  هـم  چمچا و كند مي زندگي كجا در او نپرسيد مي مي. بود كرده

 كـه  بـود  رسـيده  آن وقـت  ديگر. اند شده دور يكديگر از و پذيرفته پايان دوراني كه بود روشن

 از. گفـت  مي بيلي از همچنان مي مي فعال اما. كنند خداحافظي همديگر از و بدهند تكان دست

 كـار  ايـن  بـراي  بـود  قـرار . بسـازد  هنـدي  فـيلم  امريكا و انگليس در خواست مي كه هايش نقشه

 برابـر  در تـا  كنـد  وارد امريكـا  بـه  را دوي سـري  و خانـا  وينود هندي، هاي هنرپيشه مشهورترين

 مي. بيندازند جفتك و بزنند ورجه ورجه گيت گلدن معروف پل و برادفورد شهرداري ساختمان

 معلـوم . برود در ماليات بار زير از تا بكند را كار اين خواهد مي": كرد سرايي نغمه شادي به مي

 بود ديده ها روزنامه در را نامش چمچا. رفت مي وخامت به رو بيلي وضع واقع در ".ديگر است

 امـا . بودنـد  نوشـته  كالهبـرداري  بـا  مقابله ي اداره و ماليات پرداخت عدم مانند عباراتي كنار كه

 مـي  مـن  بـه ": گفت مي مي. چاك به زند مي هم بار اين باشد، رفتن در و زدن هنرش كه كسي

 وقت آن بخري، چيزي برايم خواهم نمي بيلي، دهم مي جواب خواهي؟ مي مينك پالتوي گويد

 الزم كاسـبي  و كـار  براي. باشي داشته مينك پالتوي يك بايد تو. بخريمش گفت كي گويد مي

: بود كرده كرايه بزرگ ليموزين مرسدس يك بيلي و بودند شده نيويورك راهي دوباره ".است

 رسـيدند،  فروشـي  پوسـت  بـه  وقتـي  كه طوري به ".بود هم هيكل درشت شوفر يك همراهش"

 كـه  حـالي  در مـي  مي. شود مي وارد عيال با همراه كه است نفتي هاي شيخ اين از يكي پنداري

: پرسـيد  كـه  اين تا كرد، مي امتحان را رقمي پنج هاي قيمت با پالتوهايي بود بيلي واكنش منتظر

 هزارتـا  چهـل  قيمـتش  كـرد  زمزمه و بيلي است قشنگ گفت مي مي "آيد؟ مي خوشت اين از"

 است بعدازظهر جمعه كه زباني بلبل به بود كرده بنا و رفته فروشگاه مدير سراغ به بيلي اما. است
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 از يكـي  شـيخ  او كـه  بودنـد  فهميـده  همـه  ديگر. بدهد چك تواند مي او اما تعطيلند، ها بانك و

 آن. بيرون آمديم و برداشتيم را پالتو هم ما. پذيرفتند را چك بنابراين. است خيز نفت كشورهاي

 مدير به كرد مي اشاره پالتو به كه حالي در و برد نزديكي همان در ديگري فروشگاه به مرا وقت

 توانيـد  مـي . رسيدش هم اين. ام خريده دالر هزار چهل را پالتو اين االن همين": گفت فروشگاه

 بـه  و است زياد پاش و ريخت شود، مي شروع هفته آخر تعطيل فردا. بدهيد آن بابت هزارتا سي

 تلفـن  شماره رفت و گذاشت منتظر را بيلي و مي مي فروشگاه مدير اما و ".دارم احتياج نقد پول

 پلـيس  بعـد  ي دقيقـه  پنج. درآمد صدا به ذهنش در خطر هاي زنگ فوراً و گرفت را اولي مغازه

 هفتـه  آخـر  تعطيل مي مي و او و كرد دستگير محل بي چك كشيدن جرم به را بيلي و رسيد سر

 بـي  چك شد معلوم كردند، كار به شروع ها بانك كه دوشنبه روز صبح. گذراندند زندان در را

 بـه  بيلي وقت آن. است دالر هفتاد و صد و هزار دو و چهل دقيقا حساب موجودي و نبوده محل

 بكشاند دادگاه به را ها آن بستن افترا و زدن تهمت جرم به دارد خيال داد اطالع فروشگاه دو هر

 به فروشگاه دو مديرهاي كه نكشيد ساعت هشت و چهل. كند خسارت دالر ميليون دو ادعاي و

 نابغـه  پسـره  ايـن  آمـد؟  خوشـت ": پرسـيد  مي مي. رسيدند توافق به او با دالر ٢٥٠٠٠٠ پرداختن

 ".دارد كالس يعني. است

 از بيـرون  دانـم،  نمـي  را زندگي كتاب و حساب كه هستم مردي من: برد واقعيتي به پي چمچا و

 بزن و بردار آمد چنگت به چه هر" و ماندن زنده براي تالش دنياي در اجتماعي، اخالق ي حلقه

 جـون  دوسـت  يك مثل او با جهت بي هنوز كه صفيان آناهيتا و ميشال. برم مي سر به "چاك به

 مـي  نتيجـه  بـي  كارهـا  اين از كردنشان منصرف براي را تالشش ي همه كردند، مي رفتار جوني

 رونـدگان  كش برها، جيب راهزنان، قبيل از مخلوقاتي به آشكارا كه بودند موجوداتي گذاشتند،

. نگريسـتند  مي تحسين ي ديده با "رو در و بزن" هنر استادان كلي طور به و ها فروشگاه اجناس

 دزديـدن  بـه  حاضر حتي كدامشان هيچ. كنند نمي تحسين نه كرد، تصحيح را خود فكر اينجا در

 مـي  زيسـتن  بـراي  تـالش  دنياي جسور ي نماينده را هايي آدم چنين اما نبودند، هم سنجاق يك
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. كـرد  تعريـف  برايشـان  را مينـك  پـالتوي  و بتوتـه  بيلي ي قصه نظر، اين آزمايش براي شمردند،

: زدنـد  كـف  بـرايش  خنديدند مي نخودي كه حالي در داستان پايان از بعد و زد برق چشمانشان

 روزگـار  در حتمـاً  كـه  رسـيد  نتيجـه  ايـن  به چمچا. آورد مي ذوقشان سر كاران تبه رفتن در قسر

 ديـك  مثـل  هـايي  آدم. زدنـد  مي قهقه و كف متمرد هاي آدم براي نحو همين به مردم هم قديم

 نـام . ]اسـت  كيد به معروف باني، ويليام منظورم بيلي، يكي آن البته و دوي فوالن بدكلي، ترپين،

 .[م. مشهور گانگسترهاي و راهزنان از بعضي

 برد پي خيالش به ميشال اما. دارند هم جنايتكار هاي بت چي، خاكروبه هاي جوان گفت خود با

 را دولتـي  هاي روزنامه خيالي تيترهاي كرد بنا گرفت، مي مسخره به را سرزنشش كه حالي در و

 مـي  تـاب  و پـيچ  را خـود  ي كشيده بدن حال عين در و خواندن بود ها تقبيح گونه اين از پر كه

 حـالي  در دختـر . برگيـرد  را خود نگاه نتوانست يافت مي زيبا بسيار را ميشال بدن كه چمچا. داد

 ".بوسي بوس": گفت و برد جلو را سرش بود كرده غنچه را ها لب كه

 تـا  كوشـيد  بمانـد،  عقـب  ديگـري  از مسـابقه  ايـن  در خواست نمي كه كوچكتر خواهر وقت آن

 و نـاز  كـه  حـالي  در و آيد بر عهده از خوبي همان به نتوانست ولي كند، تقليد را ميشال حركات

. داريـم  آينـده  مـا  كـه  اسـت  ايـن  موضـوع ": گفت آلود قهر حالتي با گذاشت مي كنار را عشوه

. آيـد  مـي  در پـول  كلي اينجا از. نداريم هم برادر. است ما ي خانواده مال مسافرخانه و رستوران

 صـبحانه  و خـواب  محـل  كه قيمت ارزان هاي هتل رده در شاندار ي مسافرخانه "فهميدي؟ حاال

 بسـيار  محالت شوراي كه بود اي طبقه اين و بود شده بندي طبقه گذارند مي مسافران اختيار در

 خانواده گاه مددكاران كه بود رسيده جايي به دولتي هاي خانه كمبود بحران. گرفتند مي كار به

 نديـده  را ساختمان ايمني -بهداشتي كمبودهاي و دادند مي جاي اتاق يك در را نفري پنج هاي

 هـم  بودجـه  تقاضاي "موقتي هاي مسكن" عنوان تحت دولت از كار اين براي بعد و گرفتند مي

 پونـد  ده شـبي  نفـر  هر براي تحت نرخ": گفت شيرواني زير اتاق در چمچا به آناهيتا. كردند مي
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 از پـر  اتـاق  شـش . آوريـم  مـي  در پونـد  پنجـاه  و سيصد اي هفته اتاق هر از ها وقت بيشتر. است

 دسـت  از پونـد  ٣٠٠ ماهي زيرشيرواني اتاق اين بابت داريم االن. بكن را حسابش خودت مسافر،

 تـوان  مـي  پول مقدار آن با كه انديشيد چمچا ".باشم گرفته حسابي را حالت اميدوارم. دهيم مي

 رده در آپارتماني چنين اما. كرد كرايه خانوادگي بزرگ نسبتا آپارتمان يك خصوصي بخش از

 ي نوبـه  بـه  نيز اين. داد نمي اختصاص خود به را اي بودجه و گرفت نمي جا "موقت مسكن" ي

 كـرده  بودجـه  كـاهش  با مبارزه وقف را عمري كه محلي سياستمداران اعتراض مورد حتماً خود

 بـه  كـه  صـفيان  و زدند مي غلت پول در دخترهايش و هند فعال بود هرچه. گرفت مي قرار بودند

 لبخند و مهر و خرَد گشت مي باز وقتي و رفت مي مكه به نداشت، اي عالقه چندان دنيوي امور

 مـي  بـاز  انـدكي  رفت مي تلفن يا توالت سوي به چمچا بار هر كه دري شش پشت و. افشاند مي

 مـي  انتظـار  همچنان نداشتند، "شدن دايمي" به اميدي چندان كه موقت انسان سي حدود شدند،

 .كشيدند

 .ها واقعيت دنياي است اين

 جـا  دوسـت  قـانون  و مقـدس  خشكه را خودت آنقدر نيست الزم تو": داد توضيح صفيان ميشال

 "كشانده؟ كجا به را كارت دوستي قانون بيني نمي مگر. بزني

* 

 بـي  مالـك  و هـا  مريخـي  شوي پركار خالق والنس، هال ".رود مي آب كم كم دارد تو دنياي"

 از شـادي  ابـراز  و چمچـا  به گفتن تبريك صرف را خود عزيز وقت از ثانيه هفده تنها آن، رقيب

 نمـي  تغييـري  شو اندركاران دست تصميم در امر اين كه داد توضيح فوري و كرد ماندنش زنده

 شـروع  تبليغـات  از را كارش والنس. نيست نيازي كماكان چمچا خدمات ي ادامه به يعني. دهد

 و بد بود، صدا كار در ها سال كه هم چمچا اما. داشت را ها تبليغاتچي گويش هنوز و بود كرده

 بـه  "جهـان " بازاريـابي  زبـان  در. مانـد  نمي عقب والنس از و بود گرفته فرا خوب را گفتن بيراه
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 مخصـوص  كاالهـاي  جهـان  شكالت، جهان: است خاص خدمات يا كاال براي بالقوه بازار معني

 جهـان  در سـايرين  و دارنـد  دنـدان  كـه  اسـت  كساني ي همه دندان جهان از منظور مثالً. الغري

 .گيرند مي جا مصنوعي دندان

 قـومي  جهـان  منظـورم ": گفـت  تلفـن  گوشـي  در زنان نفس خود صداي ترين سكسي با والنس

  ".است

 گشـاد  و گَل هاي لباس پوشيدن و عمامه بستن با كه چمچا. است عزيز هموطنان منظورش انگار

 بـويي  كه كودكاني و زنان كه حالي در بود، ايستاده راهرو در دست به گوشي و داده قيافه تغيير

 هموطنـانش  بار اين پرسيد خود از كردند، مي براندازش بسته درهاي الي از بودند نبرده ادب از

 التـي  ي لهجه به والنس كه اين يادآوردن به از پس سرانجام. اند آورده والنس سر بر باليي چه

 خـالق  آقـا  ايـن  باشـد  چه هر ".فهمم نمي": گفت لهجه همان با دارد، عالقه امريكايي -ايتاليايي

 ادامـه  زنـان  نفـس . كـرد  نمي شوخي بار اين والنس اما بود "شو گود وارد ببر، پيتزا يك" شعار

 را قومي هاي برنامه قومي هاي آدم كه داده نشان تماشاگران ي درباره آماري بررسي يك": داد

 ديناسـتي  سـريال  مـردم  ي بقيه مثل هم ها قومي. چمچا ندارد، دوست را ها آن. كنند نمي تماشا

 مناسـب  ات چهـره . خواهنـد  مي را المصب.[ هشتاد ي دهه در امريكايي تلويزيوني سريال يك]

 آن از مهمتـر  ها مريخي شوي. شود مي تراژدي زيادي باشي، برنامه در كه تو فهمي؟ مي. نيست

 گـرفتن  نظـر  در و امكانـات  دادن دسـت  از. بمانـد  عقب بقيه از نژادي ي مسأله دليل به كه است

 ".داني مي كه خودت. است كافي دليل يك بازاريابي

 رها كه ماند مي جني به. ديد را خودش تصوير تلفن باالي ي شكسته كوچك ي آينه در چمچا

 والنـس  بـه . بـود  بيهـوده  بحـث  ي ادامـه . كنـد  مي جستجو را جادويش چراغ اي ويرانه در شده

 مـي  منطقـي  ظـاهري  قضـايا  به كه هال توضيحات معموالً ".است نظر نقطه يك هم اين": گفت

 نصيحت كه منش كاسب بود آدمي چيز هر از قبل او. شد مي گفته گيري تصميم از بعد بخشيد،
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 كرده قاب را جمله اين بود داده ".كن جستجو را پول": بود كرده گوش ي آويزه را پيشينيانش

 ".كـن  جسـتجو  را پـول ": بودنـد  كـرده  نصـب  جمهـور  رئيس مردان ي همه فيلم آفيش باالي و

 بـار  پـنج  كـه  ايـن  مـثالً  دهـد،  مـي  توضـيح  را چيزها خيلي شعار اين": گفت مي هميشه خودش

 خـوبي  پـول  طـالق  هنگـام  هـم  كدام هر از ".اند بوده پولدار هايم زن ي همه و ام كرده ازدواج

 بـه  خـوب  بچگي در كه زني بود، خودش سوم يك سنش كه داشت همسري اكنون. بود گرفته

 كـه  بـود  جـوري  وارش شـبح  حالـت  و رسـيد  مـي  كمرش تا خرماييش موهاي. بودند نرسيده او

 بـه  بـود  خـوب  وضع كه ها وقت آن بار يك والنس. شد مي شمرده زيبا پيش سال پنج و بيست

 گيرش كافي قدر به وقت هر و شده، زنم پولم خاطر به. ندارد هيچي يكي اين": بود گفته چمچا

 شده عاشق دفعه اين. دارم دل. آدمم هم من باشد چه هر. درك به. رود مي و كند مي ولم بيايد

 مـي  كـه  مـرا  شـعار ": گفت مي داشت والنس. آورد نمي ياد به را زن اسم تلفن پاي چمچا ".ام

 امـا  ".كني آب چطور را كاال بداني بايد توليد از قبل. بله": داد جواب حالي بي با چمچا ".داني

 .بود اش حرامزاده خود كاال بار اين

 كنـد  مالقـات  او با سفيد برج رستوران در ناهار صرف براي كه اين از پيش ها مدت والنس هال

 خـود  و كامل تصويري: بود شده تبديل هيوال به ،)شد مي سالي شش پنج، بود؟ پيش سال چند(

 گفته به كه بدني هم آن. باشند چسبانده بدني روي ضخامت با كه صفات از اي مجموعه ساخته،

 موضـع  دليل به حال اين با ".بشود ولز اورسن مثل كه ديد مي تعليم" داشت والنس هال خود ي

 مـي  خـودداري  كوبـا  ساخت هاي برگ سيگار انواع خريد از كاپيتاليستي سخت و سفت گيري

 و آژانـس  در بـاالي  گذشـته،  ايـن  از. كشـيد  مي كاريكاتوروار عجيب هاي برگ سيگار و كرد

 موريس سبك به داشت دوست آويخت، مي انگليس پرچم گيتس هاي خيابانِ در واقع ي خانه

 هـاي  برنامـه  درآمـد  پـيش  در و بپوشد لباس.[ م. ٥٠ و ٤٠ هاي دهه فرانسوي ي هنرپيشه] شواليه

 نقره دسته عصاي و حصيري كاله با و بخواند آواز تماشاگران ي حيرتزده چشمان برابر در مهم،

 آن در كـه  اسـت  فرانسه در لوآر ي منطقه در قصر بهترين مالك كرد مي ادعا. بياورد در ادا اي
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 آميـز  محبـت  لقـب  بـا  كه وزير نخست با خصوصيش روابط بابت مدام و اند گذاشته كار فكس

 موفقيت ي فلسفه مجسم ي نمونه هال. فروخت مي فخر كرد، مي ياد او از) شكنجه( ترچر خانم

 خـالق  و مبتكـر  فـرد  تنهـا  و مـا  عصـر  باشـكوه  هـاي  نمونه از يكي خاصش، لهجه با. بود پرستي

 هاي اتومبيل از بتوته بيلي مانند نيز وي. بود النگ و والنس شركت يعني شهر، آژانس مهمترين

 راننده همراه اتومبيل در بار يك گفتند مي. آمد مي خوشش هيكل درشت هاي راننده و بزرگ

 مـانكن  يـك  كـردن  گـرم  مشـغول  و كرده مي عبور كُرنوال هاي جاده از يكي از زياد سرعت با

 امـا  شـود،  نمـي  زخمـي  كسي. كند مي تصادف كه بوده سانتيمتري نود و صد و يخزده فنالندي

 مي هال آيد، مي بيرون داغانش و درب ماشين از فراوان خشم با اتومبيل يكي آن ي راننده وقتي

 كـه  اين از بعد و آورد نمي خودش روي به. است هيكلتر قوي هم خودش ي راننده از يارو بيند

 مي او به شيرين لبخندي با زنان نفس كشد، مي پايين را آن و زند مي را پنجره ي شيشه ي دكمه

 ثانيه پانزده تا اگر چون. كنيد گم را گورتان و برگرديد فوراً نصيحت، شما به من از آقا": گويد

 هـم  ديگـري  تبليغاتي هاي نابغه البته ".بياورند را دخلتان دهم مي دستور نرويد، اينجا از ديگر ي

 خصوصـي  هواپيمـاي  را ولـز  مـري  مـثالً . بودند رسيده شهرت به كارشان خاطر به قبالً كه بودند

 روي دريـايي  دزدان مثـل  كـه  سـياهي  باند را آگليوي ديويد بود، كرده معروف رنگش صورتي

 كـرد،  مي توليد پسند عوام و شاد مبتذل، تبليغات آژانس كه والنس، اما. بست مي چشمش يك

. بـود  رسـانده  شـهرت  بـه  "بياورنـد  را دخلتـان  دهم مي دستور"): جعلي احتماالً( ي جمله اين را

 كـه  بـود  برده بو اول از چمچا. است نابغه واقعاً يارو فهماند مي شعور با هاي آدم به كه اي جمله

 اهـل  يـخ  ي ملكه: بود تبليغاتي ي حقه از پر اش تكه به تكه. است ساخته والنس خود را داستان

. قهرمـان  نقـش  در والنـس  و قيمـت،  گـران  هـاي  اتومبيل دار، هيكل ي راننده دو اسكانديناوي،

 آدم ميـان  مـاجرايي  چنـين  افتـادن  هـا  زبان سر بر كه دانست مي خوب او. "٠٠٧" غياب در البته

 .است خوب كاسبي و كار براي اي حرفه هاي
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 بـراي  تبليغـاتي  موفـق  بسيار فيلم يك در اخيراً كه بود چمچا از تشكر مناسبت به ناهار به دعوت

 مامـاني  و نـاز  قهرمـان  يك صداي چمچا. بود كرده شركت بيكس اسليم كالري كم بيسكوييت

 كـالري  يـك  مـن . هسـتم  كـال  مـن . سـالم ": گفـت  مـي  كـه  آورد مـي  در را كارتون هاي فيلم

 بـود  حياتي امر اين به مردم تشويق ي جايزه شامپاني زيادي مقدار و سنگين ناهار يك ".غمگينم

 سيم اين دست از دربياره؟ پول جوري چه كالري يك آخه": بشوند الغر تا بكشند گرسنگي كه

 ".كرده بيكار مرا كه بيكس

 از بعد. بود راستي رو آدم والنس ولي كرد، خواهد رفتار چگونه او با والنس دانست نمي چمچا

 از تچشم كه حالي در و ".اي كرده كار خوب اما است، شكالتي رنگت هرچند": گفت تبريك

 اخيـر  مـاه  سـه  در مـا . بگـويم  برايت را واقعيت چند بگذار": افزود داشت نمي بر چمچا صورت

 مي كنيم، برداري عكس دوباره را شام ي پسته با مخلوط كره تبليغاتي آفيش يك شديم مجبور

 پـس  در پوسـت  سـياه  ي بچـه  وجود كه داده نشان تحقيقاتي گروه گزارش كه چون  چرا؟ داني

 كـه  ايـن  ديگـر . رود مـي  فروش بهتر آن بدون كاال و است اشتباه تبليغاتي نظر از آفيش ي زمينه

 مـديركل،  نظـر  بـه  زيرا كرديم ضبط دوباره را ساختماني شركت يك تبليغاتي هاي فيلم صداي

 سـال  و بود مالفه رنگ سفيدي از يارو چند هر خواند، مي آواز ها پوست سياه مثل اش خواننده

 انسـانيت  فـوران  از و آورده شـانس  كـه  بوديم كرده استفاده پوست سياه پسر يك از هم گذشته

 مهـم  شـركت  يـك  هـم  هـا  تـازگي . بـود  نخـورده  تكـان  آب از هـم  آب بـود،  نبـرده  رنج مردم

 سـياه  هـيچ  نـداريم  حـق  سازيم مي ها آن براي كه تبليغاتي هاي فيلم در كه داده پيغام هواپيمايي

 آمـده  پوسـت  سـياه  بـازيگر  يك. باشند شركت خود كارمندان از اگر حتي بگنجانيم، را پوستي

 يـك  زده، سـينه  به را نژادها برابري عالمت با سنجاق يك ديدم. بگيريم آزمايشي فيلم او از بود

 سرمان روي را تو اينجا نكن فكر عزيزجان: گفتم. فشرد مي را سفيدي دست كه بود سياه دست

 صـلدين  ".همين گيريم، مي تو از آزمايشي فيلم يك فقط ما. كنيم مي حلوا حلوا و گذاريم مي

 خاصـي  نـژاد  بـه  كـه  ام نكرده احساس هرگز من": داد جواب بود فهميده را هال منظور تازه كه
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 را چمچـا  كـرد،  پـا  بر را شركتش والنس هال وقتي بعداً كه بود پاسخ همين شايد و ".دارم تعلق

 .نهاد راهش سر بر را الي ماكسيم نقش سرانجام و داد قرار ها اولويت ليست روي

 لقبـي  هم چمچا به كردند، بدگويي به آغاز ها مريخي ي برنامه از افراطي هاي پوست سياه وقتي

 صـميمي  انگيز نفرت والنس با و كرده تحصيل خصوصي ي مدرسه در كه خاطر اين به و دادند

 .كردند خطابش اي قهوه تام عمو بود

 دكتر اسم به آدمي سر زير چيز همه. بود گرفته باال برنامه عليه سياسي فشار چمچا غياب در گويا

 چـه  در يـارو  ايـن  نيسـت  معلـوم ": گفـت  گلويش بيخ از صدا همان با والنس. بود سيمبا اوهورو

 هـم  كنـار  در را دو آن چمچـا  ".نرسـيده  جـايي  بـه  تحقيقاتمـان  كه حاال تا. دارد دكترا اي رشته

 چنـدان  موفقيـت  بـا  ديگر معترضين گويا و بودند، يكديگر تز آنتي سيمبا و والنس: كرد مجسم

 درون او جـاي  بـه  كـه  موبـوري  لنـدهور  گماشتن و چمچا بركناري با والنس. نداشتند اي فاصله

 سياسـي  محتـواي  از را برنامـه  شد، مي ظاهر كامپيوتري تصاوير با همراه مربوطه، لباس و ماسك

 و خوشـگل  دختـر  يـك  بـود  قـرار . بـود  كـرده  بيـرون  هم را ها يهودي وانگهي،. كرد مي خالي

 دادم پيغام سيمبا دكتر به": گفت والنس هال. كند بازي تازه شوي در مي مي جاي به عروسكي

 مملكـت  ايـن  در شود مي ها آساني اين به كرده خيال. نداده جواب هنوز. دكترايت فالن به اين

 مـي  كـه  است همين براي المصبم، كوچولوي كشور اين عاشق خودم من آخه. كرد نفوذ اعمال

 از خـواهم  مـي . آرژانتين به حتي امريكا، ژاپن، به. بفروشم دنيا ي همه به را هايش برنامه خواهم

 كـرده  را كـار  همـين  هم صاحابم بي زندگي تمام در تازه،. كنم تبليغ را مملكت اين كون تا سر

 هر چون نشنيد، را هايش حرف ي بقيه چمچا ".پرچم اين براي المصب، ملّت اين براي تبليغ: ام

. افتـاد  مي گريه به آخرش و شد مي نازك دل كرد، مي ها صحبت گونه اين به شروع هال وقت

 مـي  پـر  يوناني خوراك از را دهانش كه حالي در هم سفيد برج رستوران در مالقاتشان اولين در

 شـروع  از بعـد  درست. آورد مي ياد به را مالقات آن تاريخ چمچا. بود كرده را كار همين كرد،
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 در و كننـد  يـاد  سـوگند  پرستيشـان  وطـن  بـه  داشـتند  دوست مردم روزها آن. بود فالكلند جنگ

 خيـره  او بـه  آرمانيـاك  نوشيدن حال در والنس بنابراين. كنند زمزمه ميهني هاي آهنگ اتوبوس

 موافق هم خودش كه چمچا ".دارم دوست را مملكت اين چرا گم مي بهت حاال": گفت و شد

 كـرد  بنـا  او ولـي  داد، خواهـد  ادامه چگونه را حرفش والنس داند مي كرد مي تصور بود جنگ

 مشـتري  كـه  شـركت  ايـن . دادن شرح را انگليس هوايي هاي شركت از يكي تحقيقاتي ي برنامه

 پيـاده  سـپس  و معمـولي  مگـس  يـك  پـرواز  چگـونگي  ي مطالعه با بود، والنس تبليغاتي آژانس

 حالـت  بـه  هـال . بـود  كـرده  دگرگون را كننده هدايت هاي موشك سيستم ساختمان آن، كردن

 هـوايي  خطـوط  كه است كاري. مسير تغيير داخلي سيستم گويند مي آن به": كرد زمزمه تئاتري

 پـايين،  باال، به رو را زاويه و دادند مي انجام پرواز هاي زاويه در جزيي تغييرات ايجاد با قديم از

 كـرده  تماشا سريع دورِ با را مگس پرواز فيلم كه محققيني تازگي. چرخاندند مي راست يا چپ

 مـي  تصـحيح  قائمـه  زوايـاي  بـا  هميشه را خود مسير فسقلي ي حشره اين كه اند شده متوجه اند،

 مي حركت را آن كه حالي در و كرد دراز را دستش. دادن نمايش دست با كرد شروع و ".كند

 مـي  پرواز طرفين يا پايين باال، به رو قائمه ي زاويه با ها حرامزاده اين واقع در. بيززز": گفت داد

 اگـر . كنـد  مي جويي صرفه هم سرعت در بلكه برد، مي باال را پرواز دقت تنها نه كار اين. كنند

 مـي  كنـي،  پيـاده  دهد مي بيرون ته از و كشد مي تو دماغ از را هوا كه موتوري در را سيستم اين

 هـم  كشـورهاي  سر روي هواپيما و كند مي خفه افتد، مي نفس از پدر بي شود؟ مي چطور داني

 كـه  ملتفـت  آيـد،  مـي  در روزگارمـان  از دمـار  كـه  است اينجا. كند مي سقوط المصبمان پيمان

 هـوا  ي طرفـه  سـه  چـرخش  با موتوري ها محقق همان كه است خاطر اين به. گم مي چي هستي

 گفت بايد كه است اينجا. طرف دو از و پايين به باال از عالوه به دم، به دماغ از. اند كرده اختراع

 بـا  كـه  حـالي  در توانـد  مـي  و پـرَد  مـي  مگـس  مثـل  الكردار كه داريم موشك يك حاال! بينگو

 من كه آنچه. بزند مايلي سه ي فاصله از را سكه يك كند، مي پرواز ساعت در مايل صد سرعت

 را دنيا مخترعين بزرگترين ما. دارد وجود نبوغ اينجا. است ها همين دارم دوست مملكت اين در
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 تـو  بـا  حـق ": داد جـواب  هـال  جـدي  حالت ديدن با چمچا "خواهي؟ مي چه اين از بهتر. داريم

 ".است من با حق كه البته": گفت هال ".است

 در اَشـرافيش  ي خانه به را او والنس. بود بمبئي به سفرش از قبل والنس، هال با او ديدار آخرين

 خانـه،  درون. بـود  اهتـزاز  در در، بـاالي  همچنـان  انگلـيس  پـرچم . بـود  كـرده  دعوت گيت هاي

 پـر  اي تپـه  ي منظـره  و بودند شده تزيين سنگي بلند هاي گلدان با تراس و اعال چوب با ديوارها

 ساختماني تپه روي اي پروژه طبق است قرار گفت مي والنس. شد مي ديده ها پنجره از درخت

 گوشـت  خـوراك  شـامل  زد مـي  حـدس  كـه  همـانطور  ناهـار . كننـد  خـراب  را منظـره  و بسازند

 در زيـرا  نشـد  سـفره  هـم  هـا  آن با هال وار پري همسر بي بي. بود بروكسل كلم گل و) رزبيف(

 سـروانتس  از صـحبت . بـود  خورده حاضري غذاي كرد، مي بازي بيليارد بغلي اتاق در كه حالي

 همـه  از آخـر  و آرمانيـاك  بورگانـدي،  رعدآسـاي  شراب آن همراه و بود، اسپانيايي ي نويسنده

 حـس  دلـش  در. سـاخته  خـود  هـاي  آدم بهشـت  هـم  اين انديشيد اختيار بي چمچا. برگ سيگار

 .بود جوشيده حسادتي

 آن در كـه  بـرد  اتاقي به خود همراه را او والنس. بود غيرمنتظره كارهاي انجام نوبت ناهار از بعد

 ايـن . ام ساخته خودم را ها اين": كه كرد اقرار و بودند، نهاده شكيل و ظريف بسيار كالوسن دو

 هال سازندگي استعداد ".بسازم گيتار برايش دارد دوست بي بي اما. كند مي آرام را اعصابم كار

 كـه  چمچـا  بـه  پاسـخ  در. خوانـد  نمـي  شخصـيتش  ي بقيـه  بـا  بود، چشمگير كه اين گو والنس،

 او بـه  امتيازي هال كه دريافت صلدين و ".بود كارها اين توي پدرم": گفت كرد مي كنجكاوي

 پيونـد  در شخصيتي را، خود اصلي شخصيت از بازمانده بخش تنها به نگاهي: است داشته ارزاني

 .خودش ي شوريده ذهن مخلوق نه خون، و تاريخ با

 شد ظاهر دوباره هميشگي والنس هال شدند، خارج ها كالوسن پنهاني تاالر از كه اين محض به

 متحير را آدم آنچه": كرد صحبت به شروع بود داده تكيه تراس ي نرده به كه حالي در سپس و
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 شده گيج چمچا "است؟ بي بي منظورت زني؟ مي حرف كه از" ".است كارش مقياس كند مي

 تا. را سگ ماده سگي. گويم مي را ترچر. است ها خانم خانم منظورم": داد توضيح والنس. بود

 يـك  ايجـاد  -كنـد  عملي تواند مي كند مي فكر و -خواهد مي او آنچه. است راديكال بخواهي

 مـي . كنـد  خلـق  كشـور  اين در المصب ي طبقه يك خواهد مي او. است جديد متوسط ي طبقه

 هاي آدم. بياورد تازه هاي آدم و شود خالص شهرستاني پاهاي و دست بي اين دست از خواهد

 او بـودن  با كه دانند مي و خواهند مي واقعاً كه هايي آدم گرسنه، هاي آدم تاريخ، بي پيشينه، بي

 بخواهـد  كـه  بـود  نشـده  پيدا كسي حال به تا. بياورند دست به خواهند مي كه را آنچه توانند مي

 ممكـن  نكنند، زودتر را كلكش ها آن اگر كه اين آور حيرت و كند، جابجا كامال را طبقه يك

 آدم همـان . اسـت  قـديمي  متوسـط  ي طبقه همان يعني دشمنانش، منظورم. بشود هم موفق است

 كـنم  مـي  فكـر ": گفـت  دروغ بـه  چمچا و "بگويم؟ خواهم مي چه هستي كه ملتفت. مرده هاي

 هم را روشنفكرها پاي زير. نيست تجارت فقط منظور": داد ادامه والنس ".گويي مي چه بفهمم

 مـي  كارهـا  جـور  ايـن  به تحصيالتشان كه ها گرسنه بيرون، ها مانده پس. كند جارو ندارد خيال

 كـه  ديگـري  چيـز  جـور  هـر  جديد، نقاشان داريم، تازه استادهاي ديگر حاال. تو بفرمايين خورد،

ر  گلـو  تـا  كـه  مملكتـي  ايـن  در تـازه  كارهاي. است انقالب يك خودش المصب. بخواهيد از پـ 

 ".ارزد مي ديدنش به كه است چيزي است، پوسيده جسدهاي

 ديگـر  جان چمچا خب،": داد فرمان شوهر. باريد مي مالل اش چهره از. شد وارد خرامان بي بي

 هــاي فــيلم و رويــم مــي رختخــواب بــه بعــدازظهر هــا يكشــنبه معمــوالً مــا. اســت رفــتن وقــت

 كس هر. صلدين است همين جديد دنياي. كنيم مي تماشا ويدئو دستگاه روي را پورنوگرافيك

 ".كند مي مشغول را خودش جوري يك

 به نه داشت تعلق چمچا به نه راه اين. داري را مرده حكم نكنند قبولت اگر. نيست كار در سازش

 مـي  درك لحظه هر در بايد را موقعيت. بود آمده آن فتح براي و ساخته بت آن از كه انگلستاني

 .بود خالص تير هنگام حاال و بود شده داده هشدار. كرد
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 ".بينمت مي بعد خب،. برنخوره بهت وقت يك": كرد زمزمه گوشش زير والنس

 ".دارم قرارداد من آخه هال،": گفت و آورد فشار خودش به

 دارد بـود  معلـوم  كـه  حـالي  در گوشي درونِ صداي. باشند برده خانه سالخ به كه بود بزي مانند

 اسـت  شـده  چاپ ريز كه بخشي. نداري كه است معلوم. نشو لوس": داد جواب كند، مي تفريح

 دادگـاه  بـه  مـرا  خواهي، نمي. بخواند برايت را قسمت آن بگو. بگير وكيل خواهي مي. بخوان را

 وجود ديگر تو. فهمي نمي مگر. است السويه علي من براي. بكن است عشقت كاري هر. بكشان

 ".نداري

 .شنيد را مكالمه شدن قطع صداي

* 

 مانـده  سرگردان ديگري ي ويرانه درون و شده طرد بيگانه انگلستاني از كه چمچا صلدين آقاي

 تـا  بهتـر  او بـا  سرنوشـت  دسـت  گويـا . شـنيد  قديميش همراه از خبر محض نااميدي حال در بود،

 ادا بنگـالي  زبـان  به را اي جمله سپس كه صاحبخانه خانم جيغ. گذشت نمي بد او به و بود كرده

 را اي مجلـه  و دويـد  مي شاندار هتل راهروهاي در هند. است افتاده اتفاقي كه فهماند او به كرد،

 شـد  باز درها. است  بليتز سينه نام به وارداتي نشريات اين از يكي شد معلوم بعداً كه داد مي تكان

 كمـرش  گودي كه حالي در صفيان ميشال. كشيدند سرك وحشتزده و گيج موقتي، هاي آدم و

 آن كـه  دفتـري  از نيـز  جانسـون  حنيـف . آمـد  بيرون اتاقي از شد، مي ديده كوتاهش بلوز زير از

 هنـوز . بـود  پوشـيده  نـاجوري  ي جليقـه  و شلوار و كت. شد خارج بود كرده اجاره راهرو طرف

 برداشـت  دعـا  بـه  دسـت  بعد. پوشاند را صورتش بازويي و خورد شكمش به مشتي نيامده بيرون

 شـده؟  چـي  كشيد داد مادرش سر پشت از او به اعتنا بي ميشال، ".كن رحم ما به خداوندا،": كه

 است؟ زنده كي
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 را خـودت . دختـر  داره قباحـت ": زد فريـاد  دويـد،  مـي  راهـرو  در همچنـان  كه حالي در هند اما

 ".بپوشان

 نمـي  بـر  جانسـون  حنيـف  از را پرشـورش  نگاه كه حالي در و ".چه تو به": گفت لبي زير ميشال

 را هـا  آن انگار. اندازند مي بيرون ساري زير از را شكمشان بدتر كه خودشان": داد ادامه گرفت

 تاريك در را بليتز سينه ي مجله دوان دوان كه شد مي ديده راهرو ته هنوز هند ".بيند نمي كسي

 و شـوق  ".اسـت  زنـده  او": گفـت  مـي  سـرهم  پشـت  و داد مـي  تكان مستاجرين سوي به روشن

 مـي  ديوارهـا  بـر  سياسـتمدار،  المبـوكيسِ  شـدن  ناپديـد  از پـس  كه ماند مي يونانياني به التهابش

 .است زنده او نوشتند

 "كي؟": پرسيد باز ميشال

 رفـت،  پـايين  هـا  پلـه  از دم همـان  كـه  هنـد  ".فرشته جبرئيل": داد جواب موقتي كودكان صداي

 جانسـون،  حنيـف  و گذاشـته  باز را در الي اتاق به بازگشت هنگام بزرگش دختر كه نشد متوجه

 شده خلوت راهرو تا برش، و دور پاييدن از پس بود، كرده تميز ترو را خودش كه مشهور وكيل

 تـا  بود كرده اجاره دفتري راهرو طرف آن كه جانسوني حنيف همان. است چپيده اتاق درون به

 اعضاي با و بود گرفته كارش هم شهر باالهاي كه هماني. نشود قطع قديمي هموطنان با تماسش

 مجلـس  نماينـدگي  بـه  بعدي دور در تا چيد مي دسيسه و داشت نشر و حشر محل كارگر حزب

 .شود انتخاب

 همـان  بـود؟  كجـا  خـواهرش  و. ديگـر  ي هفتـه  چنـد  بود؟ كي صفيان ميشال سالگي هجده تولد

 رفتـه  خواهره. باشد مراقبش بود قرار و بود خودش برگردان عكس و سايه كه اتاقش هم خواهر

 .بيرون بود

 .بدهيم ادامه خب،
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 بچـه  بتوته، بيلي مديريت با سينمايي جديد شركت يك كه بود اين بليتز سينه در شده چاپ خبر

 ي كننده توليد با همراه است، سينما عاشق دانستند مي همه كه تجارت، دنياي موفق و زرنگ ي

 جبرئيـل  بازگشـت  بـراي  اي برنامـه  دارند قصد سيسوديا،. اس. اس آقاي هنري، مستقل و مشهور

 بار دومين براي محبوب ي هنرپيشه اين كه بود شده معلوم ديگر اكنون. ببينند تدارك اي افسانه

: كـه  بـود  شـده  نَقـل  مشـهور  ي سـتاره  قول از. است يافته نجات و جهيده بيرون مرگ چنگال از

 مـأمورين  وقتـي  و بودم كرده رزرو بليت هواپيما آن در الدين نجم نام به من. است درست بله،"

 اندوهگين بسيار هموطنانم -است واقعيم نام يعني -است من مستعار نام اين كه بردند پي آگاهي

 به خدا، خواست به كه است اين حقيقتش. خواهم مي عذر هوادارانم از وسيله اين به من و شدند

 است اين منظورم ببخشيد، -بروم زمين زير به خواستم مي حال هر در چون و نرسيدم هواپيما آن

 بـا  و نكـردم  پخـش  را بـودنم  زنـده  خبـر  كـه  بود اين كنم، زندگي مخفي مدتي خواستم مي كه

 از بعـد  اما ".كند مي محافظتم اي فرشته حتما. آوردم شانسي عجب. كردم سفر بعدي هواپيماي

 انگيـز  غـم  و نالوطيانـه  ي شـيوه  ايـن  بـا  نيسـت  صـحيح  كـه  بـود  رسـيده  نتيجـه  اين به فكر مدتي

 ايـن  بـه ": دارد نگـه  محـروم  سـينما  ي پـرده  بر خود حضور و واقعيت دانستن از را دوستدارانش

 قـرار  ".كـردم  امضـا  را قراردادش و پذيرفتم خوشوقتي كمال در را سينمايي ي پروژه اين جهت

 و خيـالي  شـهري  در آن داسـتان . باشد تازه و نو اما مذهبي، ي سوژه داراي گذشته مثل فيلم بود

 مقـرّب  ملك و پيامبر ميان مالقات مضمونش و گذشت مي بودند ساخته ماسه از كه آميز افسانه

 نمـي  در تن سازش و پليدي به و گزيند برمي را صداقت و پاكي راه چگونه پيغمبر كه اين و بود

 مطـرح  را مسـأله  ايـن  فيلم": بود گفته بليتز سينه خبرنگار به فيلم ي كننده توليد سيسوديا، ".دهد

 كنيـد  نمـي  فكـر  امـا " -".گذارنـد  مـي  هسـتي  ي عرصه به پا چگونه نوين هاي ايده كه كند مي

 هيچ به": كرد تاكيد بتوته بيلي "...عليه جنايتي و بشود تلقي كفرآميز برداشتي چنين است ممكن

 كـه  نيسـت  اين ما هدف. را خود جاي واقعيت و دارد را خود جاي و است داستان داستان،. وجه

 صـحبت !) بـاد  درود نامش بر( محمد حضرت وقت هر كه بسازيم پيام مثل پاطي قاطي فيلم يك
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 چنـين  يـك . دهـد  مـي  تكـان  را دهـانش  كـه  ديدنـد  مي را شترش سر فقط تماشاگران كرد، مي

 و بـاال  سـطح  فـيلم  يـك  خـواهيم  مـي  ما. ندارد كالس -خواهم مي عذر خيلي-سينما در كاري

 ".افسانه قالب در اخالقي ي قصه يك. بسازيم پركيفيت

 ".رؤيا يك مثل": گفت سيسوديا

 رسـيد،  چمچـا  شيرواني زير اتاق به صفيان ميشال و آناهيتا ي وسيله به خبر وقتي روز همان بعداً،

 صـدايش  كه توفاني خشمي. بود نديده را نظيرش كسي روز آن تا كه شد دچار خشمي چنان به

. بـرَد  مـي  قطعـه  قطعـه  را فريادهايش و روييده چاقو گلويش در پنداري كه بود برده باال چنان را

 حالي در سرانجام و راند بيرون اتاق از را دخترها كه آكند را فضا چنان نفسش بد بوي وانگهي،

 كـه  بود گشته بدل شيطاني همان به درست رقصيد، مي بزوارش پاهاي با و برده باال را بازوها كه

. دروغگـو ": زد فريـاد  غايـب  جبرئيـل  بـه  خطـاب . بـود  شده تبديل آن تصوير به استحاله اين در

 هـا  دسـت  اين با بود؟ من زانوي روي كي سر پس نرسيدي؟ هواپيما به تو. كثافت. فراري. خائن

 فرود آسمان از آوازخوانان سر آخر و گفت مي هايش كابوس از كي كردم؟ مي نوازش را كي

 بـه  را تو": كرد التماس وحشتزده بود، شده وارد دوباره كه صفيان ميشال حين، همين در "آمد؟

 ".برسد سر مامان آخرش ترسم مي. نزن جوش قدر اين خدا

 كـس  هـيچ  بـراي  كـه  شـد  مبـدل  انگيـز  رقـت  بـزي  بـه  ديگر بار و شد تسليم سادگي به صلدين

 ".آمد دومان هر سر به بال آن. است دروغ اين آخر": گفت كنان ناله. نبود تهديدآميز

 هـاي  مجله اين مزخرفات كس هيچ اصالً. جانم است معلوم": گفت آميز تشويق لحني با آناهيتا

 ".نويسند مي خواهد مي دلشان هرچه. كند نمي باور را سينمايي

 بـا  را چمچا و شدند خارج اتاق از بكشند نفس كمتر كوشيدند مي كه حالي در خواهر دو بعد و

 چنـد  هـر . ماندنـد  توجـه  بي اي العاده فوق چيز به رفتن حال در اما. گذاشتند تنها هايش بدبختي
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 حتـي  كـه  بـود  اي انـدازه  به چمچا وضع غرابت. شمرد گناهكار را ها آن مورد اين در توان نمي

 .نشد بود آمده وجود به ظاهرش در كه تغييراتي متوجه هم خودش

 كـه ( هـايش  شـاخ  جبرئيل به نسبت چمچا كوتاه و توفاني خشم هنگام كه اين بود؟ چي موضوع

 رشـد  سـانتيمتر  چنـدين  شاندار ي مسافرخانه در اقامتش مدت طول در كنيم يادآوري است بهتر

 وضـع  كـه  اين براي عالوه، به. بود شده كوتاه سانتيمتر دو حدود ترديدي هيچ بي ،)بودند كرده

 -اش شـده  مسـخ  بـدن  پايين قسمت در كه بگوييم هم را اين باشيم، كرده روشن تمام دقت با را

 هـم  ديگـري  چيـز ) بـدهيم  توضيح اين از بيش دهد نمي اجازه كالم عفت( عاريتي شلوار درون

 .بود شده كوچك

 زيرا. است نداشته درستي اساس و پايه بليتز سينه ي مجله آن بيني خوش كه شد آشكار زودي به

 ي كافـه  يـك  در را بتوتـه  بيلـي  دسـتگيري  خبـر  محلـي  هاي روزنامه آن انتشار از پس روز چند

 كه بوده همراهش هم ماموليان ميلدرد نام به زني گويا -كرده منتشر نيويورك شهر وسط ژاپني،

 نفـوذ  صـاحب  و ثروتمنـد  زنـان  از تـن  چند با بيلي خبر اين طبق. است اي ساله چهل ي هنرپيشه

 آزاديش بازخريد براي كه است كرده ادعا و خواسته پول زيادي مقدار ها آن از و گرفته تماس

 آن از ايـن . شود نمي درستكار كه كالهبردار آدم. دارد نياز آن به پرست شيطان ي فرقه يك از

 قلـب  بـه  بيلـي  باشـد  هرچـه . آمـد  مـي  شـاهكار  ماموليـان  مـي  مي نظر به حتماً كه بود ترفندهايي

 را روحـت  اگـر . بدهنـد  نجـاتش  بـود  خواسـته  التمـاس  بـا  كـرده،  نفـوذ  امريكا مذهبي اعتقادات

 شـش  هـاي  چك بيلي پليس، بازرسان ي گفته به. بخري ارزان دوباره را آن تواني نمي بفروشي

 بـا  مسـتقيم  تمـاس  مشـتاق  مؤمنـان  ي جامعـه  ٨٠ ي دهـه  اواخـر  در. بود ريخته حسابش به رقمي

 دليـل  همـين  به و( كنند مي جستجويش جهنمي هاي شيطان كرد مي ادعا كه بيلي و بود آسمان

 كـه  الخصـوص  علـي . گرفت مي قرار مزبور مؤمنان توجه مورد حتماً) دادند مي نجاتش بايد هم

 جنـاب  تقاضـاهاي  بـه  دموكراتيـك  كـامال  صورت به كه بود اين. كرد مي عرضه هم را شيطاني
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 غربـي  سـاحل  ثروتمنـد  زنـان  ي چله و چاق هاي چك برابر در بيلي آنچه. گفت مي پاسخ دالر

 ديـده  چشـمم  دو بـا  را او خودم. دارد وجود شيطان كه اين اثبات. بله. بود ثبات كرد، مي عرضه

 باشـد،  داشته وجود شيطان اگر كه نيست شكي و. است خوفناك و كريه چقدر داند مي خدا. ام

 سـوي  آن جايي در حتماً باشد، ديده چشم به را جهنم آتش كسي اگر و دارد وجود هم جبرئيل

 ماموليـان  مي مي بودند، نوشته ها روزنامه كه اينطور. كند مي خودنمايي نيز بهشت كمان رنگين

 ولـي . بـود  كـرده  التمـاس  و گريسـته  ها خانم نزد و كرده ايفا فريبكاري اين در مؤثري نقش هم

 كـه  پيتـر  اسـترول  ايلـين  خـانم . بـود  كـرده  رو را دستشـان  حـد  از بـيش  نفـس  به اعتماد سرانجام

 آن بـود،  داده دالر هـزار  پنج مبلغ به چكي نااميد و وحشتزده مرد و زن آن به قبل روز بعدازظهر

 انداختـه  گيـر  كافـه  مـدير  با گويي لطيفه و گذراني خوش حال در سوشي تاكه ي كافه در را ها

 را دسـرش  هنـوز  مـي  مـي  و داشـت  نفوذ نيويورك پليس ي اداره در پيتر استرول خانم اين. بود

 آرام دو آن. شـد  پيـدا  كافـه  در جلـوي  پلـيس  افراد رنگ آبي هاي يونيفورم كه بود نكرده تمام

 چمچـا  كـه  بـود  همـاني  داشـت  تـن  بـه  روزنامه عكس در مي مي كه پالتويي. رفتند پليس همراه

 :رساند مي را چيز يك فقط اش چهره حالت و باشد دالري هزار چهل مينك بايد زد حدس

 .شويد واصل درك به تان همه

 .نشنيدند فرشته فيلم ي درباره چيز هيچ بعد به آن از و

* 

 زيرشيرواني اتاق در و شيطان بدن در چمچا صلدين شدن زنداني اين از بعد. نبود يكي بود يكي

 شـدن  بـدتر  ديگـر  كـه  رسيد جايي به كار انجاميد، طول به ها ماه و ها هفته شاندار ي مسافرخانه

 شـود  متوجـه  كسي كه آن بي بار يك كه( هايش شاخ. كرد پنهان شد نمي را وضعش تدريجي

 در را سرش گويي كه بودند خورده پيچ طوري و كرده رشد عرض و طول از  )بودند شده كوتاه

 كـه  بـود  شده بلند هم توپيش ريش گذشته آن از. است پيچيده استخواني و رنگ تيره ي عمامه
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 همـه  بخواهيد را راستش. نمود مي عجيب نبود، پرمو چندان قبالً گردش صورت كه كسي براي

 درازتـر  روز به روز كه بود روييده خوشگلي دم فقراتش ستون انتهاي از و شده پرموتر بدنش ي

 چين شلوار به گفته ترك را مردانه شلوار پوشيدن بود كرده وادارش نشده هيچي هنوز و شد مي

 اين شد مي و بود رفته كش مادرش گشاد و گل هاي لباس كلكسيون از صفيان آناهيتا كه داري

 از را پريشـانيش  و اضـطراب  تـوان  مـي  آساني به بنابراين. كند اكتفا داد، آنجا در را جديد عضو

 بـود،  آورده در شيشـه  درون جـن  شـكل  به را او و يافته ادامه همچنان مسخ و دگرگوني كه اين

 اين از پسنديد، مي را خوراكي مشكل قبالً كه او. بود كرده تغيير هم اش ذائقه حتي. كرد مجسم

 يـك  بـرايش  غـذاها  ي همـه  كم كم و شود مي تر پست روز به روز اش ذائقه حس ديد مي كه

 ي گوشه دارد كه ديد مي و آمد مي خودش به كه گهگاه. بود افتاده وحشت به دهد، مي را مزه

 بيـرون  انسـانيت  ي جرگه از آرام آرام كه آگاهي اين از جود، مي را كهنه هاي روزنامه يا مالفه

 دهانش بايد مدام ديگر حاال. شد مي مضطرب و شرمزَده شود، مي نزديك -بز بله -بز به و آمده

 ديگـر  كـه  بود شده جدي آنقدر موضوع. شود بهتر نفسش بوي تا شست مي سبز دهانشوي با را

 .نبود پذير تحمل

 نگـرفتن  بـا  سـو  يـك  از. آزرد مـي  را او و خليد مي هند چشم به خاري چون خانه در او حضور

 اثر بر هرچند. بود باقي همچنان اش اوليه وحشت و خوف ديگر سوي از و كرد، مي ضرر اجاره

ندودچـار  بيمـاري  اي گونـه  بـه  صلدين كرد مي تصور بود مدتي عادت آرامبخش و جادويي ر 

 و تـرس  ي مايه اما زد، مي هم به را آدم حال كه چيزي يعني شد، فيل كه مردي فيلم مثل. است

 امـا . نـدارم  كـارش  به كاري نيايد، من پاي و دست زير اگر": گفت دخترهايش به. نبود وحشت

 داريد گذرانيد؟ مي مريض آدم يك با را وقتتان و باال رويد مي مدام چرا هست معلوم تا دو شما

 از دروغ دانسـتم  مـي  قديم از هرچه واليت اين تو انگار دانم، مي چه دهيد، مي هدر را جوانيتان

 فكـر  بـه  و بخواننـد  را درسشـان  كننـد،  كمك مادرشان به بايد دخترها كه اين مثالً. درآمده آب
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 سـر  بزرگ اعياد در قديم از كه حيواني هم آن. بنشينند بز يك با خود بي نروند و باشند ازدواج

 ".اند بريده مي

 اتــاق در صــلدين بــا مالقــاتش پــي در كــه عجيبــي ي واقعــه از پــس شــوهرش صــورت، هــر بــه

 حق شايد بود گفته صلدين به صفيان. بود مانده سرگردان و دلواپس بود، آمده  پيش زيرشيرواني

 كـه  جنـي  شـايد  كند، پادرمياني تا آوردند مي آخوند يك بگويد، چطور اگر، و باشد دخترها با

 بـرد،  را آخونـد  اسـم  كـه  ايـن  محـض  به اما. شد مي خارج آن از بود كرده حلول جسمش توي

 پـر  گـوگردي  دودي از اتـاق  ناگهـان  و كرد بلند هوا به سرش باالي را بازوها و برخاست چمچا

 خـارج  فـوري  دود البتـه . دريد كارد مانند را صفيان شنوايي حس مرتعشي و هولناك جيغ و شد

 بـه  شروع دست با خواهي معذرت و شرمساري با و كرده باز سرعت به را پنجره چمچا زيرا شد،

 آيـد  مـي  نظـرم  بـه  هـا  وقت بعضي ولي شد، جوري چه مرتبه يك دانم نمي": بود كرده بادزدن

 ".شوم مي مبدل بد موجود يك به به، دارم

 بـه  دسـت  رفـت،  بـود  گرفته دست با را هايش شاخ نشسته، كه چمچا سوش به مهرباني با صفيان

 ي مسـأله ": گفـت  پـا  و دسـت  بـي  ظـاهري  بـا  وقـت  آن. كنـد  آرامـش  كوشـيد  و نهاد اش شانه

 كتـابش  در بـزرگ  لوكرتيوس مثالً بوده، تفحص و بحث مورد قديم از وجود جوهر دگرگوني

 -شـكند  مـي  را خود مرزهاي تحول و تغيير اثر بر آنچه: است اين معنيش كه گويد مي اي جمله

 و تعبيـر  قسـمتش  ايـن  -گيـرد  مـي  ناديده را خودش قوانين شود، مي خارج خود حدود از يعني

 يـا  قبلـي  وجـود  مـرگ  فـوراً  مرزهـا  شكستن گويد مي لوكرتيوس صورت هر به -بود من تفسير

 رسـاله  در اُويد اما": رفت باال قديمي معلم انگشت اينجا در ".شود مي سبب را موجود آن قديم

 از پـس  منظـورش  حتمـاً  -نـرم  مـوم  كه چنان: گويد مي كرده، ابراز مخالف نظري خود مسخ ي

 مـي  آسـان  را نـوين  نگـار  و نقش و ها طرح -است مدارك و اسناد موم و مهر براي كردن گرم

 -خـويش  روح زوايـاي  در نيـز  مـا  مانَـد،  مـي  بـاقي  يكسان ماهيتش شكل تغيير رغم به و پذيرد،
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 پـي  در هرچنـد  ناپـذيريم،  تغييـر  همـواره  -فناناپـذير  جـوهر  آْن روح، عزيز؟ آقاي هستيد ملتفت

 ".درآييم گوناگون اشكال به مهاجرت

 هميشـه  من": داد ادامه و كرد پا آن و پا اين كهن، هاي واژه آن بازگفتن لذت از سرشار صفيان

 اثر بر فقط بلكه. نكرده تغييري بيچاره، عزيز اي شما، روح. ام داده ترجيح لوكرتيوس به را اُويد

 ".درآمده فعلي شكل اين به ظاهرتان مهاجرت

. اسـت  دادن دلداري جور چه اين" گفت و بازيافت را قديميش خشك لحن بود طور هر چمچا

 عميقتـرين  در مسخ يا دگرگوني نوعي آن موجب به كه كنم اكتفا لوكرتيوس ي گفته به بايد يا

 اي نشـانه  شـكل  تغييـر  ايـن  كه بپذيريم و بدهم تن اُويد حرف به يا دارد، جريان وجودم زواياي

 ".داشته وجود پنهان و بالقوه صورت به قبالً آنچه از است

 خواستم مي فقط. نكردم بيان درست را منظورم كه اين مثل": كرد عذرخواهي نااميدي با صفيان

 ".باشيد نگران نبايد كه بدهم اطمينان شما به

 شده زنش فاسق ناجيش و قديمي دوست كه مردي آخر": داد جواب تلخ اندوهي بار زير چمچا

 آورده، در شـاخ  ديـوثي  فـرط  از انـد  نوشـته  شـما  قـديمي  هـاي  كتاب در حتماً كه همانطوري و

 ".نباشد نگران تواند مي چطور

* 

 فكـر  ايـن  شـر  از را خـود  توانسـت  نمـي  اي دقيقـه  جاشي، جامپي يعني قديمي، دوست آن اما و

 ي اراده و كـرد  نمي زندگي قبولش مورد اخالقي موازين با عمرش در بار اولين براي كه برهاند

 رغـم  علـي  و بـود  رزمـي  هنرهاي آموزگار كه آنجا ورزشي، مركز در. بود باخته نيز را آن تغيير

 شاگردش، بهترين كرد، مي تاكيد هنرها اين معنوي هاي جنبه بر فراوانش شاگردان هاي شوخي

 فاشيست خوك يك وقتي شما جان، ملخ اينطور كه": گفت مي و داد مي آزارش صفيان ميشال
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 محتـرمش  هـاي  تخـم  بـه  لگـد  بـا  كه اين از قبل كند، مي حمله بِهِتان تاريك ي كوچه در عزيز

 نشـان  حرارت بيهوده چنان آنجا در بله ".كنيد مي تقديمش را بودا ي آموزنده جمالت بكوبيد،

 كـالس  پايـان  در ميشال وقتي. شدند نگران و بردند پي پريشانيش و تشويش به شاگردان كه داد

 تـو  بـه  هـا  حـرف  ايـن  گفـت  اي سـابقه  بي نظري تنگ با جواب جاي به كرد، سؤال باره اين در

 بـه  عشـاق  مشـتاقترين  ماننـد  بارهـا  قبـل  ي دقيقـه  چند تا كه شاگردش بهترين و آموزگار. نيامده

: گفـت  ميشـال . زدند مي نفس نفس ايستاده اينك بودند، زده زمين را همديگر و پريده يكديگر

 و برداشـت  ماشين داخل از را كوكاكواليش ".بگويم تو به را رازي خواهم مي اما. باشه خب،"

 دوسـت  و من": كرد زمزمه گوشش زير ميشال خبر، بي دنيا از جامپي "رازي؟ جور چه": گفت

 ".خوابيم مي هم با است مدتي وكيل جانسون حنيف عزيزت

 با جامپي "است؟ سالم پانزده مگر  شده؟ خبر چه": داد ادامه. آزرد را ميشال جامپي خوردن يكه

 قهرآميز لحني و صبري بي با باز ميشال و "...مادرت وقت يك اگر": داد جواب ضعيفي صداي

 باشـد  مـن  مال كه را هرچه خواهد مي. هستم آناهيتا نگران بيشتر من بخواهي را راستش": گفت

 و خـورده  كاغذي ليوان به دستش كه جامپي ".ندارد بيشتر هم سال پانزده تازه و بياورد دست به

 دسـت  ميشـال  امـا . شـود  مي سرازير هايش كفش توي كوكاكوال ديد بود، كرده واژگون را آن

 امـا  ".شـده  چـت  بگـويي  بايـد  هم تو. گفتم را خودم مال من بگو، باش زود": گفت. نبود بردار

 ديگـر ": گفـت  جنبانـد،  مـي  سـر  حنيـف  فكـر  از هنوز و نداشت كردن دل درد خيال كه جامپي

 مـي  بـاال  را سـرش  كـه  حـالي  در و فهميد ديگري طور را منظورش ميشال ".است ساخته كارش

 برگرداند سر خروج حال در و ".است زياد من سر از او يعني. فهميدم حاال. هان": گفت گرفت

 "ندارند؟ دل مقدس مردهاي جان، ملخ راستي": افزود و

 ديويد نقش فو كُنگ سريال در كه اي هنرپيشه آن مثل درست. نبود مقدس هم زياد جامپي البته

 بـه  نبايـد  گفـت  مـي  دلـش  تـوي  و خورد مي را خودش مدام روز هر. كرد مي بازي را كارادين

 درمـي  سـر  پمـال  ي خانه در از شب هر وجود اين با. بشوم نزديك هيل ناتينگ بزرگ ساختمان
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 خـود  از را گنـاه  احسـاس  و سگ دست با كه حالي در و جويد مي ناخن دهان به شست و آورد

 لبانشـان  بـا  و پيچيدنـد  مـي  هـم  در گـاه  آن. رفـت  مي خواب اتاق سوي به راست يك راند، مي

 لـب  بعـد  و زد مـي  حلقـه  پمال ي سينه نوك بر جامپي هاي لب ابتداي. كردند مي آغاز جستجو

 .لغزيد مي او پاييني شست سوي به زن هاي

 در كـه  داشـت  پـي  در شـكيبايي  چنـان  زيـرا  پسـنديد،  مـي  بسيار را او صبري بي اين پمال اكنون

 "جـذب " خـود  سـوي  بـه  را زنـي  گـاه  هيچ كه مردي شكيبايي. بود نكرده تجربه هرگز گذشته

 پمال كه بود چيزي اين. دانست مي خوب بود آورده دست به كه را آنچه قدر نتيجه در و نكرده

 درونـي  تمناهاي به نسبت را او اشتياق و آگاهي قدر كه آموخت بعدها اما كرد، مي تصور اوايل

 و كوچـك  هـاي  پسـتان  آن و استخوان و كشيده گردن به را آميزش شوق توجه. بداند نيز خود

 و بـود،  كـرده  طـي  آن بـه  تسـليم  سـرانجام  و خاص ريتمي آموختن براي بدن اين كه مشكالتي

 مـي  غلبه خود بر بار هر او كه دانست مي همچنين پمال. ستود مي او در را زمان رعايت همچنين

 خـود  اخالقـي  اصـول  بـر  ابتدا هربار كه اين خاطر به را جامپي نبود، موجه دليلش هرچند و كند

 همـه  از نيرومندتر را نيازش و شوق عظمت: داشت مي دوست بيايد او نزد سپس تا آمد مي فايق

 را پايـان  يـك  آغـاز  عشـق  اين در و داشت مي دوست را ها اين ي همه و ديد مي باورهايش ي

 .ديد نمي

 "!يا! هي! هو! پو": زد مي فرياد و آمد مي در صدايش شد، مي نزديك پايان به كه بازيشان عشق

 .شد مي فشرده رهاييش نامفهوم هاي سيالب در صدا آن اَشرافيت ي همه و

 نفـوذ . زد مـي  سـرخي  بـه  اش چهـره  مياني بخش رنگ و. اسكاچ ويسكي نوشيد، مي زياد هنوز

 مـي  چـپ  چشـم  ي انـدازه  نصف به اكنون كه بود شده راستش چشم شدن كوچك سبب الكل

 ايـن  بـا . افتـاد  مـي  وحشـت  به خود احساس اين از وقت آن و كرد مي متنفر را اينجامپي و رسيد

 شـكايت  آمد جامپي كه بار يك: شمرد نمي جايز را نوشيش باده در افراط از صحبت پمال حال



 سلمان رشدي

360 
 

 هم آن از پس حتي اما. يافت خيابان در دست به پالتو و كفش را خود بازنكرده دهان هنوز كند،

 اتفـاقي  هـيچ  پنـداري . رفـت  بـاال  ي طبقه به راست يك و كرد باز را در پمال و بازگشت دوباره

 از كـه  سـربازهايي  بـه  اشـاره  اش، گذشـته  درباره شوخي: بودند ها اين پمال تابوهاي. بود نيفتاده

 متـوفيش  شـوهر  كـه  ايـن  ي دربـاره  اظهـارنظر  گونه هر و شدند مي پا كله ويسكي نوشيدن فرط

 هرچند. برد مي سر به شهر سوي آن اي مسافرخانه در و بود زنده هنوز هنرپيشه چمچاي صلدين

 .بود درآمده الطبيعي ماوراء حيوانات ي قيافه به

 طالق براي است بهتر كه بود كرده اصرار و صحبت صلدين از مدام اوايل كه جامپي روزها اين

 شدن بيوه به تظاهر اين بود گفته. كرد نمي اعتراض او غيرمنطقي رفتار به نسبت ديگر كند، اقدام

 او امـوال  هـا  ايـن  باشـد  چـه  هـر  شد؟ مي چه داراييش تكليف گذشته، آن از. نيست تحمل قابل

 شـد  حاضـر  كـه  مـوردي  تنهـا  در زن امـا  گـذارد؟  بـاقي  فقر در را او داشت قصد پمال آيا. است

 بـزي  آن داري؟ مـدركي  چـه  تو. ام گرفته را او مرگ رسمي گزارش من": گفت بدهد پاسخي

 مـي  اخـتالف  نيز مسأله اين ".دارد من به ارتباطي چه ماند مي سيرك المخلوقات عجايب به كه

 آموزشـگاه  در حـرارتش  و شـدت  كـرد،  مـي  رشـد  ذهـنش  در مشكالت كه تدريج به و آفريد

 .گرفت مي فزوني رزمي هنرهاي

 سـبب  بـه  رفت، نمي اش ديده رنج شوهر بودن زنده خبر بار زير پمال كه حالي در كه اين جالب

 گسـترش  از كـه  بـود  شـده  ادعاهـايي  بـه  رسـيدگي  درگيـر  اجتمـاعي،  روابـط  ي كميتـه  در كار

 گهگـاه  هـا  پاسـگاه  از بسياري در. كرد مي حكايت محل پاسگاه پليس افراد ميان در جادوگري

 به ايلينگتون و تاون، كنتيش هيل، ناتينگ و بود خارج مقامات اختيار از كه نمود مي رخ اعمالي

 بـا  پمـال . كـرد  نمـي  بـاور  جـامپي . بود ديگري ي مسأله جادوگري اما. داشتند شهرت خودسري

 چيـز  همه هنوز اينجا در كني مي خيال كه است اين تو مشكل": بود گفته او به لحن مغرورترين

 مـي  چـه  مملكـت  ايـن  در ببـين  و بينـداز  بـرت  و دور بـه  نگاهي يك. دارد جريان عادي حال به

 ادرار كالهـش  در و بشود مادرزاد لخت خيابان وسط كسي اگر كه كشيده جايي به كار. گذرد



)                   آواي بوف (                                                      آيات شيطاني                                                                           

              

      361  
avayebuf.wordpress.com/ 

 طبقـه  ميـان  در فراماسونري رواج را اسمش تو البد. آيد نمي نظر به عجيب بنوشد، را آن و كند

 جـادو  از و اند شده فلج وحشت از كه بينم مي را سياهاني روز هر من اما. گذاري مي كارگر ي

رده  شـور  مـرده  هاي پليس اين. گويند مي سخن آن نتايج آثار و جنبل و جـور  ايـن  ي ديوانـه  بـ 

 بعـد  و كنند تَرَك زهره خودشان معتقدات از استفاده با را ها آن خواهند مي حتماً. هستند چيزها

 ".گـذرد  مي چه ببين شو بيدار كاري؟ كجاي! شود نمي باورت تو وقت آن. بخندند ريششان به

 هـاپكينز  مـاتيو  بـه  جهـت  اين از الوليس پمال و بود، ارثي شان خانواده در جادوگر شكار ظاهراً

 ي برنامـه  و محلي راديوهاي يا عمومي جلسات در كه هنگامي پمال، صداي و لحن در. بود رفته

 گـوش  به جادوگر شكارچي ژنرال آن تحكم و شوق گفت، مي سخن تلويزيون اي منطقه اخبار

 را كـارش  ي ادامـه  و داده نجـاتش  تمسـخر  بـرانگيختن  از تـاكنون  كه بود صدا همين. رسيد مي

 صـحبت  رسما ديگر حاال. راند بيرون اينجا از جارو دسته با بايد را جادوگرها. بود كرده تضمين

 هيچ به پمال كه بود اين كرد، مي در به كوره از را جامپي آنچه اما. بود آمده ميان به رسيدگي از

 شـوهرش  كنـوني  وضـع  بـا  را پلـيس  افـراد  توسـط  جادو از استفاده ميان ارتباط نبود حاضر وجه

 بودن طبيعي كه داشت ارتباط باور اين با مستقيماً چمچا صلدين دگرگوني جامپي نظر به. بپذيرد

 كنـد،  حالي او به را مطلب كوشيد وقتي اما. شود نمي تشكيل "عادي" و افتاده پا پيش عوامل از

 عـالي  قضـات  مثـل  درسـت  گفت خود با جامپي و ".ندارد موضوع به ارتباطي هيچ": داد جواب

 .كند مي صادر حكم رتبه

* 

 حنيـف  بـا  نامشـروعش  جنسـي  روابـط  ي دربـاره  صـفيان  ميشال هاي حرف شنيدن اثر بر جامپي

. بـود  كشـمكش  در آميزي تعصب افكار با رفت، مي پمال ي خانه سوي به كه همچنان جانسون،

 آن حنيـف، . كـرد  نمي را كاري چنين هرگز نبود، سفيدپوست حنيف پدر اگر كه فكر اين مثالً

 خـط  يك خودش جاي فالن روي كرد، مي بلند دختر وقت هر حتماً كه هوا به سر ي حرامزاده
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 شـان  همـه  كرد مي خيال و برد مي سر به قومش نمايندگي رؤياي در كه اينجانسوني. كشيد مي

 كه بفهمد توانست نمي اينجانسون مگر!... باشد قيمشان او رسيدند، رشد سن به وقتي خواهند مي

 يعنـي . بـود  دروغ حتمـاً  چيزي همچون. خير نه است؟ بچه هنوز دانايش و توانا بدن آن با ميشال

 مـرگش  خـدا )... گرفـت  را خودش مچ جامپي اينجا در و( توانست ديگران از قبل حرامزاده اين

 .بدهد

 حنيـف  حنيـف،  به نسبت خشمش اصلي دليل كه بقبوالند خود به كوشيد معشوقه ي خانه راه در

 درد بـه  اصـطالحات  حنيـف  ايـن  آخـه . شود مي مربوط زبان كاربرد به بگويد، چطور دوستش،

 سـياه  راديكـال  يـا  و سوسياليسـتي  زبان يا شناسانه جامعه زبان اصطالحات: بود بلد خوب را خور

 از را قدرت واژگان كالم يك در وار، موعظه يا و خطيبانه فريبانه، عوام پرستي نژاد ضد پوست،

 بخنـدي؟  قـاه  قـاه  ام فلكـزده  شـعري  بـه  بعدش كه گردي مي مرا كشوهاي. حرامزاده اي. بود بر

 چگونـه  بـدانيم  كه است اين مشكل. است زبان به بخشيدن فُرم و گرفتن اختيار به اصلي، مشكل

 خـود  آن از را آن زهرآلـود  هـاي  چـاه  چگونـه  ببينـيم،  تـدارك  خود آزادي براي ابزاري آن از

 كـه  اين. داني نمي هيچ تو همه اين از و شويم، چيره خون و زمان ي رودخانه بر چگونه سازيم،

. ناپـذير  اجتنـاب  انـدازه  چـه  تا شكست و باشد، تواند مي مشكل آنچه با كردن نرم پنجه و دست

 خـود  نزد ناچار به جامپي، يعني او، همه اين با كند، انتخاب نمايندگي براي مرا كسي نيست قرار

 منحصر واژگان كاربرد در او توانايي خاطر به بيشتر حنيف، به نسبت حسادتش كه كرد مي اقرار

 اگـر  جـامپي،  امـا . بـود  ولولـه  و كشيده زيبا،. بود اي تكه خوب صفيان ميشال آخه. بود هوس به

 هـم  را جـرأتش  آن، از گذشـته  و بيـاورد  دسـت  به را دلش چگونه دانست نمي زد، مي هم زور

 واقعيت راه، اين از و آن آوردن زبان بر. انديشه ايجاد توانايي يعني جسارت، يعني زبان. نداشت

 .انديشه به بخشيدن
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 و بـوده  شـده  سـفيد  كلـي  بـه  صـبح  تا ديشب موهايش گفت كرد باز را در كه همين چمچا پمال

 اي عمامـه  كـاله  در را اش كلـه . اسـت  تراشـيده  تـه  از را ها آن ناگهاني، بالي اين با مقابله براي

 .بردارد سرش از نبود حاضر وجه هيچ به كه بود كرده پنهان سيري قرمز شكل

 ".باشد كار در جمبلي جادو هم شايد. شد اينطور يكهو خودش": گفت

 زنـده  خبـر  شـنيدن  بـه  نسـبت  واكنشي هم شايد": داد جواب بپذيرد، توانست نمي كه جامپي اما

 ".باشد شوهرت يافتن شكل تغيير و بودن

 يـك  بـا  و ايسـتاد  رفـت  مـي  بـاال  ي طبقـه  خـواب  اتاق سوي به كه اي پله راه وسط ناگهان پمال

 كـرد،  مـي  اشـاره  نشـيمن  اتـاق  سـوي  بـه  دراماتيـك  حـالتي  بـا  كه حالي در درجه، نود چرخش

 "آمده؟ هم سگ سر به بال اين چرا صورت اين در": گفت پيروزمندانه

* 

 وجدانش كه دهد، ادامه روابطشان به خواهد نمي ديگر كه بگويد پمال به توانست مي شب همان

 دوگانگي اين پس آن از و شود روبرو او خشم با و كند اراده توانست مي -گذارد نمي راحتش

 هم تواند مي حال عين در كه هايي تصميم. كند مي ايجاد آدم در ها تصميم بعضي كه برتابد را

 خودخواهانـه  و طرفه يك ظالمانه، لزوماً تصميمي چنين كه چرا( باشد اخالقي غير هم و اخالقي

 او بـه  كـه  كـرد  اعتـراف  گرفت، دست در را صورتش پمال شد، خواب اتاق وارد وقتي اما) بود

. شـد  خيره اش چهره به واكنشش بررسي براي و است نخورده حاملگي ضد قرص و گفته دروغ

 بيشـتري  مهـارت  طرفـه،  يـك  تصـميمات  گرفتن در بود معلوم كه اينطور و بود آبستن پمال پس

 بـا . آورد مي دست به جامپي طريق از آورد، وجود به نبود قادر صلدين كه را فرزندي او! داشت

: داد ادامه آورد مي پيش را اش چهره كه حالي در و ".خواستم مي بچه من": كشيد داد پررويي

 ".دارم نگهش دارم خيال حاال و"
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: يافـت  مـي  آزاد و آسوده را خود جامپي حاال و بود كرده پيشدستي جامپي بر خودخواهي در او

 پـذير  امكان رابطه بريدن ديگر اكنون زيرا -اخالقي مهم هاي گيري تصميم در مسؤوليت از رها

 تختخواب سوي به آرام پمال داد اجازه و راند بيرون ذهن از را گذشته افكار خاطر همين به. نبود

 .براندش

* 

 فـيلم  موجـودات  چون چيزي به تا رفت مي كمال و تمام تحولي مسير در چمچا صلدين كه اين

 تكامـل،  حـين  در كه موجوداتي يعني -شدند مي ناميده موتي كه تخيلي، -علمي ويدئويي هاي

 انتخـاب  اثـر  بـر  سرانجام و شدند مي منحرف و تهي خود نژادي خصوصيات از تصادفي طور به

 در جهـنم  سـرورِ  اين -شيطان كه اين يا شد، مي مبدل -گشتند مي نابود طبيعت دست به انسب،

 بـه  احتيـاط  با است بهتر اينجا در و( كه است اين حقيقتش بود، هرچه بود، كرده حلول جسمش

 نتيجـه  شـتابزده  كـه  آن بـي  نكـرده،  تجـاوز  اسـت  محقـق  و محرز آنچه از و كنيم برخورد مسأله

 هدايت مقصد سانتيتمتري دو يكي تا را ما "است اين جز و است چنين" چراغ بگذاريم بگيريم،

 رسـم  كـه  چنـان  گرفتـه،  پـر  و بـال  زيـر  بـه  را او صـفيان  حاجي دختر دو كه است اين بله). كند

 آن بـه  سـخت  نيـز  صـلدين  زمـان  گذشـت  بـا  و كردند مي مواظبت  "حيوان" از است زيبارويان

 يكـي  پنـداري . انگاشـت  مـي  ناپذير جدايي جفتي را ميشال و آناهيتا ها مدت. بود شده عالقمند

 هـم  و چشـم  بـه  او با بود، بزرگتر خواهر پژواك انگار كه كوچكتر خواهر. بود ديگري ي سايه

 ضـربه  و كاراتـه  مخصوص پاي هاي ضربه ميشال، ناپذير سازش روش از تقليد به افتاده، چشمي

 پـي  ميانشـان  در اي فزاينـده  دشمني به اخيراً همه اين با. كرد مي تمرين را  چان وينگ بازوي ي

 كنـارش  زيرشـيرواني  اتـاق  ي پنجـره  پشـت  ميشـال  شـب  يـك . كـرد  مي غمگينش كه بود برده

 يـك  آنجـا  -گفـت  مـي  بـرايش  بودنـد  پالس خيابان در پايين آن كه هايي آدم از و بود ايستاده

 كـه  است سال هفت گفتند مي. بود شده الل نژادپرستان ي حمله اثر بر كه بود ايستاده پير سيك

 دادگـاه  پوسـت  سـياه  رؤسـاي  معدود از يكي قبالً كه حالي در. نيامده بيرون دهانش از اي كلمه
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 مـي  همـراهيش  بـود،  قالبـدوزي  عاشق كه زنش رفت مي جا هر حاال گذشته، اين از. بود بخش

. بزنـد  تواند نمي حرف كه بسته زبان اين نگذاريد، محلش گفت مي تلخي اوقات با مدام و كرد

 حسـابدارها  تيـپ  ميشـال  قـول  به و رسيد مي نظر به عادي بسيار كه ديگري مرد طرفتر آن كمي

 بـه  شب دارد عادت بود شايع محله در. بود خانه راهي دست به بيسكوييت ي جعبه و كيف بود،

 پيچيد مي هم پشت را ها صندلي. كند جابجا را نشيمنش اتاق ي اثاثيه و اسباب ساعت نيم شب،

 كـرد  مـي  وانمود و گذاشت مي ديگري صندلي جلو آن و داد مي كوچه اتوبوس مثل ميانشان و

 ناچـار  بـه  خانواده افراد ي همه كه بود رؤيايي. رود مي بنگالدش به كه است اتوبوسي ي راننده

 آن از باشـد،  شـده  پـا  خـواب  از پنـداري  گذشت، مي كه ساعت نيم. جستند مي شركت آن در

 آناهيتـا  بعد لحظه چند. بود ها آدم ترين كننده خسته از اوقات ي بقيه در و آمد مي بيرون حالت

 ايـن  در ايـد،  شـده  قربـاني  كـه  نيسـتيد  تنها شما بگويد خواهد مي": افزود آميز حسادت لحني با

 ".زيادند غريب و عجيب هاي آدم دوروبرها

 خـود  و است اساطيري جنگي ميدان انگار كه كند صحبت خيابان از طوري داشت عادت ميشال

 درعـين  و ثبـت  مـأمور  ي فرشته ايستاده، چمچا زيرشيرواني اتاق ي پنجره كنار باال، آن كه -نيز

 هـاي  سفيدپوسـت  يعنـي  نـوين،  پانـدوراهاي  و مرشـدها  ي قصه چمچا. است مرگ ي الهه حال

. آموخـت  او از را "خودكفـايي " مـدافع  و بهـادر  بـزن  هاي پوست سياه و نژادي تبعيض طرفدار

 مهابهاراتا ي حماسه از مدرني اجراي بازيگران پنداري كه كرد مي تعريفشان تاب و آب با چنان

 جبهـه  هـواداران  جنـگ  ميدان آهن راه پل زير قبالً،. مهاواليت بگوييم باشد بهتر شايد يا. هستند

 هـر ": گفـت  اسـتهزا  بـه  ميشـال . بـود  سوسياليست كارگران حزب شجاع هاي راديكال و ملي ي

 هفتـه  تمـام  كردنشـان  روبـراه  كه ها خرابي و مانديم مي ما وقت آن و بود همين كارشان يكشنبه

 دروغ بـه  بعـد  و رسـيده  را تاشـان  سـه  حسـاب  پليس كه بود كوچه همان در ".گرفت مي را مان

 سـينگ  جاتينـدر  و بودند كشته را جاماييكايي اوليس گوشه، آن. بود كرده قلمدادشان گناهكار
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 نشـده  پـاك  قاليچـه  روي از خونش ي لكه هنوز -بودند كرده نيست به سر خانه قهوه در را مهتا

 حكومت و داد و عدل كشور اين در كه اين تكرار و كردن بحث و جر ناي ديگر كه چمچا. بود

 ".اسـت  تاچريسم اثرات ها اين": شد آناهيتا ي فزاينده خشم شاهد نداشت، را دارد وجود قانون

 كوچـك  كارهاي حاال. گيرد نمي در آنچناني هاي جنگ ديگر روزها اين": داد توضيح ميشال

 و شـوند  مـي  جمـع  حرامـزاده  سـفيد  تـا  شـش  پنج يعني نه؟ مگر. دارد رواج فرد به اهميت بي و

 در پوسـت  سـياه  بهادرهاي بزن ها شب ".كشند مي را يكي هربار. ماها كشتن به كنن مي شروع

 را خودمان هواي ديگر حاال": گفت صفيان ميشال. بودند دعوا ي آماده و زدند مي پرسه خيابان

 ".جلو بيايند گويند مي راست. داريم

 فهميـد  مي مامان اگه. آورد مي در را ها خانم اداي. كن نگاهش": گفت خشم با همچنان آناهيتا

 بـا  رفـت  نمـي  رو از كـه  آناهيتـا  امـا  "فهميـد؟  مي را چه" ،"گفت؟ مي چه كني مي كار چه كه

 روزهـاي  چطـوري  خـانم  دانـيم  مـي  ما دانيم؟ نمي ما اي كرده خيال": داد ادامه بلندتري صداي

 را خـودش  و كنـد  مـي  عـوض  را لباسـش  توالـت  تـو  و رود مي آنچناني جاهاي به صبح يكشنبه

 نمـي  كنـد  مـي  خيـال . دهد مي قر كي با داغ موم ديسكوي در روزها دانيم مي. كند مي درست

 را بزرگـه  خـواهر . افتـاده  اتفاقي چه بود رفته نبر را اسمش آقاي با كه رقصي پارتي آن در دانيم

 البتـه  و ".ميـرد  مـي  "جهـل " مـرض  از هـم  آخـرش ": زد را كـاري  ي ضـربه  وقـت  آن و ".برو

 كوتـاه  فـيلم  يـك  در كـه  بـود  ايـدز  بيماري منظورش بودند دريافته ميشال و چمچا كه همانطور

 ميـان  از كـه  شـد  مـي  ظـاهر  قبر هاي سنگ تصوير پرده بر. بود شده معرفي عنوان اين با تبليغاتي

 .بود شده نوشته "جهل" ي واژه ايدز، جاي به ها آن روي و آمدند مي بيرون دريا و خاك

 ضـربه  بود آمده دردش كه اين با آناهيتا ولي كشيد، را موهايش و كرد حمله خواهرش به ميشال

 آن. ام نكرده كوتاه غريب و عجيب هاي مدل به را موهايم من باشد هرچه": آورد وارد ديگري

 كردند ترك را اتاق اتفاق به وقت آن و ".است وضع خُل حتماً آيد مي خوشش مدل اين از كه

 شده مادرش پيرو ناگهان چگونه آناهيتا كه بود فكر اين در. گذاشتند باقي حيرت در را چمچا و
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 ميانشـان  زودي بـه  حتمـاً  كـه  گرفـت  نتيجـه  و. اسـت  پذيرفته بودن زن مورد در را او باورهاي و

 .شود مي بگومگو

 .زود هم خيلي. شد هم همينطور و

* 

 اسباب به. شد مي بيهوش كم كم و كرد مي سنگيني احساس شد مي تنها كه ها وقت بيشتر حاال

 آمـدن  از قبـل  هميشه كه ساكن هاي دقيقه اين در. باشد شده تمام كوكش كه ماند مي اي بازي

 هاي پدال حركت به كه رسيد مي گوش به ترسناك صداهاي بدنش از رسيد، مي پايان به كسي

 هـم  و كـرد  مـي  رشـد  كم كم مراحل اين در. ماند مي شيطاني هاي استخوان شكستن يا جهنمي

 شيرواني زير اتاق در را شيطان شود نمي. پيچيد مي محله در شاندار در سكونتش ي شايعه زمان،

 .نفهمد كسي داشت توقع و كرد پنهان

 نمـي  لـب  دانسـتند  مـي  كـه  هـايي  آن چـون ( نيسـت  معلـوم  بود، كرده درز بيرون به چگونه خبر

 سـنگيني  زيـر  موقتي هاي آدم ترسيد، مي هايش مشتري كاهش از صفيان ي خانواده -)گشودند

 از شـان  همـه  گذشـته  ايـن  از و بودند، داده دست از را عمل نيروي تدريجي شدن محو احساس

 و بـود  جاهـا  قبيـل  ايـن  بـه  ورود مشـتاق  هميشه كه پليسي هم آن ترسيدند، مي پليس سررسيدن

 هرچـه  -كنـد  لگد را ها آدم پاي و دست يا و بشكند را ها اسباب از بعضي تصادفاً داشت امكان

 ي كنيسـه  قـبالً  كـه  -مسجد در آخوندها. شد مي ظاهر محل مردم خواب در اكنون صلدين بود

 و -بـود  گرفتـه  را هـا  كالوينيسـت  كليسـاي  جاي خود ي نوبه به نيز آن و بود داهات زيگل ماچ

 كـه  سـياه  و زرد و قرمـز  ي لباده و افريقايي گرد كاله در صولت، كوه مرد سيمبا، اوهورو دكتر

 هـر  از بـيش  صفيان ميشال و بود كرده رهبري ها مريخي شوي عليه را آميزي موفقيت تظاهرات

 در هـم  آن زد، مـي  تـودهني  آزاد هـاي  زن بـه  كه چون داشت، نفرت او از ديگري پوست سياه
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 كوچكترين حالش به شاهد، همه آن جلوي جلسه، وسط بود، زده هم را ميشال خود مردم، انظار

 ايـن ": بـود  گفتـه  و داده نشـانش  چمچا به زيرشيرواني اتاق پنجره از روز يك. كرد نمي تفاوتي

 بكشـد،  مـرا  بـود  نزديـك . آيـد  برمي ازش كاري هر. است وضع خُل هاي حرامزاده آن از يكي

 "رابرتـز  سيلوسـتر " كـه  هـا  وقـت  آن مـن  آخـر . نيسـت  افريقـايي  او كه بودم گفته همه به چون

 نـه  اسـت،  اينجـادوگر . نشسـت  مـي  نيـوكراس  هـاي  نزديك. شناختمش مي كردند مي صدايش

 را خـوابش  هـا  شب ي همه اتوبوس، ي راننده همينطور و حنيف و جامپي و ميشال خود ".دكتر

 شـهر  بعد و شده زمان آخر پنداري كه شود مي ظاهر خيابان وسط از چنان ناگهان كه ديدند مي

 بـا  چمچـا  صـلدين  يعنـي  او، خـواب،  يـك  و هزار آن ي همه در و. كشد مي آتش به سراسر را

 مي آواز شيطاني و گرفته آور، ترس چنان صدايي با اش بسته عمامه هاي شاخ و آسا غول هيكل

 مـي  ظـاهر  سـريال  خوفناك شكل به رؤياها. داد تشخيص را شومش ي ترانه شد نمي كه خواند

 بـه  شـب  همينطـور  و شـد  مـي  آغاز بود، گرفته پايان پيش شب كه همانجايي از يك هر و شدند

 كـه  شـبي  از كـه  -بخش دادگاه سابق رئيس ،"ساكت مرد" حتي كه اين تا يافت، مي ادامه شب

 بدترين با و نهاده اش خرخره به كارد تهديدآميز وضعي به مستي، جوان هندي رستوران يك در

 و سـاكت  مـرد  آن بله -بود نياورده زبان بر اي كلمه بود، كرده تف غذايش روي ممكن، توهين

 كبـوتر  ماننـد  كـه  حـالي  در و نشست، تخت روي بر صاف برخاست، ناگهان شب نيمه آزار، بي

 و نمـود  مـي  بيگانـه  كه خواند آوازي بلند بانگ به و نهاد گوشش پشت دست كشيد، مي گردن

 .نهاد برجاي حيران را زنش

 كارهـا  بعضـي  روزهـا  ايـن  -آورد در سـر  جاهـا  خيلـي  از رؤياها شيطان تصوير كه نكشيد طولي

 والنـس  هـال  كـه  جمـاعتي  ميـان  در تنهـا  نـه  هـم  آن. يافـت  محبوبيت و -گرفته عجيبي سرعت

 گـوگردي  دشمن اين خواب ها شب پوستان رنگين غير كه حالي در. ناميد مي "پوست رنگين"

 اي قهـوه  و پوسـتان  سـياه . كند مي له ها پاشنه زير را منظرشان خوش هاي خانه كه ديدند مي را

 سـياه  مـرد  ايـن  ديگـر،  اسـت  معلـوم  خُـب  -مـرد  اين براي كه ديدند مي را خود ها شب پوستان
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 تـاريخِ  و طبقـاتي  سرنوشـت  اثـر  بـر  هرچند كه مردي. كشند مي هورا و زنند مي دست -پوست

  .بود نهاده پيش قدم و داده خود به تكاني باشد هرچه اما بود، شده كوله و كج قدري نژاديش

 فروشـان  عمده و كردند درز بيداري ساعات به زودي به ولي بودند، خصوصي امري ابتدا رؤياها

 و بردنـد  پي آن نيروي به پوستر و زمستاني هاي شرت تي سينه، سنجاق توليدكنندگان و آسيايي

 داخـل  و جـوان  دختـران  ي سـينه  روي: شـد  پيدا جا همه اش كله و سر ناگهان كه بود وقت آن

 كردنـد،  مـي  محافظـت  هـا  پـران  آجر شر از آهني ي شبكه با را ها شيشه كه هايي مغازه ويترين

 زندگي و نو دمي شيطان، با دوستي. بود شده مبدل هشدار نوعي و اعتراض نماد به. شد مي ديده

  كردند، مي سر الستيكي شاخ كاله خيابان در ها بچه ديگر حاال. بود قديمي آهنگي براي بخش

 هـاي  گلولـه  هـايش  شـاخك  سـر  بـر  كـه  را دار شـاخك  هاي كاله پيش سال چند كه همانطور

 داشتند دوست ها وقت آن كه چون گذاشتند، مي سر بر بود شده نصب سبز و صورتي كوچك

 قـدرت  نشـان  بـه  را مشـتش  كه حالي در شكل، بز مرد نماد. بياورند در را فضايي هاي آدم اداي

 مـي  خودي نيز شدند مي حمل سياسي تظاهرات در كه هايي علم روي بر كم كم بود كرده بلند

 و پوسـت  سـياه  جوانـان  ميان در "پرستي شيطان افزايش" به اشاره با منطقه پليس افسران. نماياند

 مبـارزه  بـراي  پرستي شيطان بازگشت اين از و كردند توصيف "بار اَسف تمايلي" را آن آسيايي

 هـا  كـي  جادوگرهـا  ديديد حاال گفتند مي. بردند سود محل مسؤولين ساير و چمچا پمال عليه بر

 خودشـان  از را تـو  يعني. اي شده مردم قهرمان ديگر تو چمچا،": گفت هيجانزده ميشال هستند؟

 كـه  شمرده مردود را آن تصوير و شيطان پيش ها مدت از چنان سفيدپوست ي جامعه. دانند مي

 حاال. ماست به متعلق كه بگوييم بلند صداي به و كنيم تصرف را آن راحت خيال با توانيم مي ما

 ".بكني كاري كه رسيده وقتش

 ".نبود اين هدفم اصالً خواستم، نمي را اين كه من. بيرون برو": زد فرياد صلدين
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 نمـي  جـا  اتـاق  اين در كم كم كه اي شده دراز آنقدر تو اصالً": داد جواب صدا همان با ميشال

 ".شد خواهد كوچك برايت اينجا ديگر وقت چند تا. گيري

 .رسيد مي اوج به داشت حوادث سير. گفت مي راست

* 

 هـم  باز ديشب": گفت آورد مي در را ها ترينيدادي ي لهجه اداي كه حالي در جانسون، حنيف

 شـاندار  ي كافـه  پيشخوان پشت نوبت به بنا كه صفيان آناهيتا ".كردند كاردي را پيرزن يك كه

 حـال  اسـت؟  زدن حـرف  طرز چه اين": غريد و كوبيد دنگي را نعلبكي فنجان بود، كار مشغول

 پرتـي  حـواس  بـا  جـامپي . نشست جامپي كنار و نگذاشت محلش حنيف ".زند مي هم به را آدم

 اسـت  چطـور  تـو  اوضاع": گفت و كوفت پشتش بر دستي حنيف "شده؟ چطور گفتي": پرسيد

 را لحـنش  جـامپي  چپ چپ نگاه ديدن با ولي ".شود مي منعقد دارد خون رود آن انگار برادر؟

 مـي  هـايي  پوسـت  سياه دنبال دارند گويا. افتاده ها زبان سر هايي حرف يك": افزود و داد تغيير

 در مـدركي  گفتند مي بود پوست سياه زن آن اگر حاال. روند مي گردش به ماشين با كه گردند

 ي لهجـه  بـه  كـه  حالي در و ".بوده نژادپرستي از ناشي قتل ي انگيزه بدهد نشان كه نيست دست

 رسد مي حدي به شهر اين در خشونت ها وقت بعضي راستش": افزود گشت، مي باز معموليش

 سـاعت  در اگـر . هست جا همه در خشونت. نيست پيره ننه قتل تنها مسأله. ترساند مي را آدم كه

 و لت يارو است ممكن بزني، تنه دستي به روزنامه مرد به تصادفاً شدي مترو سوار وقتي ازدحام،

 ".عزيـز  دوسـت  خـودت،  جملـه  از. خـورد  مـي  را خونشـان  خـون  مدام همه پنداري. كند پارت

 در حنيـف . رفـت  بيرون بگويد چيزي كه آن بي و خواست معذرت خاست، پا به ناگهان جامپي

 كـار  چـه  مـن  مگر": گفت و داد آناهيتا تحويل جذابي لبخند گشود، مي را بازوهايش كه حالي

 "كردم؟
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 خوشششـان  تـو  از مردم كه اي كرده فكر وقت هيچ حاال تا": داد جواب شيريني لبخند با آناهيتا

 "آيد؟ نمي

 معماي جواب گفتند ها بعضي زده، اي تازه جنايت به دست ها بزرگ مادر قاتل شد معلوم وقتي

 اسـرارآميز  و جديـد  مـذهب  در بايـد  را "صفت حيوان انسان" دست به پير، زنان فجيع هاي قتل

 هـر  از پـس  قاتـل . بود كرده نگران بسيار هم را مربوطه مقامات اين و كرد، جستجو پوستان سياه

 گـوش  به را ها ريه. داد مي قرار جسد اطراف در و كشيد مي بيرون را مقتول احشاي و امعا قتل،

 از بـازجويي  و دسـتگيري  كـه  بـود  آنجـا  از. كـرد  مـي  فـرو  دهـان  در را قلـب  يا آويخت مي ها

 در را پرسـتان  شـيطان  هـاي  سـلول " رفـت  مي تصور كه هايي مكان به پليس هجوم و ها"كاكا"

 روي به كسي هم بعدها و فهميد، نمي كس هيچ ابتدا در چند هر. گرفت شدت "داده جاي خود

 سفيدپوسـت،  تا گرفته پوست اي قهوه و سياه از همه، كه بود اين نمود رخ آنچه اما نياورد، خود

 از كـه  ديدنـد  مـي  موجـودي  را او يعنـي . پنداشـتند  مي واقعي را ها كابوس و رؤياها موجود آن

 در آسوده و راحت دارد و رسانده اينجا به را خودش بوده طور هر و مانده امان در مرزها نظارت

 قهرمـان  يـا  كثيـف  جـاني  متمـردين،  ي سـركرده  غيرقانوني، مهاجر. چرخد مي شهر هاي كوچه

 در مختلـف  شـايعات . پيوسـت  مـي  واقعيـت  به چمچا صلدين بود هرچه نژادي، تبعيض مخالفين

 روزنامـه  بـا  فيزيوتراپيسـت  يك مثالً. گفت مي خود ظن از را داستان هركس و بود پيچيده شهر

 چيزكـي  نباشـد  تـا  امـا . گرفـت  جدي را آن زياد شد نمي كه بود كرده اي مصاحبه يكشنبه هاي

 چيـزي  و شـد  خواهـد  بـرمال  واقعيـت  زود يـا  دير كه گفتند مي همه حاال و. چيزها نگويند مردم

 حاال گذشته، اين از. دربياورند را كار توي و ته و بياورند هجوم شاندار ي كافه به كه بود نمانده

 "كفر" و "سياه" هاي واژه ميان ي رابطه ي درباره و بودند شده قضيه قاطي هم ها كشيش ديگر

 .شد مي دراز و كرد مي رشد همچنان شيرواني زير اتاق در اما، چمچا صلدين. گفتند مي سخن

* 
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. پـذيرش  دگرگـوني  و متلـون  روح بـا  لوكرتيوس. داد مي ترجيح اُويد به را لوكرتيوس صلدين،

 نيـز  خـود  چشـم  بـه  كـه  آورد مـي  پديـد  انسان در تحوالتي چنان گاه زندگي تنگناهاي از گذار

 و وكيل زيني بيگاه و گاه. شده كنده تاريخ دل از كه است ديگري آدم پنداري. نمايد مي بيگانه

 التقاتي زيني: آورد مي ياد به نمود، مي كهكشان ديگر ي گوشه در اي سياره چون كه را، بمبئي

! انتخـاب  آزادي و اراده بـه  يقين. بود زيربنايشان كه يقيني و هايش ايده و بيني خوش با دورگه،

 خـراب  آدم سر روي چيز همه گذارد، نمي انتخاب جاي آدم براي كه زندگي جانم، زيني آخه

 انتخابي. شود مي نازل او بر چيزي هركس، شرايط بر بنا: نه! اتومبيل تصادف يك مثل. شود مي

 و رعـد  همچـون  يكباره، حالت بدترين در و كند، روندي با تغيير حالت بهترين در. ندارد وجود

 چيز جستجوي در او. شدن نو و تجديد. گويم مي را كامل دگرگوني و تغيير. نمايد مي رخ برق

 .آمد سرش بر آنچه است اين اما بود، ديگري

 جديـدش  خـود  در نـاگزير . بـار  خشـونت  احساسـات  همـه  ايـن  و نفرت و تلخي با همراه هم آن

 كريـه،  بوگنـدو،  صـدا،  و سـر  پـر : گشـت  مي مبدل بود اكنون كه آنچه به و انداخت مي پوست

 نوك با است قادر كه داد مي دست او به احساس اين و نيرومند و مضحك غريب، الجثه، عظيم

 از نيرويش خشم، و كرد مي رشد او در قدرت احساس. كند واژگون را كليسا ي مناره انگشتش

 .بود خشم

 چهـره  رؤياهايش در و ديد مي خواب هم او آخر. بيندازد كسي گردن به را تقصير خواست مي

 مـي  فـرا  روزي زودي بـه  امـا  محـو،  و آرام ارواح، سـان  به اي چهره گذشت، مي نزديك از اي

 .ناميد خواهي را آن كه رسيد

 .هستم كه همينم من. پذيرفت مي بايد

 .تسليم

* 
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 بـه  را خـود  شـتابان  جانسون حنيف كه ريخت هم به شبي شاندار مهمانسراي در راحتش زندگي

 بـه  كـه  شده شايع و اند كرده دستگر پيرزنان قتل جرم به را سيمبا اوهورو زد فرياد و رساند كافه

 را درهـا ": گفت صفيان به حنيف. برد خواهند هجوم هم آنجا به "سياه جادوي" كشف ي بهانه

 جـادويي  مراسـم  كـردن  برگـزار  بـه  را او بـود  ممكن ".است پيش در اي توفاني شب. كنيد قفل

 .بزنند غيره و اموال توقيف و خشونت به دست عادت طبق وقت آن و كنند متهم

 مـي  هـا  آن روي تـأثيري  چـه  خبـر  ايـن  شنيدن دانست مي خوب. بود ايستاده كافه وسط حنيف

 گوشـش  تـوي  محكمـي  سـيلي  نيـرو  تمـام  با و رساند او به را خود هند وقتي كه بود اين گذارد،

 هـوا  بـي  ي ضربه شدت واقع در. شد زمين نقش بيهوش و نداشت آمادگي وجه هيچ به خواباند،

 بـه  آب ليـواني  جـامپي . بـود  تعجـب  فـرط  از كـردنش  غـش  بلكـه  بـود،  نكـرده  اوت ناك را او

 كار اما بود، گرفته ياد سينمايي هاي فيلم از را ژست اين. آورد هوش به را او و ريخت صورتش

 هـاي  روبـان . كـرد  مي پرت خيابان به پنجره از را دخترش وسايل داشت هند. بود گذشته كار از

 روز پنـداري  بودنـد،  درآمـده  رقـص  بـه  هوا در قانوني مدارك سرخ هاي روبان و تحرير ماشين

 تـاب  را خـود  شـيطاني  حسـادت  توانسـت  نمـي  ديگر كه صفيان آناهيتا روز، آن در. است جشن

 پـرده  هنـد  نـزد  ديـد،  مـي  را شـدن  سياسـتمدار  خـواب  كه وكيل، اين با ميشال روابط از بياورد،

 از يكبـاره  هـا  سـال  آن ي همـه  تحقيـر . نبـود  جلـودارش  شـمر  ديگـر  كـه  شد همان. بود برداشته

 غريبـه  هـاي  آدم و جهـود  از پـر  كه شده خراب اين در كه نبود بس انگار. بود جوشيده درونش

 سسـت  مرد اين شوهرش، كه نبود بس شد، مي دانسته برابر ها كاكاسياه با و شده ماندگار است،

 كنـد،  رفتـار  مـؤمن  هـاي  آدم مثـل  خانه در توانست نمي ولي بود، رفته حج به اگرچه كه عنصر

 و كـرد  حمله ميشال به آشپزخانه كارد با ناگهان. بود شده قوز باال قوز هم دختره اين ديگر حاال

 بـود،  خـودش  از دفاع فقط منظور البته. كرد ايستادگي دردآور هاي ضربه آوردن وارد با دختره

 بـه  كـه  حنيـف . شـد  مـي  مبـدل  مادركشـي  به و كرد مي پيدا بيخ قضيه صورت اين غير در چون
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 اوضـاع . ريخـت  مـي  اشـك  و داد مـي  تكـان  عاجزانه را هايش دست صفيان حاجي آمد، هوش

 بـراي  كـه  مكـه  بـه  سفر چرا نبود معلوم. دادند نمي پناهش هم دانش و علم ديگر كه بود طوري

 حنيـف  بـرو ": گفت. بود آورده همراه به لعنت او براي آورد، مي بركت و خير ها مسلمان بيشتر

 بسـته  را دهانم حاال تا": كشيد داد. زد مي را حرفش اول بايد حنيف اما ".برو اينجا از زود جان،

 هسـتيد  هايي همان اما داريد، تشريف مؤمن خيلي كنيد مي خيال شماها. است كافي ديگر بودم،

 حاجي شد معلوم تازه ".گذاريد مي پول روي پول و بريد مي استفاده نژادانتان هم بدبختي از كه

 هنـد . نـدارد  خبـر  كنـد،  مي حساب مسافرها پاي چقدر اين از و زنش كتاب و حساب از صفيان

. كننـد  يـاد  را مقدسـين  ي همه بود كرده مجبورشان و واداشته سكوت به دادن قسم با را دخترها

 آن و كنـد  مـي  پيـدا  ها پول دادن پس براي راهي حتماً ببرد بو صفيان اگر كه دانست مي خوب

 بـه  خلقـيش  خـوش  بـا  كـه  صـفيان  پس آن از و بپوسند بدبختي و فقر شدت از بايد همگي وقت

 جمع به شروع ناچار ميشال. داد مي دست از را زندگي به عشق بخشيد، مي روح شاندار ي كافه

 جلـوي  راحـت  را خانوادگي و خصوصي مسايل ي همه. داشت قباحت. كرد كافه كردن جور و

 آخـرين  هرچنـد  -اسـت  مبتـذل  هـاي  رمـان  ايـن  از پنـداري . ريختنـد  مي بيرون ها مشتري چشم

. بـود  رفتن حال در جنباند، مي را پيرش پاهاي تمام سرعت با و بود خورده را چايش كه مشتري

 جلـويم  گـويي  مي راست. رفتم من": گفت بلند صداي به و ريخت ساك در را وسايلش ميشال

 ".نمانده بيشتر هم روز پانزده تازه. بگير را

 تازه. گذاشت مي تنهايش و كرد مي تركش هميشه براي شايد كه ديد مي را بزرگش دختر هند

 شـوهر  بـه . دهـد  مـي  اي مزه چه اش خانه سقف زير تاريكي ي شاهزاده به دادن پناه بود فهميده

 دلبازي و دست و قلبي خوش شدت از كه بفهمد و بدهد گوش هايش حرف به كه كرد التماس

 انداختنـد،  مـي  بيـرون  را چمچا يعني شيطان، اين بود كافي. بوده نشانده سياه روز به را شان همه

 هنـوز  امـا . كردنـد  مـي  را زندگيشـان  شـادماني  بـا  و گشـت  برمي اول حال به چيز همه وقت آن

 آمـدن  پـايين  صـداي  و گذاشت لرزيدن بناي سرشان باالي سقف كه بود نكرده تمام را حرفش
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 چنـان  صـدايي  بـا  امـا  -خوانـد  مـي  آواز ظاهراً كه موجودي -رسيد گوش به ها پله از موجودي

 .فهميد را اش ترانه از اي كلمه شد نمي كه آور چندش

 و. رفـت  مـي  بـاال  جانسـون  حنيـف  دسـت  در دست. رفت استقبالش به ها پله از ميشال سر، آخر

 متـر  دو از قـدش  كـه  بـود  كـرده  رشد چنان چمچا. پاييد مي را ها آن پايين از خيانتكار آناهيتاي

 و زرد، دود چپ سوراخ از زد، مي بيرون دود رنگ دو دماغش هاي سوراخ از. كرد مي تجاوز

 شـده  بلنـد  و پرپشـت  بنـدش  موهـايش . نبود تنش به هم لباسي ديگر. سياه دود راست سوراخ از

 هـاي  آدم و بـود  روشـن  سـرخ  هـايش  مردمـك  رنـگ  داد، مي تكان آلود غضب را دمش بود،

 اما. گفتند مي پال و پرت پريشاني شدت از همه كه بود ترسانده چنان را مسافرخانه ساكن موقتي

 بـروي؟  بيـرون  اينجـا  از تواني مي كني مي فكر": پرسيد. بلرزد بادها اين از كه نبود بيدي ميشال

 بـه  كـرد،  درنگ چمچا "بايستي؟ بيرون دقيقه پنج تواني مي قيافه و ريخت اين با اي كرده خيال

: داد جـواب  و انـداخت  باال شانه افتاد، اش شده راست آلت به چشمش انداخت، نگاهي خودش

 زده برق و رعد و فشاني آتش صداي آن با اما بود، ميشال از جمله اين ".بخورد تكان بايد آدم"

 ".گردم مي كسي دنبال به": گفت ادامه در چمچا. باشد ميشال به متعلق آمد نمي نظر به

 ".كنيم مي پيدا را راهش هم با كن صبر. نيست آمدن پايين وقت حاال": داد جواب ميشال

* 

 مايـل  يك شاندار با كه اينجا در است، پيچيده كوچه در موسيقي صداي كه شهر از نقطه اين در

 شـب  ايـن  در بياييـد  شود؟ مي پيدا چيزهايي چه گويند، مي داغ موم كلوپ آن به و دارد فاصله

 مـي  قر روند مي كه هم راه چندتاشان -كنيم تعقيب را ها بعضي است، پنهان آن در ماه كه سياه

 را خودشان ديگران دارند، برمي گام تند تند و است جوشان پايشان زير پنداري ها بعضي دهند،

 جمـع  محلـه  كنـار  و گوشـه  از همـه  اما اند، خجالتي ها بعضي مانند، مي سايه به و كنند مي قايم
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 چـه  تـو  آن مگـر . ببرنـد  پناه زمين زير به و بشوند وارد نشان بي در اين از مرتبه يك كه اند شده

 مي را خود ديگران با همراه يا تنها كه هايي بدن ماتيك، و پودر نوشيدني، نورافكن، است؟ خبر

 در كـه  تيـره  هـاي  هيكـل  ايـن  پـس  ببيـنم،  بگـو  امـا . امكاناتنـد  دنبال به و لرزانند مي و چرخانند

 هـايي  ايـن  هسـتند؟  هـا  كي خورند مي چشم به ديسكوتك چراغ برق و برق و پرزرق چشمك

 باسـن  كـه  هـايي  ايـن  يا و زده خشكشان مختلف هاي حالت در شوريده رقصندگان ميان در كه

. گـويم  مـي  را خورنـد  نمي تكان اصالً انگار اما رقصند، مي مدرن هندي سبك به و جنبانند مي

 است، ژيگولوها آن از ".داغه داغ داغ، موم ها، اومدين حال سرِ خوب": گويد مي داخلي مدير

 يـك . نـدارد  نظيـر  واقعاً كرده، تنظيم موسيقي ريتم با را ها نورافكن كه زن جفتك واالي پينك

 بيماري به مبتال. است صورتي به مايل سفيد ديدگانش سفيدي و موها و دارد قد سانت نود و متر

 آميـز  نخـوت  بينيش دهد، مي هنديش تبار از خبر بروبرگرد بي اش چهره  اجزاي. است آلبينيسم

 ميـان  از انگـار  كـه  اسـت  اي چهره خالصه. است گشاد نسبتا دهانش و باريك هايش لب است،

 سـفيد،  پوسـت  اي قهوه نديده، را هندوستان هرگز كه اي هندي. شده بريده نامه حمزه صفحات

 .است ستاره يك ما واالي پينك

. انـد  ايسـتاده  جـوان  رقصندگان چرخان و جنبان هاي بدن ميان در حركت بي هاي هيكل هم باز

 هـاي  شخصيت كي؟ ي مجمسه. همين. مومي هاي مجمسه است، معلوم خُب هستند؟ چه ها اين

 از نايتينگـل  فلـورانس  ماننـد  كريمـه  هاي جنگ در كه است سيكل مري اين. كن نگاه. تاريخي

 نگـاه  را آنجـا . نرسـيد  شـهرت  بـه  او مثل بود پوست سياه چون اما. بود كرده پرستاري ها زخمي

 امـا  ببرد، باال را مقامش داشت خيال ويكتوريا ي ملكه كه است منشي آقاي عبدالكريم اين. كن

 بـدن  بـا  و حاضـرند  اينجـا  در همگي. زدند برايش توانستند تا و شدند مانع نژادپرستش مشاورين

 ايستاده چپ سمت سوروس سپتميوس پوست سياه دلقك: رقصند مي حركت بي موميشان هاي

 بـه  كـه  افريقـايي  ي شـاهزاده  گرونيوسا، ايكواسا. رقصد مي جونز گريس با پنجم ژرژ سلماني و

. رقصـد  مـي  بـود  بـرده  پـدرش  كـه  سـانچو  ايگنـاتيوس  بـا  رفـت،  فـروش  بـه  پارچه متر دو بهاي
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. شـد  منتشـر  انگلسـتان  در ١٧٨٢ سـال  در كتـابش  كـه  بـود  افريقايي ي نويسنده اولين ايگناتيوس

 پينـك  و چرخنـد  مي سكون در كنوني رقصندگان پوست و گوشت و اجداد گذشته، مهاجرين

 -از همش -رنجم مي من آخه": خواند مي موسيقي ريتم با و كند مي سرايي ياوه سن روي واال

 را اسرار خوام مي من -نيستيم ملّت اين جزء -ما انگار -كنايه گوشه همش -گن مي بد مهاجرها

 ي گوشـه  در و ".داديـم  خـراج  -مـا  هميشـه  -ها رمي دوران از -چطور ما -كه بگم -كنم فاش

 وسـط  از. زنـد  مـي  ذوق توي سبز نور زير روزان سيه و بدكاران مومي هاي مجسمه ستون ديگر

 هم با همه ها مشتري. شود مي مبدل واژه يك به رفته رفته كه رسد مي گوش به اي زمزمه سالن

 ".آب كنيم، مي آب كنيم، مي آب": خوانند مي

 ميـان  مـرداش  حـاال  -كردنه آب وقت حاال": كند مي شروع و گيرد مي را جمله اين واال پينك

 مـي  جمعيت سوي به گشاده بازوهاي با وقت آن".كنيم روشن را جهنم آتش خواهيم مي -جلو

 كـدام  كنيد؟ مي آب را كدامشان": پرسد مي دهد مي قر موسيقي ريتم با كه حالي در و چرخد

 مي مسابقه ديگري هواداران با يكي طرفداران و "بريد؟ مي نام را نفر چند ببينيد؟ خواهيد مي را

 واال پينـك . كننـد  مـي  تكـرار  را نـام  يـك  همگي و رسند مي توافق به ديگر بار كه اين تا دهند،

 هـاي  شـلوارك  كـه  دختر دو و رود مي كنار سرش پشت ي پرده و كوبد مي هم به را ها دست

 دارد، چـرخ  زيـرش  كه را آوري ترس اتاقك اند، پوشيده پيراهن زير و درخشان رنگ صورتي

 روشـن  چـراغش  و دارد اي شيشـه  دري. است تلفن باجه شبيه اتاقك. دهند مي هل سن سوي به

 هـاي  مشـتري . كنـد  مـي  تكمـيلش  داغ صـندلي  يك و است ويو مايكرو فر عين خالصه -است

 االن. شد درست حاال": زند مي داد واال پينك. اند گذاشته جهنم ي آشپزخانه را اسمش كلوپ

 ".شيم مي داغ داغ

 شـده،  نوشـته  رويـش  منفـور  هـاي  شخصـيت  اسامي كه را تابلويي اول پوش شلوارك دخترهاي

 فـاش  حقايق بود قرار اگر كه هماني بله،. روند مي منتخب قرباني سوي به بعد و كنند مي برانداز
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. شـد  مـي  انتخاب بار سه اي هفته كم دست يعني رسيد، مي فينال ي مرحله به بقيه از پيش شود،

 فرياد جمعيت. است خودش بله. رنگ آبي دامن و كت مرواريد، ي گوشواره فرخورده، موهاي

 مي داغ صندلي روي را مترسك -عروسك ".بسوز بسوز، بسوز، مگي، مگي، مگي،": كشد مي

 قشـنگ  چـه  آخيش،... و زند مي را سوييچ واال پينك. بندند مي را مخصوص كمربند و گذارند

 چيـزي  داغ مـوم  مشتي جز وقت آن و شود مي دوال ريزد، مي فرو درون از انگار شود، مي آب

 مـي  واال پينـك . شـد  تمـام  گويـد  مـي  لب زير و كشد مي آهي رضايت سر از جماعت و نيست

 .رسد مي گوش به ديگر بار موسيقي صداي و ".زنيم مي آتشش دفعه اين": گويد

* 

 بـه  استيشـن  پشـت  از تـاريكي  حجـاب  زيـر  در كـه  ديد را موجود آن جي، دي واال پينك وقتي

 قهرمـان  بـودن  واقعـي  از حـال  عين در ولي. گرفت را گريبانش وحشت دارد، برمي گام سويش

 دم بيايـد  استيشن با بودند خواسته او از ميشال و حنيف دوستانش،. بود زده ذوق رؤياهايش دلير

 و بـود  ايستاده برق چراغ تير زير و شد پياده رسيد، كه اين محض به اما. شاندار ي كافه پشتي درِ

 هرچـه  و بـود  ايستاده همانطور ساعتي نيم. لرزيد مي ديك ديك نبود، سرد چندان هوا كه اين با

 اش آينـده  فكر به بايد ما. دارد احتياج منزل يك به او آخه كه كردند مي اصرار حنيف و ميشال

 را سـوييچ  و رفـت  استيشـن  سوي به انداخت، باال شانه سر آخر. خورد نمي جم جايش از باشيم،

 كـه  گرفت جاي صلدين نزد اتومبيل، عقب ميشال و نشست پيشش جلو صندلي روي حنيف. زد

 .نبود پيدا هيكلش

 پينـك . بود صبح چهار ساعت خواباندند، بود خالي اينك كه كلوپ در را چمچا وقتي سرانجام

 ي كيسـه  چنـد  عقبـي  اتـاق  از -شـناخت  نمـي  سوسانكر، اش، واقعي نام به را او كس هيچ -واال

 بـاكي  آن از ميشـال  دوسـتش  كـه  وحشـتناك  موجـود  آن بـه  جانسون حنيف. بود آورده خواب

 كـن  سـعي ": داد ادامـه  باشد جدي لحنش كوشيد مي كه حالي در و گفت خير به شب نداشت،

 امـا  ".رود مـي  فراتـر  شخصـي  نيازهـاي  از مسـأله . است چقدر ما براي كارت اين اهميت بفهمي
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 طـوري  به داد، مي بيرون سياه و زرد دود دماغش از و كرد مي خروپف فقط شده مسخ صلدين

 شـد،  تنهـا  مـومي  هـاي  مجسـمه  با كه همين چمچا. بكشد كنار را خودش شد مجبور حنيف كه

 بي آقاي. كند متمركز بود گرفته شكل ذهنش در تازه كه اي چهره روي بر را افكارش توانست

 خـدايان  نقـش  بـازيگر  آن. تراويد مي نوراني اي هاله سرش پشت در اي نقطه از كه همان نظير،

 و بخشـيدند  مـي  را گناهـانش  هميشه ديگران كه هماني. كشيد مي آب از را گليمش هميشه كه

 خواب در صلدين كه اي چهره. رفتند مي اش صدقه قربان و شدند مي عاشقش وار ديوانه ها زن

 رفتـه  مقـرّب  ملـك  جلد به كه همان. فرشته جبرئيل جناب. جست مي را آن واقعي شكل هايش

 . نبود شيطان حضرت برگردان عكس جز چيزي سرشتش اما بود

 مقـرّب  ملـك  جبرئيل، ي يقه. است معلوم خُب بگيرد؟ بايد را كي يقي ميانه اين در شيطان پس

 .را

 زد، بيـرون  پوسـتش  منافـذ  از غليظـي  دود و گشـود  را چشـمانش  خـواب  ي كيسه درون موجود

 رخسـار  و عقـابي  بينـي  بـا  جبرئيـل  ي چهـره . نداشتند بيشتر چهره يك مومي هاي مجسمه اينك

 و عميـق  نفـس  و نماياند را هايش دندان خشمگين موجود. اش شيطاني جذاب ي قيافه و كشيده

 لبـاس  بجـز  كـه  طـوري  بـه  كـرد،  آب را مـومي  هـاي  مجسمه تمام هرمش كه داد بيرون بدبويي

 دشـمن  بـه  كـرد  بنـا  و داد تكيـه  پشـتي  به رضايت با وقت آن. نماند باقي ها آن از چيزي هايشان

 .انديشيدن

 و كشـش  حـال  عـين  در فشـار،  از ناشي حسي. داد دست او به ناپذيري توضيح و غريب احساس

 حتـي  كس، هيچ كه كشيد اي كركننده هاي زوزه چنان و پيچيد درونش عجيبي درد زدن، پس

 پـايين  جرأت بود، مانده كلوپ باالي ي طبقه در واال پينك آپارتمان در حنيف همراه كه ميشال

 به رقص پيست روي موجود و يافت مي شدت و ژرفا درد. نيافت خود در را جو و پرس و رفتن
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 بـه  بينوا مرد و كرد فروكش رفته رفته كه اين تا زد مي ضجه اَسفناكي وضع به و پيچيد مي خود

 .رفت خواب

 در را غريبـي  ويراني شدند، كلوپ سالن وارد واال پينك و حنيف ميشال، وقتي بعد، ساعت چند

 هـاي  مجسـمه  ي همـه  و شكسـته  هـا  صـندلي  شده، واژگون كنار و گوشه در ميزها يافتند، آنجا

 هاي خرابي ميان در و بودند شده آب كره مانند -بدها ي مجسمه و ها خوب ي مجسمه -مومي

 شـد،  نمـي  ديده زد مي بيرون جهنم نفس دماغش از كه شاخدار و اي اسطوره موجود آن ديگر

 شـكل  بـه  انگـار . بود چمچا صلدين آقاي همان بود رفته خواب به كودكان چون كه مردي بلكه

 طبيعـي  ي اندازه به و بود ها آدم ي همه مثل ظاهرش بود، برهنه كه اين با و بود برگشته اصليش

 بازگشته ها آدم ميان به ديگر بار چمچا بگيرند نتيجه كه اين جز نداشتند اي چاره و بود درآمده

 .بود كرده دگرگونش عظيم نفرت آن انفجار بله،. است

 .گشود زد مي سرخي به سفيديشان و بودند كمرنگ هنوز كه را چشمانش هنگام اين در

 

  

٢ 

 

 آن ششـم،  اردوي غـرب  در را يـخ  شهر آمد، مي فرود اوِرِست ي قله از كُن لويا اله كه هنگامي

: انديشـيد . درخشـيد  مي آفتاب نور در چوآيو جبال سلسله زير كه ديد ها سنگ تخته نوار سوي

 شهري كالن بلكه نبود، جادوانگي سرسبز ي دره ديد مي آنچه اما ".است ال شانگري حتماً اين"

 داد مـي  هشـدار  كـه  بمپـا  شرپا صداي. يخ آساي غول و تيز و باريك هاي سوزن از متشكل بود

 نگريسـت،  سـو  آن بـه  دوباره كه همين اما. گسيخت را افكارش ي رشته كند، جمع را حواسش

 آن ظهـور  بودنـد،  هزارپـايي  هفت و بيست ارتفاع در همچنان كه اين با. نبود اثري شهر از ديگر



)                   آواي بوف (                                                      آيات شيطاني                                                                           

              

      381  
avayebuf.wordpress.com/ 

 را بيزواتـر  ي محله در پدرش ي مطالعه اتاق و برده گذشته در ديگر مكاني به را او ناممكن شهر

 مخمل هاي پرده و رنگ تيره چوب از قديمي صندلي و ميز كه اتاقي همان. بود آورده يادش به

 در پيكابيـا،  حـال  شـرح  ي نويسـنده  و هنـر  تـاريخ  كارشـناس  كُـن،  اُتو پدرش، و داشت سنگين

 دروغـي  خطرنـاكترين " از نداشت، بيشتر سال چهارده الي كه هنگامي اش، زندگي سال آخرين

 ي ايـده  جـز  چيزي دروغ اين پدر نظر به. بود گفته سخن "دهند مي خوردمان به زندگي در كه

 در و زيبـاترين  ايـن  امور هاي پايه كه بقبوالند خودش به كند سعي كس هر": نبود "هماهنگي"

 شـود،  مـي  يافت زمين ي كُره روي بر آنچه و است استوار هماهنگي بر سياره شرترين حال عين

 كـن  تلفـن  بـرو  فـوري  افتند، مي جا هم در آخر دست كه است شده تشكيل همسازي عوامل از

 سيارات به گيري نتيجه اين از پيش گويا كه حالي در وقت آن ".ببرند دارالمجانين به را او بيايند

 از هرگـز  را ايـن . است تضاد از پر دنيا": بود داده ادامه كنان نصيحت است، زده سري هم ديگر

 در كـه  حـالي  در و كننـد  مـي  زنـدگي  زمان هم همه قديسين و ها نازي اشباح، اينجا در. نبر ياد

 ايـن  از دنيـايي . كشـد  مـي  را انتظارت جهنم راه پايان در رسي، مي خوشبختي اوج به اي گوشه

 حيـرت  بـه  را اُتـو  توانسـت  نمـي  دنيـا  بـام  بر يخ شهر كالن وجود حتي ".ندارد وجود تر وحشي

 هـاي  ارودگـاه  ي بازمانـده  و لهستاني مهاجران از الي، مادر آليسيا، همسرش مانند كُن اُتو. آورد

. بـود  نيامـده  زبـان  بر هرگز الي كودكي دوران سراسر در آن نام كه اردوگاهي. بود جنگ زمان

 هرگز جايي همچين انگار كه كند رفتار طوري خواست مي": بود گفته دخترش به بعدها آليسيا

 مـردي  بهتـرين  او": بـود  خوبي مرد اما نبود، بين واقع جهات بسياري از اُتو ".است نداشته وجود

 مـي  درونـش  از گـويي  كـه  داشـت  لـب  بـر  لبخندي گفتگو هنگام ".ام ديده زندگي در كه بود

 از هميشه بود زنده وقتي اگرچه كرد، مي مدارا او با خاطرات عالم در بود طور هر آليسيا. تراويد

 از نفــرت مــثالً. زد مـي  هــم بــه را آدم دل رفتـارش  بــا گهگــاه. بـود  برنيامــده تحملــش ي عهـده 

 در جملـه  از شـد،  مـي  خجالـت  باعـث  افـراطيش  رفتـار  گاه كه بود رسانده جايي به را كمونيسم

: گفـت  مـي . بگيرند جشن را آن داشت اصرار بودند يهودي همگي كه اين با. كريسمس مراسم
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 و ".اسـت  مـا  ميزبـان  ملّت به احترام ي مثابه به آن آوردن جا به و است انگليسي رسم يك اين"

 مهمـان  كنار در كه همينطور. كرد مي خراب را چيز همه حركت يك با) زنش نظر به( وقت آن

 مـي  كنيـاك  كريسـمس  درخـت  هـاي  چـراغ  نـور  زيـر  و بودنـد  نشسـته  شـومينه  آتش جلوي ها

 مـي  داد شـد،  مـي  بلند آورد، مي در را ها چيني ي لهجه اداي كه حالي در مرتبه يك نوشيدند،

 بدهيد، هديه همديگر به نيست الزم. هستم مائو خود من! كشتمش من! مرده بابانوئل": كه كشيد

 صـحنه  ايـن  آوردن يـاد  بـه  بـا  اوِرِسـت  كـوه  بـاالي  كـن  الي ي برفزَده ي چهره "!هي هي، هي،

 .مادرش ي چهره مثل درست. شد منقبض

 هـاي  عرصـه  و عناصـر  ناپـذيري  سـازش  پـايي،  ٢٧٦٠٠ ارتفـاع  در چهـارم،  اردوگاه چادر درون

 در بعـدها . نمـود  مي محتوا بي و مبتذل رسيد، مي نظر به پدر كالم جان گاه كه اي ايده زندگي،

 جبرئيـل  بـه  بـود  شـده  تـزيين  هيماليا شكل به سفيد ابريشمي ي پارچه با آن پشتي كه تختخوابي

 مـي  احسـاس  آيـي  مـي  پايين وقتي. برد مي سكوت دنياي به را انسان اوِرِست": بود گفته فرشته

 نـدايي  ماننـد  هيچ اين سپس و. هيچ. باشد داشته را گفتن ارزش كه نيست چيز هيچ دنيا در كني

 دنيـا  يـورش  درنـگ  بـي  و پـذيرد  نمي دوام كه بودن، -نه. گيرد مي ميان در را وجودت دروني

 چشـم  دارد مـي  وا سـكوت  بـه  را انسـان  آنچه گمانم به. شود مي حاكم خيالت بر اقيانوس چون

 دارد اي فاصـله  چنين كمال با گفتارم و انديشه كه من گويي مي خود با. است مطلق كمال انداز

. اي كـرده  خيانـت  اسـت  رفته تو بر آنچه به بگشايي، دهان چنانچه گويي بگويم، سخن بايد چرا

 و هـا  سازش به ناچاري هست كه آنچه ي ادامه براي كه پذيري مي و پايد نمي دير حس اين اما

 رختخـواب  در بودند هم با كه اي هفته نخستين اوقات بيشتر ".دهي در تن بسته درهاي پذيرفتن

 مـي  عشـق  بـار  هفـت  شـش  روزي: نمود مي ناپذير پايان ديگري براي يك هر اشتهاي. گذشت

 درست دهانت، توي ژامبون تكه آن با تو. گشودي من روي به را درها تو": گفت الي. ورزيدند

 ادامـه  و ".بخـوانم  را افكارت توانم مي كردم مي احساس. زدي مي حرف من با كه بود اين مثل

 آنچه و خواندم را افكارت": گفت مي راست: داد تكان را سرش جبرئيل "نه؟ توانستم، و": داد
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: بينگـو  وقـت،  آن و. گفـتم  راحت خيلي": افزود شگفتي با و ".شنيدي زبانم از گفتم مي بايد را

 ".بود كالم نخست عشق،

 گريـز . نگريسـت  مـي  قـدري  و قضـا  ديـدي  بـا  الـي  زندگي دراماتيك دگرگوني اين به مادرش

 بودنـد،  رفتـه  بلوم چپل وايت رستوران به ناهار براي وقتي. گويم مي را مرگ چنگال از معشوق

 از چـه  دادي مـن  بـه  را خبـرش  وقتـي  بگـويم  بگذار": بود گفته خوردند مي سوپ كه حالي در

 تجربـه  را آن بايد الي بيچاره و رسيده هوس و عشق دوران كه واي گفتم خود با گذشت، ذهنم

 بلنـد  بـود  زني. كند كنترل درست را احساساتش كه بود اين آليسيا استراتژي ".الي طفلك. كند

 اهـل  وقـت  هـيچ  من": گفت مي خودش كه همانطور ولي. انگيز شهوت دهان و پر هيكل با قد،

 و گفتـه  سـخن  جنسـي  امور در خود انفعال از صادقانه الي با ".ام نبوده صدا و سر و هوي و هاي

 و داشـت  تمايل هوس اعالي حد به او. بود ديگري طور بگويم، چطور اُتو،": كه بود كرده فاش

 ريـزه،  شـوهر  بـود  بـرده  پـي  كـه  زمـاني  ".شد مي ناراحت خيلي ديد نمي من در تحريكي وقتي

: بـود  يافته تسكين دارد، نشر و حشر توپر، و بلند يعني خودش، تيپ هم زنان با عصبيش و كچل

 بلنـد  صـداي  بـا  و كردند مي خواست مي كاري هر و بودند هم حشري ها آن كه تفاوت اين با"

 مـي  فكـر . كردند مي تظاهر بخواهد دلت تا و كرد مي تحريكش بيشتر كه زدند مي هايي حرف

 باشد هرچه. پولش كيف به نسبت هم شايد دادند، مي نشان واكنش ذوقش و شوق به نسبت كنم

 ".داد مي گرانقيمتي هداياي ها آن به و بود سنتي مردي اُتو

 درخشـان  اي آينـده  بـرايش  خيـال  عـالم  در و ناميد مي "گرانبهايم مرواريد" را كن لويا اَله اُتو،

 هفتـه  سه. ديد مي افتخار و شهرت در غرق پيانو، نوازي تك مانند اي حرفه در را او. بود ساخته

 پيكابيـا،  بـه  مربـوط  تحقيقـات  و بـزرگ  نويسـندگان  آثـار  مطالعـه،  اتاق همان در مرگش از قبل

 و رامبرانـد  سـزان،  گفـت  مـي  و كـرد  مـي  نگهداري نيز را اي شده خشك ميمون كه همانجايي

 و ابـزار  عـالوه  بـه  بودنـد،  داده قـرار  مـدل  را آن ابتدا مشهورشان هاي پرتره طراحي براي رنوآر
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 وارد الكتريكـي  كوچـك  هـاي  شوك كه جنسي تحريك براي ابزاري جمله از مختلف، آالت

 در بلـه،  شـد،  مـي  يافـت  آن در هـم  ژاري ي نوشـته  شاه، ابو كتاب چاپ نخستين نيز و كرد مي

 النـا  درنيامـده،  آب از خواست مي دلم كه آنطور خواهرت راستش": بود گفته الي به اتاق همان

 كـرد،  مي تلفظ النا انگليسي ي شيوه به را يلنا لهستاني نام او ".كند مي كار مغزش جاي به دلش

. بـود  كـرده  تبـديل  كُـن  بـه  كهن از را خود خانوادگي نام و ناميد مي الي را لويا اَله كه همانطور

آثـار  بـه  و خوانـد  نمـي  لهسـتاني  ادبيـات . داد مـي  آزارش بـود  گذشـته  به مربوط هرچه پژواك 

 زبـان  او نظـر  از. نداشـت  تـوجهي  بـارانزوك  ماننـد  جوانترها و ميلوز هربرت، چون نويسندگاني

 را خـودم  حـاال  من": گفت مي غرور با شرقيش اروپاي غليظ ي لهجه با اما. بود تاريخ ي آلوده

 حرفـي  كـم  آدم كـه  ايـن  بـا  ".آيد نمي خوشم تاش پيش تاش پيش از و دانم مي انگليسي يك

 نمـي  نظـر  بـه  ناراضـي  چنـدان  باشد انگليسي هاي زاده نجيب بدل ي نسخه كه اين از ظاهراً بود،

 مـي  خـوب  اُتـو  كـه  آمـد  مـي  نظـر  بـه  چنـين  گذشت، مي زمان آن از ها مدت كه اكنون. رسيد

 گشـود  نمـي  را مطالعه اتاق سنگين هاي پرده هرگز رو اين از شايد و نيست بيش مقلدي دانست

 خيابـان  جـاي  بـه  و ببينـد  عيانتر خارج دنياي در يافت، مي خود درون در كه را تضادي مبادا كه

 .كند مشاهده را هيواليي خياليش مسكوي

 قـاطي  مـردم  ي بقيه با بايد آدم بود معتقد": گفت كشيد، مي را اصلي غذاي كه حالي در آليسيا

 كـه  اينجـا . نـدارد  لزومـي  كـار  اين اتو، گفتم كرد، مي عوض را هايمان اسم داشت وقتي. بشود

. كنـد  شـروع  نو از را چيز همه خواست مي او اما. ٢ دابليو لندن. هستيم لندن در ما. نيست امريكا

 شـوراي  بـا  خيلـي  و گـويم  مـي  دارم چـه  هسـتم  متوجـه  امـا  ببخش، مرا. را بودنش يهودي حتي

 مـي  سـخن  سياسـت  زبـان  بـه  و كردنـد  مـي  رفتار متمدن هاي آدم مثل ظاهراً. جنگيد نمايندگان

 خانوادگي نام فوراً شوهر، مرگ از پس ".بياورند در را ما چشم خواستند مي باطن در اما. گفتند

 نمـي  ديگـر ": گفـت  كنـان  مـزه  مـزه  اكنون. بود رفته كنيسه به و كرده اختيار را كهن قديميش،

 ".دربياورم را زندگي تقليد خواهم
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 كـرده  سقوط آسانسور خالي داالن درون كه گذشت مي سنش از سال اي خُرده و هفتاد كُن اُتو

 كـرد،  مـي  بيـان  راحت را تابوها از بسياري كه آليسيا، حتي كه بود موضوعي اين اما. بود مرده و

 جنـگ  هـاي  اردوگـاه  بازمانـدگان  از يكـي  است ممكن چگونه آخر. بياورد زبان بر نبود حاضر

 بودنـد  نيامـده  بـر  اش عهـده  از هيوالهـا  آن كـه  را كـاري  وقت آن و بماند زنده تمام سال چهل

 ي قطعـه  كـه  ايـن  يا شود، مي پيروز پليدي سرانجام كنيم مقاومت قدر هر آيا  كند؟ تمام شخصاً

 بـه  روزي و كنـد  مـي  حركـت  هـا  رگ درون رفته رفته كه گذارد مي باقي خون در يخ ناچيزي

 زيسـتنش  چگونگي با مرد يك مرگ ي نحوه است ممكن آيا بدتر، هم آن از و رسد؟ مي قلب

 ايـن  بـود،  توفـاني  خشـمي  پـدر  مـرگ  خبـر  بـه  نسبت واكنشش نخستين كه الي باشد؟ تضاد در

 كـاله  پهن ي لبه زير سنگ چون اي چهره با آليسيا. بود كرده پرتاب مادر سوي به را ها پرسش

 بـه  او از را ايـن . رود مـي  در دسـتت  از احساسـات  اختيار او مثل هم تو": بود گفته فقط سياهش

 ".عزيزم اي برده ارث

 و فرهنـگ  جـذب  محـراب  در كـه  را اي برازنـده  رفتـار  و پوشي شيك آليسيا اتو، مرگ از پس

 بانوان مانند را خود نبود صدد در ديگر و نهاد كناري به بود، كرده هديه شوهر به شدن، انگليسي

 طـوري  هـر  حـاال . شدم راحت چه كه واي": گفت الي به كنان دل درد. بنماياند دار رسم و اسم

 پشـت  مـنظم  چنـدان  نـه  طـرزي  بـه  را نمكيش فلفل موهاي حاال ".كنم مي رفتار خواهد مي دلم

 مي خريد، مي ماركت سوپر از كه را شكلي يك تقريباً گلدار هاي لباس و كرد مي جمع سرش

 باغچه در بود، خريده راحت مصنوعي دندان دست يك خودش براي كرد، نمي آرايش. پوشيد

 در نمـادين  درختـي ( شـود  گلكـاري  انگليسـي  هاي باغچه مثل عينا بايد داشت اصرار اُتو كه اي

 از مملــو شــام هــاي ميهمــاني جــاي بــه و بــود كاشــته ســبزي) آن اطــراف در گلكــاري و مركــز

 بـا  هـايي  خـوراك . كـرد  مي دعوت ناهار به را خود طبع باب ميهمانان روشنفكرانه، گفتگوهاي

 خانـه  در. ديـد  مـي  تدارك پودينگ نوع سه كم دست دسر براي و پخت مي سنگين هاي سس
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 و كردنـد  مـي  نَقـل  پيچيـده  هاي لطيفه يف گروجي پيرو دراويش براي مجارستاني شاعران اش

 خيره خود غذاي از پر هاي بشقاب به كه حالي در موكت، روي هايي كوسن روي بر نشسته گاه

 ايـن  از الـي  سـرانجام . رفتنـد  مـي  فـرو  كشيد مي طول ها هفته انگار كه سكوتي در بودند، مانده

 بـا  كـه  رسـيد  سـني  بـه  تـا  ماند تنها خود اتاق در آنقدر و شد خسته يكشنبه بعدازظهرهاي مراسم

 بـود،  گرفته نظر در برايش پدر كه راهي با همراه را پدري ي خانه توانست آليسيا فوري موافقت

 را او بود، كرده ماندن زنده براي جواني در كه عظيمي تالش به خيانتش كه پدري گويد، ترك

 مـي  كـه  دارد رو پـيش  هـايي  كـوه  دانسـت  و شد عمل دنياي وارد الي. آورد مي خشم به چنين

 .بپيمايد بايست

 و يافتـه  انگيـز  سـتايش  بلكـه  درك، قابـل  تنهـا  نـه  را الـي  جهت تغيير گذشته در كه كهن آليسيا

 دليل) داد بروز آوردند قهوه وقتي را اين و( توانست نمي حاال بود، كرده جانبداري او از همواره

 اينطور": گفت مي. كند درك هندي هاي فيلم آور نام ي ستاره فرشته، جبرئيل به را او ي عالقه

 بـه  فرشـته  مثـل  مردي كه بود اين منظورش ".بخورد ما به كه نيست آدمي كني، مي وصفش كه

 ديـدگاهي  حـرف  ايـن  پشـت  كـه  كـرد  مـي  يـادآوري  او بـه  كسـي  اگر اما خورد، نمي الي درد

 حالي در. رفت مي در كوره از واقعاً است، نهفته ديگر مذاهب به نسبت آميز تحقير و نژادپرستانه

 هـايي  آدم از مـن  كه است اين مسأله": داد جواب تلخي به بود دريافته را نكته همين كه الي كه

 ".آيد نمي خوشم خورند، مي ما به شما نظر به كه

 صـداي . شـد  خـارج  رسـتوران  از لنگـان  لنگ تقريباً ناگزير. كردند مي درد پاهايش. برخاست و

 هـوس  و عشـق ": گفـت  مـي  رسـتوران  هـاي  مشـتري  به خطاب بلند بلند كه شنيد مي را مادرش

 ".بگويد خواهد مي دلش چه هر كه دهد مي اجازه آدم دختر به. است همين بزرگ

* 
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 فرامـوش  كلـي  بـه  يـا  انداخته گوش پشت را نكات بعضي الي، تربيت و تعليم در چرا نبود معلوم

 مـي  روزنامـه  خيابـان  تـه  كيوسك از پدر، مرگ از پس ها مدت يكشنبه، روز يك. بودند كرده

 كيوسـك  ايـن  در دارم سال سه و بيست. است آخر ي هفته اين": كرد اعالم فروشنده كه خريد

 شـنيدن  بـا  ".كردنـد  ورشكستم.[ است پاكستاني مخفف] ها پكي اين هم آخرش كنم، مي جان

 و زدنـد  مـي  قـدم  مسـكو  خيابـان  در آرام كـه  شدند مجسم ذهنش در هايي فيل "پكي" ي واژه

 و "چـه؟  يعنـي  پكـي ": پرسـيد  تمـام  سـادگي  بـا . كردنـد  مي له پا زير بود فروش روزنامه هرچه

 مالكـان  هـا  مدت تا پس آن از ".اي قهوه پوست يهودي يعني": بود زهرآلودتر شنيد كه جوابي

 از پوستشـان  رنـگ  خـاطر  بـه  كـه  معيـوبي  هـاي  آدم: ديـد  مـي  "پكي" را خيابان هاي كيوسك

: كـه  بـود  شـنيده  جـواب  و كـرده  تعريـف  جبرئيـل  براي هم را قصه اين و. بودند متمايز ديگران

 بـا  زنـدگي  "انـد؟  سـاخته  هـا  فيـل  دربـاره  كه است هايي جوك از يكي هم اين نكند راستي؟"

 .نبود آسان مردي همچو

 بـار  نخسـتين  بـراي  را الـي  روح بسـته  درهـاي  كه مردي عامي، و هيكل درشت آدم اين حاال اما

 و خزيد مي اش سينه درون به راحت و بود كشيده دراز تختخواب روي كنارش در بود، گشوده

 حـال  بـه  تـا . بـود  نشده سكس ي صحنه وارد چابك چنين بود ها سال. كرد مي نوازش را قلبش

 دور بـه  دلزدگـي  و پشيماني از ولي رفته، پيش سرعت به چنان كه نداشت اي رابطه چنين هرگز

 مسـافر  نيـز  او كـه  دانسـت  نمـي  هنـوز  الـي  وقـت  آن( طوالنيش سكوت سفر، از بعد. باشد مانده

 بسيار را الي كرد، مي حكايت شان رابطه به نسبت تفاوتي بي از كه.) است بوده بستان هواپيماي

 نيـز  مـرگش  خبـر  باشـد؟  فهميـده  بـد  را او بزرگ نياز و خواست بود ممكن چطور. بود رنجانده

 او نـزد  دنيـا  سـر  آن از جبرئيل كه اين از شادي سو يك از. بود آورده همراه به دوگانه واكنشي

 از او بـا  تـا  بود ريخته هم در را زندگيش سامان كه اين بنماياند، را عشقش غافلگيرانه تا آمد مي

 در او، وجـود  از محروميـت  بزرگ اندوه و غم ديگر سوي از كه حالي در بسازد، را چيز همه نو
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 تـازه  واكـنش  خود درون در بعداً همه اين با. داشته مي دوستش واقعاً بود برده پي كه آني همان

  بـود؟  چـه  بيايد او نزد خبر بي و سرزده كه اين از جبرئيل منظور. نبود مثبت چندان كه يافت اي

 اسـت  بـزرگ  آنقدر آپارتمانش و ندارد ديگري كار انتظار و عشق جز او كه كرد مي تصور آيا

 ي هنرپيشه يك از كه بود رفتاري همان درست اين كند؟ مي كفايت نفري دو زندگي براي كه

 آسمان از رسيده ي ميوه مثل بايد دارند دوست هرچه انگار. رفت مي انتظارش سينما ننر و لوس

 بـوده  قـرار  كـه  ايـن  يـا  شده، تصرف وجود كرد مي احساس خالصه. بيفتد پايشان جلوي درسته

 هرچـه  چـون . راند عقب را بيهوده احساسات آن و آمد بدش خودش از فوري اما. بشود تصرف

 بـود،  پرداختـه  سـنگيني  بهـاي  باشـند،  هـم  درسـت  اگرچه ها، فرض پيش اين براي جبرئيل باشد

 .كرد رفتار اي مرده معشوق انتظار برخالف توان نمي باشد هرچه

 را او نَفَـس  نـاممكنش  حضور با و افتاده بيهوش ها برف روي پايش جلوي جبرئيل ناگهان بعد و

 الـي  -.باشد بصري اشتباهات آن از ديگر يكي هم اين نكند بود گفته خود با اول. بود آورده بند

 -نداشـت  همـراه  به خرافاتي ي زمينه پس چون داد، مي ترجيح اشباح ي واژه به را اصطالح اين

 بـه  چومولونگما تسخير و اكسيژن هاي كپسول نبردن كار به به تصميم وقتي از كه اشتباهاتي بله،

 كـردن،  بلنـد  بـراي  نـاگزيرش  تالش اما. گذاشتند نمي راحتش بود، گرفته خود هاي ريه كمك

 كـه  قبوالنـد  وي بـه  آپارتمـان،  بـه  بـردنش  كشان كشان و خود گردن به جبرئيل بازوي انداختن

 رنجشـي  ي همه درد و شد مي سوزن سوزن مدام خانه به رسيدن تا پاهايش. نيست شبح جبرئيل

 ايـن  بـا  حـاال  گفـت  خـود  بـا . كـرد  مي بيدار نو از بود، خورده فرو جبرئيل مرگ تصور با كه را

 اشـغالگري  آدم چـه  بـا  بود كرده فراموش راستي بكنم؟ چه كرده اشغال را تختخواب كه مردي

 امـا . گذاشـت  مـي  مالفـه  بـي  را او و گرفـت  مي خود اختيار در را تخت ي همه! دارد كار و سر

 اختيـار  به معشوق اكنون كه چرا شدند، پيروز سرانجام كه بود سربرآورده نيز ديگري احساسات

 .كشيد مي شعله ديگر بار عشق ي فروخفته اميد و بود او حمايت تحت و
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. گفـت  نمـي  هيچ تقريباً و خاست برمي خوردن غذا براي تنها. خوابيد تمام ي هفته يك جبرئيل

: جسـتند  مـي  بيـرون  دهـانش  از كلمـاتي  گهگـاه  و زد مـي  غلـت  شدت به. نبود آرام خوابش اما

 نمـي  ولـي  كنـد،  مقاومـت  خـواب  برابـر  در خواسـت  مـي  شد مي بيدار تا. هند الت، ال جاهليه،

 دسـت  سستي و ضعف با همچنان كه حالي در و زدند مي نهيب خواب امواج زودي به. توانست

 آور رنـج  ي واقعـه  كـدام  بزند حدس توانست نمي كه الي. راندند مي اعماق به را او جنباند، مي

 جبرئيـل  وارسـي  از پـس  و آمد آليسيا. كرد تلفن مادرش به نگراني فرط از شده، رفتار اين سبب

 سـطحي  طور به آليسيا ".رفته جلدش به شيطان است، معلوم": گفت و كرد غنچه را لبانش خفته

 از يكـي ": بـرد  مـي  سـر  را كوهنوردش و عمل اهل دختر ي حوصله و بود شده مسلك درويش

 ".بشـوند  خـارج  طريـق  ايـن  از دهند مي ترجيح شياطين. بگذار گوشش به مكنده هاي پمپ اين

 ".دهم مي شما به را خبرش بعداً. مادر متشكرم": گفت و كرد همراهي در نزديكي تا را او الي

 دستش بالفاصله و گشود عروسك مثل را ديدگانش شد، بيدار روز هفتمين در جبرئيل سرانجام

 انـداخت،  خنده به را او بودنش منتظره غير با همراه حركت اين خامي. كرد دراز الي سوي به را

: گفـت  لبخنـدزنان . شـد  غالـب  او بر پنداشت مي درست و طبيعي را آن كه حسي ديگر بار ولي

 كـه  هـايي  لباس -آورد در را ژاكتش و رنگ اي قهوه گشاد شلوار و ".خواستي خودت. باشد"

 كـه  شد آغاز سكسي ماراتون ي مسابقه نوعي وقت آن و -نداشت دوست را چسبيدند مي تن به

 .نهاد برجاي رفته حال از و شاد اما ناسور، اندكي را دو هر رسيد، پايان به وقتي سرانجام

. كـرد  بـاور  را حرفش الي و است مانده زنده اما افتاده زمين به آسمان از كه كرد تعريف جبرئيل

 بـود،  آموخته پدر از كه چيزي زندگي، متضاد و شمار بي امكانات به نسبت ايمان با تنها باورش

 و داد بيـرون  را نَفَسش. شد مي مربوط نيز بود آموخته ها كوه از آنچه به بلكه يافت، نمي ارتباط

 و بود ها شگفتي ماواي جهان "خب؟ نگو، چيزي مادرم به فقط. كنم مي باور را حرفت": گفت

 پـيش  روز چنـد . كـرد  مـي  كنـد  را حـواس  روزها يكنواخت گذر از ناشي كرختي و عادت تنها
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 مبدل الماس به و كرده خُرد آسمان در را كربن احتراق جريان در ها ستاره كه بود خوانده جايي

 بـي  هـم  بـارد  مي بيكران فضاي در الماس از باراني اطرافشان در كه هايي ستاره تصور. كنند مي

 بـاور  هـم  جبرئيـل  مانـدن  زنده پس باشد، پذير امكان الماس باران اگر و نبود، معجزه به شباهت

 و پشتك و افتاده پايين ها خراش آسمان ي پنجره از كودكاني گويا اين از گذشته. است كردني

 نشـان  را آن اي صحنه در هم تروفو فرانسوا اثر جيبي تو پول فيلم در كه طوري به اند، زده وارو

 روي انگيـزي  شـگفت  وقـايع  هم من براي گاهي": گفت و كرد جمع را حواسش الي. دهند مي

 ".دهد مي

 از بـرايش . بـود  نگفتـه  اي تنابنـده  هـيچ  براي هرگز كه كرد تعريف او براي را چيزي وقت آن و

 هـم  فقـط  تازه": افزود و گفت سخن بود ديده اِورِست ي قله در كه يخ شهر و ها فرشته اشباح،

 در لنـدن،  بـه  بازگشـت  از بعـد  داد، ادامـه  كوتاه مكثي از پس و ".ام نديده را ها اين اوِرِست در

. كنـد  فراموش را اوِرِست وقايع و جبرئيل لحظه چند براي بود كوشيده و زده قدم رودخانه كنار

 مـي  مـبهم  و محـو  را چيـز  همـه  گذشته شب سنگيني برف و بود آلود مه اندكي هوا و صبح اول

 .درآمدند حركت به يخ شناور هاي توده هنگام آن در. نماياند

 كـه  طوري به بود، غليظتر اطرافشان مه و آمدند مي سويش به رودخانه در آرام يخ ي توده شش

 به و كوچكتر مقياس به ها آن. بدهد تشخيص را شكلشان توانست نمي نرسيدند، نزديكيش به تا

 از آخـر  دنيـا،  ي قلـه  بلنـدترين  الي، كوه و بودند جهان هاي كوه بلندترين به شبيه ارتفاع ترتيب

 مـه  كـه  انـد  گذشته ها پل زير از چگونه يخ هاي توده كه بود افتاده فكر اين به. داشت قرار همه

 الـي . بـرد  خود همراه به نيز را يخ هاي توده و شد پراكنده كلي به بعد لحظه چند اما. شد غليظتر

 پاربـات،  نانگـا،  هـاي  كـوه . ديـدم  خـودم  هـاي  چشـم  بـا  را هـا  آن مـن  ولي": گفت مي مصرانه

 مـي . كـنم  مي باور من": نكرد رد را اش گفته جبرئيل ".بودند فنگ بانگما زبكسا و دائوالگيري

 ".گويي مي راست دانم
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 اوِرِسـت،  و هيماليا خصوص به كوه، و باشد خاك همچون دارد آرزو كه است آبي يخ ي توده

 و پـرواز  آرزوي كوه. باشد آسمان خواهد مي كه خاكي. دگرگوني ي آماده است خاكي قطعه

 از پـيش  هـا  مدت از الي. رسد مي تعالي به كه است خاكي. هواست جهت در خاك دگرديسي

 شـكل  بـه  اشـيايي  از پر آپارتمانش. بود برده پي خود روح در آن صبور حضور به كوه، با ديدار

 را فضا و شده ساخته آجر و آلركليك چوب، سراميك، پالستيك، پنبه، چوب از كه بود هيماليا

 و داشـت  مـي  نگه فريزر در كه داشت كوچكي يخي كوه حتي او. بودند داده اختصاص خود به

 كـوه  ي مجسـمه  همه اين كه سؤال اين براي الي. آورد مي بيرون دوستانش به دادن پز براي گاه

 را دسـتش  بـود،  كشـيده  دراز همچنـان  كـه  حالي در. نداشت درستي جواب آيد، مي كار چه به

 كـاج  چـوب  جـنس  از كـوهي . برداشت را اوِرِستش آخرين تخت كنار ميز روي از و كرد دراز

 پمبـاي . چرخانـد  و گرفت دست در را آن جبرئيل ".است شرپا ي خانواده ي هديه": گفت. بود

. اسـت  شـرپا  ي خانواده ي همه طرف از بود گفته و داده الي به خداحافظي هنگام را آن خجول

 ي همـه  بـا  بـود  كـوچكي  اوِرِسـت . اسـت  كـرده  خراطـي  را آن خـودش  بود معلوم كه آن حال

 بـا  همـراه  است، اوِرِست ي قله راه سر بر مانع آخرين كه هيالري ي پله و يخي شيب جزيياتش،

. بـود  شـده  خراطـي  چوب روي تمام دقت با بودند، پيموده قله به رسيدن براي دو آن كه مسيري

 بسـته  شكسته انگليسي به كه ديد را پيامي داشت، نگه ته و سر و گرداند را آن جبرئيل كه همين

 .باشد آخرمان ي دفعه. آورديم شانس. بي بي الي به تقديم: بودند كنده اش پايه پشت

 بـه  ديگر بار چنانچه كه انداخته فكر اين به و ترسانده را او شرپا پيام كه نگفت جبرئيل به الي اما

 چهره بر بار يك از بيش نيستند مجاز آدميان كه چرا. مرد خواهد ترديد بي نهد، گام ها كوه آن

 ايـن  بـا . نمـود  مـي  سكه يك روي دو چون دوگانگيش. بود نيز شيطاني كوه اما. بنگرند خدا ي

 اوج در كـه  چنـان  اختيـار،  بي كه كرد مي بيدار عميق چنان نيازي او در نيز پمبا پيام حتي وجود

 نياورده ميان به آن از صحبتي كه اين براي. جست مي بيرون لبانش از اي ناله باشد، جنسي لذت



 سلمان رشدي

392 
 

 نيز احساس از بلكه نيستند، خاك و سنگ جنس از تنها هيماليا هاي قله": گفت جبرئيل به باشد،

 سـرگيجه  از مركـب  كـوهي . سـازد  مـي  انگيـز  رعـب  را هيماليـا  كـه  است اين و اند شده ساخته

 از شـنونده  كـه  رسيد مي تجريد به واقعيت از سادگي و مهارت با چنان الي ".ها بلندي آورترين

 وجـود  بـه  نسـبت  خـود  مواقـع  از بسـياري  در و داند نمي را ها آن اختالف شايد پرسيد مي خود

 .افتاد مي ترديد به اختالفي چنين

 كـردنش  عملـي  بـراي  كـه  اي انديشه. كرد مي پنهان ديگران از را كوه كردن رام ي انديشه الي

 جلوه ناممكن را كوهنوردي سرگرفتن از پايش كف انحناي فقدان كه اين با و. بميرد بود حاضر

 شـبح  كـه  همـان . پرورانـد  مـي  را نـاممكن  طرحـي  سر در و بود اوِرِست ي آلوده هنوز داد، مي

 .تنهايي به اوِرِست ي قله از بازگشت: بود نرسانده انجام به هرگز ويلسون موريس

 كه بود ديده را ويلسون موريس هم باز لندن به بازگشت از پس: بود اين كرد نمي اعتراف آنچه

 مرچنت ركا شبح كه اين از نيز فرشته جبرئيل اما. بود نشسته منزل بام روي لباس و كاله همان با

 مابينشـان  هنـوز  نزديكـي  همـه  آن وجـود  بـا  بله،. بود نياورده زبان بر اي كلمه كرد، مي تعقيبش

 شـنيدن  از پـس  جبرئيل. كرد مي پنهان ديگري از را خطرناكي شبح يك هر و بود بسته درهايي

 كـه  هسـتي  تو چون كنم، مي باور" ي جمله پشت را شديدي اضطراب الي، اشباح ساير ي قصه

 رخنه بيداري دنياي به رؤياها جهان كه اين ي درباره اثبات از اضطراب. كرد پنهان ،"گويي مي

 ممكـن  آن هر و شكند مي هم در كرد، مي متمايز هم از را جهان دو آن كه سدهايي و كند مي

 يـك . رسـد  مـي  آخر به چيز همه زودي به كه بود اين مفهومش. شوند جاري يكديگر در است

 كتـاب  خوانـدن  غـرق  كـه  ديـد  را جبرئيـل   شد، بيدار رؤيا بي خواب از كه همين الي صبح روز

 نوشـته  و كتـاب  كه هنگامي نوجواني، در را آن او. است بليك ويليام اثر جهنم و بهشت ازدواج

 حاشـيه  در و كشـيده  خـط  كلمـات  از بعضـي  زيـر  خوانـده،  نداشت، بر در احترامي برايش هنوز

 حاشـيه  خوانـدن  به شروع ديد بيدار را او كه همين جبرئيل. بود نوشته را خود سؤاالت و نظرات

 و شـرم  فـرط  از الـي  ".اسـت  خـدا  نعمـت  نـر  بـز  شـهوت : جهنم ساكنان قصار كلمات": كرد ها
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 هـزار  شش از بعد دنيا كه قديمي ي گفته اين ديگر، يكي": داد ادامه جبرئيل. شد سرخ ناراحتي

 ايـن  راسـتي . ام شـنيده  جهـنم  در را آن خـودم  مـن . اسـت  درست سوخت خواهد آتش در سال

 بـود  شـده  مدفون كتاب صفحات الي البه كه را النا اش مرده خواهر عكس و "كيست؟ عكس

 او ي دربـاره  زيـاد  مـا ": گفـت  الي. بود اشباح قربانيان و معتادان از ديگر يكي النا. داد دستش به

 را اش چهـره  كمـرنگش  موهـاي  و بـود  برهنه بود، نشسته تخت روي دوزانو ".كنيم نمي گفتگو

 ".بماند كتاب الي بگذار را آن" :كرد مي پنهان

 ولـي  شـنيدم،  را صـدايش  نـه  ديـدم،  را خـدا  نه كلمه محدود و اورگانيك مفهوم به من: انديشيد

 كُـن  النا عكس و زد ورق را كتاب جبرئيل. دريافت هست كه آنچه هر در را جاودانگي حواسم

 بـاالي  كـه  داد مي نشان را مردي تصوير. نهاد "يافته دوباره زندگي كه انساني" تصويرِ پهلوي را

 چنـان  آن هـا  فرشـته  كـنم  مـي  گمـان : انديشـيد . تابيد مي نور سرش پشت از و بود نشسته اي تپه

 جبرئيـل . پوشـاند  دسـت  دو بـا  را اش چهـره  الـي . داننـد  مـي  فرد به منحصر را خود كه مغرورند

 قبـل  سـال  ٤٠٠٤ دنيا آستر، كاردينال ي گفته به اي نوشته اينجا": گفت. بدهد دلداريش كوشيد

 انـواع  بـه  پـرداختن  بـراي  هنـوز  بنابراين. رسد مي آخر به ١٩٩٦ سال در و آفريده مسيح ميالد از

 بـاقي  جبرئيـل  و. اسـت  بـس : داد تكـان  منفـي  عالمـت  بـه  را سرش الي ".داريم فرصت ها لذت

 .خورد را حرفش

* 

 اش برازنـده  هيكـل  و قـد  سانتيمتر هشتاد و صد با. بود كرده تسخير را لندن سالگي بيست در النا

 مـي  غوغـا  بـود،  طـال  زنجير به مزين كه پاريس مشهور هاي خانه خياط از يكي دوخت لباس در

 گرفت مي باال طوري را سرش رفتن راه هنگام و داشت عجيبي نفس به اعتماد بچگي از او. كرد

 در و بـود  شهر داشت دوست كه چيزي. دانست مي خود آن از را زمين ي كُره ي همه انگار كه

 آب وان در سـالگي  يك و بيست در النا. يافت مي راحت و آزاد آب در ماهي چون را خود آن
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 آب در او كـرد  مي فكر الي است؟ ممكن مگر. بود مخدر مواد از پر بدنش. بود شده غرق سرد

 قالـب  كشـيدن  نفـس  از بايـد  هم آدم پس بميرد، آب در جهت بي ماهي اگر. بود ماهي مثل هم

 مـي  حسـادت  النا نفس به اعتماد به نداشت، بيشتر سال نوزده هجده، كه الي روزها آن. كند تهي

 كهنه كوهنورد پاي كف كه امروز پسنديد؟ مي بيشتر را چهارگانه عناصر از كداميك الي. كرد

 براي. داد مي رنجش سخت كوهنوردي از محروميت بود، داده دست از را انحنايش هيماليا كار

 و روزمـره  زنـدگي  باريـك  ي جزيره به بازگشت باشد، يافته دست متعالي هاي افق به كه كسي

 خيانـت  او بـه  پاهـايش  كـه  بـود  ايـن  واقعيت اما. نيست اي ساده كار اميدها شدن منكوب تحمل

 .آفريد مي مرگ كوه و بودند كرده

 جاودانگي به كرد، مي تزيين را مد هاي مجله جلد روي تصويرش كه دختري اي، اسطوره الناي

 النا اصرارهاي وجود با بود، رفته آپارتمانش به ديدارش براي الي وقتي يكبار. داشت ايمان خود

 مثـل . زنـد  مـي  صدمه مغز به كه بود گفته زيرلبي بعد و كرده خودداري مخدر قرص خوردن از

 چانـه  و درشت چشمان چهره، آن با النا. كرد مي گم را پايش و دست خواهر حضور در هميشه

 و شده خيره او به تمسخرآميز حالتي با گذاشت، مي آدم روي عجيبي تأثير كه تركيب خوش ي

 "كنـد؟  مـي  فرقـي  چـه . بشـود  تلف هم سلول چند كن خيال. نداري كمبودي كه تو": بود گفته

 خرجشان پول همچون تعالي جستجوي در كه هايي سلول. بود النا ي سرمايه مغز اضافي ظرفيت

 زنـدگي  چـون  نيـز  مرگ. كند پرواز روزها آن مد اصطالح به و برود باال خواست مي. كرد مي

 .بود آمده سراغش به شكرين

 چـرا  هسـتي؟  خوشگلي دختر داني مي هيچ": كند بهتر را لويا اَله كوچكش خواهر بود كوشيده

 را الـي  شـبي  ".را قشنگيت اين به هيكل پوشاني؟ مي گشاد و گل هاي لباس اين توي را هيكلت

 الي. پوشاند مي را بدنش سختي به كه زيمبودار زلم زيتوني لباس دست يك. بود پوشانده لباس

 پشـت  خواهـد  مـي  انگـار . خواهري چه. كند مي بنديم بسته آبنبات مثل دارد": بود گفته خود با

 شنگول و جوان اَشراف از پر كه بودند رفته كلوپي به هم با ".ممنون خيلي. بدهد نمايشم ويترين
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 كـه  ايـن  از خجـل  بعد، هفته يك. چاك به بود زده بود، ديده دور را النا سر كه همين الي و بود

 همـان  در و رفتـه  نـزدش  بـود،  نگفتـه  پاسـخ  خـواهر  محبت ابراز به و داده نشان ترسو را خودش

 بـاكره  كـه  بـود  كـرده  اقـرار  و نشسـته  برابـرش  در ناميـد،  مي "دنيا آخر" را آن او كه آپارتماني

 او بـه  آمـد  مي در دهانش از هرچه و خوابانده گوشش توي اي كشيده بزرگ خواهر اما. نيست

 نمـي  درازي دسـت  ي اجـازه  مـردي  هيچ به كُن النا": بود خوانده اش فاحشه آخر دست و گفته

 حـق  كسي فهميدي؟": كرد مي قدرت احساس بخواند نام به را خودش كه اين از گويي ".دهد

 را كارشـان  كـه  ايـن  محـض  بـه  دانـم  مـي . دانـم  مي را خودم ارزش من. بزند دست من به ندارد

 آب از جنـده  تـو  زدم مي حدس بايد. دهد مي دست از برايشان را اش جاذبه ي همه زن كردند،

 را پـدر  هاي داوري پيش النا "نه؟ بوده، ها گشنه كمونيست اين از يكي طرف حتماً. آيي مي در

 .انديشد نمي گونه اين الي دانست مي خوب كه حالي در بود، برده ارث به زمينه اين در

 بـاكره  ي ملكـه  مقـام  در همچنان مرگ هنگام تا النا. بودند ديده ندرت به را يكديگر پس آن از

 و شـورت  لباسـش  زير ديگر الي كه حالي در -كرد ثابت كالبدشكافي را اين -بود باقي شهر ي

 عمـدا  و گرفـت  مـي  كوچـك  كارهـاي  افراطـي  و تيراژ كم هاي مجله در پوشيد، نمي بند سينه

 ي گونـه  بـر  بـود  اي سـيلي  جنسـي،  عمـل  هـر  گـويي . كرد مي رفتار اش باكره خواهر برخالف

 جنين سقط بار سه سال دو ظرف در. داشت سفيد هاي لب و غضبناك و خيره نگاه كه خواهري

 .بود شده آگاه حاملگي ضد هاي قرص طوالني كاربرد خطرات از اخيراً و كرده

 در مانكن مرگ": دريافت كيوسك يك در اي روزنامه درشت تيتر از را خواهر مرگ خبر الي

 مـرده  سر از دست ها نويس روزنامه كه بود اين رسيد ذهنش به كه چيزي نخستين ".اسيد حمام

 .نريخت اشكي اما. دارند نمي بر هم

 ي برنامـه  گويـا . ديـدم  مـي  مجـالت  در را هـايش  عكس مدام بعد ماه چند تا": گفت جبرئيل به

 مـراكش  صـحراي  در حريـر  قطعـه  چنـد  در پوشيده النا پيكر. بودند ريخته قبل از را ها آن چاپ
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 و سـينه  روي كـه  ابريشـمي  دستمال چند با ماه، ي كره در "ها سايه" درياي در يا و زد مي موج

 كرد بنا الي ".خراميد مي برهنه نيمه داشت، سر به كه فضانوردي كاله و بود خورده گره باسنش

 دسـتش  وقـت  هر. بود آورده در را ها فروش روزنامه كفر. كشيدن سبيل خواهرش عكس روي

 بـه  گـاه  بـي  و گـاه  النـا  شـبح . كـرد  مي مچاله بعد و پاره ها مجله ميان از را النا عكس رسيد، مي

 جهـنم  و هـا  سـقوط  چـه . انديشـيد  مـي  "پـرواز " خطـرات  بـه  اختيـار  بي الي و آمد مي سراغش

 مـي  شـكنجه  زيـر  را النا روح رفته رفته. كشيد مي را نما ايكاروس هاي آدم اين انتظار هولناكي

 سينه از بزرگتر برابر چند و سياه پالستيكي بند سينه آن با. ها تقويم ايستاي جهان در اسارت: ديد

 هـاي  پيـام  شـكمش  روي تـا  گرفت مي كه سكسي ژست و مصنوعي لبخندهاي و خودش هاي

 چشـمان  از كـه  را فريادي تازه الي. زيست مي اختصاصي جهنمي در النا كنند، چاپ را تجارتي

 هـاي  پـاره  ورق دام در ابد براي كه اين از را او اضطراب. بود دريافته جهيد مي بيرون خواهرش

 حركتـي  كمترين به قادر و سوخت مي آتش در شياطين ي شكنجه زير النا. است گشته اسير مد

 زل رهگـذران  بـه  خـواهرش  عكس پيشخوانشان پشت كه هايي فروشگاه به چندي از بعد... نبود

 كـه  را النـا  هـاي  عكس ي همه و بنگرد مجالت به توانست نمي ديگر. گذاشت نمي پا بود، زده

 پشـت  تـو  بـه  ناچارم. يلنا خداحافظ": گفت خواهر ي خاطره به. بود كرده پنهان داشت خانه در

 .كرد مي صدايش يلنا بودند كه بچه ".كنم

 تعالي، جستجوي در نيز او و خواند مي آواز برايش ها كوه ".درآمدم آب از او مثل آخرش اما"

 كوهنـوردان  مشـكالت  در متخصـص  و مـاهر  پزشـكان . بود افكنده خطر به را مغزش هاي سلول

 متـري  هـزار  هشت از بيش ارتفاع در تواند نمي انسان كه بودند كرده اثبات كامل اعتماد با بارها

 ارتفـاع  آن در گفتنـد  مـي . بمانـد  زنـده  اكسـيژن  كپسول و تنفسي مصنوعي وسايل كاربرد بدون

 چنـان  مغـز  در و رود مـي  بـين  از هميشـه  بـراي  بهبـود  امكـان  كـه  كند مي خونريزي چنان چشم

 جبـران  ي صـدمه  و. دهـد  مي دست از را سلول ها ميليون درنگ بي كه شود مي آغاز انفجاري

 جسـدهاي  مرتفع هاي قله بندان يخ در. كشاند مي نيستي ديار به را كوهنورد زودي به آن ناپذير
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 جـاي  مغـز  در رزرو هـاي  سـلول . بازگوينـد  را هايشـان  تجربه تا بودند مانده سالم و صحيح كور

 چـه  پـس . بودند برنداشته ترك هم هايش چشم گذشته آن از. كند مي پر رفته دست از را آنچه

 چتـر  به كه ابريشمي ي مالفه زير كه همانطور الي درنيامد؟ آب از درست دانشمندان حرف شد

 تـوان  زيـرا . اسـت  همـراه  داوري پـيش  بـا  هـا  آن نظـر ": گفـت  بود كشيده دراز ماند، مي نجات

 حـذف  را آن خـود  محاسـبات  از هـم  خاطر همين به ندارند، را انسان ي اراده ارزيابي و سنجش

 و اراده. بـروي  بـاال  اوِرِسـت  ي قلـه  تـا  تـواني  نمـي  آن بدون. است اراده كار اصل اما كنند، مي

 ايـن  و. مـدت  كوتـاه  در كـم  دسـت  كند، مي اثر بي را طبيعي قوانين ي همه دو اين جمع. خشم

 ".كرد روي زياده نبايد البته. شود مي نيز جاذبه قانون شامل

 سـر  هـم  آن. افتـاد  مي كار از كلي به اش حافظه ها وقت بعضي. بود خورده را صدمه حال اين با

 از را مـاهي  ي كلمه فروشي ماهي دكان در بار يك مثالً. ناپذير بيني پيش و اهميت كم چيزهاي

 آن كاربرد. بود زده زل آن به خالي ذهني با و برداشته را مسواكش صبح ديگر بار و بود برده ياد

 و بدهـد  تكـانش  بـود  نزديك شده، بيدار جبرئيل كنار در ديگري صبح و. آورد نمي خاطر به را

 كـار  بـه  موقـع  بـه  اش حافظـه  خوشـبختانه  كني؟ مي چه من رختخواب در هستي؟ كي تو بپرسد

 امـروز  بـه  تـا  اما ".بشوم خوب زودي به و باشد موقتي اميدوارم": بود گفته جبرئيل به. بود افتاده

 بـه  را بـازو  و دسـت  و نشسـت  مـي  اطراف هاي خانه بام روي كه را ويلسون موريس شبح ظهور

 .بود نگفته كس هيچ به داد، مي تكان دعوت ي نشانه

* 

 يـك  هـاي  خصـلت  خالصـه . بـود  پرمهابـت  و قـوي  جهـات  بسـياري  از و ماهر شايسته، زني الي

 از و بود موري مك عمومي روابط عظيم شركت هاي مشتري از. داشت را ٨٠ ي دهه ورزشكار

 و شـد  مـي  ديـده  تبليغاتي هاي فيلم در هم روزها اين. شد مي حمايت و تضمين كامال مالي نظر

 مـي  سـفر  در را تعطيالت كه افرادي و آماتورها جلب براي را خودش شركت ورزشي كاالهاي
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 والنـس  هـال  قـول  بـه  كـه  بـود  طـوري  كـارش  سـبك . گذاشت مي نمايش معرض به گذراندند

 كـه  دختري دو ي بازمانده. دنيا بام طاليي دختر الي. رساند مي حداكثر به را "مشتري جماعت"

 زنـي  تصـوير . گذارم مي تو پاي جاي پا دارم هم باز انگار يلنا،. ناميد مي "دخترانم شاه" كُن اُتو

 ايـده  رو ايـن  از. باشد پسند مردم بايست مي بدرخشد، ورزش ي مردانه دنياي در خواهد مي كه

 بـه  الـي  كه حاال خصوص به. بود ساز پول هاي ايده آن از. آمد مي كار به سخت يخ ي ملكه ي

 بـراي  و نگريست مي تفاوتي بي اي گونه با نوجواني افراطي هاي آل ايده به كه بود رسيده سني

 كنـد  شـركت  تلويزيوني شوهاي در بود شده حاضر مثالً. بود سازش ي آماده موفقيت به رسيدن

 مردهـا  بـا  روابـط  چگونگي اطراف در هميشه مثل كه برنامه مسؤول آميز كنايه هاي پرسش به و

 جوشـي  و پرجنـب  و نمايـان  تصوير اگرچه. گويد پاسخ زد، مي دور پايي هزار بيست ارتفاع در

 و رو تك آدمي را خود او: نداشت خوانايي شمرد مي واقعيش خود آنچه با داد، مي خود از كه

 مـي  دچـارش  درونـي  تضـادي  به شغلي روابط الزامات و شمرد مي رازدار خصوصي زندگي در

 هميشـگيش  روراسـتي  بـا  او. آمد پيش موضوع همين سر بر هم جبرئيل با درگيريش اولين. كرد

 در دستشـان  از دونـد  مـي  دنبالـت  در به در ها دوربين و خبرنگارها داني مي كه حاال": بود گفته

 از بعـد  ".شـود  مـي  بـرعكس  كـار  وقت آن حتماً كني؟ مي چه ندويدند ديگر اگر اما روي، مي

 بلونـد،  دختـر  نخسـتين  كه آنجا از( بود كرده شوخي خودش شدن ستاره سر بر جبرئيل با آشتي

 برايش جذاب مردهاي و بود زياد اطرافش در هياهو و صدا و سر بود، اوِرِست فاتح لوند و دلربا

 نامـه  هـم  هـا  بعضي و كردند مي دعوتش آنچناني هاي مهماني به پولدارها. فرستادند مي عكس

 اي، كرده گيري كناره سينما از تو كه حاال".) فرستادند مي برايش بدوبيراه و فحش سراسر هاي

: گفـت  حرارت با چنان جبرئيل وقت آن و ".بكنم را كار اين هم شايد. كنم شروع توانم مي من

 .خورد يكه الي كه ".بشي رد من جسد روي از بايد"

 آن، كلـي  مسير در شنا و واقعيت ي آلوده هاي آب به ورود به تمايلش و گرايي عمل رغم علي

 ناگهـاني  مـرگ  كـه  احساسي. نداد دست از است، كمين در اي فاجعه كه را احساس اين هرگز
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 دوسـتان  مـرگ  گذشـته  آن از. بود كرده بدل محتاط كوهنوري به را او و بازمانده خواهر و پدر

 جـز  بـه . بـود  پـرورده  بيشـتر  او در را احتيـاط  مختلـف،  هاي كوه پيمودن هنگام انگيزش تحسين

 گـويي . بخشـيد  مـي  اش چهـره  به خاصي حالت عادي مواقع در احساس اين كوهپيمايي، هنگام

 بـه  كـه  بـود  شده باعث حالت اين. شود مي آماده ناپذير اجتناب حمالت براي كه است سنگري

 تـك  بهاي تنهايي گفت مي خودش. نرود طرفش زياد كسي و كند پيدا شهرت ها كوه سرد زن

 دور بـه  را احتيـاط  تـازگي  باشـد  هرچـه  نبودنـد،  تا دو يكي الي وجود تضادهاي اما -است روي

 ي نامه در آژانس. بود آمده فرود اكسيژن كپسول بدون اوِرِست به حمله آخرين هنگام و افكنده

 اقـدام  اين كه مفاهيمي ساير از گذشته": بود نوشته بود فرستاده برايش كه آميزي تبريك رسمي

 كـه  دهـد  مي نشان و بخشد مي انساني اي چهره شما به كه داشت اذعان بايد دارد، همراه به شما

 بـا  رابطـه  در را مثبتـي  و جديـد  بعـد  جسـارت  اين و باداباد هرچه بگوييد كه داريد را آن جرأت

 الـي  و كردنـد  مـي  كـار  آن تبليغـاتي  ي جنبـه  روي داشـتند  حـاال  ".آفرينـد  مـي  شـما  شخصيت

 خسـتگي  بـا  و نگريسـت  رفـت  مـي  پـيش  بـدنش  پـايينتر  بخش سوي به كه جبرئيل به لبخندزنان

 ترا حتي من بكن، را فكرش. ام خانه هم ي غريبه اي. اي شده زندگيم وارد تو حاال و": انديشيد

 ".آمد نمي بدم بودم تو جاي اگر هم من تقريباً، خُب. آوردم آپارتمان درون به و كردم بغل

 خُـرده  لبـاس،  داشـت،  عـادت  خدمتكار به چون و بود نكرده خو زندگي گونه اين به جبرئيل اما

 مـي  را چيـز  همـه  بـدتر،  هم آن از. كرد نمي آوري جمع را شده مصرف چاي هاي كيسه و ريز

 مـدام  ناخودآگاه حال آن در و دارد برشان كسي بعداً تا بيفتند گذاشت مي يعني. زمين انداخت

 خانـه  در نيسـت  مجبور ديگر ها كوچه پس كوچه فقير ي بچه پسر كه كرد مي اثبات خودش به

 دو در او آورد، درمـي  را الـي  كفـر  كـه  نبـود  عيبش تنها اين و. بزند كاري كوچكترين به دست

 شراب گرداند، برمي رو الي تا و نوشيد مي تند را خود شراب جبرئيل و ريخت مي شراب ليوان

 بـاز ": گفـت  مي گناه از عاري حالتي و وار فرشته اي چهره با وقت آن و كشيد مي سر هم را او
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 نجات از كه آن بي و بگوزد داشت دوست. بودند ناپسند هم ديگرش رفتارهاي "نه؟ داريم، هم

 تا دو ميام تا": كرد مي شكايت آپارتمان بودن كوچك از باشد، سپاسگذار ها برف ميان از خود

 تلفـن  پرسـيد  نمـي  اصالً و داد مي پاسخ ادبي بي با تلفن به ".ديوار به خورد مي سرم بردارم قدم

 در پـادو  وقتـي  بمبئـي  در سـينما  هـاي  سـتاره : كـرد  مـي  را كـار  اين خود به خود. كيست كننده

 مـي  رفتـار  گونـه  ايـن  كنـد،  سـر  به دست را رجوع ارباب و بدهد پاسخ تلفن به كه نبود دسترس

 خـط  سـوي  آن را دخترش وقتي سرانجام بود، آورده آليسيا سر بر را بال اين كه بار يك. كردند

 از پسـرت  دوسـت  ايـن  انگـار  راسـتش  امـا  بـبخش،  مـرا  جـون  الـي ": بـود  گفته بود، آورده گير

 ".كرده فرار دارالمجانين

 بـا  اسـت  هنـد  صـادرات  از جبرئيـل  دانسـت  مي كه آليسيا اينجا در "مادر؟ دارالمجانين گفتين"

 آنجـا  بـه  آورده در را ميمـون  اداي بـس  از. دارالمجـانين  جـانم،  بلـه ": داد جـواب  اَشرافي لحني

 كه اين وجود با و كند صحبت لحن اين با توانست مي خواست، مي وقت هر هم هنوز ".بردنش

 منشي اَشراف پنداري كند، رفتار تكلف بي و بپوشد ساده بود گرفته تصميم شوهر مرگ از پس

 .بود خونش در

. كـرد  خـودداري  مـادر  بـا  بحـث  ي ادامـه  از كنـد،  زندگي جبرئيل با بتواند نداشت يقين كه الي

 نـه  و دارد را خـود  جـاي  هرچيـز  اما بود، فروافتاده آسمان از و پيموده را زمين ي كُره او اگرچه

 مـدت  اين در ديد مي بلكه كند، بيني پيش مدت دراز در توانست نمي او با را خودش وضع تنها

 كـرد  مـي  تصـور  كـه  را مـردي  اين كوشيد مي اكنون بود هرچه. است ابري مابينشان فضاي هم

 دو از كـه  داشـت  يقـين  رابطه اين به نسبت چنان جبرئيل آخر. بشناسد بهتر شده او زندگي عشق

 پـيش  زياد مشكل. برد مي سنگ پاره عقلش يا و بود، فهميده درست كه اين يا نبود، خارج حال

 داشـته  تواند مي انتظاري چه او از دانست نمي و بود خبر بي جبرئيل دانش ميزان از الي. آمد مي

 رمـان  مخلـوق  شـطرنج،  ي خـورده  شكسـت  قهرمـان  لـوزهين،  بـه  اشـاره  بـا  بـار  يك مثالً. باشد

 نتيجـه  ايـن  بـه  لـوزهين . كند بيان فاجعه بروز احتمال مورد در را خود احساس كوشيد نابوكف،
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 اجتنـاب  شكسـتي  سـرانجام  هـا  تركيـب  از برخي شطرنج، همچون نيز زندگي در كه بود رسيده

 و هـا  طـرح  پيامـد  نـه  را فاجعـه  بـروز  و بود متفاوت اندكي الي نظر هرچند. دارد همراه به ناپذير

. انگاشـت  مي باشد نمي بيني پيش قابل آنچه گريزناپذيري بلكه عوامل، پذير تكرار هاي تركيب

 گوشش به هرگز نابوكف نام فهميد كه شد خيره او به اي خورده زخم حالت چنان با جبرئيل اما

 نظر چه از پدرت": كه سؤال اين با او طرفي از اما. كتاب عنوان دفاع، به برسد چه است، نخورده

 كُـن  اُتو باشد هرچه": گفت مي دنباله در و آورد مي شگفتي به را الي "داشت؟ عالقه پيكابيا به

 و نيـرو  و آالت ماشين به ها نئوفاشيست مانند اين و بوده ها نازي وحشت هاي اردوگاه اسير قبالً

 كـار  و سـر  آالت و ابـزار  بـا  كـس  هـر ": گفت مي ".است غريب ببندد دل آن غيرانساني شكوه

 مشـترك  ها آن در نكته يك هرچيز از قبل كه داند مي اند، داشته همه كه همانطور باشد، داشته

 كـرد  شـروع  الـي  ".بشـوند  خـراب  اسـت  ممكن آن هر كامپيوتر، چه باشند، دوچرخه چه. است

 را حـرفش  و نيامـد  خوشـش  خـودش  ي آمرانـه  لحـن  از اما "...كجا از را چيزها اين تو": بگويد

 درست بوده، شنيده مارينتي ي درباره چيزي كه بار اولين داد جواب غرور بي جبرئيل اما. خورد

 بـازي  شـب  خيمـه  از نـوعي  بـه  مربـوط  فوتوريسم مكتب كرده مي خيال و نشده موضوع متوجه

 خيمـه  ي پيشـرفته  فنـون  خواسـتم  مي كه بود وقتي. است پوتي كات يا ماريونت منظورم": است

 اين. كنم بازي را الطبيعي ماوراء موجودات و شياطين نقش تا ببرم كار به فيلمي در را بازي شب

 كـه  زد مـي  طـوري  را حـرف  اين خودآموخته، مرد جبرئيل، ".خريدم باره اين در كتابي كه بود

 بـه  مقـدس  شـيئي  كتـاب  اش خانـه  در كه دختري براي. است كرده تزريق خود به آمپولي انگار

 و بردارنـد  افتاد مي زمين بر تصادفاً كه را كتابي هر كرد مي وادار را همه پدرش -آمد مي شمار

 نمـي  يـا  داشت الزم كه را صفحاتي داده، نشان واكنش احترامي بي با او و -ببوسند را آن سپس

 ايـن  بـه  تـا  نوشـت  مي خواست مي دلش هرچه ها كتاب صفحات روي و كرد مي پاره خواست

 بـا  كـه  كتـاب،  بـه  نسـبت  جبرئيـل  احترامـي  بـي  اسـت،  مطلق قادر خودش كه بدهد نشان وسيله

 گرفت، برمي كتاب از خواست مي آنچه خرابكاري از نياز بي كه اين و نبود همراه تجاوزكاري
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 دانـش  به نسبت جبرئيل ظاهراً كه حالي در آموخت، مي جبرئيل از الي. بود مثبتي و تازه ي نكته

 الـي  وقتـي . بدانـد  خواسـت  نمـي  را چـرك  لبـاس  جـاي  مثالً. داد مي نشان تفاوتي بي او خرَد و

 بـه  قهرآلودي حالت چنان دهد، انجام كاري خود سهم به بايد هركس كه كند گوشزد خواست

 چـون  كـرد،  تعجـب  خـودش  از الـي  امـا . بكشـند  را نازش داشت انتظار پنداري كه گرفت خود

 .خواست مي جبرئيل كه كرد رفتار گونه همان درست

 انتقـاد  اثـر  بـر  كند مي تصور كه است اين جبرئيل خصلت بدترين كه رسيد نتيجه اين به باألخره

 منطقـي،  هرچنـد  و كند گوشزد او به را چيزي كمترين توانست نمي الي. شود مي خوار ديگران

 هـوا  بـرو  بـرو، ": كشـيد  مـي  داد پاسـخ  در و خـورد  برمـي  او بـه  گفت، مي سخن مهربان و آرام

 بـه  كـه  بـود  ايـن  خصلتش دلرباترين و. كرد مي نشيني عقب زخميش غرور اندرون به و ".بخور

 تـرين  پنهاني به توانست مي كرد مي اراده وقت هر و خواهد مي چه الي دانست مي غريزي طور

 كوچكي ي جرقه. بود گرفتگي برق همچون بازيشان عشق رو اين از. يابد دست او قلب زواياي

 هنگـام  گـاه . شـد  مـي  تكرار مدام و نبود استثنايي وجه هيچ به جهيد، بيرون بوسه نخستين در كه

 راست موهايش گاه و شنود مي اطرافشان در را برق جهيدن صداي يافت مي يقين الي عشقبازي

 پـدرم  كـار  دفتـر  در كـه  انـدازد  مـي  مصـنوعي  آلت ياد به مرا اين": گفت جبرئيل به. ايستاد مي

 و "هسـتم؟  زندگيت عشق من": پرسيد سريع وقت آن -خنده زير زدند دو هر و ".كردم امتحان

 ".است معلوم" داد پاسخ سرعت همان به جبرئيل

 چنـان  افتاده، ها زبان سر بر مزاجيش سرد ي درباره كه شايعاتي كه بود كرده اعتراف او نزد قبالً

 ديگر ".كرد سرايت من به هم حالتش آن يلنا، مرگ از بعد مدتي": نيست دور به واقعيت از هم

 ديگـر  گذشـته  ايـن  از": نداشت نيازي دهد نمايش خواهر به را متعددش هاي معشوق كه اين به

 كـه  قهرمـاني  زنـان  آرزوي در كه بودند انقالبي هاي سوسياليست بيشترشان. بردم نمي هم لذتي

 زنهـا  آن بـه  كـدام  هـيچ . آوردنـد  مي روي من به بودند، ديده كوبا در كوتاهشان هاي اقامت در

 را همـه  ايدئولوژيك پاكي گذشته آن از. كند مي خسته را آدم جنگي تمرين. بودند نزده دست
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 بـاز  خانـه  بـه  كردند مي زمزمه را كوآنتانامرا آهنگ لب زير كه حالي در كه بود اين. تاراند مي

 بگـذار  گفـتم  خـودم  بـا ": بـود  كـرده  دكشان بود طوري هر ".زدند مي تلفن من به و گشتند مي

 ديگر من. كنند سخنراني قدرت ي درباره ديگري بدبخت زن تن روي نسل اين مغزهاي بهترين

 چـون  چـرا؟  داني مي": گفت مي. بود كرده آغاز را كوهنوردي گاه آن ".ندارم ها آن با كاري

 بكننـد،  خواهند مي. درك به گفتم بعدها اما. كنند نمي تعقيبم باال آن تا هرگز ها آن دانستم مي

 ".دارم دوست را كوهنوردي خودم من. نكنند خواهند مي

 كـف  انحناي بلكه تا رفت مي پائين و باال پايي نوك خيابان تا ها پله از برهنه پا ساعت يك شبي

 مـي  آلـود  خشـم  اش قيافه. افتاد مي ها كوسن روي حال بي وقت آن. برگردد اول حال به پايش

 ويسـكي  بيشـتر . ريخت مي برايش مشروبي سر آخر. پلكيد مي اطرافش در بيهوده جبرئيل و شد

 صدايي. (نوشيد مي مشروب بيشتر بود شده جدي پاهايش مشكل وقتي از. نوشيدند مي ايرلندي

 درز جـايي  به پاهايت خبر نگذار خدا به را تو": بود گفته تلفن پشت از آر -پي آژانس طرف از

 بـه  و بينـدازيم  را نمايش پايان ي پرده بايد. تو فيني چيز همه ديگر بفهمند، مردم اگر چون. كند

 گذراندنـد،  مي هم با كه شبي يكمين و بيست در). خير به شب. سايونارا. بازگرديم هايمان خانه

 نخنـدي  بـاال؟  آن رفـتم  چرا داني مي": بود گفته ويسكي دوبل ليوان پنجمين سركشيدن از پس

 لحنـي  بـا . آمـد  نمـي  اش خنده جبرئيل ".كنم فرار خوبي و بدي از خواستم مي كه اين براي. ها

 در كه بود چيزي اين": داد ادامه الي "اخالقند؟ ماوراي در ها كوه تو نظر به مگر": پرسيد جدي

 در خُـب  -دانـم  نمـي  را دقـيقش  تاريخ. بردند بين از بيستم قرن در را اطالعات: آموختم انقالب

 كـه  زمـاني  از. رفتـه  بـين  از كـه  بـوده  اطالعاتي دسته آن جزو هم اين. است منطقي صورت اين

 پديـد  جـادو  اثرِ بر چيز همه فهمي؟ مي. كنيم مي زندگي ها افسانه در داريم همه ما شده اينطور

 از وضـعي  چنـين  در. آيـد  مـي  سـرمان  بر دارد چه و چيست به چي دانيم نمي اصالً ما و آيد مي

 بنـابراين . چيسـت  جريـان  دانـيم  نمي حتي ما  بداني؟ را بد و نيك ميان اختالف خواهي مي كجا
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 در سـر  موضـوع  از تـا  بزني آتش و آب به را خودت بايد يا. نيست خارج حال دو از كردم فكر

. شـوند  مـي  منتهـي  آنجا به ها واقعيت ي همه چون بنشيني، كوه ي كله بروي كه اين يا بياوري،

 همـه  كـه  شـهرهايي  اين از كه برافراشته است زميني كوه. نكن خواهي مي كن، باور خواهي مي

 كـه  مكاني در باال، آن كوه، تارك و است دروغ مأمن شهر. گريزد مي است ساختگي چيزشان

 از دروغگويـان . شـود  مـي  پنهـان  ندارنـد،  را آن به نهادن پا جرأت وحشت فرط از گويان دروغ

 ".ام بـوده  آنجا من. است باال آن در واقعيت اما. كنند نمي صعود ها قله به مغزشان تركيدن هول

 .نهاد رختخواب در و كرد بغل را او جبرئيل و برد خوابش

 بازآفريـدن  و تخـيالت  بـه  دادن ميـدان  با هواپيما، سقوط اثر بر جبرئيل مرگ خبر شنيدن از پس

 عشق او با سال پنج از پس كه بود مردي نخستين جبرئيل. بود آزرده را خود اش، شده گم عشق

 رانـد،  مـي  خـود  از را جنسي اشتهاي الي. نبود اهميت كم چندان رابطه اين پس. بود كرده بازي

 خواهـد  را وجـودش  تمـامي  يافتن، ميدان با عظيم اشتهاي آن بود دريافته غريزي طور به كه چرا

 تاريـك  اي قـاره . بـود  خواهد و بوده بزرگ اي مسأله برايش جنسيش ي غريزه كه اين و بلعيد،

 همچـون  نبـود  مايـل . نداشـت  را آن آمـادگي  او و شـود  تهيه نقشه و طرح برايش بايست مي كه

 بـا . كرد نمي احساس خود در را تمايلي چنين هنوز. كند بازرسي را ناشناخته ساحل آن كاشفان

 را ايـن . بـود  نـداده  دست از را است ديده لطمه عشق نشناختن از كه احساس اين هرگز حال اين

 شدن معشوق محو و كشيدن پر شوق از آمدن، در آشنا جن آن مطلق مالكيت به دانست نمي كه

 چـرا  بودنـد،  هـايي  واژه تنها برايش عاشقي و عشق. دارد طعمي چه روح هاي دريچه گشودن و

 مي را وجودش بود آمده نزدم اگر بود گفته خود با خيال عالم در. شناخت نمي را پديده آن كه

 از پـايم  اسـتخوان  ضـعف  سـبب  بـه  كـه  مـن . پيمودمش مي قله باالترين تا گام، به گام آموختم،

 را هـايش  راه كـوره  زدم، مـي  اردو آن در جستم، مي را او درون كوه محرومم، ها كوه پيمودن

 را هـا  قلـه  كـه  مني. پرداختم مي سستش هاي لبه و ها پرتگاه گير، بهمن مناطق به گرفتم، مي فرا
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 بسـتر  در و رفتـه  دسـت  از معشـوقم  كـه  هيهـات  امـا . ام ديـده  را فرشـتگان  رقص و كرده تسخير

 .است خفته اقيانوس

 بـود  ساخته زني الي از ذهن در كرده، خيالپردازي هم جبرئيل شايد -بازيافت را معشوق سپس و

 تعجبـي  كـه  ايـن  خـب،  -ورزيـد  عشق او به تنها و كرد فدا را چيز همه بايست مي راهش در كه

 پـس  در همچنـان  يكـديگر  كنـار  در خيـالپردازي،  در گاه و كنند مي را كار اين ها خيلي. ندارد

 را تصور سازند، مي بدل حسن به خاص ديدگاهي از را يكديگر عيوب و مانند مي پندار ي پرده

 چيـز  همـه  كـه  هميشـه . بـرعكس  يـا  آموزند، مي را بودن هم با و كنند مي قالب واقعيت جاي به

 راه ايـن  در كُـن  لويا اَلي و فرشته جبرئيل كه ايد كرده خيال اگر اما. آيد نمي در آب از درست

 چنـين  كـه  حالي در. ايد كرده فرض عادي را ها آن ي رابطه اشتباها اند، برداشته گام آشنا هاي

 .نبود معمولي چيزش هيچ رابطه اين اصالً. نبود

 .داشت جدي ايرادهاي گذشته آن از

 دادنـد،  مـي  فـرا  گـوش  حوصـلگي  بـي  بـا  كـه  خـانواده  افـراد  بـراي  شام سر معمول طبق كن اُتو

 ناسازگار هاي واقعيت جواري هم كالسيك هاي نمونه مدرن شهرهاي": كه بود كرده سخنراني

 بـا  انسـاني . گيرنـد  مـي  قرار يكديگر كنار ها اتوبوس در نامربوط هاي آدم. دهند مي دست به را

 يـك  هـاي  چراغ نور تندي از اي لحظه و ايستاده خيابان كشي خط روي خود درون دنياي ابعاد

 تضـاد  در او با كه نشسته اي غريبه فرمان پشت كه حالي در زند، مي مژه خرگوش چون اتومبيل

 درِ امـا  زنند، مي تنه يكديگر به مترو راهروهاي در ها شب كه است گونه اين و. دارد قرار كامل

 چنين اين وقايع اگر باز دارند، برمي ديگران براي احترام رسم به را خود كاله هتل هاي ورودي

 و اورانيوم مثل وقت آن. كنند آغاز معاشرت يكديگر با كه زماني از واي نيست، بد زياد بگذرند

 عزيـزم، ": بـود  گفتـه  آليسـيا  و ".بـوم . كنـد  مـي  تجزيـه  را ديگري هريك و شوند مي پلوتونيوم

 ".هستم ناجور كنم مي احساس گاهي هم من بخواهي را راستش
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 كشـش  آن از الـي  پنهان ترس: بودند ها اين فرشته جبرئيل و كُن لويا اَله بزرگ عشق هاي عيب

 داشـت،  وفـاداري  و محبـت  توقـع  او از كـه  كسـي  از شـد  مـي  باعث كه عشق، يعني اسرارآميز،

 نيـز  ضـربه  تـر،  نزديـك  و عميقتـر  هرچـه  رابطـه  و. بزنـد  ضـربه  او به كه اين يا و شود رويگردان

 دفـاعي  ابزارهـاي  ي همـه  او به نسبت كامل اعتماد با كه مقابل طرف كه چنان -شد مي شديدتر

 ايـن  و. شد مي ويران و خورد مي وجهي شديدترين به را ضربه بود، افكنده دور به را خود ذهن

 عشق لذتي چنان با تمام ي هفته سه كه اين از پس. آمد فرشته جبرئيل سر بر كه بود باليي همان

 زبـان  از قبلـي  اخطـار  هيچ بي -بود نداده دست زمان آن تا يك هيچ به كه لذتي -بودند ورزيده

 .است كرده تنگ را جا كه چون كند، پيدا اي خانه خودش براي و برود است بهتر كه شنيد الي

. بـود  خبـر  بي آن وجود از نيز خود زمان آن تا كه انگيزي شگفت حسادت و مالكيت احساس و

 در شـده  كـه  قيمـت  هـر  به باشد الزم تا بود نشمرده اي گنجينه را زني هرگز گذشته در كه چرا

 بـاره  ايـن  در و. كند محافظت وي از داشتند درازي دست قصد الزاما كه راهزناني حمالت برابر

 .گفت خواهيم بيشتر بعدها

 بـرده  پـي  واقعيتـي  بـه  كـرد  مـي  تصور فرشته جبرئيل كه بود اين شد پيدا بعداً كه اي اصلي ايراد

 فرشـته  نكنيـد  خيـال  -درآمـده  آدميـان  هيأت به كه است مقرّب ملك حقيقت در كه اين: است

 خصـوص  بـه ( دانست مي مالئكه، ترين متعالي جبرئيل، را خود او. نه. داشت قبول را ديگر هاي

 ).بود شده رانده خداوند درگاه از شيطان كه حاال

* 

 اختيـار  بـي  و وحشـيانه  حسـادت  كـه  بـود،  گذشته انزوا و هوس هاي پرده در پيچيده چنان زمان

 اثـر  اتللو ي نمايشنامه هاي شخصيت از يكي] اياگو ي گفته به كه هايي حسادت آن از جبرئيل،

 بـا  بار نخستين براي و بود، نيافته بروز مجال "كند مي فاسد را استخوان مغز تا".[ شكسپيير ويليام

 سه هر روي. شد نمودار بود، كرده نصب آپارتمان ورودي درِ نزديك الي كه پوسترهايي ديدن
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: خـورد  مـي  چشـم  به واحد پيامي شكل، يك طاليي هاي قاب رنگ كرم ي زمينه پس با پوستر

 كـه  حـالي  در بـود،  افتـاده  پوسـترها  بـه  چشـمش  تـا  جبرئيـل . برونـل  آرزو، و اميد با. آ به تقديم

 مالفـه  ديگـر  دست با و كرد مي اشاره پيام به اش سبابه انگشت با و كرده دراز كامال را بازويش

 در او. (چيسـت  آن از منظـور  بـود  پرسيده بود، داشته نگه محكم بود پيچيده دورش به كه را اي

 وارسـي  را آنجـا  كه رسيده آن وقت كرد مي تصور چون گشت، مي آپارتمان در پوششي چنين

 پشـت  بـر  يا خودش، پشت بر كشيده دراز را عمرش ي همه تواند نمي كه آدم": بود گفته. كند

 بروتـوس  عـين  مالفـه  ايـن  بـا ": بـود  گفتـه  خنـدان  نگرفته، دل به را چيزي الي اما) ".بگذراند تو

 مـي  رويـت  و سـر  از وقار و جنايت. اي شده.[ شكسپير ي نمايشنامه در سزار ژول خائن دوست]

 خشـونت  از بالفاصـله  و ".هسـتي  شرافتمند مرد يك ي نمونه تو": بود افزوده شوخي به و ".بارد

 .بود خورده يكه "كيست حرامزاده آن بگو باش زود": بود گفته كه جبرئيل فرياد

 داشت سن اي خُرده و سال پنجاه كرد، مي تبليغاتي كار برونل جك ".كني مي شوخي": گفت

 و سـاكت  روشِ ايـن  بـا  او امـا  بود، نكرده او به توجهي كمترين هرگز الي. بود پدرش آشناي و

 .رساند مي عشقي گاه بي و گاه قبيل، اين از هدايايي فرستادن و فروخورده

 پـي  او خشـم  ميـزان  بـه  هنـوز  كـه  الي "نينداختي؟ مستراح توي را ها آن چرا": زد فرياد جبرئيل

 تصاويرشـان  از كـه  داشـته  نگـه  سـبب  ايـن  بـه  را پوسـترها  كـه  داد ادامه لحن همان با بود، نبرده

 ".زنند مي هم به را آدم حال": گفت جواب در جبرئيل و. است آمده خوشش

 خـودي  و آمده در به نهانگاه از ناگزير بود، نگرفته اي نتيجه هدايا آن فرستادن از كه برونل اما و

 يـك  اش كهنـه  كيـف  از و آمـده  الـي  آپارتمان به مست نيمه و سرزده شب يك. بود داده نشان

 سر را بطري محتويات تمام شب نيمه از بعد سه ساعت تا. بود كشيده بيرون رنگ تيره رم بطري

 رفتـه،  حمام به شب، بودن دير يادآوري براي الي بود، نداده نشان رفتن به تمايلي چون و كشيده

. بـود  يافتـه  نشـيمن  اتـاق  وسـط  برهنه سراپا را برونل بازگشت هنگام و بود شسته را هايش دندان
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. بـود  خاكستري موهاي معتنابهي مقدار از پوشيده و تركيب خوش انگيزي شگفت طرز به بدنش

 بـا  خـواهي  مي كاري هر. ام تو مال من": زد فرياد و گشود را بازوهايش افتاد، الي به چشمش تا

 از برداشـته،  را كـيفش  و بپوشـد  را هـايش  لبـاس  بـود  كرده وادارش مهرباني با الي و ".بكن من

 .بود بازنگشته هرگز آن از پس برونل و. شود خارج آپارتمان

 به بعداً كه توفاني براي انگار كه گفت، باز جبرئيل براي را داستان اين خندان و راحت چنان الي

. بود ساختگي كمي خبرش بي جا همه از حالت هم شايد هرچند،. نداشت آمادگي ابداً آورد بار

 آغـاز  رفتـاري  بـد  جبرئيـل  كه اميد اين به.) بود شده شكرآب اندكي شان ميانه روزها اين آخر(

 الي و شده آتشي ناگهان جبرئيل حال هر در... بيفتد گردنش به آمد، مي پيش بعداً هرچه و كند

 انتظار تلفن كنار هنوز بيچاره برونل كرد مي تصور ظاهراً كرد، ماجرا پايان دادن تغيير به متهم را

 يـاوه  هـم  پشت. كند خبر با را او ديد، دور را فرشته كه اين محض به دارد خيال الي و كشد مي

 ايـن  كـه  همـين . را حسـادت  نـوع  بـدترين  يعني. داد مي نشان خود از سنتي حسادتي و بافت مي

 و گوشـه  در كـه  عشـاقي  اقسـام  و انواع تراشيدن به كرد بنا شد، غالب او بر انگيز خوف احساس

 منظـور  و كرده تعريف او كردن مسخره براي را برونل ي قصه زد فرياد. بودند كرده كمين كنار

 زانـو  پايـت  جلـوي  مردهـا  خـواهي  مـي  تو": داد ادامه كشان فرياد اختيار بي و است تهديد يك

 ".نيستم اهلش من اما. بزنند

 ".بيرون برو. است كافي": گفت الي

 تنها تا رفت خواب اتاق به بود چسبيده سفت را مالفه كه حالي در و شد چندان دو جبرئيل خشم

 الـي . هست يادتان كه دايموند انريكه دون خاكستري كاله و گاباردين پالتوي. بپوشد را لباسش

 دانسـت  مـي  ".گـردم  برمـي  نكـن  خيـال ": كشـيد  داد. كـرد  مـي  تماشـا  و بـود  ايسـتاده  در كنار

 بود منتظر دل ته در اما برود، و بگذارد تواند مي راحت كه است غضبي و خشم چنان دستخوش

 انـداخت  باال شانه او اما. بگذارد باز را ماندن باقي راه و كند آرام را او بگويد، سخن مهربان الي

 مرزهـاي  شـد،  مـي  منفجر خشم شدت از كه اي لحظه همان در لحظه، آن در درست و. رفت و
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 دنيـاي  اشباح كه حالي در و رسيد گوشش به سد شكستن چون صدايي و شكست هم در جهان

 فرشـته  جبرئيـل  شـدند،  مـي  سـرازير  روزمره زندگي جهان به شكاف آن از سيل همچون رؤياها

 .ديد را خدا

 مفهـوم  و هسـتي  ذات در خداونـد  وجود) بليك ويليام هاي كتاب از يكي قهرمان( اليسيا ديد از

 طبيعي  ماوراء موجود شد، ظاهر جبرئيل برابر در كه خدايي ولي شد، مي خالصه رنجش و خشم

 بـدني  متوسـط،  قـدي  بـا  خـودش،  سـال  و سـن  هـم  مردي: ديد نشسته تختي بر را مردي او. نبود

 كـه  ايـن  انگيزتـر  شگفت. بود كرده كوتاه فك موازات به كه نمكي فلفل ريش و آلود گوشت

 آن ايـن . بـود  هـم  عينكـي . زنـد  مـي  شـوره  موهايش بود معلوم و بود شدن طاس حال در سرش

 اله به ابداً ديگر حاال( "هستيد؟ كي شما": پرسيد تعجب با. نبود داشت را انتظارش كه خداوندي

 بـه  وحشـتزده  و حيـران  اينـك  و شـنيده  را جبرئيل صحبت صداي او اما. كرد نمي فكر كن لويا

 .)نگريست مي اتاق درون

 ".است باال آن كه هماني واال، اوپرا": داد جواب شبح

 اسـت،  زير آن كه همان واال، ي چه ني يكي، آن تو بدانم كجا از": پرسيد گري حيله با جبرئيل

 "نيستي؟

 بـود،  هـا  بنويس ميرزا به شبيه پريزاد اين هرچند. طلبيد مي سريع پاسخي و بود جسورانه پرسشي

 پنجره پشت ابرها ناگهان. كند تجهيز را الهي غضب آالت و ابزار ي همه توانست مي راحت اما

: شدند واژگون دشت در ها درخت و آورد در لرزه به را ساختمان برق و رعد و باد شدند، توده

 ديگر كردي ما وجود به نسبت كه شكي فرشته، جبرئيل دهيم مي دست از را صبرمان داريم ما"

 مـا ": انـداخت  پـايين  را سـرش  بـود،  شـده  غافلگير خدا خشم از كه فرشته جبرئيل ".است كافي

 كـردن  جمـع  با را وحدت و باشيم وجهي چند چه. بنمايانيم تو به را خود طبيعت نداريم اجباري
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 در باشـيم،  نيرومنـد  نهايتـا  و سخت يكپارچه، چه و دهيم نمايش چه دوپاروني همچون اضدادي

 كـه  نـامرتبي  رختخواب به اختيار بي آميزش مذمت نگاه هنگام اين در ".شد نخواهد برمال اينجا

 سـاير  همچون نيز ايشان نشيمنگاه كه شد متوجه جبرئيل و( افتاد بود نشسته آن روي بر ميهمانش

 اثبـات  بـر  اشاراتي تو. نپري شاخ آن به شاخ اين از ديگر است بهتر".) است نوراني بدنشان نقاط

 طبيعـت  تنهـا  نـه  طريـق  ايـن  از و كـرديم  نازل وحي تو بر رؤيا عالم در نيز ما خواستي، ما وجود

 كـه  خـوابي  برابـر  در و كردي قيام آن عليه تو اما. نمايانديم آشكارا نيز را تو واقعيت بلكه خود،

 آن بـر  را مـا  سرانجام واقعيت از تو وحشت. دادي نشان مقاومت كرديم مي بيدار را تو ما آن در

 هنگام. بنمايانيم تو به زن اين منزل در شب وقت اين در ناراحت، وضع اين در را خود كه داشت

 موهـاي  كه زن اين با تا داديم نجات آسمان ميان از را تو ما آيا. آيي خود به كه است رسيده آن

 ".باش آماده ما فرمان براي جبرئيل، بري؟ سر به دارد بيمار پاهاي و بور

 ".رفتم مي داشتم خودم اصالً. ام آماده من": گفت فروتني با جبرئيل

 "!دارم دوستت من كن، گوش. شد تمام و گذشت دعوا جبرئيل، ببين": گفت مي الي

 و چسـبيد  را بـازويش  الـي  ".بـروم  بايـد ": گفت آرامي به جبرئيل. بودند تنها آپارتمان در اينك

 تـو ": داد جـواب  جبرئيـل  امـا  ".باشد آمده سرجا هنوز حالت كنم نمي فكر بده، گوش": گفت

. رفـت  بيرون و ".كني قضاوت مزاجيم وضع ي درباره نداري حق ديگر اي، كرده بيرون مرا كه

 و نشسـت  زمين بر ناچار به كه شد پادردي چنان دچار برود دنبالش به خواست كه همين لويا اله

 روزي آن در مرچنـت  ركـا  يـا  و مبتذل هاي فيلم هاي هنرپيشه به شبيه حالتش. گريستن كرد بنا

 شـباهت  هـايي  داستان قهرمانان به حال هر در. بود كرده تركش بار آخرين براي جبرئيل كه بود

 .باشد داشته آن به اي عالقه كرد نمي تصور كه بود يافته

* 
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 آرام و روشـن  شـبي  رسيده، پايان به خادمش به نسبت خداوند خشم مولود هواشناسي اختالالت

 تنهـا . كـرد  مـي  فرمانروايي آن بر اي خامه و چله و چاق ماهي كه بود گشته آن جايگزين بخش

 كـاله  جبرئيـل . كردنـد  مـي  حكايـت  متعـالي  وجـود  آن نيروي از شده واژگون درختان هاي تنه

 در را هـا  دسـت  بـود  بسـته  كمـر  دور به محكم كه هايي پول با كشيده، پايين سر روي را تريلبي

 فـرار  از شـب  سـكوت  در -خـورد  جيبي كتاب يك به راستش دست -برده فرو گاباردين جيب

 آثـار  ي همـه  بـود،  يافته يقين خود مالئكگي مقام به نسبت كه اكنون. بود شكرگزار و شاد خود

 نسـبت  عزم. كرد آن جايگزين را نوين عزمي رانده، بيرون ذهن از را سابق ترديدهاي و پشيماني

 نازل آنان بر را مقدس كالم بركت و بازگرداند حق راه به را خدا بي شهر اين مردمان كه اين به

 بـر  حـال  ايـن  با. انداخت باال شانه تفاوتي بي با و ريزد مي فرو قديمش خود كرد احساس. سازد

 كـران  از هـايش  بال كه اين تا دگرگوني و رشد زمان. بماند باقي انسان شكل به مدتي تا شد آن

 .رسيد مي فرا نيز آن زودي به يقينا هرچند بود، نرسيده هنوز گيرد فرا را كران تا

 و ثبات بي ديگر بار لندن. خوردند مي تاب و پيچ ماران چون زده حلقه او گرد شهر هاي خيابان

 احسـاس  كه شهري اضطراب. نماياند مي را اش كشيده زجر و واقعي طبيعت شده، مزاج دمدمي

 مسـخره  تقليدهاي و ها صورتك از آكنده خشمگين، و سترون اكنوني در كرده گم را خويشتن

 تهي اي آميزه در كه گذشته اجباري حضور تحمل از معوج و كج و خفه شهري. غلطيد مي فرو

 خيابان در را فردايش و شب آن جبرئيل. كشيد مي خود سوي به را گذشته نگاه همان مسكين و

 ادامـه  خود هدف بي گذارهاي و گشت به چنان نيز بعد هاي شب و روزها و زد پرسه شهر هاي

 بـه  ديگـر  انگـار . دادنـد  دست از برايش را خود مفهوم تاريكي و روشنايي چندي از پس كه داد

 كـه  بـود  اي پرشـكنجه  شـهر  در مـداوم  حركـت  خواستش تنها و نداشت نيازي استراحت و غذا

 دولتـي  بناهـاي  مجسم، وحشت از ثروتمندان هاي خانه. بود گشته دگرگون آن پود و تار اكنون

 آنچـه  رؤيـاي  و اغتشـاش  از فقيـرانش  بـرهم  و درهـم  هـاي  مسكن و سرزنش و بيهوده شكوه از
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. ديـدي  مـي  جـوهر  سـطح،  جـاي  به نگريستي، مي كه فرشته چشمان از. بود شده ساخته نداشتند

 كـه  كـردي  مي مشاهده را طبايع برخي سخاوت و ها خيابان در مردم پوست وراي از روح فساد

 برمـي  گـام  شـده  مسـخ  شـهر  در كـه  حالي در شد، مي ظاهر ها شانه بر نشسته اي پرنده شكل به

 نيرنـگ  جنس از هايي كوتوله. بودند نشسته بناها هاي گوشه در كه ديد را هايي كوتوله داشت،

 كاشي ي گوشه از كرم مانند كه كرد مشاهده را اجنه و. ماند مي خفاش پرِ و بال به پرهاشان كه

 سـيزدهم  قـرن  كشـيش  ريچـالموس،  مانند. خزيدند مي بيرون مردانه هاي آبريزگاه شكسته هاي

 تك تك گرد كه ديد مي را ها شيطانك ي ابرگونه هاي توده چشمانش بستن محض به كه بود

. رقصـند  مـي  خورشـيد  ي اشـعه  در خـاك  ذرات همچـون  و انـد  زده حلقـه  جهان زنان و مردان

 خـويش  دشـمن  حضـور  به روز روشنايي در چه و ماه نور در چه باز چشمان با اكنون نيز جبرئيل

 شـيطان : دهـيم  باز را اصليش مفهوم كهن هاي واژه اين به بياييد -برد مي پي ها مكان ي همه در

 .برد مي پي هركجا در شيطان حضور به او. گويم مي را

 او بـه  سروشـان  كاملِ خرَد و يادها اندك اندك ظاهراً و بازيافته را مقرّب ملك نقش كه اكنون

 از قبـل ( فرشـتگان  از برخـي  بـزرگ،  سيل از قبل ها مدت كه آورد مي خاطر به شد، مي ارزاني

 روي از آنـان . بودنـد  شـده  رانده بهشت از) رسيد مي ذهنش به عزرائيل و سمجزه هاي نام همه،

 بـا  كـه  خطـري  بـه  اكنون. بودند پديدآورده را غوالن پليد نژاد و درآميخته آدم دختران با هوس

 شـاهزاده ! موجودات كاذبترين اي. برد مي پي بود يافته نجات آن از لويا اله ي خانه كردن ترك

 بـر  شد، نازل -باد صلح قرين او نام -پيامبر بر وحي نخستين كه هنگامي مگر! هوا نيروهاي خانم

 وي بـه  بـود  آن نيازمنـد  كـه  را آفرينـي  اعتماد يقين كسي چه و نكرد؟ ترديد خود عقل سالمت

 نه كه بخشيد اطمينان او به كه بود خديجه اين. همسرش خديجه، است، معلوم خُب كرد؟ تقديم

 انگـار  بـود  گفتـه   بـود؟  كـرده  چـه  او براي لويا اله كه حالي در. است خداوند پيامبر بلكه ديوانه،

 آفريدگار انگيز، ستايش ي الهه اي. باشد آمده سرجا كامال حالت كنم نمي فكر. نيستي خودت

 آن! اي درآمـده  انسـان  شـكل  به كه ديوي اي اغواگر، اي دريايي، پري اي! دل سوزش و ستيزه
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 دل فـريفتن  بـراي  را ظـاهر  زيبـايي  چگونـه . روشـن  طاليـي  موهاي آن سپيد، برف همچون بدنِ

... يافتـه  مشكل چه را مقاومت جسماني نياز بند در و زبون جبرئيل و گرفته كار به او ي سرگشته

 نهـايي  سـقوط  مـرز  تا نمود، مي ناپذير ادراك كه دشوار چنان عشقي پود و تار در فروغلطيده و

 اكنـون ! بـود  شـده  ظـاهر  موقـع  بـه  الوجود واجب و كرده رو او به شانس بعداً اما. بود رفته پيش

 پرسـتش  ديگـر  سـوي  در و بـود  حـوا  دختـران  جهنمي عشق سو يك در: نمود مي ساده انتخاب

 .بود برگزيده را خدا راه بزنگاه سر او و ها آسمان و زمين پروردگار

 مـي  تـرك  را رزا ي خانـه  پـيش  سـال  هـزار  در وقتي از كه را كتابي مانتو راستي دست جيب از

 لنـدن . بـود  بسـته  كمـر  آن نجـات  بـه  كـه  بود شهري كتاب: كشيد بيرون بود، يافته آن در گفت

 نقشه توضيحات و كامل جزييات با سودمند مطالعات براي واليت پايتخت. گويم مي را خودمان

 تـا  الـف  از را، دانان جغرافي لندن: داد خواهد نجات را شهر. بود خودش خود. بود شده برداري

 .ي

 * 

 و تنـدرو  هـاي  آدم هنرمنـدان،  ي محلـه  بـه  روزگـاري  كـه  شـهر  بخـش  آن در خياباني كنج در

 تهيـه  و تبليغـاتي  هـاي  سـازمان  كارمندان مسكن اكنون و داشت شهرت ها روسپي و جويندگان

. افتـاد  اي گمگشـته  بـه  مقـرّب  ملك چشمان داشت، قرار آن در قيمت ارزان هاي فيلم كنندگان

 روغـن  و گـون  شـبق  بلنـد  نسـبتا  مـوي  چشـمگير،  عقـابي  بيني كه زيبايي نهايت در جوان مردي

. بودنـد  طـال  هـايش  دنـدان  ي همـه  انگار و بود كرده باز وسط از را سرش فرق و داشت خورده

 راسـتش  دسـت  در و شـده  متمايـل  جلـو  بـه  كمي خيابان به پشت ايستاده، رو پياده لب گمگشته

 ابتدا. بود انگيز حيرت رفتارش. داشت اهميت سخت برايش ظاهراً كه فشرد مي محكم را چيزي

 بـه  را سـرش  انـداخت،  مـي  اطـراف  بـه  نظري سپس و شد مي خيره داشت دست در كه شيئي به

 نمـي  كه جبرئيل. كرد مي برانداز را عابران هاي چهره تمام دقت با و چرخاند مي راست و چپ
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 يـك  دارد دسـت  در آنچه ديد و گذشت كنارش از ابتدا شود، نزديك او به سرعت به خواست

 كمكـش  خواهد مي گفت و شد نزديك گمگشته به آرام ديگر بار. است چهار در شش عكس

 و گرفـت  صـورتش  نزديـك  را عكس سپس و كرد براندازش مشكوكي نگاه با غريبه مرد. كند

 مـي  را مـرد  اين كنيد، نگاه": گفت كرد مي اشاره آن به درازش ي سبابه انگشت با كه حالي در

 "شناسيد؟

 بينـي  كـه  زيبـايي  نهايت در است جواني مرد ي چهره ديد كرد، نگاه عكس به جبرئيل كه همين

 بـاز  وسـط  از را سـرش  فـرق  و دارد خـورده  روغـن  گون شبق بلند نسبتا موي و چشمگير عقابي

 جماعـت  بـه  و ايسـتاده  شـلوغ  خيابـان  كنج اين در كه آن و نكرده اشتباه كه برد پي. است كرده

 مـي  را اش شـده  جـا  بـه  جـا  تـن  كه است روحي بيابد، ميانشان در را خود شايد تا نگرد مي عابر

 -طلبـد  مـي  را اش گمگشـته  نـوري  و مادي جسم مايوسانه كه است شبحي بگويم بهتر يا جويد،

 مـي  بـدن  بـه  را آن كـه  نـوري  زرين بند گسستن از پس( "كا" يا روح دانند مي مالئك كه چرا

 برايـت  برآيد دستم از هرچه": گفت گمگشته به. ماند نمي برجا روز شبانه يك از بيش ،)پيوندد

 و گرفت دست در را كا ي چهره و آمد پيش جبرئيل. ماند خيره شگفتزده او و ".دهم مي انجام

 مكـان  احساس فوراً روح آن ببوسد، را روحي مقرّب ملك گاه هر زيرا. بوسيد محكم را او لبان

 تعجـب  واكـنش  گمگشته روح اين اما -گردد مي رهنمون حقيقت و حق راه به و يابد مي باز را

 سپاسگزار خود بخت از و بداند را مالئكه ي بوسه قدر كه اين جاي به و داد نشان خود از آوري

 و ".قـدر  ايـن  نـه  ديگـه  ولي بده، وضعم من كه درسته. بكش خجالت مرديكه": زد فرياد باشد،

 بلـه، . سـرگردان  روحـي  از نه آيد، برمي جامد جسمي از فقط كه كرد نمايي قدرت چنان سپس

 مقـرب،  ملـك  دماغ توي محكم چنان بود چسبيده را خودش عكس كه دستي همان با گمگشته

 .خورد گيجي گيج سرش و شد سرازير آن از خون كه كوبيد پرودگار سروش

 زمـين  سـطح  از بـاالتر  متر نيم اش قاليچه روي مرچنت ركا ولي بود، رفته گمگشته شد، كه بهتر

 بهـارش  از نكوسـت  كـه  سـالي ": گفت مي و نگريست مي تمسخر با او زدگي فلك به و نشسته
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 را اين. اي شده خُل پاك جبرئيل جناب. است مقرّب ملك كند مي خيال باش، را اين. پيداست

 بِهِـت  و اي كـرده  بـازي  را بالـدار  موجـودات  ايـن  نقـش  زيـادي  انگـار  گويم، مي بهت دوستانه

 اين با وقت آن ".كردم نمي اعتماد چندان ديدي كه هم خدايي آن به بودم تو جاي اگر. نساخته

 از پـس  مگـر ": افزود تر دوستانه لحني با دارد، تمسخر قصد همچنان كرد مي تصور جبرئيل كه

 تصـور  نكـرد؟  بنـدي  سـرهم  را جوابت كنايه به خودش بردي اسم[ شيطان] اوپارنيچه از كه اين

 مـي . شـده  بيـان  سـادگي  بـه  اسالم در نيكي عليه بر بدي تاريكي، عليه نور ها، ارزش بودن مطلق

 از اجدادتان كه شد سبب او هم كند، گمراهتان اغواگر شيطان نگذاريد آدم، فرزندان اي: گويد

 در اگـر  -گردنـد  آگـاه  شـرم  از تـا  نمودم دور آنان از را پوشش گاه آن. شوند رانده بهشت باغ

 از قبـل  هشـتم  قـرن  در آموس. نداشته وجود نگرشي چنين قبالً بيني مي برگردي عقب به تاريخ

 تـرو  ده و نباشـد؟  كـار  در خـدا  دسـت  و باشـد  بدي شهري در است ممكن آيا: گويد مي ميالد

 مـي  تـاريكي  امـا  نـورم،  از اگرچـه : اسـت  گفتـه  دهم قرن در كه كند مي نَقل يهوه قول از ديسيا

 بعد تازه. پروردگارم من و است من از همه اين و. آفرينم مي شر و آورم مي پديد صلح آفرينم،

 صـفات  از يكي گذشته در كه بدي و كرد تغيير شيطان مفهوم كه بود ميالد از بعد چهارم قرن از

 ركـاي  كـه  بـود  هـايي  سـخنراني  آن از ".يافـت  تجلـي  شيطان وجود در شد مي شمرده خداوند

 خـودش  و داشـت  تعلق چندخدايي سنت به اش خانواده باشد هرچه. آمد برنمي پسش از واقعي

. بـود  نـداده  نشـان  اي عالقـه  شـيطان  جنـاب  احـواالت  در مطالعـه  و مذاهب ساير به نسبت هرگز

 وجـود  كـرد  مـي  تعقيب را او مدام بستان سقوط از پس كه ركايي كه دانست مي خوب جبرئيل

 او توانست مي راحتي به بود؟ چه اين آخر پس اما. نيست واقعي و ندارد بدني و رواني خارجي،

 در كـه  شـيطاني  تجسم يا دشمن، و جرم شريك مثل چيزي -بداند خودش تخيالت ي زاييده را

 جبرئيـل  امـا  شـد،  مي پذير توضيح هم ركا تاريخي/ مذهبي دانش فرضي چنين با -بود وجودش

 دچـار  بعـداً  و داشـته  را معلومـات  ايـن  گذشـته  در آيـا  دانسـت؟  مي كجا از را چيزها اين فرشته

 خواسـت  مـي  وقتـي  امـا  نيسـت،  درسـت  چيـزي  يـك  كرد مي احساس اينجا در( شده فراموشي
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 ترديـد  خود بودن فرشته به نسبت بيهوده كه زماني يعني "تاريك بخش" آن روي بر را افكارش

 كـه  شد مي روبرو تيره و غليظ مه يك با انگار كند، متمركز بود داده دست از را يقينش و كرده

 ذهـنش  اكنـون  آنچه هم شايد -)ديد نمي سايه چند جز چيزي نگريست مي آن در دقيقتر هرچه

 دشـمنش  زنـون،  و  بل توري فرشتگان، نايب دو چگونه كه خاطره اين جمله از بود، گرفته فرا را

 از" ترفنـدهايش  بـا  زده چمباتمـه  حوا گوش كنار وزغ مانند بهشت باغ در بودند، يافته را شيطان

 ".آفريـد  مـي  رؤيـا  و تصـور  او براي پيوست، مي حوا خيال ي دامنه به كه حسي شنوايي، طريق

 و چشـم  لويـا  الـه  خواب اتاق در كه غريبي موجود مبهم، موجود آن هم را خاطره اين شايد بله،

 خـدا  همـين  هـم  را ركا شايد صورت اين در -بود داده جاي ذهنش در بود كرده باز را گوشش

 شايد بود، گناه احساس ي زاييده و دروني اي سايه نه،. بود مقدس هماوردي واقع در و فرستاده

 .كند نزديك كمال به را او ديگر بار درگيري اين با تا بود فرستاده را ركا

 ركـا . نداشـت  را درد تحمـل  قـدرت  او و سوخت مي گزگز حاال آمد، مي خون هنوز كه بينيش

 .بود فهميده بهتر شيطان انگار اما ".اي بوده ِزرزِروها آن از بچگيت نظرم به": گفت خندان

 دارد؟ دوست را درد اي زنده موجود كدام

 .گريزد مي جهنم از بيابد راهي هركس

 .كرد خواهي چنين ترديد بي نيز تو و باشد ابدي عذاب به محكوم هرچند

 درد از دورتر هرچه مكاني سوي به دليرانه و

 آرامش اميد كه آنجا به گريخت، خواهي

 .رود مي عذاب نابودي و

 زنـد  مي تجاوز و غارت و قتل به دست بيندازند، جهنم به كه را انسان. گفت شد نمي بهتر اين از

 ركـا . گرفـت  دمـاغش  جلـوي  را دستمالش... يابد خالصي بلكه تا زند مي دري هر به خالصه و
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 كـرد،  مـي  دعـوت  الطبيعـه   مـاوراء  عـوالم  در رفتن فرو به را او و نشسته قاليچه روي همچنان كه

 دوسـتم  توانستي مي سرانجام نماندي؟ من با چرا": كند صحبت تر عادي امور ي درباره كوشيد

 يعنـي . دارم مـن  امـا  ندارند، را شدن عاشق ظرفيت ها خيلي. شناسم مي را عشق من آخه. بداري

 تـو  بـه  امـا  بـود،  شـدن  دار بچه فكر در يواشكي كه خودمركزبين بورِ مو بمب آن مثل نه. داشتم

 خـدا  مثـل  موجوداتي كه گذشت ها زمان آن ديگر. نه هم خدايت آن مثل. داد نمي بروز چيزي

 ".كنند حل را ها آدم مشكالت

 بـه  مربـوط  كـارش  كـه  شـوهري  هـم  آن. داشـتي  شوهر تو اوالً": بماند ساكت نتوانست جبرئيل

 ديـدن  انتظار همه اين كه من مثل آدمي از گذشته، آن از. بودم دسرت فقط من و بود بولبرينگ

 ديگـر . كـنم  بـدگويي  او از ام شـده  نايل ديدارش به كه حاال باش نداشته توقع ام كشيده را خدا

 "گويي؟ مي چه هست معلوم اصالً چيست؟ بچه ي قضيه كه اين

 نمـي  را جهـنم  تـو ": داد جـواب  سـرعت  به آمد، مي بيرون ضربه ضد حالت از كه حالي در ركا

 شـوهر  آن فـوراً  خواسـتي،  مي من از اگر. كرد خواهي خود آنِ از را امتياز اين حتماً اما شناسي،

 همانجـا  را تـو  نـدارد،  اشـكالي . مانـدي  الل تـو  امـا . كـردم  مـي  تـرك  را كننده خسته بولبرينگ

 ".واال چه ني هتلِ در. ديد خواهيم

 كـه  ايـن  از قبـل . ها بچه بيچاره. نداشتي را فرزندانت ترك تحمل تو": كرد پافشاري جبرئيل اما

 نمـي  خجالـت  نـزن،  حرف ديگر تو": رفت در كوره از ركا ".دادي هل را ها آن بپري، خودت

 نـان  بـا  و كشـم،  مـي  بيـرون  را جگـرت  و دل. آقـا  جناب آورم مي در را پدرت كن صبر كشد،

 مـادر  به متعلق فقط بچه كه است معتقد برفيت سفيد خانم شاهزاده آن راستي -!خورم مي برشته

 نـه؟  مگـر  مانـد،  مـي  سـرجايش  خـودش  اما روند، مي و آيند مي مردها است، معلوم خُب. است

 تخـم  از كـه  كسي باغ، او و تخميد شماها. ها ببخشيد. خورين مي كشي تخم درد به فقط شماها
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 چـه  امروزي مادرهاي افكار از تو بمبئي، احمق ي بچه اي آخر. گيرد نمي شدن كاشته ي اجازه

 "داني؟ مي

 پـايين  به بام پشت باالي از را ها بچه اين از قبل مگر چه؟ خودت": داد جواب خشمگين جبرئيل

 "بودي؟ گرفته اجازه پدرشان از كني، پرت

 اختيـار  بـي  جبرئيـل  كه شد گم انفجاري چنان با رنگ زرد دودي ميان هولناك، غضبي در ركا

 آن و) مانـد  بـاقي  پـايش  كنـار  رو، پيـاده  در همـانطور  و( افتاد سرش از كاله و رفت عقب عقب

 دچـار  سـخت  كه اين با اما. آورد بند را نفسش و پيچيد مشامش در آور تهوع و قوي بويي وقت

 خود با. بود نخورده هيچ بود روز چند. شود خارج كه نداشت معده در چيزي بود، شده استفراغ

 تعجـب  بـا  كـه  افتاد عابر دو به چشمش بعد. استبداد از شكوهمند رهايي يعني جاودانگي، گفت

 و قوس ها پانك سبك به كه موهايي و چرمي كت با كه بود جواني يكي. كردند مي براندازش

 زاگ زيگ رنگ با هم را بينيش و صورت روي و رسيد مي نظر به خشن بود، شده رنگ قزحي

 بهتـر  خـوب  انديشـيد . بـود  سر به روسري و مهربان ظاهراً و سال ميان زني ديگري و. بود كشيده

 جبرئيـل  من زيرا كنيد توبه": گفت پرهيجان و رسا صدايي با و كنيم شروع امروز همين از است

 ".هستم خدا مقرّب ملك

 بـه  و كـرد  پرتـاب  جبرئيل كاله در اي سكه بعد و ".پدر بي ي فلكزده": گفت پوش چرم جوان

 اي جـزوه  كه حالي در و شد خم سويش به آميز اسرار حالتي با خوشرو زن اما. داد ادامه راهش

 فهميـد  نگـاه  يـك  بـا  جبرئيل و ".باشد جالب برايتان اين كنم مي فكر": گفت داد مي دستش به

 بـه  پوسـت  سـياه  شـهروندان  "فرسـتادن  پس" خواستار كه است پرستاني نژاد افكار حاوي جزوه

 ايـن  از هم ها فرشته انگار. بود پنداشته سفيدپوست اي فرشته را او زن ظاهراً. شانند اصلي موطن

 بررسـي  اينطـور  را موضـوع  توانيـد  مـي ": گفـت  زن. اسـت  عجيب. نبودند بركنار ها بندي طبقه

 او بـه  پرطمطـراق  لحنـي  و بلند صداي با و پنداشته او ترديد از نشاني را جبرئيل سكوت "...كنيد

 آدم بـراي  كـه  لحني بهترين با و پندارد مي يوناني يا قبرسي بلكه سفيد، سفيد نه را او كه فهماند
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 جـايي  هر را، شما كشور و آمدند مي ها آن اگر ببينيد،": افزود برد، مي كار به زده مصيبت هاي

 "شديد؟ نمي ناراحت كردند، مي شلوغ و پر هست، كه

* 

 نيـز  و بـود  شـده  اش حوالـه  احترام رسم به كه اي صدقه اشباح، آزار خورده، مشت بيني رغم به

 جبرئيـل  بـود،  روزي تيـره  و شر مكان و داشت اختصاص خاص گروهي به كه اعماقي به سقوط

 و دشـمن  نشـاندن  عقـب  بـزرگ  كـار  و كند آغاز را خود نيك اعمال تا شد آن بر پيش از بيش

 ميـدان  را شهر. بود او راهنماي جيب، درون ي نقشه. برد پيش به را نيكوكاري مرزهاي گسترش

 در وود، چيـپس  تـا  كـرده  آغـاز  نقشه غربي شمال در فارم هاكلي از. داد خواهد نجات ميدان به

 بـا  نـام  و داشـت  قرار نقشه مرز لب كه زميني در شايد پايان در. رفت خواهد پيش شرقي جنوب

 .كند بازي گلف دست يك تفريح محض بود، گرفته را "بيابان" مسماي

 خـودش  روي كـه  اسـمي  هـر  يـا  ابلـيس،  شـيطان، . كشـيد  مـي  انتظار راه ي نيمه در حتماً دشمن

 و شـر  حالـت  و هـا  شـاخ  آن بـا  نيـز  را دشـمن  ي چهره -بود جبرئيل زبان نوك و -بود گذاشته

 اسـم  و گرفـت  مـي  واضـحتري  شكل زودي به حتماً خُب... آورد مي خاطر به وضوح به پليدش

 كـه  بود همان او. شد مي نيرومندتر روز به روز كه اين نه مگر. نداشت شك. آمد مي يادش هم

 را او و رسـاند  مـي  خـاك  به را دشمن پشت ديگر بار و گرفت مي باز را ديرينه شكوه زودي به

 چـين،  چـه،  چـو، . شد مي شروع "چ" حرف با بود؟ چي اسم آن. افكند مي اعماق ترين تيره به

 .آورد خواهد ياد به موقع به نيست، مهم

* 

 شكل تغيير خواست مي دلش طور هر هوا بي. شد نمي تسليم برداران نقشه ي سلطه به فاسد شهر

 بعضـي . كنـد  دنبـال  را خـود  مقـدس  خواسـت  ترتيـب،  و نظـم  با جبرئيل گذاشت نمي و داد مي
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 هـا  انسـان  خـون  و گوشـت  از كـه  بسـياري  هـاي  ستون انتهاي در و پيچيد مي خياباني در روزها

 بناهـاي  آن فراسـوي  و بـود  نشـده  رسم نقشه در كه يافت مي بياباني در را خود بود، شده ساخته

 ماسه قصرهاي همچون ياد در انگار كه خوردند مي چشم به تلفن ي اداره برج مانند آشنا و بلند

 مـي  شـكل  يـك  و انگيـز  شـگفت  هـاي  پـارك  ميـان  از خيـزان  و افتان گاه. ريختند مي فرو اي

 مبهـوت  ديـدگان  برابـر  در كـه  همانجـايي . رسـيد  مي شهر مركز شلوغ هاي خيابان به و گذشت

 مـامن  ايـن  در. كـرد  مـي  سـوراخ  را هـا  خيابـان  كـف  و باريد مي اسيد باران آسمان از رانندگان

 چشـم  و گرفت مي مسخره به را او ناتواني شهر: شنيد مي خنده صداي غالباً ها سراب و شياطين

 مـي  فراتـر  جبرئيـل  ادراك مـرز  از دارد آنچـه  كه بفهماند او به خواست مي. بود تسليمش راه به

 بـا  بـود  چهـره  بـي  هنـوز  كـه  دشمنش به خطاب جبرئيل. است ناممكن دگرگوني و تغيير و رود

 نيـرويش  كـه  داشـت  بيم آن از. طلبيد مي تازه اي نشانه خداوند از و گفت مي ناسزا بلند صداي

 آلوده و ترين فلكزده به كم كم خالصه. نيايد بر عظيم كار آن ي عهده از عاقبت و نباشد كافي

 گُلـه  ريشـش  و حالت بي و چرب موهايش كثيف، هايش لباس. شد مي مبدل گان مالئكه ترين

 .رسيد "فرشته" متروي ايستگاه به كه بود بار فالكت وضع اين در و بود زده نيش گُله به

 مـي  بـود  بسـته  هـا  شـب  كـه  را آهني مشبك در قفل تازه ايستگاه كاركنان زيرا زود، صبح حتماً

 و بـرده  فـرو  هـا  جيـب  تـه  بـه  را هـا  دسـت  انداخته پايين را سرش كه حالي در جبرئيل. گشودند

 ها مدت را شهر هاي خيابان ي نقشه. (شد ايستگاه وارد كشيد، مي زمين روي لخ لخ را پاهايش

 .اشك از پر ديدگان با ديد اي چهره كرد باز كه را چشمش.) بود انداخته دور پيش

: داد پاسخ تلخي به بود نشسته فروشي بليت ي باجه پشت كه جواني زن و ".خير به صبح": گفت

 جبرئيـل . شـد  سـرازير  بهـاري  ابـر  چـون  هـايش  اشـك  و ".ام نديده صبح اين از خيري كه من"

 جبرئيـل  ".نيسـتيد  كشـيش  كـه  شما": كرد نگاهش ناباورانه دختر و ".فرزندم باش آرام": گفت

 گريسته هوا بي كه همانطور دختر و ".هستم جبرئيل مالئكه من": داد جواب دختر آزمودن براي

 مـي  آويـزان  كريسـمس  درخـت  روي را هـا  فرشته عكس فقط اينجا در": خنديدن كرد بنا بود،
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 دختـر  چشـمان  بـه  را نگـاهش  كـه  حـالي  در. نبـود  آسـان  چندان كردنش در به ميدان از ".كنند

 تعجـب  خـودش  از كـه  او و ".بگو من به را مشكلت. هستم جبرئيل من": كرد تكرار بود دوخته

 ولگرد يك ي واسه دالمو و درد ي همه خوام مي انگار. شه نمي باورم راستش": گفت كرد مي

 .كرد صحبت به شروع و "دونين؟ مي نيستم، اينطور معموالً. بگم

 بـه . داد مـي  را مـادرش  و پـدر  خـرج  و نداشـت  بيشتر سال بيست. داشت نام فيليپس اورفيا دختر

 كـرده  بيكـار  كـار  از را بـود  فيزيوتراپيسـت  قبالً كه هياسينت، احمقش خواهر كه حاال خصوص

 دو اواخـر  ايـن . داشـت  نـام  مسـكي  اوريـا  -بـود  كـار  در هـم  جواني مرد البته -جوان مرد. بودند

 در. بـود  اوريـا  و اورفيـا  با مسؤوليتشان كه بودند گذاشته كار ايستگاه در تميز و تر و نو آسانسور

 در اما كرد، گفتگو شد نمي رفتند، مي پايين و باال مدام آسانسور دو هر كه شلوغي هاي ساعت

 كـه  فروشـي  بليت ي باجه در اورفيا. كرد نمي كار بيشتر آسانسور يك روز، هاي ساعت ي بقيه

 مـي  او بـا  را اوقـات  بيشـتر  بـود  طـور  هـر  اوريـا  و نشسـت  مـي  داشت قرار آسانسور اتاقك كنار

 شـيداي  و والـه . كـرد  مـي  خـالل  را هـايش  دندان و داد مي تكيه براقش آسانسور در به. گذراند

 كـه  دارم عجلـه  آنقـدر . ره مي در دستم از اختيار": گفت جبرئيل به ناالن اورفيا. بودند همديگر

 و برخاسـته  باجـه  پشـت  از بـود  خلـوت  ايسـتگاه  كـه  بعدازظهر روز يك ".كنم فكر ره مي يادم

 كـه  همين جوان و بود ايستاده روبرويش كرد مي خالل را دندانش داده، تكيه اوريا كه همانطور

 هـاي  قـدم  بـا  اوريـا  پـس  آن از. بـود  كـرده  رهـا  را خـالل  بـود،  افتـاده  او نگاه حالت به چشمش

 شـد،  مـي  سـرازير  زمين اعماق سوي به ها پله از كه روز هر هم دختر آمد، مي كار سر سبكتري

 دختـر . شـد  مـي  آلـودتر  هيجـان  و تر طوالني دم به دم هايشان بوسه. يافت مي بهشت در را خود

 در ناچـار  اوريـا  و شـود  جـدا  او از توانسـت  نمـي  آمـد،  مي در صدا به آسانسور زنگ كه گاهي

 دوسـت  را كـارش  اوريـا . زد مـي  كنـار  را او ".منتظرنـد  مـردم  دختـر،  بسه": گفت مي كه حالي

 خـدمت  يـك  انجـام  از و كنـد  مي غرور احساس اونيفورم پوشيدن از گفت مي دختر به. داشت
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 مـي  راضـي  خـود  از كمي دختر نظر به. شود مي ارضا جامعه به زندگيش و عمر تقديم و مردمي

 امـا  ".نيسـتي  بيشـتر  آسانسـورچي  يـك  اينجـا  در تو جان، اوري": بگويد او به خواست مي. آمد

 نگـه  را زبـانش  كـه  اسـت  اين. برنجاند را طرف بود ممكن و كرد نمي دوا را دردي گويي رك

 .برد مي فرو اوري دهان توي يعني داشت، مي

 حـالي  در دختـر  و كشيد كنار را خودش مرد. شد تبديل نبرد به تونل در كنارشان و بوس روزي

 "اي؟ شـده  خُـل  مگر": گفت مرد. برد فرو او شلوار داخل را دستش زد، مي گاز را گوشش كه

 "هستي؟ عصباني دستم از": پرسيد داد مي ادامه كه همچنان دختر و

 بـود  توئيد جنس از لباسش كه سري به روسري خانم. گرفتند را مچشان عاقبت كه شد اينطوري

 اورفيـا  پـس  آن از اما. نخواستند را عذرشان كه بودند آورده شانس. بود كرده شكايت ها آن از

 بليـت  فقـط  كـارش  و بشـود  آسانسـور  وارد نداشـت  حـق  يعني كند، كار زمين روي بود مجبور

 ايسـتگاه  دختـر  خوشـگلترين  واتگينـز،  راشل به را قديمش شغل كه اين آن از بدتر. بود فروشي

 قيافـه  باال مياد ها پله از كه راشل. كنند مي كار چه تو آن دانم مي": غريد خشمناك. بودند داده

 بـر  و دور زيـاد  روزها اين اوريا ".كند مي درست دارد كه بينم مي را اش ريخته هم به موهاي و

 .آمد نمي اورفيا

 اين با و ".نيستي فرشته تو اما. گفتم بهت بود دلم تو هرچه كه كردي كار چه دونم نمي": گفت

 مـي  چه دلت در دانم مي من": گفت جبرئيل. بردارد او ي خيره نگاه از چشم توانست نمي حال

 ".گذرد

 بـه  دختـر  نيرومنـد  اميال آهان،. گرفت را دختر دست و كرد باجه ي پنجره درون به را دستش و

 مـي  خـود  در را او حـاالت  تفسـير  توان. شدند مي لبريز درونش در و كردند مي سرايت جبرئيل

. بگويـد  سـخن  و كند رفتار خواست مي واقعاً كه چنان كه يافت مي را جسارت آن دختر و ديد

 وقـوع  بـه  بعـداً  آنچـه  كه طوري به. را حريف با مشاركت توانايي. آورد مي ياد به آنچه بود اين
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 اورفيـا . بازيـافتم  را مالئكگـيم  خصوصـيات  آخـر  گفـت  خود با. بود اتحادشان ي نتيجه پيوست

 سـنگين . بود افتاده صندلي روي سست بدن و بسته چشمان با فروشي بليت ي باجه درون فيليپس

 -جنبيـد  مـي  آن همـراه  نيز جبرئيل لبان و -داد مي حركت سختي به را لبانش و رسيد مي نظر به

 .شد تمام خب،

 آن و نداشـت  بيشـتر  مو تار نُه كه خشمگين و اندام كوچك مردي ايستگاه، رئيس هنگام اين در

 عروسـك  مثـل  مرتبـه  يك بود، چسبانده طاسش ي كله روي زده، باال گوشش كنار از هم را ها

 كنـي؟  مـي  داري كـار  چـه  آهاي،": زد فرياد جبرئيل به خطاب و تو پريد در از بازي شب خيمه

 كـه  رئـيس . نخـورد  تكـان  جـايش  سـر  از جبرئيـل  ".كـنم  مـي  خبر پليس والّا چاك به بزن زود

 داره قباحـت ": كشـيدن  داد كـرد  بنـا  آمـد،  مي بيرون هپروت عالم از كه افتاد اورفيا به چشمش

 چـرت  وقـت  آن. گيـره  مي مرده هرچي ي يقه. بوديم نديده ديگه شو جوري اين. فيليپس خانم

 باجه از و برداشت را تاشُويش چتر پوشيد، را بارانيش ايستاد، اورفيا ".ايواهللا كه واقعاً. زنه مي هم

 والّـا  جـاتون،  سـر  برگـردين  زود كنيد؟ مي رها مسؤوليت بي را دولت اموال داريد". آمد بيرون

 پايين به شروع و شد روانه مارپيچ ي پله سوي به اورفيا ".ديدين خودتون چشم از ديدين هرچي

 تالفـي  او سـر  تـا  چرخيـد  جبرئيـل  سوي به ديد نمي دسترس در را كارمند كه رئيس. كرد رفتن

 بيـرون  اي شـده  خـراب  هـر  از. ببنـد  را فلنـگ  ام، تـو  بـا . كن گم را گورت زود": گفت و كند

 ".همانجا برگرد اي خزيده

 ".هستم آسانسور منتظر" داد پاسخ تمام وقار با جبرئيل

 داده تكيـه  در بـه  هميشه مثل كه افتاد مسلي اوريا به چشمش رسيد پله آخرين به كه همين اورفيا

 بـا . كنـد  چـه  دانست مي اورفيا بار اين اما. داشت لب بر آلودي كيف لبخند واتگينز راشل و بود

 مـي  خوشـش  حتمـاً  بزنـد؟  دسـت  راشـل  اي داده را دنـدانت  خالل حاال تا": گفت تمام آرامش

 ".آيد
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 امـا  ".اورفيا نكن سبك را خودت قدر اين": كه كرد شروع اوريا. ماندند مبهوت و مات دوتايي

 اورفيـا . رفـت  سـويش  بـه  سسـت  هاي قدم با و گذاشت را راشل وقت آن. كرد ساكتش او نگاه

. مامان پيش بيا جونم، بيا": بود دوخته او به خيره همانطور را نگاهش ".اوري آره": گفت آهسته

 امـا  ".شـه  مـي  درست چيز همه و باال ريم مي بعدش. بزن را دكمه و آسانسور طرف به برو حاال

 خيلـي  بـود،  ايسـتاده  نـزديكش  واتگينـز  راشـل . آمـد  نمـي  ديگـر . شـد  چيزيش يك اوري انگار

 خودش به بيخود بگو. اوريا بگو بهش خودت": گفت راشل. خورد نمي جم ديگر او و نزديك،

 نكـرده  تصـور  اينطـوري  را صحنه اورفيا. كرد حلقه راشل گرد را بازويش اوريا و ".نده زحمت

 در طـوري  را دسـتش  جبرئيـل  كـه  ايـن  از پـس . داشـت  ايمان آن به بود، باالتر تصور از نه،. بود

 مـي  دارد چـه  فهميد نمي درست. بود مانده متحير و مات بودند، نامزد انگار كه بود گرفته دست

 خراب را اونيفورمم خواهد مي. بزند دست من به نگذار": زد فرياد راشل. رفت جلو حاال. گذرد

 را خبـر  و داشـت  نگهـش  محكـم  گرفتـه،  دست در را اورفيا هاي مچ اوريا هنگام اين در ".كند

 بعـد  بـه  ايـن  از": داد ادامـه  اوريا. شد شل ناگهان اورفيا ".كنيم ازدواج هم با قراره": كرد اعالم

 هـا  بـازي  ايـن  گـه  مي راشل كه همونطور و فيليپس اورفيا كنه، نمي كار تو براي آسانسور ديگه

 تونـل  ديـوار  بـه  كه حالي در ريخته، هم به وضع و سر با زنان نفس اورفيا ".نداره اي فايده ديگه

 دو. رسـيد  گـوش  بـه  شـد  مـي  ايستگاه وارد كه قطاري صداي. نشست زمين روي داد، مي تكيه

 بـاقي  همانجـا  اورفيـا  و دويدند هاشان پست سرِ كردند، مي مرتب را خودشان كه حالي در نامزد

 راشـل  ".تيـزي  و تنـد  زيـادي  مـن  بـراي  تو دختر": گفت خداحافظي جاي به مسكي اوريا. ماند

 راشـل . كـردن  خالل كرد بنا آسانسور درِ دم اوريا و فرستاد اوريا براي اي بوسه دست با واتگينز

 ".داري دوست كه غذاهايي آن  از. پزم مي شام برايت خودم امشب": گفت

: زد فريـاد  جبرئيـل  ديـدن  بـا  شكسته ي پله هفت و چهل و دويست پيمودن از پس فيليپس اورفيا

 "من؟ زندگي به بزني گند بود خواسته تو از كي صفت، شيطان احمق. كثيف ي مرديكه"

* 
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 ايـن  از. بـود  شـده  ناپديـد  باشند، كرده خاموش را المپش گويي كه چنان هم، نور ي هاله حتي 

 ايسـتگاه  نزديـك  كوچـك  پـارك  در نيمكتـي  روي جبرئيل. دانست نمي را مغازه محل گذشته

: آوردنـد  مـي  هجوم ديگر بار كفرآميز افكار. انديشيد مي هايش تالش بيهودگي به و بود نشسته

 بـود؟  چـي  واال دبـه  تقصير بردند، مي جايي به اشتباها را آن و بود نادرست دبه روي اتيكت اگر

 حـال  در ي الهـه  سـر  دور بـه  رنگ آبي ي هاله يك و شدند نمي كارگر سينمايي هاي حقه اگر

 از درسـت  بـازيش  فرشـته  كـه  هم حاال دليل همين به بود؟ چي هنرپيشه گناه زد، مي حلقه پرواز

 خـودش  ي شكسـته  گـردن  به تقصير آيا  بود؟ كي تقصير ببينم، بگوييد لطفاً... بود درنيامده آب

 و ترديـد  از مملـو  پـارك  اين در ها بچه بود؟ كرده خرابي كار متعالي موجود آن كه اين يا بود،

 او ال: كردنـد  مـي  بازي ريز هاي پشه ي ابرگونه هاي دسته و رز گل هاي بوته ميان در نااميدي،

 بهشـت  از حـوا  و آدم شـدن  رانـده  ي قصـه  بـه  فرشـتگان  سقوط ي انديشه. لندن ان، او دي -ان

 نيـك  دانش ممنوع، ي ميوه چشيدن بوده، اخالقي هميشه مشكل ها آدم مورد در. ندارد شباهتي

 گفتـه  اثـر  بر بعد و زد گازش زنه اول. خوردند و ندادند گوش بخوري، آن از نبايد گفتند بد، و

 واقـع  در: دادنـد  مـي  سـيب  طعم كه آمدند پديد اخالقي معيارهاي و چشيد آن از هم مرده او ي

 نسبت داوري حتي. بخشيد داوري توان ها آن به كه بود كرده تقديمشان را ها ارزش سيستم مار

 چـرا  رنـج،  چرا بدي، چرا: شد پيدا ناجور هاي پرسش ي همه ي كله و سر بعدها و. خدا خود به

 مايـل  ايشـان  جنـاب  باشـد  هرچـه . شـدند  رانـده  بيرون به بهشت از كه بود اين  چرا؟ آخر مرگ،

 و كردنـد  مـي  نگاهش ها بچه -.كنند تجاوز خود حدود و حد از كوچولويشان هاي بنده نبودند

 هـاي  تفنـگ  وقـت  آن "چيكـار؟  اومـده  اينجـا  غريبه و عجيب يارو اين": خنديدند مي دزدكي

 صـداي  يـك . اسـت  پـا  و سـر  بي هاي آدم اين از پنداري رفتند، نشانه سويش به را پالستيكيشان

 مـك  و كـك  بـا  مـو  سرخ و رو سفيد پوش، خوش بود زني "...كنار بياييد آنجا از" گفت زنانه

 كـه  حـالي  در ".باشـيد  زود گفتم؟ چي نشنيديد": بود ميلي بي از پر صدايش. صورت بر فراوان

 مشـخص  كـار  يـك  جـز  چيـزي  واقـع  در: داشت بستگي آسماني قدرت به تنها فرشتگان سقوط
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 كـه ... و سرسـختي  و نيكـي  دادن نشان ها، سركشي و ها نافرماني براي تنبيه. نبود آسماني پليسي

. نـدارد  اعتمـاد  خـودش  بـه  چندان متعالي جناب اين بود معلوم اما. بود الزم ديگران تشويق براي

 بـد  از را خـوب  اش آفريده بهترين باشد نداشته دوست كه شود مي پيدا آفريدگاري كدام آخر

 اطاعـت  و سرسـپردگي  به نسبت و كند مي حكومت وحشت ايجاد با كه كيست آن بدهد؟ تميز

 و سيبري هولناك آتش به را مخالفين ورزد، مي اصرار همكارانش نزديكترين چراي و چون بي

 كار فكرها اين. گرفت را افكارش جلوي اينجا در... كند؟ مي گرفتار جهنم وحشتناك كوالك

 اگر اما. كرد مي فرو اش كله در را ها آن شيطان -زبوب بيل -ابليس خود حتماً و بودند اهريمن

 راهـش  كـرد،  مـي  مجـازاتش  بـود  داده دسـت  از را ايمـانش  قبالً كه اين جرم به هنوز وجود آن

. يافـت  مـي  بـاز  تماما را نيرويش و شد مي پاك روحش تا داد مي ادامه آنقدر بايد. نبود درست

 مـي  روز روشـنايي  جـايگزين  كـه  تاريكي ميان در همچنان كرد، مي خالي را ذهن كه حالي در

 -آبيه آسمون ديپ، ايپ). كردند مي بازي دورتر حاال( كرد تماشا را ها بچه بازي و نشست شد

 يـازده  پسـر  هـا،  بچه پسر از يكي اينجا در و -تميزي چون نه -كثيفي چون نه. نيستي تو كيه كيه

 گـه  مـي  مامانم": خواند مي و است زده زل او به كه ديد را درشت چشماني با اي جدي ي ساله

 ".هستي پريان ي ملكه تو

 شـعرهاي  برايـت  هـم  ها بچه ديگه حاال": شد ظاهر جواهراتش و فاخر هاي لباس با مرچنت ركا

 نتوانسـتي  هـم  را فـروش  بليـت  ي دختره آن حتي. خدا مقرّب ملك كنند، مي درست هجوآميز

 ".جان عزيز اي نبرده پيش از كاري انگار. كني قانع

* 

 نيامـده  او ريشـخند  براي تنها بود، سپرده مرگ دست به را خود كه مرچنت ركا روح بار اين اما

 كـار  آمده  سرش بر تاكنون كه بالهايي كه كرد اعتراف جبرئيل حيرت و بهت ميان در ركا. بود

 بـاال  آن كـه  اسـت  آدمـي  دسـت  چيز همه اي كرده خيال": كشيد داد سرش. است بوده خودش

 بـا  و كـرد  مي صحبت بمبئي شيك ي لهجه با را انگليسي ".كنم حاليت بذار جون پسر نه است؟
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 كارهـا  ايـن  بـه  كـاري  ركـا  اما شد، فشرده اش گمشده شهر غربت غم از جبرئيل دل آن شنيدن

 مـي  حقـوقي  و حـق  مـن  به همين عوضي؟ فهميدي. مردم تو عشق از من كه نره يادت": نداشت

 باعـث  كـه  آدمـي . بگيـرم  را انتقـامم  و كنم خراب يكسره را زندگيت كه است اين اوليش. دهد

. اسـت  ايـن  قـانونش  حـال  هـر  در نـه؟  مگر بكشد، فالكت بايد باشد شده اش معشوقه خودكشي

 آيـد  مي يادت. ام شده خسته هم كار اين از ديگر حاال و آورم مي سرت به بال دارم است مدتي

 براي هم هايي راه بگويم كه ام آمده خاطر اين به نه؟ آمد، مي خوشت بخشيدمت؟ مي زود چه

 ديوانه همينطور دهي مي ترجيح يا كنيم، صحبت اش درباره خواهي مي. دارد وجود آمدن كنار

 ".نيستي بيشتر خيابانگرد ولگرد يك تو بيچاره، اي؟ شده فرشته كني خيال و بياوري در بازي

 "چيست؟ آمدن كنار از منظورت": گفت جبرئيل

. مـن  ي فرشـته  است معلوم خوب": گفت درخشان نگاهي و مهربان لحني با و كرد تغيير حالتش

 ".برداري كوچك قدم يك است كافي

 .دارد دوستش گفت مي اگر شد مي چه

 او بـه . آراميدنـد  مي يكديگر كنار در بار يك اي هفته و آورد مي زبان به را آن اگر شد مي چه

  :دارد دوستش كه كرد مي ثابت

 در رفـت،  مي سفر به كار براي بولبرينگش شوهر كه ها وقت آن مثل را شبي شد مي حاضر اگر

 كشم مي دست آوردم سرت بر شهر اين در كه بالهايي اين از ديگر وقت آن". بگذراند او كنار

 بـه  را آن كنـي  مـي  خيـال  كـه  شـهري  كردن آزاد و دگرگوني و تغيير توهم اين اسارت از تو و

 خـانم  آن با تواني مي حتي. آرام. شود مي آرام چيز همه و آيي مي بيرون اند، كشيده ميخ چهار

 كـه  من ببينم، بگو آخر. بشوي بزرگي ي ستاره جهاني سطح در و كني زندگي ات پريده رنگ

 برايـت  او ي انـدازه  بـه  بگـويي  خـواهم  نمي جبرئيل؟ باشم حسود توانم مي چطور پس ام، مرده
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 خـوراك  بشـقاب  يـك  ماننـد  عشـقي . است كافي برايم دو ي درجه عشق يك نه،. دارم اهميت

 ي كلمـه  دو آن كنـي؟  مـي  فكـر  چـي  خب،. دهند مي سفارش اصلي غذاي كنار در كه اضافي

 ".ديگه بگو را كوچولو

 ".بده فرصت من به"

 مي روي زياده هم خيلي بودي، موافق آن با قبالً خودت خواهم، نمي تو از اي تازه چيز كه من"

 كـرده  فراموش را پير دايموند رزا ي خانه مگر. نيست هم بد چندان اشباح با آغوشي هم. كردي

 گوش بود؟ كي كارِ كني مي فكر نه؟ مگر بود، تماشايي خيلي. گويم مي را قايق انبار شبِ اي؟

 دوسـت . است بودن شبح امتيازات از اين. دربيايم توانم مي بخواهي تو كه شكلي هر به من بده،

 با خواهي مي. مجي اجي، باشي؟ قايق انبار توي غارنشيني ي دوره ي عجوزه آن با دوباره داري

 كـازو،  آال. باشـه  خُـب  بشوي؟ آغوش هم برفيت گلوله شيرين ي پسرانه نورد كوه آن عين زني

 "بود؟ كي كشيد مي را انتظارت پيريه مرگ از بعد كه آن كردي فكر. كازم آال

 پنـداري . ماندنـد  مبتـذل  و تغيير بي همچنان ها خيابان و زد قدم شهر هاي خيابان در را شب تمام

 از بلنـدتر  ارتفـاعي  در پرنده ي قاليچه روي بر ركا و بودند داده در تن طبيعت قوانين هژموني به

 هـاي  ترانـه  شـيرينترين  و كرد مي حركت صحنه روي بر هنرمندي مانند مقابلش در جبرئيل، قد

 هرچـه . بـود  عـاج  جنس از اش گوشه يك كه نواخت مي اي دهني ساز و خواند مي را عاشقانه

 ماننـد  قـديمي  هـاي  فـيلم  اشـعار  بهترين تا گرفته فيض احمد فيض هاي غزل از خواند، بود ترانه

 دهه در اعظم، مغول فيلم در مغول شاه اكبر حضور در رقاصه كالي آنار كه اي جسورانه ي ترانه

 تقـديم  سـليم  شـاهزاده  بـه  را خود ممنوع و نافرجام عشق رقاصه ترانه اين در -بود خوانده ٥٠ ي

 و "ترسـيد؟  عشـق  از بايـد  چـرا " يعنـي  تقريبـاً  كـه  دارناكيـا؟  كيـاتو  يار پي: گويد مي -كند مي

 بـه  را او و كشـد  مـي  بند به را دلش موسيقي جادوي كرد احساس بود ترديد گرفتار كه جبرئيل

 .نبود بزرگ چندان گفت مي خودش كه همانطور خواست مي آنچه آخر. كند مي متمايل ركا
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 را فـيض  اشـعار  ركـا . بسـت  را چشـمانش  و نشسـت . يافـت  ديگـري  نيمكت و رسيد رودخانه به

 :خواند

 دلبندم، نگير را سراغم

 .بودم قديمت عاشق كه من

 دلبندم، زيبايي همچنان من

 هايي غم كه هيهات

 كند مي خانه دل در عشق درد جز به

 .گيرد مي فرا را جان ديگر هايي لذت و

 .دلبندم نگير را سراغم

 .بودم قديمت عاشق كه من

 و پيـر  مـردي  ديگـر،  شـاعري . نبـود  فيض نه، ديد، را مردي اش بسته هاي پلك پشت از جبرئيل

 كـرد؟  توجيـه  را رفتارش شد مي چگونه كرد؟ مي چه اينجا در. بود بعل نامش بله، -بود خميده

: كـرد  مـي  مشـكل  را كلمات فهم الكنش گفتار و سنگين زبان بگويد، چيزي خواست مي انگار

 مـي  طـرح  او ضـعف  هنگام پرسش اولين. شود مي پرسش دو ماهوند از اي، تازه ي ايده هر... "

 جامعه سوداگري روح با كه مرداني آن از سازشكاراني؟ ي زمره در آيا چيست؟ تو مفهوم: شود

 لعنـت  تبار از كه اين يا بمانند، باقي آن در و برسند مقام و جاه به خواهند مي و شوند مي همساز

 نكننـد؟  خـم  سر باد وزش با اما بشكنند، حاضرند كه هايي سرتق و ها دنده يك آن از شدگاني،

 را دنيـا  بـار  صـدمين  در امـا  شوند، مي نابود و نيست بار، صد هر از بار نُه و نود يقينا كه ها آن از

 ".كنند مي رو و زير
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 "چيست؟ دوم سؤال": پرسيد بلند صداي با جبرئيل

 ".بده را اولي جواب اول"

* 

 و انتظـار . نداشـت  خوانـدن  تـوان  ديگر كه ديد را ركا و گشود را ديدگانش سحر صبحِ جبرئيل

 الـه  ال. است حقه يك اين": گفت او به كنده پوست و صاف جبرئيل -بود كرده ساكتش ترديد

 نـه . همين فقط. هستي متراكم مه جور يك تو. دشمنش نه هستي، متعالي وجود آن نه تو. اهللا الي

 بـرودري  و زمردهـا  وقـت  آن ".كنم نمي معامله مه با من. نيست ممكن تا دو ما آمدن كنار جانم

 اسـكلتي  تنهـا  و ريخـت  فـرو  تـنش  گوشـت  بعـد  و ريختند فرو يك به يك كه ديد را ها دوزي

 بـود  مانـده  بـاقي  ركـا  از آنچـه  وقتي سرانجام و شد ناپديد سپس و مچاله نيز آن كه ماند برجاي

 فريــادي شــد، ناپديــد و پريــد خورشــيد جهــت در و آمــد در پــرواز بــه غضــبناك و خروشــان

 .شكافت را فضا گوشخراش

 .آخر در بار يك جز به بازنگشت، ديگر او

 برداشته دوشش از را سنگيني بار كرد احساس گشته، پيروز آزمايشي در داشت يقين كه جبرئيل

 پا از سر شادي از كرد، طلوع كامال خورشيد وقتي كه اين تا شد مي سبكتر و شادتر دم هر و اند

 كن لويا اله و ركا دشمنانش، ي سلطه او. كرد مي كار به شروع واقعاً ديگر اكنون. شناخت نمي

 در ابـد  براي ببندند، ترانه و هوس زنجيرهاي با را پايش و دست خواستند مي كه زناني ي همه و

 سـنگيني  و تـراود  مـي  سرش پشت در اي نقطه از نور كرد مي احساس ديگر بار. بود شكسته هم

 بـه  مجـدداً  پرواز توان و داد مي دست از را بودن انسان آثار آخرين. بله -رود مي ميان از بدنش

 هـوا  و نـور  جـنس  از بدنش كه گشت مي مبدل اثيري موجودي به رفته رفته و شد مي ارزاني او

 ايـن  يـا  -كنـد  پرواز پير ي رودخانه باالي در و بيايد بيرون سرپناه زير از توانست مي اكنون. بود

 بـود  رسـيده  آن وقـت . نگـذارد  زمين بر پا هرگز ديگر و بپرَد آن هاي پل از يك هر روي از كه
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 آن بـا  مقـرّب  ملك جبرئيل كه هنگامي زيرا. شود پديدار شهر اين در شكوه با اندازي چشم كه

 بـه  تـرس  از شـك  بـدون  مردم شد، مي ظاهر افق در دم سپيده انوار در غرق كننده، خيره جالل

 .كردند مي استغفار گناهانشان از و لرزيدند مي خود

 .كشيدن قد كرد بنا كه بود اين

 ي راننـده  همـه  آن از بـود،  مـرور  و عبـور  تـراكم  و شلوغي ساعت كه اين با بود، غريبي چيز اما

 ايـن  يا بيندازد، سويش به نگاهي نيم كه نبود نفر يك گذشتند، مي رودخانه كنار از كه اتومبيلي

 فرامـوش  را ديـدن  كـه  بـود  مردمـاني  كشور اينجا. است معلوم خُب! كند توجه حضورش به كه

 ابهـام  ي پـرده  در پوشيده گذرد، مي فرشتگان و آدميان ميان آنچه كه آنجايي از و. بودند كرده

 ميـان  رابـط  هـم  و دارنـد،  دست در را طبيعت اختيار هم حال عين در مالئكه يا فرشتگان -است

 فرمـان  فرشتگان به ما" كه است شده ذكر روشني به قرآن در وجود اين با آدميزادند، و خداوند

 طبيعت بر تسلط توان كه است اين سمبوليك ي جمله اين از منظور ".كنند اطاعت آدم از داديم

 طريـق  از انسـان  و اسـت  نهفتـه  انسـان  وجـود  در آنند ي نماينده فرشتگان كه طبيعت نيروهاي و

 سـخت  اعتنـايي  بي اين از كه مقرّب ملك جبرئيل -كند پيدا دست آن به تواند مي دانش كسب

 كـه  دارنـد  گفـتن  سـخن  تـوان  هنگـامي  تنها ها مالئكه. بكند توانست نمي كاري بود، خشمگين

 كرده اخطار متعالي وجود به اول از شد خوب! طرفيم كساني چه با. باشند شنيدن به مايل آدميان

 بـر  را موجـوداتي  خواهيد مي آيا": بود پرسيده. نيستند بيشتر تبهكار و جاني مشتي ها اين كه بود

 بود داده پاسخ متعالي وجود آن و "كنند؟ مي پيشه خونريزي و بدكاري كه بگماريد زمين روي

 و بودنـد  زمـين  اربابـان  هـا  آن حاال. ديگر شد همين خب،. كند مي چه داند مي بهتر خودش كه

. رفتنـد  مـي  پـيش  و پـس  بـه  كوهـا  شـب  ماننـد  و بودنـد  چپيـده  هاشـان  قوطي توي ساردين مثل

 .بود خون از پر هايشان روزنامه و سياهكاري از آكنده افكارشان
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 از بلنـدتر  و نيكـي  و تاللـو  از پـر  آسـماني،  موجـودي  چشمشـان  جلوي اينجا. نيست كردني باور

 دو در گشـوده  هـم  از پاهـاي  بـا  معابـد  هـاي  ستون مانند بود قادر كه موجودي بن، بيگ ساعت

 در غـرق  اي مورچـه  موجـودات  ايـن  وقـت  آن بـود،  شـده  ظاهر بايستد، تايمز ي رودخانه سوي

 تـك  كـه  صـدايي  با. بودند يكديگر به گفتن بيراه و بد و رانندگان مخصوص راديويي ي برنامه

 توجـه  كـس  هـيچ  باز و ".جبرئيلم من": گفت آورد در لرزه به را رودخانه سوي دو بناهاي تك

 همـه . بمانـد  امان در ها ساختمان لرزش و زلزله از تا نيامد بيرون دوان دوان نفر يك حتي. نكرد

 .بودند خواب و كر و كور شان

 .داد مي خرج به عمل شدت بايد. گرفت را تصميمش

 بلنـد  را آسـايش  غول پاي كشيد، عميقي نفس. بود جاري برابرش در اي رودخانه مانند ترافيك

 .شود رو در رو ها اتومبيل با تا رفت جاده ميان به و كرد

* 

 آخـر . برگرداندنـد  الـي  آپارتمان به زيل و زخم بازوي و كبود صورت و سر با را فرشته جبرئيل

 بود طور هر و داشت لكنت بدجوري كه زباني و براق اي كله با كچل، و ريزه مردي اتومبيل سر

 بر كرده، پرتاب اي گوشه به را او كرد، معرفي فيلم ي كننده تهيه سيسوديا،. اس. اس را خودش

 يه نمياد بدم گاهي چون. سكي وي وي گن مي مي من به": گفت سيسوديا. بود آورده عقل سر

 بودنـد،  شـده  آشـنا  بشـتر  هـم  بـا  وقتـي ( ".كـارتم  كـا  كا اينم خانم، خا بفرماييد. بزنم گيالس يه

 كـه  حـالي  در و كـرد  مـي  خـم  را زانـويش  و زد مـي  باال را راستش پاي شلوار ي پاچه سيسوديا

 الـي  ".منم اين اي اي": گفت مي گذاشت، مي آن روي را سينماگران مخصوص بزرگ عينك

 المصب ال اما بينم، مي راحت را سينما سي هاي فيلم": داد مي ادامه او و رفت مي ريسه خنده از

 ليمـوزيني  سيسـوديا  شب آن.) بود دوربين اندكي سيسوديا ".مياد جلو زيادي ز گاهي زندگي ز

 آورده شـانس . بود اسلوموشن تصادف خوشبختانه. بود زده جبرئيل به همان با و بود كرده كرايه
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 سـر  ماشين كاپوت روي از قديمي ي هنرپيشه و گرفت سرعت شد نمي ترافيك آن با كه بودند

 سيسـوديا  و "هستم؟ كجا من": بود آورده زبان بر را سينمايي ي جمله ترين قديمي و آورده در

 مـي  بـود،  بازشـناخته  اتومبيـل  ي شيشه پشت از را گمشده خداي نيمه آن اي افسانه ي چهره كه

 هـايش  اسـتخوان  اُ": گفـت  الـي  به ".پرده روي. باشي بايد با كه همانجايي": كه بگويد خواست

 ".ماشين ما جلوي پريد دفعه يك ي اون ا. بود معجزه م. نشكسته

. آوري مـي  در سـر  اينجـا  از آيد مي سرت به باليي بار هر انگار. برگشتي پس گفت خود با الي

. سيسـوديا  اسـكاچ  گـن  مـي  مـي  هـا  بعضـي ": پرداخت دلخواهش موضوع به دوباره كننده تهيه

 ".دارم دوست دو خيلي زهرو اون ا چون چ. خندس محض

. آورديـن  منـزل  بـه  را جبرئيـل  كردين لطف خيلي": گفت بود، فهميده را منظورش تازه كه الي

 ".كنين ميل مشروب گيالس يك بفرمائين

 تمام و من براي ب! البته البته،": گفت كوفت مي هم به را دستش دو كف كه حالي در سيسوديا

 ".نشدنيه ن فراموش روز يك امروز هند سينماي

* 

 چنگـال  از يكـي  كـرد  مي مزه مزه را ماهيش خوراك فراوان اشتهاي با كه حالي در كهن آليسيا

 دچار كه اي ديوانه آن ي قصه شايد": گفت و داد تكان دخترش دماغ زير را بلوم رستوران هاي

 بـا  شـد  قـرار . باشـي  نشـنيده  را است بوناپارت ناپلئون كرد مي خيال و بود پارانوئيد اسكيزوفرني

 نـاپلئون  شـما  آيـا  كـه  پرسـيدند  او از و كردنـد  وصل را دستگاه. كنند آزمايش را او سنج دروغ

 دقـت  بـا  كـه  دكترهـا  وقـت  آن ".نـه ": داد جـواب  زد مي لبخند ناجنسي با كه حالي در هستيد؟

 دروغ ديوانـه  كـه  دهـد  مـي  عالمـت  دارد سنجشان دروغ مدرنترين ديدند پاييدند، مي را ماشين

 كامــل يقــين بــا اگــر": پرســيد و زد جرقــه الــي ذهــن در بليــك ويليــام ي جملــه ".اســت گفتــه
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: داد پاسـخ  آليسـيا،  يعنـي  او، و "كند؟ مي كسب را آن آيا دهيم، نسبت چيزي به را خصوصيتي

 ميـان  از را هـا  كوه كامل يقين خيال سروري دوران در و است چنين كه برآنند شاعران ي همه"

 را امـري  هـيچ  بـه  نسـبت  كامـل  يقـين  بـه  رسـيدن  توانـايي  مردم از بسياري اما. است داشته برمي

 محبـت  بـه  خوابيـده  رختخوابـت  در كه مردي. گويم مي جدي است؟ من با گوشَت " ".ندارند

 بگـويم،  روراسـت . زنـم  مـي  واضـح  را حـرفم . ندارم اي چاره ببخش مرا. ندارد نيازي ات شبانه

 ".دارد احتياج تو از بيشتر بيمارستان سلول به طرف

 كليـد  و دادي مي تحويل همانجا به را بدبخت اين حتماً بود تو دست اگر": گفت پرخاشگر الي

 شـيطاني  افكار كه بدهي هم الكتريكي شوك او به بود ممكن انداختي، مي دور هم را سلول درِ

 ".كنند نمي تغيير هرگز ما هاي داوري پيش. است عجيب. كني خارج مغزش از را

 حـال  در گرفـت،  مـي  خبـر  بـي  جـا  همـه  از اي قيافه دخترش خشم به زدن دامن براي كه آليسيا

 "...قرص تا چند برق، كمي شايد دارد؟ عيبي چه خُب": گفت نشخوار

 و كامل استراحت دكتر، نظارت. ام گذاشته اختيارش در من كه دارد احتياج چيزي همان به او"

 در و خـورد  گـره  زبانش گرفت، گلويش ناگهان ".ايد كرده فراموش شما انگار كه چيزي يك

 آخـرين  آرام و متفـاوت  كـامال  صـدايي  با بود، مانده خيره اش نخورده دست ساالد به كه حالي

 ".عشق": آورد زبان بر را واژه

.) كشـيد  عقـب  را دسـتش  بالفاصـله  الـي ( كـرد  مي نوازش را دخترش دست كه حالي در آليسيا

 بار اولين براي كه هستي تو اين. ام نكرده فراموش را آن لويا، اله نه. عشق نيروي از امان": گفت

 الـي  ي حمله به و ".اي كرده انتخاب را آدمي عجب اما. آموزي مي را عشق زيبايت زندگي در

 مـي  سبزي قرمه بوي هم اش كله ذره يك آن و داده اجاره را اش باالخانه كه آدمي": داد پاسخ

 را جـوريش  ايـن  حـاال  تـا  جـانم،  گـويم  مـي  را بازيش فرشته. است معني تمام به خُل يك. دهد

 نـوبرش  يكي اين اما. هستند قايل امتيازاتي خودشان براي هميشه مردها كه اين گو بوديم، نديده
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 ".آورده را

 

 كرد، سخن آغاز كه هنگامي بار اين و بود كرده تغيير آليسيا حالت اما "...مادر": كرد شروع الي

 مـي  پنهـان  يـا  ابـراز  هـا  واژه كـه  شـنيد  مي را دردي بلكه سپرد، نمي گوش كلمات به ديگر الي

 الـي ": گفـت  سرانجام. بود داده دست از را دخترش سپس و شوهر كه بالديده زني رنج. كردند

 ".هستم نگرانت. كنم چه دخترم، جان،

 ي قيافـه  در را آن قـبالً  زيـرا  داد تشخيص مادر ي چهره در فوراً را وحشت با توأم اضطراب الي

 سـپرده  الـي  دسـت  به و بازگردانده خانه به را او سيسوديا كه اين از پس. بود يافته فرشته جبرئيل

 اسـتخوانش  مغـز  تـا  و آمـده  سـرش  بـه  باليـي  كه داد مي نشان جبرئيل حالت و وضع و سر بود،

 بـه  را الـي  دل كـه  خـورد  مي چشم به سركوب و زدگي توهم نوعي اش چهره در. است لرزيده

 از و ناميـد  مـي  بود كه چنان را آن پذيرفته، جسارت با را روانيش بيماري حبرئيل. آورد مي درد

 مبتـذل  آدم آن كه حاال. ترساند مي را الي پذيرفتن و بردن پي همين اما. رفت نمي در بارش زير

 پـذير  ضـربه  و متفـاوت  مردي به را خود جاي بود، كرده مفتون را الي كه خروشي و پرجوش و

 را جبرئيـل  كه كرد جزم را عزمش رفته رفته. كرد مي شيفتگي احساس پيش از بيش بود، سپرده

 سـرانجام  تـا  بمانـد  باقي كنارش در آنقدر توفاني دوران اين در و آورد باز عقل سالمت سوي به

 داروهـاي  مصـرف  اثـر  بـر  هرچند بود، بيماران ترين رام هنگام آن در جبرئيل و. كند فتح را قله

 مـي  منـگ  انـدكي  بـود  كـرده  تجـويز  برايش مدسلي بيمارستان از متخصص يك كه آرامبخش

 اطاعت گفت مي الي هرچه اعتراضي هيچ بي شد، مي كه بيدار اما خوابيد، مي ها ساعت و نمود

 سـريال  عجيب هاي خواب: گفت مي بيماريش سوابق از بود جا سر حواسش وقت هر. كرد مي

 مـرگ  پيشـباز  به را او و بود شده دامنگيرش هندوستان در كه وخيمي بيماري و پي در پي و وار

 شـاه . انـداخت  مـي  بهبودي از پس دوم چارلز وحشت ياد به را الي اش اندازه بي ترس. بود برده
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ره  ماننـد  كه جبرئيل ".شود آغاز دوباره ذهنيم گذار و گشت" كه دارد بيم آن از بود گفته رام بـ 

 ".نيايد سرم به دوباره بال آن كه بدهم را چيزم همه حاضرم": گفت نمود مي

 هـيچ  ديگـر  بـاش  مطمـئن  باشـد؟  درد خواهـان  كه دارد وجود كسي آيا": داد مي دلداريش الي

 و پرسـيد  را اش معالجه ي هزينه وقت آن ".هستي متخصص بهترين نظر زير تو. افتد نمي اتفاقي

 بـه  كه هايي پول از را روانپزشك ويزيت حق كه كرد اصرار برود، طفره خواست الي كه همين

: گفـت  الي ي بينانه خوش هاي گفته جواب در تلخ همچنان اوقاتي با و بپردازد بود بسته كمرش

 ممكـن  آن هـر  كـنم  مـي  فكـر  وقتي و كرده خانه اينجا ديوانگي. كند نمي فرقي بگويي هرچه"

 بـود  مـدتي  ".شد پيدا اش كله و سر يكي آن باز ديدي يكهو. لرزم مي خود به بزند، بيرون است

 آن بكتي ساموئل فرمول كه كرد مي تصور ديگري آدم را اش فرشته خود يعني دوم، شخصيت

 پرسـناژ  آن در كه هايد مستر و جكيل دكتر رمان به اشاره] هايد مستر. يكي آن من، نه: شود مي

 او بـه  را آن خالف كرد سعي الي. گفت مي را اختصاصيش.[ است شخصيت دو با مردي اصلي

 يكي آن ديگر شد، خوب كه حالت. هستي خودت هم يكي آن. نيست ديگري كس": بقبوالند

 ".گيرد نمي را جايت

 اختيـار  ظـاهراً  و بود شده آرامتر جبرئيل. رسيد مي نظر به مفيد مداوا مدتي تا اگرچه. بود بيهوده

 در ها شب هنوز و شدند مي ظاهر كماكان پي در پي رؤياهاي اما داشت، دست در را خود ذهن

 كـه  گفـت  را اي جملـه  بـار  يـك . گفت مي سخن دانست، نمي اصالً كه زباني عربي، به خواب

 التين حروف با جمله بود، شده بيدار جبرئيل صداي از كه الي: (است اين معنيش شد معلوم بعداً

 زيـر  مـال  موهـاي  خوانـد،  را آن كـه  همـين  امـا . رفت هال بريك مسجد به بعداً و كرد يادداشت

 امـا  ".كنيـد  طلـب  را شفاعتشـان  بايسـت  مـي  كـه  متعالينـد  زناني اينان") ايستاد راست اش عمامه

 تصور روانپزشك مدسلي و الي رو اين از. دانست مي خود از جدا را شبانه نمايشات اين جبرئيل

. اسـت  بهبـود  حال در و يابد مي باز را واقعيت و رؤيا ميان مرزهاي آرام آرام جبرئيل كردند مي

 پديـده  ايـن  بلكه نبوده، كار در واقعيت از رؤيا كردن مجزا ي مسأله شد معلوم بعداً كه حالي در



)                   آواي بوف (                                                      آيات شيطاني                                                                           

              

      437  
avayebuf.wordpress.com/ 

 خيـال  قهرمانانـه  اي مبارزه با جبرئيل. است شخصيت شدن نيمه دو و برداشتن ترك مانند چيزي

 جـز  بـه  ديگـري  فـرد  را رؤياهـا  مقـرّب  ملـك  چـون  امـا  كند، سركوب را ها آن از يكي داشت

 .كرد مي كمك آن ي مخفيانه رشد و بقا به برعكس پنداشت، مي خودش

 از بـود،  داده دست از را بيگانه و كاذب محيط در گمگشتگي ي گزنده حس آن چندي كه الي

 كـه  كـرد  مـي  آن صـرف  را خـود  اوقـات  بهبوديش به اعتماد با و كرد مي مراقبت بيشتر جبرئيل

 -سـرگيرند  از را خـود  ي عاشقانه و انگيز هيجان ي مبارزه ديگر بار و بازيابد را سالمت معشوق

 همچنـان  قـديمي،  آشـناي  دو مانند و دادند مي ادامه دعوا و جنگ به عمر آخر تا شايد كه چون

 مـي  يكـديگر  روي و سـر  بـر  شـده  لولـه  هـاي  روزنامـه  بـا  بودنـد  نشسـته  زنـدگي  غروب در كه

 دوانـده  ريشـه  او زمـين  در گـويي  كرد، مي احساس نزديكتر او به را خود روز به روز -كوبيدند

 مدتي بود، فراخوانده مرگ سوي به را او و شده ظاهر بام روي ويلسون سيدني كه روزي از. بود

 .گذشت مي

* 

 اي هفتـه  مرتـب  جـذاب،  و عينكي زالوي آن سيسوديا، ويسكي آقاي جبرئيل، نقاهت دوران در

 دوران در جبرئيل. آورد مي هديه خوراكي جعبه يك بار هر و آمد مي ديدنشان به بار چهار سه

 دامـن  اوهـامش  بـه  گرسـنگي  دكترها ي عقيده به و بود گرفته روزه مرگ حد سر تا فرشتگيش

 را هـا  دست كف سيسوديا بود، بازيافته را خوردن توانايي بهبودي، اندك از پس وقتي. بود زده

 مـي  خوشمزه هاي خوراكي مدام ويسكي ".كنيم مي چاقش حاال": بود گفته و بود كوفته هم به

 رسـتوران  از را بمبئـي  سـبك  به پوري بهل خوراك و جوجه سوپ يا چيني شيرين ذرت آورد،

 خوراك". خريد مي بودند، گذاشته "خانه پاگال" را اسمش چرا نبود معلوم كه شيكي و جديد

 و) است دارالمجانين هم رستوران نام معاني از يكي البته( داشت زيادي طرفداران آن "ديوانگان

 بـا  حتـي  كـه  طوري به بودند، هايش مشتري ترين قرص پروپا االصل هندي جوان هاي انگليسي
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 بـي  خواسـت  مـي  كـه  سيسوديا هرچند. كرد مي رقابت شاندار دار رسم و اسم و قديمي ي كافه

. خريد مي ساموسا ي جوجه و شيرين سس با گوشت شاندار از و بود دو هر مشتري بماند طرف

 را هنـدي  ي اغذيه ساير و ماهي كاري گاه سيسوديا و شد مي اشتهاتر خوش روز به روز جبرئيل

 ميهماني در كه مشهوري هاي آدم از مدام و آورد مي هديه برايش بود پخته خودش دست با كه

 عاشـق  ميسون جميز و پاوراروتي گويا. برد مي نام بودند كرده تعريف پختش دست از شام هاي

 طرفـداران  از هـم  كريسـتوفريد  و دوي سـري  داسـتين،  وانسـا، . بودنـد  شـده  تيزش و تند ميگوي

 و ".بدونـه  همقطارهاشـو  هـم  ي سـليقه  بايـد  بـزرگ  ب ي سـتاره  يـك  ي ي". بودنـد  آشپزيش

 آن و زبـاني  چـرب  آن بـا  دارد اي افسـانه  شـهرتي  نيـز  خود سيسوديا كه بود گفته الي به جبرئيل

. بـود  سـاخته  بودجـه  كمترين با را "پركيفيت" فيلم چندين شد، مي غيب سربزنگاه كه ويژگيش

 و انـداخت  مي راه به را كارها عمل سرعت و انرژي شخصي، ي جاذبه با تنها كه بود سال بيست

 ظـاهراً  كنـد،  پرداخـت  وقـت  سر را اش برگزيده همكاران حقوق توانست نمي معموالً كه اين با

 معمـول  طبـق  كـه  -را بازيگران شورش هم يكبار. دادند نمي اهميتي چندان مشكل اين به ها آن

 سـينمايي  واحد كاركنان ي همه سيسوديا: بود كرده خنثي ابتكار يك با -بود مزد نگرفتن سر بر

 قصـري . بـود  كـرده  دعوت هند مهاراجاهاي قصر ترين اي افسانه در شكوهي با نيك پيك به را

 و پـور  چـي  گواليـور،  شهرهاي اَشرافزادگان تنها و بود بسته همگان روي به درهايش معموالً كه

 بيشـتر  پـس  آن از ولـي  بـود،  كـرده  جـورش  چطـوري  نفهميدند هرگز. داشتند راه آن به كشمير

 سـرانجام . شـدند  مـي  قـديم  پيش سيسوديا هاي پروژه در كار براي سينمايي واحد همان اعضاي

 گذشـته  اين از": افزود جبرئيل. بود شده مدفون منشانه بزرگ رفتار آن ي وزنه زير مالي مشكل

 چنـد  در كـه  اي رقاصه ي هنرپيشه چاروالتا، وقتي. كرد حساب رويش شود مي كه است مردي

 هـاي  حسـاب  صـورت  بابـت  را هنگفتـي  مبلغ مرتبه يك گرفت، سرطان بود كرده بازي فيلمش

 ".كرد سرازير سويش به نشده پرداخت
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 از بعضـي  اسـاس  بـر  را آن -جديدش فيلم ي نشده بيني پيش موفقيت پي در سيسوديا روزها آن

 هاي شب حكايات از كه ساخته قصه جويبارهاي اقيانوس نام به ساگر كاتاساريست هاي داستان

 نمي بمبئي در دفترش در را خود وقت تمام ديگر -است آميز افسانه همانقدر و تر طوالني عرب

 .بود داده جا حمام توي را اسكارش جوايز و گرفته آپارتمان نيويورك و لندن در بلكه گذراند،

 مـي  تر فشرده رفته رفته اش برنامه كه معروف ي كننده تهيه بود، خوشحال سيسوديا توجه از الي

 مراكـز  آسـاي  غـول  هـاي  شـركت  از يكي با اخيراً الي. داشت اختيار در زيادي وقت هنوز شد،

 آقاي شركت، تبليغات مسؤول. بود بسته تبليغاتي قرارداد يخزده هاي خوراكي فروش اي زنجيره

 قيمتي به كافئين بدون ي قهوه و برشته نان فروت، گريپ -سرصبحانه قرار، يك در واالنس هال

 جالـب  هـا  مشـتري  بـراي  "مشخصـاتش " كـه  بـود  گفته الي به -كشيد مي سوت آدم ي كله كه

 بعضـي . زند مي پيوند است مثبتي خصوصيت كه خنكي به را سرما ها آن ديدگاه از زيرا": است

 ديگر و كنند مي خود سوي به خفاش مثل را ها مشتري توجه ي همه آخرش كه هستن ها ستاره

 افتتـاح  در بايـد  حـاال  و ".نيسـتيد  هـا  آن از شـما  اسـت  معلـوم  اما. بيند نمي را كاال مارك كسي

 دست به بستني تبليغ براي و شد مي ظاهر فروش به مربوط هاي كنفرانس و فريزر هاي فروشگاه

 هـاي  خبـره  و طراحـان  با جلساتش "عادي" ي برنامه بر عالوه همه اين تازه و گرفت مي عكس

 هنرهـاي  هـاي  كـالس  در هـا  آن پيشنهاد به. بود ورزشيش ي برنامه البته و آالت و ابزار و لباس

 مـي  وادار را پاهـايش  همچنـان  و بـود  كرده نام ثبت محل ورزشي مركز در جاشي، آقاي رزمي

 گـاه  هرچنـد  كـرد،  مي تحمل را پايش كف شديد سوزش و درد و بدوند مايل پنج روزي كرد

 و بشـاش  اي چهـره  بـا  غالباً سيسوديا. رود مي راه شكسته ي شيشه روي انگار كه شد مي طوري

 جبرئيل با بودن. برگگرديد تا مانم مي همينجا من م. نيست اي مسأله": گفت مي دست حركات

 نشـدني،  تمـام  هـاي  لطيفـه  بـا  را فرشته تا گذاشت مي باقي را او الي و ".است امتيازي ا من براي

 شـاداب  همچنـان  سيسـوديا  گشت مي باز وقتي و كند سرگرم عادي هاي صحبت و اظهارنظرها
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 بـا  را هـا  حرف از خيلي. بود شده آشنا هايش صحبت اصلي موضوعات از بعضي با كم كم. بود

 هـا  انگليسي اين دانيد مي": كرد مي شروع "...است شان چه ها انگليسي اين دانيد مي" ي جمله

 مـي  اگر. اند نفهميده ن را معنيش گذشته، شان جزيره از خارج در تاريخ چچون است؟ شان چه

 دعـوت  كمتـر  ك انگليسـي  كنيد سسعي باشد، آميز موفقيت لندن در شامتان ميهماني م خواهيد

. بشـوند  زيـاد  كه وقتي حال به واي اما. كنند مي رفتار درست باشند كم ووقتي ها آن آخر. كنيد

 برويـد  كـه  توسـو  مـادام  ي موزه در وحشت اتاق به ب" ".است ساخته كارتان ديگر وقت آن آ

 خـون،  حمـام  در ججسـدها . بريد مي للذت واقعاً و. است شان چه ها انگليسي اين فهميد مي مي

 هـاي  جنايـت  و سـكس  بيشـتر  مجالت م هرچي. غيره و غيره و جنايتكار و دديوانه هاي سلماني

 دنيـا  د بـه  را خخودشـان  امـا  دهنـد،  مـي  بـااليش  بيشـترپول  باشـند،  داشته بيشتر غريب و عجيب

 ".كنـيم  مـي  بـاور  كه خريم قدرخ اين هم ما م وقت آن آ. دهند مي نشان خوددار خ و خونسرد

 را الـي  هايش حرف اما شد، مي روبرو تأييد مانند حالتي با داوري پيش كلكسيون اين با جبرئيل

 شـد؟  مـي  دستگيرشـان  انگلستان از كه بود چيزي تنها ها گويي كلي اين واقعاً. آزرد مي سخت

 اينطـوري  اي آيـد  مـي  خوشـش  خ آدم امـا  ا. نـه ": كـه  پذيرفت اي شرمانه بي لبخند با سيسوديا

 ".كند خالي را حرصش

 وجـود  بـه  چنـان  دو هـر  بكاهـد،  جبرئيـل  داروهـاي  ميـزان  از شـد  راضـي  مدسلي سرانجام وقتي

 و عجيـب  كمـي  و بانمك خويشاوند نوعي را او و بودند گرفته خو تختخواب كنار در سيسوديا

 .شدند غافلگير دو هر الي و جبرئيل انداخت دامشان به وقتي كه پنداشتند مي غريب

* 

 جبرئيـل  كـه  فـيلم  ي توليدكننـده  هفـت  هر با بود، گرفته تماس بمبئي در همكارانش با سيسوديا

 زنـده  ز خبـر  خ از همـه ": گفـت . بـود  گذاشـته  قالشـان  اينـديا  اير ٤٢٠ بستان پرواز با سفر هنگام

 كسـان  ".آيد مي پيش پ قرارداد نقض ن ي مسأله ممتأسفانه اما. شدند خوشحال خيلي ماندنت

 كننـد،  شـكايت  ديگـري  مشـكالت  بابت يافته نجات ي فرشته دست از داشتند خيال هم ديگري
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 و درآمد شدن كم خاطر به خواست مي كه موريا بيلي پل پيم نام به گمنامي ي ستاره مخصوصا

 خسارت": گفت ماتمزده لحني با سيسوديا. كند خسارت ادعاي او از ايش حرفه زندگي به زيان

 جانش به را ها اين تو": داد جواب خشمگين الي ".زنند مي جهنم به سر س كه زيادند آنقدر ها

 ".خوردم را كلك آدم تو گول كه است من تقصير. انداختي

 ".من من، من،": گفت هيجانزده سيسوديا

 مواظب الي جلوي": كرد اخطار بود، منگ اندكي مسكن داروهاي تأثير تحت هنوز كه جبرئيل

 دنـدان  پشـت  از را هـا  واژه دارد سـعي  كـه  اين نشان به همچنان سيسوديا اما ".باش زدنت حرف

 خ خواسـتم  مـي ": گفـت  آخـر  و چرخانـد  هـوا  در را بازوهايش براند، بيرون اش هيجانزده هاي

 ".ام داده لو ل را او كني فكر ننبايد. بشود كمتر خسارت

 خسـارت  ادعاي جبرئيل از نداشتند خيال كدامشان هيچ بمبئي در گفت، مي سيسوديا كه اينطور

 كـاره،  نيمـه  هـاي  فـيلم  كـه  داشـتند  كامل وقوف همگي. بكشند دادگاه در را نازش بعد و كنند

 اسـتوديوهاي  حتـي  و فنـي  گـروه  اعضـاي  كارگردانـان،  هنرپيشـگان، . نبودنـد  ادامـه  قابـل  ديگر

 كـه  بودنـد  فهميـده  خـوب  همـه  ديگـر  طرف از. بودند اي تازه كار درگير يك هر صدابرداري،

 شـان  كـاره  نيمـه  هاي فيلم از بيش تبليغاتي نظر از مرگ، چنگال از او رهايي و جبرئيل بازگشت

 ديگـر  طـرف  از. ببرنـد  را منفعـت  بيشترين همه تا بزنند كلكي چه كه بود اين مسأله. دارد ارزش

 خـارجي،  گـذاري  سـرمايه  المللـي،  بـين  ارتباطـات  از چرا كرد، مي زندگي لندن در او كه حاال

 خالصـه . نكننـد  اسـتفاده  غيـره  و خـارجي  هاي ستاره با همكاري برداري، فيلم براي تازه جاهاي

 بـرداري  فـيلم  هاي دوربين با ديگر بار و بيايد بيرون بازنشستگي از جبرئيل كه بود رسيده وقتش

 را ذهـنش  كـرد  مـي  سعي و داده تكيه تختخواب پشتي به كه جبرئيل براي سيسوديا. شود روبرو

 جانـت  بـه  هـم  با ب شان همه كني، قبول اگر. نيست اي چاره چ": داد توضيح كند جور و جمع

 ".پايان زندان، ورشكستگي،. نيست كافي ك هم ثروتت ي همه وقت آن و و افتند مي
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 ي نماينـده  سـمت  بـه  نفـع  ذي كننـدگان  تهيـه  توافـق  بـا  كرده، قانع را همه بود طور هر سيسوديا

 حاضر انگليس مقيم دار سرمايه بتوته، بيلي. بود ديده تداركي عجب و. بود شده انتخاب اجرايي

 سـهام  او. كند گذاري سرمايه مسدود حساب در روپيه يا استرلينگ پوند به فيلم توزيع براي بود

 درصـد  ٣٧ و بـود  خـراب  وضعشـان  كـه  هنگـامي  را انگليسـي  فيلم پخش شركت چند ي عمده

 كردنـد  مـي  شركت كار اين در همگي هندي كنندگان تهيه. بود خريده نقداً دادند، مي تخفيف

 رقـص  دو كه بودند گرفته نظر در را اصلي هاي نقش از يكي هم موريا بيلي پل پيم خانم براي و

 و هندوسـتان  اروپـا،  ?قاره سه در برداري فيلم. بستند مي هم را او دهان كار اين با. داشت جانانه

 از درصـد  سـه  هنگفت، دستمزد بر عالوه هم جبرئيل. گرفت مي انجام -شمالي افريقاي سواحل

 بـود،  شده حواسش كردن جمع به موفق ظاهراً كه جبرئيل اينجا در. شد مي نصيبش خالص سود

 مـي  ناخـالص  سـود  درصـد  ٣ همـان  كـه  درصـد،  ١٠ نـه، ": گفت و كرد قطع را سيسوديا حرف

 ماقبـل  عمليات سر بريم حاال ح. جانم باشه": گفت بياورد ابرو به خم كه آن بي سيسوديا ".شود

 ".تبليغات

 در سيسـوديا  ".كنـد  مـي  بـازي  را نقشـي  چه جبرئيل نگفتيد باألخره ويسكي، آقاي" :پرسيد الي

 ملك م جبرئيل نقش ايشان ا عزيز، ع خانم": گفت كرد، مي باز بناگوشش تا را نيشش كه حالي

 ".كرد خواهند بازي را مقرّب

* 

 بـه  امـروزي  حـال  عـين  در كـه  بود تاريخي هاي فيلم سري يك در بازي كنندگان، تهيه پيشنهاد

 ي پـرآوازه  و طـوالني  كـاربر  حـوادث  از يكـي  ي دربـاره  هـا  فـيلم  از يك هر. آمدند مي شمار

 لحنـي  با الي. كرد تهيه آن از فيلم سه شد مي كم دست كه طوري به. بود خدا، سروش جبرئيل،

 امـام  مالقـات  بـه  جبرئيل جاهليه، در جبرئيل حتماً فيلمتان سه اسم دانم مي": گفت آميز تمسخر

 سر تمام غرور با خجالت اي ذره بي سيسوديا اما "نه؟ است، ها پروانه دختر با جبرئيل و رود مي

 پـيش  پ خـوب  بازيگران ب انتخاب و اوليه سناريوهاي ها، داستان اصلي خطوط خ": داد تكان
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 عقـب  لرزان سيسوديا كه ".اينطور پس": گفت خشم با و رفت در كوره از طوري الي اما ".رفته

 بيماريش از داريد كشيد؟ نمي خجالت": داد ادامه كرد مي دنبالش كه حالي در الي. رفت عقب

 بـراي  احترامـي  كـوچكترين  است معلوم. كند مي بدتر را حالش كار اين. كنيد مي استفاده سوء

 حـاال . باشد ستاره خواهد نمي و كرده گيري كناره سينما از او. نيستيد قايل جبرئيل هاي خواسته

 ".بخورمتان خواهم نمي كه من ايستيد؟ نمي چرا

 خـواهش ": كشـيد  داد و ايسـتاد  كاناپه پشت احتياط با دويد مي اتاق دور بود مدتي كه سيسوديا

 كنـاره  تواند مي ماه مگر": بود افزوده زبانش لكنت بر هيجان ".مه مه، مه، خيلي، اين. كنم ممي

 شـما  كـه  ايـن  ممگـر . داده تعهـد . امضـا . كـرده  امضا را جا هفت ه ه گذشته، آن از  كند؟ گيري

 .برساند پايان به را اش جمله نتوانست عرق خيس و ".تي تي، تي، به را او بگيريد تصميم

 كجا؟ به -

 .است راهش ر يك ي هم آن. ببريد. تيمارستان خانه، پاگال -

 دسـت  در طـوري  و برداشـت  بـود  اوِرِسـت  كـوه  شـكل  به كه را سنگيني برنجي دان جواهر الي

 پريده رنگ جبرئيل اما ".رذل پست": كرد شروع باز و كند پرتابش دارد خيال گويي كه گرفت

 بهتـر  شـايد . نباشـد  بـد  بـرايم  شايد لويا، اله": گفت در كنار از رفته گود چشمان با استخواني، و

 ".بگيرم سر از را كارم باشد

* 

 بتوتـه  بيلـي  ".شـده  متولـد  دوبـاره  مـا  ي ستاره كه خوشحالم چقدر دانيد نمي صاحب، جبرئيل"

 و كـرد  نمي دست به گوناگون انگشترهاي زد، نمي ژل موهايش به ديگر. بود كرده تغيير سخت

 كت. بود پوشيده لباس عادي بسيار اكنون. داد نمي اختصاص خود به را مجالت اجتماعي ستون

 انتظـار  الي كه آهنيني نفس به اعتماد جاي به و. داشت تن به جين شلوار با فلزي دكمه اي سرمه
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 آن بـا  و بـود  حـرف  كم انگيزي احترام و جذاب نحو به باشد، مشهود رفتنش راه طرز در داشت

 خوشامد نفر سه هر به سيسوديا. نبود شباهت بي مسيح حضرت تصوير به تميزش و تر بزي ريش

 راه طـول  در جـل  نـاي  پوشـش  شيك ي راننده و بود آمده دنبالشان به ليموزين همان با. (گفت

 را ديگر عابر چند رانندگي هنگام سريعش هاي العمل عكس كه بود كرده تعريف جبرئيل براي

 معامالت اتومبيل در تلفني گفتگوهاي طريق از حال عين در بود، داده نجات حتمي مرگ از نيز

 را الـي  دست بيلي.) شد مي بدل و رد انگيزي شگفت مقادير و گرفت مي صورت آميزي اسرار

 دوسـتش . بود كشيده آغوش در اي كننده سرايت و فراوان شادي با را جبرئيل سپس و گرمي به

. اند شده جور كارها ي همه": گفت بلند صداي با كرد مي خودنمايي بيشتر كه ماموليان مي مي

 چيزهـاي  ي همـه  و آفرين رسوايي و گذرا هاي كنايه شايعات، مخلوقات، دو، درجه هاي ستاره

 بيليـون  قراردادهـاي  محـافظ،  گـارد  گـل،  هاي دسته. آمده گرد جهاني شخصيت يك نياز مورد

 ".بهتر اين از خواهيد مي چه. پوندي

 و بـرده  بين از را اش اوليه مخالفت جبرئيل ذوق و شوق. كرد تصديق را او هاي گفته دل در الي

 مانند كه -عادي زندگي به بازگشت كردند مي تصور. بود كرده پذيرفتن ي آماده نيز را دكترها

 جبرئيـل  رؤياهـاي  مضـمون  دزدي. گـذارد  مـي  بيمـار  روي بـر  مثبتي تأثير -بود خانه به برگشتن

 سـينما  سـاختگي  جهان و مصنوعي محيط به ها داستان وقتي  :بود پذير توجيه نيز سيسوديا توسط

 از. شـد  مـي  تـر  سـاده  ها آن فانتزي و تخيلي ي جنبه به بردن پي هم جبرئيل براي يافتند، مي راه

 بـود  ايـن  اش خالصـه . شد مي بازسازي سريعتر بيداري جهان و خواب دنياي ميان ديوار رو اين

 .ارزيد مي امتحانش به كه

 كـه  اين از الي. نرفتند پيش فرضيات با مطابق كامال) است نهفته ماهيتشان در كه چنان( كارها اما

 سـه . نداشـت  خوشـي  دل كردنـد،  مي دخالت جبرئيل زندگي در بيشتر مي مي و بتوته سيسوديا،

 بـه  الـي  آپارتمـان  از را او گرفتـه،  دسـت  در را اش روزانه ي برنامه و لباس ي گنجه اختيار تايي

 شود برمال جبرئيل پايدار روابط تا نيست آماده موقعيت هنوز گفتند مي. بودند برده ديگري جاي
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 سـه  گذراند، ريتس هتل در كه كوتاهي مدت از پس. كند مي خراب را "تصويرش" كار اين و

 هـاي  سـاختمان  از يكـي  در و داشـت  مجللـي  دكوراسـيون  كه سيسوديا شيك آپارتمان در اتاق

. بودنـد  گذاشـته  سـتاره  اختيـار  در را بـود،  شـده  واقـع  گراونـر  ميـدان  نزديـك  اَشرافي و قديمي

 در نخسـت  بيسـتم  قرن اوايل در كه مبلمان و دكوراسيون سبك] آردكو سبك به كه آپارتماني

 اما. بود مرمر سنگ از هايش اتاق كف و شده مبله.[ بود گرفته الهام شرق از و يافته رواج فرانسه

 بـرده  پـي  تـازه  هرچنـد . بـود  جبرئيل پذيراي و منفعل وضعيت آورد درمي را الي لج بيشتر آنچه

 بـه  جزييـات  ي همـه  بـا  كه اي حرفه او. است برداشته بزرگي قدم چه اش حرفه ترك با جبرئيل

 بـارديگر  اكنـون  امـا . بود برخاسته الي جستجوي به كرده، رها را بود گشته مبدل ثانويش طبيعت

 مـي  دلبـري  بـراي  صـبحانه  سـيني  بـا  همـراه  كـه  هـايي  كُلفَـت  و مسلح نگهبانان دنياي اين درون

 ناگهـان  بـود،  شده زندگيش وارد كه انگيزي اعجاب نحو همان به آيا. شد مي جذب خنديدند،

 بـي  را خـودش  سرانجام كه بود نزده دامن گردي عقب به ناآگاهي با الي آيا كرد؟ نمي رهايش

 بـازوي  بـه  بـازو  تلويزيون و مجالت و ها روزنامه صفحات در جبرئيل گذاشت؟ مي باقي نصيب

. داشـت  نفرت وضع اين از الي و شد مي ديده خيره نگاهي و احمقانه لبخندي با گوناگون، زنان

 انـدازه  بـه  كه اي چرمي مبل درون كه حالي در و رفت نمي جبرئيل خرج به گفت مي هرچه اما

 ي تهيـه  بـراي  فقط ها اين ناراحتي؟ چي از": گفت مي رفت، مي فرو بود كوچك كاميون يك

 ".همين. است كار از قسمتي است، عكس

 كــه حــالي در شــدند، كمتــر مســكن داروهــاي كــه همــين. كــرد مــي هــم حســادت بــدتر آن از

 همان به ديگر بار كرد، مي وادارشان يكديگر از دوري به بيشتر هرچه اي حرفه هاي محدوديت

 سـر  بـر  را مسـخره  دعـواي  آن گذشـته  در كـه  گشـت  دچـار  اختيـاري  بـي  و پايـه  بـي  ظـن  سوء

 مـي  پـيچ  سـؤال  را او ديدند مي را همديگر كه اين محض به. بود آورده بار به برونل پوسترهاي

 آيـا  بـوده،  كاره چه طرف ديده، را كي بوده، كجا  :بداند را پيازش تا سير از خواست مي و كرد
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 تازه هاي آدم ي مداخله و رواني بيماري از آن. كرد مي خفقان احساس الي نه؟ يا داده نخ او به

 كـه  اي زنـدگي  الـي،  واقعـي  زنـدگي  انگـار . اش شـبانه  ناپسـند  رفتار از هم اين اش، زندگي در

. رفـت  مـي  فـرو  ناخواسته هاي جنبه آوار زير ژرفتر هرچه زد، مي آتش و آب به را خود برايش

 كـه  رسـد  مـي  كي من نوبت شود، مي چه من نيازهاي تكليف پس بزند فرياد خواست مي دلش

 بدهـد،  دسـت  از را رفتارش اختيار بود نمانده چيزي كه حالي در كنم؟ تعيين را بازي اين قوانين

 خيابـان  در پـدرش  قـديمي  ي مطالعـه  اتـاق  در. پرسـيد  را او نظـر  و بـرد  پنـاه  مادرش به نوميدانه

 اكنـون  كـه  ايـن  جز به -بود داشته نگه داشت دوست اُتو كه همانطور درست آليسيا كه -مسكو

 كنـار  و گوشـه  در و آيـد  درون بـه  انگلسـتان  آسـمان  نـور  اندك تا بود كشيده عقب را ها پرده

 نقشه ديگر بار بينم مي": نكرد ابراز چيزي دنيا وضع از كسالت جز ابتدا آليسيا -بود نهاده گلدان

 بـه ": نبـود  مهربان لحنش ".شود مي نابود مردي ي وسيله به بودي كشيده زندگي براي كه هايي

 ناراحتي احساس باشي نداشته دست در را امور اختيار كه اين از بينم مي آمدي، خوش بودن زن

 بـه  فقـط  نـه . ندارد را توانش اما كند ترك را جبرئيل خواهد مي كه كرد اعتراف الي ".كني مي

 بـه  بلكـه  داده، دسـت  از را سـالمتيش  شدت به كه آدمي كردن رها از ناشي گناه احساس خاطر

 زبـان  بر را آن خواست مي وقتي هم هنوز كه اي واژه آن خاطر به ،"بزرگ دلبستگي" آن دليل

 ي نقطه روي انگشت آليسيا "شوي؟ دار بچه ازش خواهي مي". شد مي خشك گلويش بياورد،

 زودي بـه  خشـمش  امـا  "كنم؟ چه خواهم مي بچه": رفت در كوره از ابتدا. بود گذاشته حساس

 بغضـش  و داد تكـان  سـر  احمـق  هـاي  آدم مثـل  گرفت، مي را بينيش كه حالي در و نشست فرو

 .تركيد

 چنين اين بود وقت چند. كند آرام را او كرد سعي و ".شده خراب ات كله انگار": گفت آليسيا

... باشـد  بـار  آخـرين  ايـن  شـايد  و بـود،  طوالني بس مدتي. بودند نكشيده آغوش در را يكديگر

 تـو  بـه  خوبي خبر بگذار. كن پاك را هايت اشك": گفت و فشرد آغوش در را دخترش آليسيا



)                   آواي بوف (                                                      آيات شيطاني                                                                           

              

      447  
avayebuf.wordpress.com/ 

 هميشـه  از بهتـر  پيـرت  مـادر  اما نباشد، خوب بايد و شايد كه چنان است ممكن تو اوضاع. بدهم

 ".است

. داشـت  شـهرت  ژنتيـك  مهندسـي  در كه بود شده آشنا بونيك نام به آمريكايي پروفسور يك با

 خواهنـد  مـي  هـا  ايـن  نكـن  خيال. است چي داني نمي درست كه تو. جانم كن صبر دقيقه يك"

 لحنش ".است مفيد هم خيلي و دارد متفاوتي كاربردهاي علم اين. كنند خلق ديگري فرانكشتين

 خنده ي قهقهه دچار بود آمده فايق اندوه و تعجب بر سرانجام كه الي و بود شده عصبي آشكارا

 سـال  و سـن  ايـن  در": گفـت  حـال  همان در. آورد خنده به نيز را مادر كه شد آفريني شادي ي

 آفتاب خودش با. است كاليفرنيا استانفورد دانشگاه استاد او نه، راستش" -"كشي؟ نمي خجالت

 ".بگذرانم شدن برنزه به را وقتم از ها ساعت خواهم مي من و آورد مي را

* 

 باشـد  داشته نظر زير را او رفتار تا كرده استخدام خصوصي كارآگاه جبرئيل برد پي كه هنگامي

 روابطشان به سرانجام ،)بود يافته سيسوديا قصر در ميزي كشوي در را كارآگاه گزارش تصادفاً(

 را آن و ".كـنم  تحمـل  تـوانم  نمـي  ديگـر ": نوشت يادداشت رسم به كاغذي تكه بر. داد خاتمه

 جبرئيـل  امـا . گفـت  تـرك  را آپارتمـان  خـداحافظي  بدون و نهاد ميز روي گزارش پاكت داخل

 قرار. شد مي آماده صحنه به بازگشت براي. بود تمرين مشغول سخت روزها آن. نزد تلفن هرگز

 شـركت . شـود  ظـاهر  هندي ستارگان ديگر از تن چند همراه آواز و پررقص نمايش يك در بود

 صـحنه  وارد ناگهـان  جبرئيـل  بود قرار. بود داده را كار ترتيب كورت ارلز ي محله در بتوته بيلي

 كرد مي تمرين را رقص قطعات بازيگران ديگر با كه بود هفته چند. كند متعجب را مردم و شود

 تبليغـاتي  مسؤولين. آموخت مي نيز را صوت ضبط موسيقي با همراه زدن لب هنر حال عين در و

 مـي  هـا  زبـان  سـر  بـر  تاريـك  ي سـتاره  يـا  اسـرارآميز  مـرد  ي درباره شايعاتي تمام دقت با بتوته

 "انگولـك " بـراي  راديـويي  تبليغـات  اجـراي  و طـرح  مأمور والنس تبليغاتي شركت و انداختند
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 صـحنه  بـه  جبرئيل ورود. بود شده شهر محالت در اي صفحه ٤٨ عظيم پوسترهاي نصب و مردم

 -بيايـد  پـايين  آرام دود و مقـوايي  ابرهاي ميان در صحنه باالي از بود قرار -كورت ارلز تئاتر ي

 شـده  ديـده  تدارك اَبرستارگان جهان به او بازگشت انگليسي بخش براي كه بود اوجي ي نقطه

 ديگـر  بـار  بـود،  كـرده  "ولش" كُن لويا اَله خودش قول به كه حاال. بود بمبئي بعدي هدف. بود

 .بود كرده كار غرق را خود نرفته، "كشي منت بار زير"

 خالفـش  اعمـال  بـا  رابطـه  در نيويورك در را بتوته بيلي كه بود اين آمد پيش كه ديگري مشكل

 ديگـر  بـار  خوانـد،  يكشـنبه  روز هـاي  روزنامـه  در را آن خبر كه اين از پس الي. كردند دستگير

 عناصـر  چنـين  بـا  همكاري از را او تا زد تلفن تمرين سالن در جبرئيل به و نهاد پا زير را غرورش

 مـي . است ظاهرسازي سراسر كارش. است دزد بتوته": كه كرد اصرار. دارد حذر بر جنايتكاري

 را آن و بيـاورد  دسـت  بـه  را نيويورك ثروتمند زنان بيوه دل تواند مي كه بشود مطمئن خواست

 را گـولش  كـه  بـاش  را مـا . اش اي سـرمه  بليـزر  كـت  آن بـا . بـزي  ريش ي مردكه. كرد امتحان

 از كـه  نبود كسي او و بود كرده رهايش الي. بود رفته فرو خود در و سرد جبرئيل اما ".خورديم

 بـه  بتوتـه  تبليغاتي تيم و سيسوديا ديگر طرف از. بگيرد اندرز و پند فراري و طاقت كم هاي آدم

 بـا  ارتباطي هيچ بتوته مشكالت كه -بود كرده پيچشان سؤال حسابي قبالً -بودند داده اطمينان او

 سـر  بر مالي قرارهاي ،)بودند گذاشته "فيلمال شب" را اسمش( ندارد آن برگذاري و جشن شب

 سـتاره  و بـود  موجود گارانتي و ها صورتحساب پرداخت براي كافي پول بودند، باقي خود جاي

 قـول  سيسـوديا . جستند مي شركت جشن در برنامه طبق و كرده امضا را قرارداد بمبئي مقيم هاي

 ".شود اجرا بايد شو ش رود، مي پيش سرعت به كار ك": داد

 .بود جبرئيل درون در بعدي مشكالت و

* 
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 در جبرئيـل  شـد  باعـث  "تاريـك  ي سـتاره " اين هويت داشتن نگه مخفي در سيسوديا پافشاري 

 اتـاق  برزگتـرين . شـود  كـورت  ارلـز  تئـاتر  وارد صحنه پشت درِ از داشت تن به ردايي كه حالي

ر  پـنج  سـياه  ي سـتاره  يـك  هـم  درش روي -بودنـد  داده اختصـاص  او به را رختكن چسـبانده  پـ 

 قفل رويش به را در و برد رختكن به را جبرئيل راست يك اَلكن و عينكي ي كننده تهيه -بودند

 بست مي اش كله دور به وقتي كه مخصوصي سربند با همراه را مالئكگيش لباس آنجا در. كرد

 مي نظر به نوراني اي هاله مانند دور از ها المپ روشنايي. پوشيد شد، مي روشن چراغ پشتش از

 ميتـون   :ببينـد  را برنامه جبرئيل تا بودند گذاشته كن رخت در هم بسته مدار تلويزيون يك. رسيد

 نسـبتي  هـيچ  ركـا  آن بـا  نـه، ( ركـا  و جاپاپرادهـا  گشـتند،  مـي  ديوانـه  ديسكوي دنبال به كيمي و

 روي بـر  مصـاحبه  به.) نشست نمي هم پرنده ي قاليچه روي و بود ها اَبرستاره آن از اين. نداشت

 خيالپردازي به ركا و گفت پرده بي چندزني ي درباره را نظرش جاپا. بودند داده رضايت صحنه

 مختلـف  هاي قطعه ".شدم مي نقاش پاريس در حتماً بودم نيامده دنيا به هندوستان در اگر": افتاد

 بـرق  بـا  كـه  اي ارابـه  روي بر بود قرار. رسيد جبرئيل به نوبت سرانجام تا يافت ادامه همچنان شو

 گفتـه  سيم بي تلفن پشت از سيسوديا -.بنشيند داشت، قرار صحنه نزديكي در و كرد مي حركت

 بنـا  و شكسـت  مـي  گـردو  دمـش  بـا  -".آمده آدمي جور همه" -است تماشاچي از پر سالن بود

 بـدهي  تميـز  توانسـتي  مي راحت را ها پاكستاني: دادن را تماشاچيان تفصيالت و شرح بود كرده

 و بودنـد  پوشـيده  جشـن  مناسـب  هـاي  لبـاس  هـا  هنـدي  بودنـد،  رفته ور خودشان به خيلي چون

 يـك  سـر  آخـر  و -".پوشـند  مـي  طاليـي  و صورتي و بنفش مدام". بودند بدلباس ها بنگالدشي

 ي كننـده  تهيـه  ي هديـه  بـود،  شـده  پيچيده كادو مخصوصي كاغذ در كه بزرگ خيلي ي جعبه

 بـا  و نشسته موريا بيلي پل پيم دوشيزه جعبه، داخل. بودند آورده كن رخت به را حسابش خوش

 شـده  شـهر  وارد هـا  سـينماچي  بلـه، . بـود  پيچيـده  خود دور به طاليي نوار مقداري جذاب حالتي

 .بودند
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 آمـدن  فرود منتظر و نشسته ارابه روي كه -بازگشت يعني -شد آغاز هنگامي غريب احساس آن

 فكر اين. شد مي منتهي ناپذير اجتناب انتخابي به كه يافت راهي در حركت حال در را خود. بود

 ميـان  انتخـاب  بله،. بود رسيده ذهنش به خود به خود باشد، داشته دخالتي ايجادش در كه آن بي

 و ديـدني  جهـاني . بـود  حاضـر  آن كنـار  در كـه  ديگري جهان يا جهان، اين واقعيت: كيفيت دو

 فهميـد  لحظـه  آن در. گرفـت  مي فاصله خودآگاهي از و شد مي سنگين و كند رفته رفته. ناديده

 اشـتباها  دكترهـا  كـه  بـرد  پـي . شود وارد جهان كدام به و كند انتخاب را راه كدام داند نمي ابداً

 نبـود،  او شخصـيت  و روان به مربوط پارگي دو آن. اند داده تشخيص اسكيزوفرني را او بيماري

 زيـر  كـه  مـدي  و جـزر  عظـيم  غـرش  ميان در آرام آسماني ي ارابه. داشت وجود جهان در بلكه

 من -كرد مي مرور ذهن در را نمايش اول جمالت جبرئيل و آمد مي فرود بود، شده آغاز پايش

 هر به مربوط زيرا شنيد، مي استريو صورت به را ها جمله انگار -ام بازگشته كه ام فرشته جبرئيل

 بـه  رو را بازوهـا  نـور،  در غـرق  ناگهـان  -داشـت  متفـاوت  مفهومي يك هر در و شد مي دنيا دو

. بودنـدش  شـناخته  بـازيگران  ديگـر  و تماشـاگران  و گشت بازمي ابرها ميان از. كرد بلند آسمان

 بـود،  نمـايش  سـالن  در كـه  اي بچـه  و زن مـرد،  هر. شدند مي بلند هايشان صندلي روي از مردم

 نـزديكيش  بـه  كـه  مردي اولين. رفتند مي صحنه سوي به دريا امواج مانند همگي و بود برخاسته

 هـيچ  بـه  مـن . مسـلمه  جـان  مسلمه،. انگشتي شش جان  جبرئيل؟ مياد يادت منو": زد فرياد رسيد،

 حضـرت  گفـتم  مـي  مـردم  بـه  امـا  داريـد،  حضور ما ميان در عالي حضرت كه بودم نگفته كس

 گفـتم  مـي  كـه  برهوت بيابان اين در بودم صدايي بودم، قراولتان پيش من. گردن مي باز آخرش

 هنگـام  ايـن  در ".پيوندنـد  مـي  مسـتقيم  صـراط  بـه  سـر  آخـر  رونـد،  مـي  كج راه به كه هايي آن

. گرفتنـد  را جبرئيـل  طـرف  دو و كردنـد  دور آنجـا  از كشـان  كشـان  را مسلمه محافظ گاردهاي

 امـا  "...بايـد  شـما . بريزنـد  هـم  به را اينجا كه است االن. نيست خودشان دست اختيارشان مردم"

 سـربندهاي  با را ها آن از نيمي بود، افتاده جمعيت به چشمش كه همين آخر. نبود رفتني جبرئيل
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 آورده در شيطان هيأت به را خودشان. پالستيكي هاي شاخك با سربندهايي. بود ديده عجيبشان

 آن كـه  اي لحظه در و بنمايانند، را مخالفتشان يا اعتراض خواستند مي پنداري كه طوري. بودند

 .رفت پايين و افتاد چپ سمت راه به جبرئيل و شد تقسيم نيمه دو به جهان ديد، را دشمني نماي

 اي ارابـه  همـان  با را فرشته جبرئيل كه بود اين شد، پخش ها رسانه از كه حوادث رسمي روايت

 اعصـاب  بـا  او و بودنـد  كـرده  دور خطـر  ي منطقه از بود، نيافته را آن از آمدن پايين فرصت كه

 روايـت،  ايـن  صورت هر به. بود گريخته شد نمي ديده پايين از كه صحنه باالي بخش از راحت

 قوت به همچنان بود، نيز ارابه مسؤول كه صحنه مدير معاون "هاي افشاگري" چاپِ از پس حتي

 هرگـز  آمـدن،  فـرود  از پـس  كه بود داده توضيح صدا ي نشريه در مزبور معاون. ماند باقي خود

 در. نينداختـه  كـار  بـه  را ارابـه  شديد؟ متوجه. است نينداخته كار به رفتن باال براي مجدداً را ارابه

 همانجـا  بودنـد  ريختـه  هـم  بـه  را سـالن  بيخـود،  خود از سينما عشاق كه مدتي تمام در ارابه واقع

 همكـاري  تـا  بودنـد  پرداختـه  تئـاتر  كاركنان به پول معتنابهي مقادير بعداً و -بود مانده سرجايش

 خـاطر  بـه  كـه  داسـتاني  نماينـد،  نَقـل  نگـاران  روزنامـه  بـراي  را پرداخته و ساخته داستاني و كنند

 حـال  هـر  در. بودنـد  كرده باور را آن همه و بود نشسته خوانندگان دل به بيشتر بودنش ساختگي

 در فضا در شدنش ناپديد و كورت ارلز تئاتر صحنه از فرشته جبرئيل شدن بلند واقعيت ي شايعه

 دور گفتنـد  مـي  ها خيلي. بود پيچيده شهر آسيايي جمعيت ميان در بود، برخاسته كه دودي ميان

 روز چنـد . است تابيده مي نور سرش پشت از انگار كه طوري به اند، ديده نوراني اي هاله سرش

 در جديـد  آالت و ابـزار  فروشـندگان  شـد،  ناپديـد  بار دومين براي فرشته جبرئيل كه اين از بعد

 شـب  پالستيكي نوارهاي( فروختند مي نوراني هاي هاله بريكستون و ومبلي هال، بريك محالت

 فـروش  مقـدار  بـا  هالـه  فـروش  ميـزان  ديگـر  حـاال .) داشـت  هـوادار  آن انـواع  ساير از بيش تاب

 .بود شده برابر شيطان مدل دار شاخ سربندهاي

* 



 سلمان رشدي

452 
 

 ها شيطان. رسيد نمي او به دستشان ديگر حاال ها، ها،! زد مي بال و پر لندن آسمان وسط باال، آن

 مـي  را ها انگليسي و نگريست مي شهر به باال از. بيندازند گيرش بود نزديك دارالمجانين آن در

 سـرد  هـاي  مـاهي : اند انگليسي كه است اين مشكلشان است؟ شان چه ها انگليسي دانيد مي. ديد

 خـب، ! است شب تيرگي به روزهايشان -كنند مي زندگي آب زير در سال اوقات بيشتر! فلكزده

 قـرار  چيزهـا  خيلي بار اين و بود اينجا بزرگ ي كننده دگرگون. بود آورده در اينجا از سر حاال

 به بود قرار كه بود هماني درست او و. آنند هاي دگرگوني قوانين طبيعت قوانين -كند تغيير بود

 .شد مي روشن چيز همه بار اين بله -!بگيرد كارشان

 هـا  همـين  مگـر ! حـال  بي هاي انگليسي اين به -داد مي نشان را قدرتش! بله. داد مي نشان بهشان

 مـي  قـانون  -بيفكند؟ سايه زندگيشان بر تا شود مي تكرار تاريخشان كردند مي تصور كه نبودند

 در را سـركوبگران  بـه  شدن مبدل رؤياي مدام كه هستند هايي آدم شده سركوب اهالي": گويد

 را دستشـان  چون كنند جلب را نظرش توانستند نمي ديگر انگليسي هاي زن ".پرورانند مي ذهن

 باشـد  هرچـه . كنـد  نـو  را سـرزمين  ايـن  خواست مي. كن گم را گورت مه، اي پس! بود خوانده

 .ام برگشته من ببينيد -بود مقرّب ملك جبرئيل

 صـورتي . شد مي روشنتر و دقيقتر دم به دم. بست نقش چشمانش پيش دشمن ي چهره ديگر بار

 يـاد  بـه  هنـوز  را نامش اما بودند، خورده تاب آميز كنايه طرزي به كه لباني با كامل ماه گردي به

 خيلـي  -شـاچاچا  رقـص،  نـوعي  يـا  شـاهانه  چاي شبيه چيزي يا پاشاه؟ چاي؟ مثل چا. آورد نمي

 هـم  بـاز . نابودكننـده  و كاذب شخصيتي داراي خود، از متنفر! دشمن طبيعت و بود شده نزديك

 بـه " -اسـت  شـده  سـركوب  اهـالي  همـان  از يكي منظور -"فرد حالت اين در": گويد مي قانون

 ثبـاتي  اثـر  در و كنـد  مـي  تعظـيم  مهاجران به دهد، مي تن كرده مقدر خداوند كه اي دوگانگي

 سـنگواره  خونسردي چنان ".يابد مي دست اي سنگواره خونسردي اي گونه به بازيافته و دروني

 در امـروز  بـه  تـا  كه ديرينه دعواي اين مهاجرين، و اهالي! كند حظ خودش كه بدهم نشانش اي

 كـرده  عـوض  آنجـا  مهـاجر  و اهـالي  اينجـا  در امـا  -بـود  يافتـه  ادامه آلود خاك هاي خيابان اين
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 گـره  هـا  بـدن  دور به بازوهايشان است، خورده پيوند دشمن به ابد براي اينك كه برد پي -بودند

 هنگـامي : كردنـد  مـي  سـقوط  زمين به كه وقتي مانند درست دم، بر سر لب، بر لب شده، خورده

 -بلـه  -يابنـد  مـي  نيـز  ادامه شوند مي آغاز كه همانطور چيزها اين و -كردند مي "مهاجرت" كه

 ...من عشق من، همزاد ساسا؟ چي؟ چي -شد مي نزديك داشت

 بـس  ديگـر ) ترسـاند  را ها پرنده و زد فرياد كرد، مي پرواز كُند پارك باالي از كه همانطور! (نه

 بـس  شـيطاني  -انجيلي اغتشاش اين ديگر. است اغواگر هاي انگليسي سر زير هم ابهام اين است

 ايـن  -باشـد  شـده  رانده كه نبود اي فرشته شيطان اين! باشد كه قيمتي هر به. يقين وضوح،! است

 بلكـه . باشـد  افتاده راهه كج به كه نبود خوب پسرهاي آن از اين. كن ول را نامرد پدر هاي قصه

 ".بـود  كـرده  سـرپيچي  ايزد از بود، اجنه از"! نبود فرشته اصالً حقيقتش. بود محض پليدي و شر

 چقـدر ! بـود  تـر  سـاده  و واضـحتر  چقدر روايت اين ببينيد -.بود روشن روز مثل قضيه: ١٨ قرآن

 ايـن  -.روشـنايي  نمـاد  جبرئيـل  بـود،  تاريكي ي نماينده شيطان/ ابليس! بود درك قابل تر راحت

 بيندازشـان  عشق، يكديگر، بدن دور به ها دست پيوستن،. كن دور خودت از را بازي احساساتي

 همين. كني نابودش و بيابي را او بايد! دور

 بـاران  زيـر  اي آمرانـه  و برجسـته  تضادهاي چنين تو در كه! شهر نفرينترين و ترين شيطاني اي... 

 شـيطانيش  -انجيلـي  ترديـدهاي  بـر  او كـه  بود خوب چه. شدند مي غرق خاكستري درجات ريز

 هـر  چون -ببيند مخالفت هايش آجودان ميان در خواست نمي خدا كه اين مثل -بود، آمده فايق

 بـروز  مخـالفتي  يا اعتراض هرگز فرشتگان ميان در بنابراين و نبود فرشته شيطان/ ابليس باشد چه

 خـدا  كـه  ايـن  و ممنوع ي ميوه ي درباره افكارش و -كند سركوب را آن خداوند تا بود، نكرده

 آن آسـماني  كتـاب  جـاي  هـيچ  در چون -داشت مي دريغ بندگانش از را بد و نيك تميز اختيار

 دو فقـط  بلكـه  بود، نشده خوانده بد و خوب شناخت منشاء  )بود آمده انجيل در چنانچه( درخت

 جـاودانگي  درخـت  را آن بـود  كـرده  اغـوا  را حـوا  و آدم كه شيطان! همين! بود متفاوتي قسمت



 سلمان رشدي

454 
 

 ايـن  از حتمـاً   )او ي گفتـه  خـالف  لزوماً( حقيقت  بود، دروغگو شيطان كه آنجا از و -بود ناميده

 بود، آويخته مرگ درخت بر  )بود نشده برده سيب از نامي كتاب در( ممنوع ي ميوه كه بود قرار

 چـه  داشـت  بـيم  اخـالق  از كه خدايي آن از حال. كشيد مي نابودي به را انسان روح كه درختي

 بود آمده جبرئيل كه هايي همان -انگليسي هاي دل آن در پايين آن تنها بود؟ كجا او  بود؟ مانده

 .بكند دگرگونشان تا

 !مجي اجي

 !الترجي

 است؟ خراب شان چه ها انگليسي اين دانيد مي خب، كند؟ شروع كجا از اما

 .است خراب هوايشان بله. هوايشان: زد را آخر حرف تمام وقار با جبرئيل

 آب وضـع  با ها انگليسي اخالقي ابهام كه رسيد نتيجه اين به اش پرنده اَبر بر سوار فرشته جبرئيل

 تـاريكي  بـا  نـور  و نيسـت  گرمتـر  شب از روز وقتي": كه آورد دليل. نيست رابطه بي هوايشان و

 نيـروي  مـردمش  كـه  اسـت  پرواضـح  نيسـت،  خشـكتر  دريـا  از زمين كه جايي در ندارد، تفاوتي

 رفتـار  تـا  گرفتـه  سياسـي  احـزاب  از -چيـز  همه كنند مي خيال و دهند، مي دست از را تشخيص

 در بسـتاني  بـده  و نـدارد  موردي انتخاب بنابراين. است يكسان تقريباً -مذهبي معتقدات و جنسي

 و اسـت  چنين است، حقيقت ماهيت جزء افراط كه حالي در هم آن! جنوني عجب ".نيست كار

 تماشـاگر  يـك  مثـل  نـه  باشـد  پـارتيزان  يـك  ماننـد  بايـد  آن قبال در آدم رفتار و. نيست اين جز

 فضـاي  در رعد چون صدايش و ".باشد داشته گرما بايد خالصه": گفت بلند وقت آن. خونسرد

 ".كرد خواهم گرم حاره مناطق شهرهاي چون را تو شهر، اي": پيچيد شهر كل

 بنيـاد  اخالقـي،  تعـاريف  وضـوح  افـزايش : گرمسير شهري به لندن تبديل منافع شمردن كرد بنا و

 موسـيقي  كيفيـت  بهبـود  مـردم،  ميـان  در آن بردن و زنده رفتارهاي رشد بعدازظهر، خواب ملي،

 زيـر  جديـد  درختـان  و) مينـا  مرغ طوطي، طاووس،( درختان ميان جديد پرندگان وجود مردمي،
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 رنـگ  بـه  هـايي  گـل  رشـد  كه ها خيابان شدن زنده ،)غيره و بانيان نارگيل، نخل،( پرندگان پاي

. درختـان  ميـان  در درشـت  هاي عنكبوت و  )نئون سبز خوني، قرمز بنفش،( خودنما و وقيح هاي

 كنف صنعت. كش حشره اقسام و انواع و سقفي هاي بادبزن خانگي، كولرهاي براي تازه بازاري

 بـازي  بهبـود : غيـره  و هـا  كنفـرانس  مركـز  نقـش  در لنـدن  ي جاذبـه  افزايش. نارگيل ي هسته و

 بـه  هـا  انگليسـي  روح بـي  و سـنتي  تعهد فوتبال، بازيگران ميان در توپ كنترل افزايش كريكت،

 تجديـد  و مـذهبي  التهـاب  و شوق جايش به و رود مي بين از گرما اثر در "كار سطح بودن باال"

 را جوش آب هاي كيسه. است كافي ديگر انگليسي خودداري. آيد مي روشنفكران از قدرداني

 ظهـور . كنيد عشقبازي بويا و آهسته خنك هاي شب در آن جاي به و بيندازيد دور هميشه براي

 پيـران  هـاي  خانـه . رونـد  مـي  بازديـد  و ديد به سرزده نو از دوستان: جديد اجتماعي هاي ارزش

 توالت در و شود مي ادويه پر ها خوراك. گيرد مي قدرت گسترده ي خانواده و شود مي تعطيل

 موسـمي  بـاران  اولين ميان به دويدن شادي و شود مي مصرف هم آب كاغذ جز به انگليس هاي

 .آيد بازمي

 .گرايي افراط فرهنگ صدا، و سر خاك، سوسك، لژيونرها، بيماري حصبه، وبا،: معايب

: زد فريـاد  پوشـاند  مـي  را آسـمان  بـازش  هاي دست ايستاده، افق ي پهنه بر كه حالي در جبرئيل

 ".باشد چنين"

 .داد روي سرعت به چيز سه و

 تنظـيم  را دگرگوني جريان كه عناصر باورنكردني و عظيم نيروهاي كه حالي در: بود اين اوليش

 سنگيني دستخوش موقتاً ،)بود ها آن تجسم جبرئيل باشد هرچه( زدند بيرون بدنش از كردند مي

 لحظـه  يـك  تنهـا  را ديـدگانش  و) نبـود  ناخوشـايند  ابداً كه( شد آوري  خواب و چرخان و گرم

 .بست
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 آقـاي  بـزي  و شـاخدار  تصـوير  افتادنـد،  هـم  روي هـايش  پلك كه اين محض به  :بود اين دومي

 نـام  آن زير در كه روشن و واضح سخت تصويري. بست نقش ذهنش ي پرده بر چمچا صلدين

 .خورد مي چشم به زيرنويس مانند دشمن

 اله ي خانه درِ دمِ ديگر بار ديد گشود، را چشمانش فرشته جبرئيل كه همين: بود اين چيز سومين

 همـانطور  كـه  هـم  باز خدا، واي. كند مي بخشش تمناي گريان و است شده زمين نقش كُن لويا

 .شد

* 

رَد  مـي  پناه خواب به دارد كرد احساس. رفت رختخواب به الي كمك به بـه  سـر  بـا  را خـود  و بـ 

 از وحشـت  ايـن  چون برسد جاهليه به و شود دور  "خودمان لندن" از تا كند مي پرتاب آن دامن

 .بود كرده نفوذ بيداريش اوقات به و كرده عبور جهان دو مرز ي شكسته ديوار

 خانـه  بـه  بازگشـت  ي غريـزه  از ناشـي  حتمـاً ": گفـت  خبـر  شنيدن و دخترش تلفن از پس آليسيا

 عالمـت  او بـه  دور راه از جوري يك حتماً": گردد مي ديگر ي ديوانه دنبال ديوانه يك ".است

 الـه ": زد را حـرفش  آخـر . كـرد  مـي  پنهان شوخي پس در را نگرانيش هميشه مثل و ".دهي مي

 ".برود تيمارستان به بايد خب؟ باش، عاقل دفعه اين لويا،

 ".خوابيده كه حاال مادر، گيريم مي تصميم بعد" -

: داد ادامـه  بيشـتر  خـودداري  با بعد و ،"شود؟ بيدار نيست قرار مگر": گفت اختيار بي ابتدا آليسيا

 چند گويند مي بيني؟ مي را هوا راستي. بگيري تصميم بايد خودت و است تو زندگي دانم مي"

 اينجـا  هـواي  كه حالي در آيد مي باران مسكو در گفتند مي تلويزيون در. كند مي پيدا ادامه ماه

 هـم  لنـدن  هـواي  ديگـر  حاال گفتم و زدم تلفن استانفورد در بونيك به. شده گرمسير مناطق مثل

  ".شده گرم
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 ششم فصل

 

 جاهليه به بازگشت 

 

 الت -ال ي مجسـمه  چشـم  راسـت  ي گوشه از كه خون رنگ به اشكي قطره ي مشاهده از پس

 قرن ربع يك پي در پيامبر ماهوند كه دريافت شاعر بعل چكيد، مي پايين سياه سنگ ي خانه در

. شـد  مـي  ناشـي  سـن  رفـتن  باال از كه زد صدايي پر آروغ و. گردد مي باز جاهليه شهر به تبعيد،

 زبـان  آن بـا  سـاله  پنجاه بعل كه چنان بود، پيريش عاليم و آثار ساير بر اضافه ادبي بي اين ظاهراً

 و شـادابي  ي همـه  و نداشـت  جوانيش به چنداني شباهت ديگر غليظ، خون و حجيم بدن و كُند

 مي مقاومت برابرش در و شده متراكم نيز هوا كرد مي احساس گاه. بود داده دست از را فرزيش

 مـي  نـامنظم  قلـبش  و كشيد مي تير بازويش گرفت، مي نفسش روي پياده قدم چند از پس. كند

 دسـت  بـا  آن از كه گشت مي باز شهري به فراوان جالل و شكوه با اكنون كه نيز ماهوند و... زد

. بـود  كـرده  تغييـر  سـخت  ترديد بي بود، گريخته باشد داشته همراه به زني حتي كه آن بي خالي

 شدند دور يكديگربرخوردند، به ما هاي نام": گفت خود با بعل. سالگي پنج و شصت در ماهوند

 -ال ".بودنـد  قـبالً  كه نيستند هايي آن ديگر ها نام صاحبان ولي. شد خواهند نزديك ديگر بار و

 موذيانـه  ي خنـده  صداي سر پشت از. بازگشت خورشيد انوار ميان به و گذاشت برجاي را الت

 ايـن . شد محو خيابان پيچ در لباس ي لبه. شد نمي ديده كس هيچ چرخيد، سنگيني به. شنيد اي

: گفت بلند صداي با. شد مي مردم ي خنده باعث خيابان در غالباً كه بود طوري بعل وضع روزها

 شاعر بعل،. كرد شگفتزده بودند مانده باقي سياه سنگ ي خانه در كه را مؤمنيني و ".حرامزاده"

 .شد منزل ي روانه و انداخت باال شانه. بود كرده رفتار رويه بي باز خپل، و پير
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 مردمان فراموشي ماه، انوار صحرا، بادهاي جادوي زمان، گذشت. نبود ماسه از ديگر جاهليه شهر

 كيفيـت  و قـديمي  خاصـيت  اينـك . بـود  بخشـيده  اسـتحكام  آن بـه  پيشرفت، ناپذيري اجتناب و

 ماننـد ( و لطف از عاري و عادي بس شهري به و داده دست از را خود ي گونه سراب و ناپايدار

 فـرا  نيـز  را جاهليـه  سراسـر  ماهوند قدرت رشد قرن، ربع اين در. بود گشته مبدل فقير) شاعرانش

 زيبايان ديگر روزها اين. بود كرده قطع را شهر حياتي شريان با ها كاروان و زائران عبور و گرفته

 يـك  هايش دندان و سفيد موهاي گرفته، نما نخ حالتي شيخ خود حتي و. نداشتند لطفي نيز شهر

 نمـي  خود در را جايگزينيشان توان و مردند مي پيري از ايش صيغه زنان. بود مانده سالم ميان در

 فراموش غالباً. نداشت نيز را آن نياز بود، شده شايع شهر منزوي هاي كوچه در كه چنان و -ديد

. زد مـي  دامن خود ي رفته حال از و خورده شكست وضعيت به و بتراشد را خود ريش كرد مي

 .بود مانده شاداب گذشته چون هند تنها

 بـي  افتاد اش خاكروبه به نگاهتان اگر گفتند مي. داشت شهرت جادوگري و ساحري به قديم از

 شـد  مـي  سـيراب  مردان از وقتي كه بود اي ساحره هند. ببنديد زخم چشم و كنيد تعظيم درنگ

 داد مي دستور و گرفت مي دست با را دمشان گاه آن و كرد مي تبديل بياباني مارهاي به را آنان

 شگفت جواني ي ادامه بود رسيده سالگي شصت به كه اكنون. كنند كبابشان شام براي پوست با

 بـا  وي ارتبـاط  و جـادوگري  ي افسـانه  و شـايعات  بـه  پيري برابر در غيرطبيعيش مقاومت و انگيز

 دسـته  و دار و گشـته  ركود دچار اطرافش در چيز همه كه حالي در. زد مي دامن مردگان ارواح

 ورق و زدند مي چمباتمه ها خيابان ي گوشه در بودند رسيده ميانسالي به كه ها كوسه قديمي ي

 در پيـر  بـازان  شعبده و گردوبازان و ساحران كه حالي در ريختند، مي تاس يا و كردند مي بازي

 پرسـتش  و كـاري  محافظه كه رسيد مي رشد به نسلي و مردند مي گرسنگي از ها آبراه ي كناره

 از نگرانـي  برابـر  در سـدي  سـان  بـه  را آن كـرده،  بيشـتر  را مـادي  هـاي  ارزش چراي و چون بي

 تـا  شـد  مـي  زدوده پرشـكوه  شهر آن از خودآگاهي كه حالي در پرورد، مي كمبودها و بيكاري
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 كنار ديگر كه اين از جاهليه شترهاي و. بود داده دست از را محبوبيتش مردگان مراسم كه جايي

 كـه  دورانـي  در خالصـه . بودنـد  شـاد  سـخت  ماندند نمي برجاي بريده زانوهايي با مردگان گور

 سفتي به بدني و صاف پوستي با و شاداب همچنان هند رفت، مي پوسيدگي و فساد به رو جاهليه

رِ  سـياهي  بـه  موهايي و جوان دختران مـي  چـاقو  ي تيغـه  چـون  ديـدگانش  مانـده،  بـاقي  كـالغ  پـ 

 هند اينك. پذيرفت نمي را مخالف نداي صدايش. بود آميز غرور همچنان خراميدنش. درخشيد

 .كرد مي تصور چنين خود كه اين يا و ابوسميل نه كرد مي حكومت شهر بر كه بود

 و آميز توبيخ فرامين نگارش هند شد، مبدل نفس تنگي به مبتال و فربه پيرمردي به شيخ كه همين

 هـا  خيابـان  ديـوار  بـر  را هـا  آن داد دسـتور  و كرد آغاز شهر مردم به خطاب را اندرز و پند از پر

 مجسـم  روح و شـهر  مظهـر  را هند بلكه ابوسميل، نه مردم پس آن از كه بود چنين. كردند نصب

 خـود  مذاق به را زن آن گفتار و رفتار در مشهود يكدندگي و پايدار جواني كه چرا. دانستند آن

 و بود بسته نقش سيمبل ي چهره ي شكسته درهم ي آينه در كه تصويري تا يافتند مي سازگارتر

 جنسـي  شديد اشتهاي و حرص همان با بود، شاعران ي همه اشعار از بيش فرامينش نفوذ كه هند

 يافته راه رختخوابش به بعل كه زماني از ها مدت هرچند( درآميخته شهر نويسندگان تك تك با

 عرصه در وي. بود كرده مرخص را همگي آنان، از دلزده و خسته روزها اين و) گذشت مي بود

 جاهليـه  قشـون  به مردانه لباس با كه هندي همان بود، ماهر شمشير كاربرد در كه همچنان قلم ي

 توفان ميان در كرده دور خود از را ها سالح و ها نيزه ي كليه جادو، و سحر و تمهيد به و پيوسته

 وي جگـر  و دل و كشـته  بيرحمانه را پيامبر عموي كه هندي همان. بود يافته را برادر قاتل جنگ

 .بود خورده را

 بـود،  نيـز  مـردم  آنِ از كـه  جـاودانش  جواني براي داشت؟ پايداري توان برابرش در مردي كدام

 حـاكي  كـه  فرامينش براي و بخشيد، مي ناپذيري شكست تصور آنان به كه خوييش درنده براي

 فرسـودگي  و خوانـد  مـي  ترانه سان به را شهر نامكدر شكوه و بود دوران و تاريخ زمان، انكار از

 مقـام  و جـاودانگي  شـدايد،  تحمـل  عظمـت،  كـه  فراميني داد، مي جلوه محال را آن هاي خيابان
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 و هـرج  بـا  تـوأم  زناشـويي  كـه  بـود  نوشـتار  ايـن  براي... ستود مي جاهليه در را مقدسين نگهباني

 دريافـت  زمـرد  خـود  وزن هـم  تولدش روز سال به سال وي كه اين به و بخشيدند مي را مرجش

 كـه  آنـان  پاسـخ  در. كردنـد  نمـي  تـوجهي  لعـبش  و لهـو  شـايعات  بر. نهادند نمي وقعي كرد مي

 لباس يك و هشتاد و پانصد گفتند مي. زدند مي لبخند تنها گفتند، مي شمار بي را هايش پوشش

 جفـت  بيسـت  و چهارصـد  به نشانش ياقوت هاي راحتي كفش تعداد و دارد طال ورق از خواب

 كـه  هايي خيابان. گذشتند مي شهر خطرِ پر هاي خيابان از زحمت به جاهليه شهروندان. رسد مي

 مـي  را جانشـان  و كردنـد  مي تجاوز پيرزنان به آن در و شد مي مبدل قتلگاه به پول اندكي براي

 رغـم  بـه  هـا  آن و نشـاند  مـي  فـرو  وحشـيانه  را گرسنگان شورش هند خصوصي پليس و ستادند

 مـي  كـرد  مـي  زمزمـه  گوششـان  زيـر  آن هرچـه  خاليشان هاي جيب و ها شكم چشمان، شهادت

 .مبارك حكومتت جهان، شكوه اي جاهليه،: پذيرفتند

 روي جامعـه  امـور  از اكنون بود، ناباوران ي جمله از كه بعل و نبودند چنين مردم ي همه هرچند

 .سرود مي عاشقانه نغز اشعار و گردانده

 بـا  تاريـك  نيمه و هاللي تاقي زير از رسيد، خانه به زد مي دندان را سفيدي ترب كه حالي در او

ر  آن كـف  داد، مـي  پيشـاب  بوي كه بود كوچكي حياط اينجا. گذشت تَرك پر ديوارهاي از پـ 

 و سايه پشه، تنها بلكه شد، نمي ديده انسان از اثري آن در و بود ريخته خون و سبزيجات پوست

 پرسه شهر در جنايتكار حشاشيون از اي دسته. باشد مراقب بود ناچار روزها اين. بود حاكم ترس

 آن بـه  خيابان سوي آن از خانه به ورود از قبل كه بودند داده اندرز ثروتمند مردمان به. زدند مي

 ايـن  از قبـل  و بدونـد  در سـوي  بـه  ناگهـان  نديدنـد  اطـراف  در را كسـي  وقتـي  و شـوند  نزديك

. نداشـت  كاري تمهيدات قبيل اين با بعل اما ببندند، را آن كنند پرتاب داخل را خود جنايتكاران

 هجـوآميز  اشـعار  ديگـر  روزها اين اما بود ثروتمند آن، از پيش قرن ربع يك حدود قبل، ها سال

 همـراه  و بـود  كشانده كسادي به را فحاشي و طنز بازار ماهوند، از مردم ترس. نداشت طرفداري
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 انتقـام  و پيروزمنـد  هـاي  قصـيده  و قبـر  سنگ هاي كتيبه سفارش مردگان، مراسم به اعتنا عدم با

 .بود دشوار همگان براي روزگار. بود يافته كاهش نيز جويانه

 اتـاق  بـه  و رفـت  بـاال  خانـه  لـقِ  و چـوبي  هـاي  پله از گذشته پرشكوه هاي ميهماني خيال در بعل

 گشود، را در. بيارزد چاقوكشي به كه نداشت چيزي بدزدند؟ خواستند مي چه. رسيد كوچكش

 سـكندري  ديوار سوي به سر با چنان و داد هلش شدت به كسي گذاشت، پا اتاق به كه همين اما

 خـدا  به. نكش مرا": زد فرياد كورمال كورمال. افتاد خون به آن با تصادم اثر در بينيش كه رفت

 ".نريز را خونم دهم مي قَسمت

 آن در و اسـت  بيهـوده  كشـيدن  فريـاد  دانسـت  مـي  خوب بعل. بست را در ديگرش دست با مرد

 را جـرأتش  كـس  هـيچ . رسـيد  نخواهـد  دادش بـه  كسـي  بود بسته دنيا روي به را درش كه اتاقي

 مـي  اتاق درِ پشت را صندوق ترس از شنيد، مي را همسايه فرياد صداي اگر هم خودش. نداشت

 .نهاد

 و كـرد  پاك را آلودش خون بيني بعل. بود كرده مخفي كامال را اش چهره ناشناس مرد باشلق با

 ".ندارم هيچي. ندارم پول هيچ من خدا به": كرد التماس. لرزيد مي سراپا زده، زانو كه حالي در

 بـه  دانـي  سـگ  تـوي  بِجويـد،  خـوردني  كه اي گرسنه سگ هيچ": درآمد سخن به ناشناس مرد

 اميدوار. نمانده باقي تو از زيادي چيز بعل": داد ادامه تامل اندكي از پس و ".گردد نمي دنبالش

 ".باشي اين از بهتر بودم

 از يكـي  مـرد  ايـن  آيـا . يافـت  نيز شده توهين را خود ترسيد مي سخت همچنان كه بعل اينك و

 را قـتلش  زيسـت،  نمـي  اش گذشته پرشكوه اشعار با مناسب چون كه بود اش ديوانه دوستداران

: دهـد  جلـوه  نااهـل  مـردي  را خـود  تا كوشيد لرزيد مي همچنان كه حالي در شمرد؟ مي واجب

 ماهونـد ": گفت و ننهاد وقعي اش گفته به ناشناس ".است كننده مايوس قلم اهل ديدار معموالً"

 ".است بازگشت ي آماده
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 مـن  بـا  ارتبـاطي  چه او آمدن": ناليد. افكند ها هراس ژرفترين قعر به را بعل ساده ي جمله اين اما

 آن از عمـر  يك از بيش بود، قبل ها مدت به مربوط قضيه آن خواهد؟ مي چه من جان از دارد؟

 " است؟ فرستاده را شما او آيا شما، آيا، خواهد؟ مي چه من جان از. گذرد مي

 مـن  نـه، . اسـت  حافظـه  خـوش  بخـواهي  تـا ": گفـت  زد مي باال را باشلقش كه حالي در ناشناس

 ". داريم وحشت او از دو هر. مشتركيم چيز يك در تو و من. نيستم او ي فرستاده

 ".شناسم مي را تو من": گفت بعل

 ".بله" -

 ".هستي خارجي. داري مخصوصي ي لهجه" -

 ".است خودت از ها واژه اين. بردگان و مهاجران سقاها، انقالب": كرد قول نَقل ناشناس

: گفـت  و زد را كجش لبخند ايراني ".پارسي سليمان. هستي مهاجر همان تو": آورد ياد به بعل و

 ".صلحم خواهان اما نيستم، خرَدمند من. سلمان"

 ".بودي كسانش نزديكترين از كه تو": گفت حيران بعل

 هايشـان  حيله راز رمزو به زودتر باشي، نزديكتر بازان شعبده به هرچه": داد پاسخ تلخي به سلمان

 ".خواني مي را دستشان و بري مي پي

 :ديد نيز را خواب اين جبرئيل و

 بـا  دراز سـاليان  و يافتنـد  فقيـر  و خانمـان  بـي  يثـرب  ي واحه در را خود تسليم نوين آيين پيروان

 در يـا  و جاهليـه  راه در كـه  ثروتمنـدان  بـزرگ  هاي كاروان به آنان. گذرانيدند روزگار راهزني

 ندارد را آن فرصت ماهوند گفت بعل به سلمان. كردند مي حمله بودند جاهليه از بازگشت حال

 هـيچ  تـابع  مـؤمنين . نـدارد  كـاري  نيازهايشان برآوردن رسم و راه به و دهد خرج به وسواس كه
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 ال يـا  مقـرب،  ملـك  جبرئيل بگوييم باشد بهتر شايد يا -ماهوند ها سال آن در اما نبودند، قانوني

 را خـود  و شد ظاهر پيامبر بر واحه نخل درختان ميان در جبرئيل. انديشيد مي قانون به تنها الت؟

 قـانون  آنقـدر . قـانون  قـانون،  قـانون، . آورد مـي  قانون تمام، ي افاده و فيس با كه يافت حالي در

 را فكـرش  كـه  آنچـه  هـر  براي گفت سلمان. كرد بيزار است وحي هرچه از را مؤمنين كه آورد

 اين براي بگيرد، باد سمت به را صورتش بالفاصله بايد بگوزد، مردي اگر مثالً. آورد قانون بكني

 گويي تو كرده، وضع خاصي ي قاعده است، گرفتن طهارت براي دست كدام بدانند مؤمنين كه

 كه آنچه يا -وحي. بماند آزاد قوانين، از خارج بايست نمي بشر زندگي هاي عرصه از يك هيچ

 اندازه چه خوابشان عمق بخوابند، دارند حق چقدر كه آموخت مي مؤمنين به -گفت برمي از او

 عمل كه آموختند آنان. است پذيرفته خداوند ديدگاه از جنسي اعمال از شكل كدام و باشد بايد

 حـالل  مقـرّب  ملـك  نظـر  از باشد كشيده دراز پشت به زن كه حالي در جماع نيز و زنان با لواط

 شـامل  را بگيـرد  قـرار  او بر مسلط و مرد روي بر زن كه وضعياتي ي كليه ممنوع، اشكال و است

 هنگـام  هـا  آن از بـردن  نام كه را موضوعاتي آن در و كرد تهيه فهرستي جبرئيل سپس. شود مي

 ي اجـازه  مؤمنين كه رسيد بدن از هايي بخش به نوبت بعد. برشمرد است ممنوع يا مجاز گفتگو

 ناپـذير  تحمـل  حتـي  و دهنـده  آزار حـد  چه تا خارش كه كرد نمي فرقي نداشتند، را خاراندنش

 عجيـب  حيوان -ميگو مصرف همچنين وي. نبود جايز وجه هيچ به ها بخش اين خاراندان باشد،

 را حيوانـات  داد دسـتور  و كرد وِتو را -بودند نديده زمان آن تا مؤمنين از يك هيچ كه غريبي و

 باعـث  كشتن ي نحوه اين. شود خارج بدنشان از خونشان ي همه كه طوري به بكُشند، تدريج به

 مـرگ  هنگـام  تنها كه چرا. كنند درك بهتر را زندگي مفهوم مرگ كامل ي تجربه با تا شد مي

 جبرئيـل، . پندارنـد  نمـي  رؤيـا  را آن و برنـد  مـي  پي زندگي واقعيت به زنده موجودات كه است

 روشـن  هـم  را ميراث و ارث تكليف و مردگان دفن و كفن چگونگي سپس پروردگار، سروش

 به چنين رفتارش كه است خدايي جور چه اين بود مانده متحير پارسي سلمان كه طوري به كرد،

 يـاد  بـه . داد بـاد  بـر  را ايمـانش  كـه  رسيد خاطرش به فكري هنگام اين در و. ماند مي سوداگران
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 كـه  فـردي . موفـق  بـس  بازرگـاني  هـم  آن اسـت،  بـوده  بازرگان گذشته در نيز ماهوند كه آورد

 ملـك  چنـين  به كه بود آورده شانسي عجب پس. بود طبيعي برايش گذاري قانون و سازماندهي

 پـايين  به را مديريت با خداي اين تصميمات كه ملكي. بود برخورده كتابي و حساب اهل مقرّب

 شـباهت  بـي  بودنـد،  حقوقي شخصيت داراي كه مؤسساتي رؤساي به كه خدايي. كرد مي ابالغ

 .نبود

 نـازل  وحـي  هـا  فرصـت  مناسبترين در همواره فرشته كه اين به سلمان توجه رفته رفته پس آن از

 بـه  سـفر  امكـان  از موضـوعي،  هـر  ي درباره را ماهوند نظر مؤمنين چنانچه. شد جلب بود، كرده

 بـا  درنـگ  بـي  فرشته دادند، مي قرار گفتگو و بحث مورد جهنم، بودن ابدي تا گرفته ها آسمان

 مـي  اعـالم  كامـل  يقـين  بـا  و گرفت مي را ماهوند جانب نيز هميشه و رسيد مي فرا مناسب پاسخ

 و اسـت  گـذرا  و مـوقتي  جهـنم  سرشـت  و است محاالت از ماه ي كره به انسان رسيدن كه كرد

 گلسـتان  معطر هاي باغ به و شوند مي پاك دوزخ آتش با سرانجام نيز ها انسان بدكارترين حتي

 مـي  اعـالم  را خود نظر وحي نزول از بعد ماهوند اگر گفت بعل به سلمان. يابند مي راه بوستان و

 تأييد مهر آن بر فرشته بعد و آورد مي را قانون او اول هميشه نه، اما. كرد مي تفاوت وضع كرد،

 خودم با. برداشته را جا همه بويش و آيد مي در گندش دارد ديدم كم كم كه بود اين و نهاد مي

 !است ميگو چيست؟ اسمش نجس، و اي افسانه حيوان آن بوي حتماً اين گفتم

 فرهيختـه  او از كسي ماهوند نزديكانِ ميان در. گرفت فرا را سلمان ذهن گند بوي اين سرانجام و

 ماهونـد . بـود  مردمـان  سـاير  از تـر  پيشـرفته  ايرانيان آموزشي نظامِ دوران، آن در كه چرا نبود، تر

 رو ايـن  از. بـود  كـرده  منصـوب  خـود  دبيـري  سـمت  بـه  دانشـش  بلند ي مرتبه دليل به را سلمان

 و وحـي  همـه  ايـن  آخـر  گفت بعل به. بود او ي عهده بر نيز پايانش بي و پرشمار قوانين نگارش

 بـا . شـد  مـي  خرابتر وضع ماند، مي باقي سمت آن در بيشتر هرچه. شده حساب شان همه و الهام

 لشـكريان  زيرا آيد فايق خود ظن سوء بر و بگذارد جگر روي دندان مدتي تا بود ناچار همه اين
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 مـي  را شـتر  هـاي  كاروان كه را هايي پشه خواستند مي و بودند شده روانه يثرب سوي به جاهليه

 گذشـت  پـس  آن از آنچه": گفت سلمان. بردارند ميان از زدند مي لطمه ستد و داد به و آزردند

 براي و شد غالب او بر غرور لحظه آن در اما ".كنم تكرارش كه ندارد لزومي و دانند مي همه را

 حفـر  و حيلـه  بـا  و داده نجـات  نـابودي  از را يثـرب  كـه  بوده او هم چگونه كه كرد حكايت بعل

 حفـر  دسـتور  بـود  كرده پيشنهاد پيامبر به سلمان. است كرده حفظ خطر از را ماهوند جان خندق

 عريض چنان بايست مي حفره. بود مرزي ديوار فاقد واحه. بدهد واحه آن دور تا دور را خندقي

 نداشـته  را آن روي از پريـدن  ياراي نيز جاهليه مشهور نظام سواره اي افسانه اسبان حتي كه باشد

 و زشت ي حفره آن به كه جاهليان چشم. شود كاشته تيز نوك هاي چوب آن كف نيز و باشند

 ندارد وجود خندقي گويي كه كردند رفتار چنان سلحشوري و شَرَف روي از افتاد، ناجوانمردانه

 آن هـاي  اسب و مردان بهترين جاهليه، لشكر كُلِ. رفتند يورتمه آن سوي به خود هاي اسب با و

 منحـرف  فكـر  از ناشي ترفند اين و شدند كشيده سيخ به خندق كف تيز نوك هاي چوب روي

 سـلمان . داشـت  توان نمي جوانمردي توقع كه غربتي آدم يك از باشد هرچه. بود پارسي سلمان

 مـن  كردند؟ رفتار قهرمانان مثل من با جاهليه شكست از بعد كني مي تصور گفت بعل به غمزده

 نشـان  خـود  از امتنـاني  ماهونـد  نه بود، خبري مؤمنين ستايش و ارج از نه اما نيستم، مغروري مرد

. گفت نمي من از كمله يك كسي جانم، نه برد؟ نمي من از نامي هايش پيغام در فرشته چرا. داد

 از دور بـه  و ناجوانمردانـه  غريـب،  را آن كـرده،  تلقـي  پسـت  اي حقه مرا خندق مؤمنين پنداري

 بـا  مـن  كـه  ايـن  يـا  بود، زده لطمه مردانگيشان به كار اين گويي. بودند آورده حساب به انصاف

 ولـي . نگفـتم  هـيچ  و بسـتم  را دهانم من البته. بودم كرده دار جريحه را غرورشان جانشان نجات

 مـردم  كنـي،  خـوبي  بيشتر هرچه انگار. دادم دست از را دوستانم از بسياري بعد به آن از راستش

 .گذارند مي كنارت بيشتر

 در معمـوالً . بودند داده دست از جنگ در را بسياري مردان مؤمنين يثرب، خندقِ حفر رغم علي

 اجـي  -جنـگ  پايـان  در و دادنـد  مـي  كشـته  كشـتند،  مي كه نسبتي همان به راهزنيشان سفرهاي
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 بيـوه  زنان با داد مي دستور بودند برده در به سالم جان كه مرداني به مقرّب ملك جبرئيل -مجي

 تسـليم  ديـن  بستند، مي زناشوئي پيوند مؤمنين از غير به مرداني با زنان اگر كه چرا. كنند ازدواج

 واقـع  ي مالئكـه  عجب": گفت و زد پوزخندي بعل به سلمان. دادند مي دست از هميشه براي را

 نـور  در اينـك  و بود آورده بيرون لباسش هاي چين الي از عرق بطر يك قبل لحظه چند ".بيني

 خـاطر  بـه  بعـل  و شـد،  مي وراجتر نوشيد مي بيشتر هرچه سلمان. زدند مي مي آرام آرام غروب

 ايـن  زد بانگ سلمان. سازد برپا خود سخنان با را توفاني چنين كه باشد ديده را كسي آورد نمي

 مجـدد  ازدواج باشـيم،  داشـته  هـم  زن اگـر  گفتنـد  مـا  به حتي. موقع به و شده حساب وحي همه

. است معلوم خُب. آوريم در خود عقد به را زن چهار توانيم مي بعد به آن از چون ندارد، ايرادي

 .شكستند مي گردو دمشان با ها بروبچه

 شيطاني، هاي آيه و) ها زن ي مساله( بود ها اين كرد روشن سلمان براي را ماهوند تكليف آنچه

 مـرگ  از بعـد  ماهونـد  ولي نيستم سازي شايعه اهل من كن، گوش": كرد اعتراف مستانه سلمان

 دردش بـه  كـه  را آنچـه  يثرب در و -هستي كه منظورم متوجه -نماند زاهد و عابد هم زياد زنش

 پيـامبر  مشـكل . كردند سفيد را ريشش نيم و سال يك ظرف يثرب هاي زن. كرد پيدا خورد مي

 مادرصفت هاي زن او. كنند سرپيچي برابرش در ها زن ندارد دوست كه است اين عزيز، بعل ما

 پيـر  خيلي يكي  :كن مجسم را عايشه بعد و بياور نظر در را اولش زن. پسندند مي را دخترانه يا و

 باشـند  خودش مناسب كه هايي زن به او. هستند عشقش دو ها اين. است جوان زيادي ديگري و

 هايتـان  زن بـه  داريـد  عادت شما جاهليه در. دارند تفاوت ديگران با يثرب زنان اما. ندارد تمايلي

 بـرود  بايد گيرد مي زن كه مرد. نيستند اهلش يثرب هاي زن اما كنيد، نهي و امر و بدهيد دستور

 طـول  تمـام  در و نـه؟  اسـت  عجيـب  گـويم؟  مـي  چه فهميدي. كند زندگي زنش ي خانواده با و

 شـوهر  دسـت  از بخواهـد  وقـت  هـر  و كند مي حفظ را خودش شخصي چادر زن ازدواج مدت

 در، جـاي  به رود، مي زنش سراغ به كه مرد و گرداند مي معكوس جهت را چادر شود، خالص
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 از شوهر. ندارد هم برگرد و برو و است تمام كار كه فهمد مي و بيند مي خود برابر در اي پارچه

 مـي  بلنـد  سـر  داشـتند  كـم  كـم  هـم  ما دخترهاي كه بود اين مساله اما. شود مي مطلقه بعد به آن

 بـود  ايـن . گـذرد  مي چه دلشان در نبود معلوم. آمد نمي بدشان رسومات و رسم اين از و كردند

 آورد مـي  قـانون  پشت قانون فرشته،. كرد حاضر را قانون كتاب فرز و تَر و نداد مهلت طرف كه

 فرمـانبرداري  و نرم رفتار به را ها آن داشت. ندارند را كارها كدام ي اجازه ها زن بشود معلوم تا

 مادرانه رفتار يا و باشند فرمانبردار يا ها زن كه دهد مي ترجيح پيامبر آخر. گرداند برمي سابقشان

 و خرَدمنـد  و بنشـينند  خانـه  در كه اين يا بروند، راه مرد از تر عقب قدم سه يا يعني باشند، داشته

 جـادوگر  يـك  او امـا . كردنـد  مي مسخره را مؤمنين چطور يثرب زنان داني نمي. باشند دار خانه

 كردنـد  چنـان  مـؤمن  هاي زن آخرش ندارد، مقاومت ياراي اش جاذبه برابر در كس هيچ. است

 ".بود داده وعده بِهِشان را بهشت باشد هرچه: شدند تسليم ها آن بله،. بود داده دستور او كه

 ".كنم امتحانش گرفتم تصميم باألخره. بگذريم": گفت سلمان كه شد مي خالي داشت بطري

 ابتـدا . كنـد  مـي  پـرواز  حـرا  كوه غار در ماهوند پيكر فراز بر كه ديد خواب در پارسي دبير شبي

 پـي  ناگهان اما شود، مي ناشي جاهليه در زندگي دوران دلتنگي و غربت از رؤيا اين كه پنداشت

 بـه  چنـان  شـيطاني  هـاي  آيـه  ي واقعـه  و بود، مقرّب ملك مانند عينا خواب در وضعيتش كه برد

 از": گفـت  سـلمان . گذشـت  نمي آن از روز يك از بيش انگار كه شد مجسم نظرش در روشني

 شـيطان  خـود  و باشد جبرئيل بودم، شده مبدل آن به رؤيا عالم در كه موجودي است معلوم كجا

 پـس  آن از. كـرد  بيـدار  خـاطرش  در را اهريمنـي  ي انديشـه  احتمال، اين به بردن پي و "نباشد؟

 .داد مي تغيير را ها آن پنهاني نوشت، مي قانون پشت قانون و نشست مي پيامبر پاي پيش هرگاه

 خداونـد  آن در كـه  آورد مـي  اي آيـه  ماهونـد  اگر. دادم مي تغيير را اهميت كم چيزهاي ابتدا"

 كـه  اسـت  ايـن  موضـوع  امـا . خرَدمنـد  و دانـا  خـداي  نوشتم مي من بود، شده تعريف دانا و شنوا

 يـا  نوشـتم  را مقـدس  كتـاب  كـه  بـودم  مـن  اين فهمي؟ مي شد، نمي تغييرات اين متوجه ماهوند

 فلكـزده  كلمـات  يعنـي . آلودم مي خود كفرآميز زبان به را الهي هاي واژه و كردم مي بازنويسي
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 راجـع . بكن را فكرش نبود؟ تشخيص قابل كرد، مي الهام اش فرستاده به خداوند آنچه از من ي

 مـرا  روح كـه  خـورم  مي قسم گويم، مي چه ببين. هيچي گفت؟ مي چه مقدس اشعار كيفيت به

 درسـت  حدسـم  كـه  كـردم  يقين حيله آن كمك به من. بود ديگري چيز مساله دفعه اين. لرزاند

 آن از مانـدم،  دور ديارم از: ريختم هم در مرد اين خاطر به را زندگيم تمام من كن، گوش. بوده

 مـي  چـاپلوس  مهـاجري  مـرا  كـه  كـردم  زنـدگي  مردمـي  ميان و اينجا آمدم افتادم راه دنيا طرف

... چـه  مـن  فهمند نمي اصالً كه هايي آدم. كردند خطابم ترسو دادم، نجات را جانشان. پنداشتند

 خرَدمند شنوا، جاي به و دادم تغيير را كوچك ي واژه آن وقتي داشتم انتظار راستش كن، ولش

 شـده  كـر  مگـر  سـلمان  اسـت  خبر چه بگويد خواندم برايش كه اين از بعد داشتم انتظار -نوشتم

 امـا . كـنم  تصـحيحش  بالفاصـله  و. شده ام چه دانم نمي اشتباهي، عجب بدهم جواب من و اي؟

. نبـود  حـاليش  كـس  هـيچ  و بـودم  الهـي  هـاي  واژه ي نويسـنده  من كه رسيد زماني و نشد چنين

 باختـه  را خـودم  سـخت  تـرس  از راستش. نداشتم را حقيقت گفتن جرأت من كه بود اين بديش

 بـه  بايـد  نبود، اي چاره بنابراين. كردم مي طي را زندگيم دوران غمگينترين گذشته، آن از. بودم

 باشـد  هرچـه  گفـتم  مـي  خـودم  بـه . بوده پرت حواسش دفعه آن شايد. دادم مي ادامه كار همين

 گفـت  او. دادم تغييـر  را مهمتـري  چيـزي  بعـدي  ي دفعـه  كـه  بـود  اين. جايزالخطا و است انسان

 هم باز اما بود؟ ممكن چطور آخر. شود مي متوجه كه بودم مطمئن. يهودي نوشتم من و مسيحي

 حـالي  در و كرد تشكر من از تمام ادب با و داد تكان سري خواندم برايش را قسمت همان وقتي

 ديگـر  كـه  فهميدم واقعه اين از بعد. رفت بيرون چادر از بود، شده اشك از لبريز من چشمان كه

 مـي  ادامـه  بايـد . بـدهم  ادامه كارم به بود الزم اين وجود با. بياورم دوام يثرب در زياد توانم نمي

 نمـي  بـوده،  معتقـد  هـوا  بـاد  بـه  برَد مي پي كه مردي احساس پاي به اي تلخي هيچ دنيا در. دادم

 همـان  بـه  كه بود اين. شد مي نابود من همراه نيز او اما است، قطعي شكستم كه دانستم مي. رسد

 هـم  در ابـرو  كـه  ديـدم  و خواندم برايش بودم نوشته را آنچه روز يك كه اين تا: دادم ادامه كار

 بـه  بعـد  و كنـد  جور و جمع را فكرش خواهد مي پنداري كه داد تكان طوري را سرش و كشيد
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 و ام رسيده مرز لب كه دانستم مي. داشتم ترديد اندكي هنوز اما داد، تكان سر آهسته تأييد نشان

 آن. بـرد  مـي  پـي  چيـز  همـه  به حتماً دادم مي تغيير خود ميل به را آسماني كتاب كه ديگري بار

 توانايي كه اين از پيش اگر حتي بود، من دست در دومان هر سرنوشت. ماندم بيدار صبح تا شب

 ميـان  بـودم  ناچـار  هولنـاك  شب آن در. كند نابودم گذاشتم مي بيابم خود در را بردنش ميان از

 بيني مي كه همانطور و كنم انتخاب را يكي روح بي و سرد زندگي و جويي انتقام با توأم مرگ

 تحمـل  بـا  و كردم ترك را يثرب شترم بر سوار خورشيد طلوع از پيش. كردم انتخاب را زندگي

 نيـز  ماهونـد  حـاال . بازگشـتم  جاهليـه  بـه  نـدارم  را توصيفشـان  يـاراي  فعـال  كـه  فراوانـي  مصايب

 گرفتـه  قدرت چنان ديگر حاال او. باخت خواهم را زندگيم آخر حتماً. گردد مي باز پيروزمندانه

 ".است خارج من توان از كردنش نابود كه

 "كشد؟ مي را تو او كه مطمئني اينطور چرا": پرسيد بعل

 ".كنم رو را دستش توانم مي كه هستم كسي تنها من كه اين براي": داد جواب پارسي سلمان

* 

 كشيد دراز آورش خارش و كاهي تشك روي بعل رفت، خواب به نشسته همانطور سلمان وقتي

 مـي  گُر دم به دم هم اش سينه. كرد حس سر دور به را پوالدين كالهخودي فشار مانند دردي و

 ميـان  گفـت  مـي  سلمان كه همانطور اما بود، كرده مرگ آرزوي زندگي از خسته بارها. گرفت

 پيرامـونش  جهـان  كـه  بـود  كرده احساس پيش مدتي از. است فاصله ها فرسنگ واقعيت و خيال

 زنـدگيش  نيرو اين كاهش و ديدند نمي گذشته مثل چشمانش ديگر. شود مي تنگتر و كوچكتر

 ايـن  بـه  اشـعارش  كه بود همين براي ديد، مي تار را چيز همه. بود كرده مشكلتر و آورتر رنج را

 منـوال  همـين  بـه  وضع اگر و نبودند اعتماد قابل چندان ديگر هم هايش گوش. بودند افتاده روز

... شـد  مـي  بريـده  دنيا با ارتباطش و داد مي دست از را حواسش ي همه زودي به رفت مي پيش

 ديگـر  شـايد . بـود  راه در ماهونـد . بكشـد  اينجاها به كارش كه ماند نمي زنده آنقدر هم شايد اما
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 چـه  براي وراج مست اين گفت خود با خشمگين بعل. ماهوند ماهوند،. بوسيد نمي را زني هرگز

 چندين چه براي من كه دانند مي همه است؟ مربوط چه من به او خيانت آخر آمده؟ من سراغ به

 و كرد مي تهديد كه بود شيخ اين. داند مي هم او حتماً. سرودم را هجوآميز اشعار آن پيش سال

 و داشت برنده زباني كه بعلي آن گذشته، اين از. بودم تقصير بي من ميان اين در. داد مي دستور

 و ريخـت  بـه  نگـاهي  يك آخر. شناسمش نمي ديگر خودم كه من بود؟ كه زد مي نيشخند مدام

. شـوند  مـي  كر زودي به كه هايي گوش و سو كم چشمان با خرِف و چاق: بيندازيد من ي قيافه

 مـن  شـو،  بيـدار ": دادن تكـان  را سلمان كرد بنا. كس هيچ برد؟ مي حساب من از كي حاال آخر

 ".بيفتم هچل توي و باشم داشته كار و سر تو با خواهم نمي

 پاهـاي  بـا  بـود،  نشسته داده ديوار به پشت كه حال همان در. كرد مي خُروخُر همچنان پارسي اما

 تشـك  روي به ناليد مي درد سر از همچنان كه بعل. بود شده كج سرش و برده خوابش شده باز

 درسـت  هـم  خودش االن  بود؟ چه مفهومشان بودند؟ چگونه روزش آن شعرهاي مگر تازه. افتاد

 اسـت  معلـوم  خُب. شد مي شروع اين به شبيه چيزي با... امروز تسليم آيا  :آهان. آورد نمي ياد به

 با نويني ي انديشه هر ماهوند، است؟ گريز معناي به: بود اين اش ادامه و. نداشت تعجبي كه اين

 آن جـواب  داد؟ خواهـد  تـن  سازش به ضعف هنگام به انديشمند آيا: شود مي روبرو پرسش دو

 از پـس  اسـت،  دوم پرسـش  نوبـت  جاهليه به بازگشت هنگام ماهوند، اينك و. دانيم مي را سؤال

 قـدرت  بـه  و گرفتـي  دسـت  در را دشـمنان  سرنوشـت  وقتي كرد؟ خواهي رفتار چگونه پيروزي

 كـه  اسـت  هنـد  فقط. نيستيم سابق هاي آدم كداممان هيچ ديگر ما چه؟ وقت آن رسيدي، مطلق

 هـاي  زن به بيشتر مست، پارسي اين قول به پنداري. مانده جوان تغييري كوچكترين بي همانطور

 حاضـر  نـه  هنـد . نرفت جوي يك توي آبتان تا دو شما چرا است معلوم. جاهليه تا ماند مي يثرب

 .دختر نه بشود، مادر برايت بود
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 بود درمانده هند برابر در. انديشيد مي خود بيهودگي و پوچي به رفت مي خواب به كه حالي در

: بودنـد  فقدان و شكست از پر ابياتش بود، گرفته كناره زندگي هاي عرصه ي همه از كه حاال و

 دسـت  از دانش از بود پر. اميد و يقين نيرو، هدف، پاكي، سالمتي، عشق، زيبايي، جواني، فقدان

 فاصله او از ها آدم نيز هايش قصيده در. بود رفته دستش از كه نيز هند و رفته دست از پول رفته،

 هنـوز  اشعارش انداز چشم. گريختند مي تندتر خواند مي فرا شوق با را آنان هرچه و گرفتند مي

. گرفـت  برمي تاركهايشان از باد كه سفيدي هاي ماسه و شدند مي جابجا كه هايي تپه. بود بيابان

 داد شـرح  را ديـاري  تـوان  مـي  چگونه. موقت چادرهاي ناتمام، سفرهاي لغزنده، و نرم هاي كوه

 بـه  را آن و گذاشته تأثير شعرش زبان بر هايي پرسش چنين دهد؟ مي شكل تغيير روز به روز كه

 اشـكال  خلـق  بـه  را او عـالوه  به. ناپايدار هايي وزن و سيال بس تصاويري با بود، كشانده تجريد

 به كه موجوداتي. بود واداشته مار دمِ و بز بدنِ شير، سرِ با موجوداتي مانند ناممكن و گونه سراب

 تصـاوير  و كالسـيك  خلوص وجود با كه طوري به دادند، مي شكل تغيير ناچار به ظهور محض

 براي. كاست مي آن ارزش از هجوآميز هاي واژه و زد مي ذوق توي چيزي اشعارش ي عاشقانه

 اما. آورد مي امنيت فراموشي ".آورد نمي ياد به مرا كس هيچ": گفت خود با بار يكمين و هزار

. پريـد  خـواب  از بـود  كـرده  يـخ  وحشـت  از كـه  حـالي  در و بايسـتد  قلبش بود نزديك آن يك

 بـه  و مانـد  بيدار را شب تمام. بگيرد انتقام نتواند تا بگذارم كاله را سرش بتوانم شايد اما ماهوند،

 .داد فرا گوش سلمان وار اقيانوس خُر خُر

 :بيند مي خواب در را ها اردوگاه آتش جبرئيل

 شـيخ  گـويي . شـد  ظـاهر  ماهونـد  ارتـش  اردوگـاه  هاي آتش ميان در مشهور مردي شبي ناگهان

 مـي  نـاممكن  آنجـا  در حضـورش  كه خاطر اين به هم شايد شب، تاريكي دليل به شايد -جاهليه

 را خـود  پيشين نيروي از بخشي دارد دست در را قدرت هنوز كه لحظاتي آخرين اين در -نمايد
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 سـوي  بـه  را او سابق، ي برده بالل و بود سقا گذشته در كه خالد و آمده تنها شيخ. است بازيافته

 .كنند مي هدايت ماهوند چادرهاي

 :ديد خواب در جاهليه به را شيخ بازگشت جبرئيل بعد

 خشـم  صـداي  مـدتي  از پس. اند ايستاده شيخ ي خانه مقابل در جمعيتي و است شايعه از پر شهر

 جمعيـت  بـه  خطـاب  و شود مي ظاهر باال ي طبقه بالكن در هند بعد. رسد مي گوش به هند آلود

ر  همسرِ از و ايستد مي او كنار در شيخ. كنند قطعه قطعه را شيخ كه كند مي امر هـرِ  پـدو خـود  م 

 علي كه است برده پي هند. شود مي تحقير سخت جمعيت برابر در و خورد مي آبدار ي كشيده

 .دارد باز ماهوند به شهر تسليم از را شيخ است نتوانسته زحمات ي همه رغم

 .است پذيرفته نيز را جديد آيين ابوسيمبل گذشته آن از

 بـه  رو هنـد  از كشـيده  خـوردن  از پس است، آراسته بيشتر را خود شكست، رغم علي كه سيمبل

 در باشد قصر چهارديواري در هركس كه است داده قول ماهوند": گويد مي و كند مي جمعيت

 ".بياوريد همراه هم را فرزندانتان و زنان و شويد داخل همگي. ماند مي امان

 يك توي توانند مي نفر چند مگر خرِف، پيرِ اي": گويد مي سخن خشمگين مردم جانب از هند

. بـدهي  نجات را خودت جان تا اي كرده معامله ماهوند با تو بچپند؟ باشد قصر كه اين ولو خانه،

 ".بدهند مورچگان خورد به را جسدت و كنند ات تكه تكه مردم بگذار پس

. اسـت  داده نيـز  ديگـري  قـول  ماهونـد ": دهـد  مـي  ادامه كرده، حفظ را خود خونسردي شيخ اما

 قصـر  در خواهيـد  نمـي  اگـر . بـود  خواهـد  امان در نيز ببندد را درها و بماند اش خانه در هركس

 ".باشيد شكيبا و بازگرديد خود هاي خانه به بمانيد،

 گـذرد  مـي  بـالكن  در كـه  اي صـحنه : بشوراند او عليه را مردم تا كوشد مي بار سومين براي هند

 كرد سازش توان نمي وجه هيچ به ماهوند با گويد مي فرياد با هند. است محض نفرت از حاكي
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 تـا  بايد. باشند جنگ ي آماده و كنند طرد را ابوسيمبل بايد مردم. نيست اعتمادي قابل آدم چون

 را خـود  جـان  و بجنگـد  كنارشـان  در تا است آماده هم هند. بجنگند خود خون ي قطره آخرين

 آيـا  آوريـد؟  فرود سر دجال، اين پيامبر، اين برابر در خواهيد مي آيا". كند جاهليه آزادي فداي

 مروت و شَرَف انتظار توان مي كند يكسان خاك با را خود زادگاه شهر خواهد مي كه مردي از

 تـوانگران  مـا  داشـت؟  ترحم و سازش توقع ظالم و ناپذير سازش مرد آن از توان مي آيا داشت؟

 بـه  داد فرمان آنان به بعد ".مانند مي پايدار و شوند مي پيروز جنگ در هايمان الهه و ايم جاهليه

 .شدند پراكنده مردم اما. بجنگند الت ال نام

 آن شهر كه است ها مدت. بينند مي را دو آن مردم. اند ايستاده بالكن روي همچنان شوهر و زن

 هـم  در و پژمرده شيخ به را هند تصوير مردم اواخر اين در چون و پندارد مي خود ي آيينه را دو

 و بزرگـي  بـه  كـه  مردمـي  همان. اند آزرده و خورده يكه سخت اكنون اند، داده ترجيح شكسته

 مـي  واقعيـت  را اسـطوره  شـواهد،  ي همـه  رغـم  علـي  و فروختند مي فخر خود ناپذيري شكست

 گـيج  بود، كرده بيدار را ها آن شيخ كه اكنون بودند، جنون نوعي يا خوابزدگي اسير و پنداشتند

 خود از. نبودند گفت مي آنچه كردنِ باور به قادر و ماليدند مي را خود چشمان ايستاده، منگ و

 سـرانجام  امـا  كـرديم؟  سـقوط  سـرعتي  چنين با چطور بوديم نيرومند قدر اين كه ما پرسيدند مي

 و بـاد  و ابـر  بـر  را خـود  اعتماد چگونه كه نماياند مي ها آن به و گيرد مي جان اذهانشان در باور

 مـي  بـاد  بـر  نيز را اميدشان و كنند مي رها را هند ها آن و. بودند كرده بنا هند هاي گفته حرارت

 مـي  قفـل  درهـا  بر و گردند مي باز ها خانه به نااميدي غرق جاهليه مردمان كه است چنين. دهند

 .نهند

 ي خانه به": گشايد مي گيسو از بند و افتد مي التماس به خواند، مي فرا را ها آن كنان فرياد هند

 بر شيخ و هند و كند نمي اعتنا او به كس هيچ اما ".كنيد قرباني الت ال براي و بياييد سياه سنگ

 ماند مي باز جنبش از شهر شود، مي نشين ته جاهليه سراسر در سكوت. مانند مي تنها قصر بالكن

 .بندد مي را چشمانش قصر ديوار به تكيه با هند و
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 باشد هرچه. بترسي ماهوند از سايرين از بيش بايد تو": كند مي زمزمه شيخ. رسيده فرا كار پايان

. اي خـورده  سـير  اي قطعـه  يـا  نمـك  اي ذره بي خام، خام را اش عالقه مورد عموي جگر و دل

 گـذارد  مي تنها را هند ".كند رفتار گوشت تكه يك مانند تو با مقابل در هم او اگر نكن تعجب

 دروازه و رود مـي  پـايين  شـود  نمي ديده آن در هم سگ حتي ديگر كه هايي خيابان سوي به و

 .گشايد مي را شهر هاي

 .بيند مي را معبدي خواب جبرئيل

 در كـه  خالد به خطاب ماهوند. داشت قرار جاهليه ي گشوده هاي دروازه نزديكي در عزي معبد

 همـراه  خالد و ".كن تطهير را آنجا و برو": گفت داشت برجسته مقامي اكنون و بود سقا گذشته

 نفـرت  مكـان  چنين كه زماني تا خواست نمي ماهوند كه چرا. شد معبد وارد مردان از گروهي با

 .شود شهر وارد داشت قرار ها دروازه كنار در آوري

 نيام از شمشير ديد، را همراهانش و خالد بود، كوسه ي قبيله از مردي كه معبد، نگهبان كه همين

 و نهاد الهه گردن بر شمشير و خواند را دعايش آخرين رفت، الهه ي مجسمه سوي به و بركشيد

 خالد گاه آن ".كن دفاع ماهوند برابر در خادمت و خود از اي الهه حقيقتاً اگر عزي اي": گفت

 خـداي  ماهوند خداي كه بردم پي اكنون": گفت نگهبان نجنبيد جا از الهه چون و شد معبد وارد

 و كـرد  ويران را معبد و شكست هم در را الهه خالد و ".نيست سنگ جز الهه اين و است واقعي

: داد پاسـخ  و گشـود  هم از را بازوها خالد "ديدي؟ چه": پرسيد پيامبر. بازگشت ماهوند چادر به

 پايـان  بـه  را خـود  كـار  و بـازگرد  معبـد  به. اي نكرده نابود را او پس": زد بانگ پيامبر و ".هيچ"

 بـه  دوان دوان سـرخ  زباني با سياه و عظيم زني آنجا در و بازگشت مخروبه معبد به خالد ".رسان

. رسـيد  مـي  پـايش  قـوزك  تـا  و زد مي موج شبگونش گيسوان كه برهنه سراپا زني. آمد سويش

 چنـين  جهـنم  آتـش  و گـوگرد  از پـر  انگيـز،  هـول  صدايي با رسيد، خالد نزديكي به كه هنگامي

 امـا  "...متعالينـد  پرندگان آنان ايد؟ انديشيده است سومين كه عزي و منات الت، به آيا": خواند
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 طـرد  بايـد  كه حقا. شيطاني دختر تو و شيطانيند ها آيه اين عزي": گفت و بريد را سخنش خالد

 .كرد نيم دو به را او و بركشيد نيام از شمشمير و ".پرستش نه شوي،

 اينـك ": گفـت  پيـامبر  و. كرد حكايت بود ديده كه را آنچه و بازگشت ماهوند چادر به گاه آن

 و تعـالي  خداي نام به را آن و شدند داخل شهر به و برخاستند همگي و ".شويم مي جاهليه وارد

 .كردند تصاحب بشر ي نابودكننده

* 

 الهه. است شصت و سيصد بتان تعداد: نكن فراموش دارند؟ جاي بت چند سياه سنگ ي خانه در

 انتظـار  در بت شصت و سيصد هر اما. هوبال عظيم ي مجسمه كمان، رنگين عقاب، خورشيد، ي

 تلـف  آنجـا  در را خود وقت است بهتر اما. است رسيده فرا كار پايان كه دانند مي خوب ماهوند

 مـي  انجـام  بشـود  بايـد  آنچـه  و شوند مي پاره چند ها سنگ افتند، مي زمين بر ها مجسمه. نكنيم

 .پذيرد

 در مـردم . زنـد  مـي  چـادر  بـازار،  قـديمي  محـل  در سـياه  سنگ ي خانه پاكسازي از پس ماهوند

 نيـز  ايـن  جاهليـه،  تسـليم . پذيرند مي جان و دل با را فاتحان آيين و شوند مي جمع چادر اطراف

 .است ناپذير اجتناب

 جـز : كننـد  مي تكرار است جانشان حافظ كه را كلماتي و زنند مي زانو برابرش در جاهليه مردم

 را انتظـارش  اسـت  ها مدت كه آن. كند مي زمزمه خالد گوش زير ماهوند. نيست خدايي اله ال

 "اند؟ يافته را سلمان آيا": بداند خواهد مي پيامبر نيامده، نزدش زدن زانو براي كشد مي

 .كنند مي پيدايش زودي به ولي شده مخفي. هنوز نه -

 را او پاهـاي  و زده زانو ماهوند برابر در و پوشانده را خود ي چهره كه زني به مردم توجه ناگهان

 شايسـته  خداونـد  تنها. ندهيد ادامه ديگر. است بس": گويد مي ماهوند. شود مي جلب بوسد مي
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 ليسـد،  مـي  زن بنـد،  به بند انگشت، به انگشت! است بوسيدن جور چه اين اما ".است پرستش ي

 امـا  ".نيسـت  شايسـته  كـار  اين. كنيد بس": كند مي تكرار برآشفته ماهوند و مكد مي بوسد، مي

 گلـويش  به آشفته و گيج ماهوند... نهاده پا ي پاشنه زير را دستش و رسيده پا كف به اكنون زن

: گويـد  مـي  بلنـد  صـدايي  با و زند مي زانو دوباره بعد و كند مي سرفه افتد، مي زن. زند مي لگد

 مـي  عـذر . شـود  مي مسلط خود بر ماهوند ".است خدا پيامبر ماهوند و نيست خدايي اله ال جز"

 صدمه شما به كسي": گويد مي دلداري رسم به و كند مي دراز زن سوي به را دستش و خواهد

 و اسـت  آشـفته  عجيبـي  طـرز  بـه  اما ".ماند خواهند امان در شوند مي تسليم كه آنان. زد نخواهد

 پرسـتش  شـهواني  و افراطـي  حركـات  در كـه  را تلخي خشم راز و برَد مي پي آن علت به اكنون

 .است هند: زند مي كنار را چادرش زن. يابد مي در زد مي موج پاها

 مـي  ماهوند. شود مي حكمفرما سكوت و ".هستم سيمبل همسر من": گويد مي شمرده و محكم

 ".بودم نكرده فراموش. هند": گويد

 خـوش  مـن  چـادر  بـه . اي شـده  تسليم تو": افزايد مي و جنباند مي سر طوالني درنگي از پس اما

 ".آمدي

. آورنـد  مـي  ماهونـد  حضور به كشان كشان را پارسي سلمان حضار، ي همهمه ميان در بعد روز

 نهـاده،  گلـويش  بر كارد ديگر دست با و گرفته را مهاجر گوش دست يك با كه حالي در خالد

 بـود  فاحشـه  زن يك با. ديگه معلومه. كردم پيدايش آخر": كشاند مي تخت سوي به ناالن را او

 ".ده مي هم الكل گند بوي خورده، را زنه پول. بود رسيده آسمان به فريادش اين دست از كه

 زنـداني  ناگهـان  كـه  كنـد  محكـومش  مـرگ  به خواهد مي و ".فارسي سلمان": گويد مي پيامبر

 ".اهللا ايال ايالها ال": كند مي تكرار بلند بانگ به را "كالم"
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 قابـل  غيـر  كفرآميـزت  عمـل ": گويـد  مـي  و دهـد  مـي  حركت منفي عالمت به را سرش ماهوند

 خداوند كالم جاي به را خود افكار تو برديم؟ نمي پي آن به ما كردي مي خيال. است بخشايش

 ".نهادي

 بـه  چنـان  گريـان  و نـاالن  و دهـد  مي دست از اختيار نيست، بيش محكومي اكنون كه سابق دبير

 صـدا  و سـر  اين": گويد مي خالد كه كند مي پشيماني ابراز و كوبد مي سينه به افتد، مي التماس

 سـلمان . رود مـي  بـاال  صـدا  كه "كنم؟ جدا تنش از سر دين مي اجازه. آورد مي در را آدم كفر

 بـا  بعـد  و افتـد  مـي  التمـاس  بـه  دوباره ماند، خواهد وفادار پيامبر به پس آن از كه خورد مي قسم

 تـا  ".هسـتند  كجـا  واقعيتـان  دشـمنان  دانم مي من": كه كند مي پيشنهاد اميدش هاي ذره آخرين

 در اسـت  زده زانـو  كه را سلمان موهاي خالد. اندازد مي زير به سر پيامبر. است برنده لحظه چند

 كـه  ماهونـد . برد مي نام را كسي سلمان "دشمنان؟ كدام": كشد مي عقب به و فشارد مي دست

 .رود مي فرو ها پشتي ميان شوند مي زنده ذهنش در گذشته خاطرات

 ".بعل بعل،": كند مي تكرار بار دو را نام آن و ".بعل": گويد مي سلمان

 كـه  پيـامبر . كنـد  مـي  مـايوس  را خالـد  و يابـد  مـي  نجات محكوميت از ايراني سلمان سرانجام و

 را فلكزده اين. خوب بسيار": كند مي موافقت بالل وِساطت با است ديگري امور مشغول فكرش

 از نيز سلمان اكنون و مانده امان در هند! است سخاوتمندي دين تسليم كه واقعاً ".بگذاريد زنده

 بيرون را قديمي دشمن يك و نشده كنده جا از در يك جاهليه تمام در. است يافته نجات مرگ

 دومـين  بـه  ماهونـد  پاسـخ  ايـن  و. بيفكنند خاك به و بدرند را جگرش جوجه مثل تا اند نكشيده

 و گـذارد  نمـي  راحـت  را ماهونـد  تن يك نام اما كرد؟ خواهي چه پيروزي از بعد: است پرسش

 به رنگينش و دراز انگشت با كه تيزهوش و جوان مردي نام. زند مي نيشتر ذهنش به بيگاه و گاه

 برجـاي  كه است دردي ضامن شان رحمانه بي زيبايي كه خواند مي را ابياتي و كند مي اشاره او

 مي فكر او به هنوز": پرسد مي ماهوند از خالد ملتمس، دو آن رفتن از پس شب آن. گذارند مي

: گويـد  مـي  خالـد . آورد نمـي  زبـان  بـر  چيـزي  امـا  جنباند مي سر تأييد عالمت به پيامبر "كنيد؟
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 حتمـاً . نبـود  آنجـا  در خودش اما. نيست بيش اي بيغوله. ببرد اتاقش به مرا كردم وادار را سلمان"

: كنـد  مـي  اصـرار  خالـد . گويد نمي سخني و جنباند مي سر ديگر بار ماهوند ".است شده مخفي

 اين كنيد؟ چه او با خواهيد مي. است خوردن آب مثل من براي. كنم مي پيدايش بخواهيد اگر"

 بـه  ناگهـان  سـپس  و كنـد  مـي  اشاره گردنش دور به نخست انگشت با و "جوري؟ اين يا جوري

 مقـام  بـه  اكنـون  كه سابق سقاي به خطاب فرياد با و رود مي در كوره از ماهوند. كوبد مي نافش

 شـده  كـه  هـم  بـار  يـك  تـواني  نمـي . اي ديوانه پاك تو": گويد مي رسيده قشون كل فرماندهي

 "بدهي؟ انجام من كمك بدون را كاري

 موهبـت  همـان  بـه  نيـز  بـار  اين. رود مي خواب به ماهوند و شود مي خارج كند، مي تعظيم خالد

 .شود مي متوسل رسيد مي دادش به تلخي اوقات هنگام هميشه كه قديمي

* 

 خوانـدن  در، بـه  در جسـتجوي  رغـم  علـي . مانـد  عـاجز  بعـل  يافتن از ماهوند، سرلشگر خالد، اما

 از دور همچنـان  شـاعر  بـود،  نكرده فروگذار نيز ها سنگ كردن رو و زير از كه اين با و اعالميه

 آگـاه  درونـيش  تمايـل  از كسـي  و نشـدند  گشـوده  سخن به نيز ماهوند لبان و. ماند باقي دسترس

 سايه و نرمي از پر كه پيغمبر چادر در و كشيد دست جستجو از خشمگين خالد سرانجام. نگشت

 آن. بـار  يـك  فقط. بدهد نشان را خودش بار يك الزنا ولد آن كه اين به واي": خورد قسم بود،

 اش تكه هر پشت از كه كنم مي ريزش ريز باريك چنان. كنم مي اش شقه خودم دست با وقت

 ".باشد پيدا هوا

 توانسـت  نمـي  چـادر  انـدك  نـور  در ولـي  اسـت،  شده مايوس نيز ماهوند كه كرد احساس خالد

  باشد مطمئن

* 
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 قفل الكل، فقدان روزانه، نماز ي گانه پنج بانگ: گرفت خو اش تازه زندگي به رفته رفته جاهليه

 كجـا  بعـل  امـا ... بـود  گرفتـه  كناره مخصوصي ساختمان در نيز هند حتي. زنان روي به در كردن

 بود؟

 :ديد را اي پرده خواب جبرئيل

ر  وسـيع،  باغي. بود جاهليه ي خانه روسپي محبوبترين نام "حجاب" يا پرده خرمـا،  درختـان  از پـ 

 بـه  نيـز  و يكـديگر  بـه  خـم  و پيچ از پر نحوي به كه هايي اتاق دور تا دور و ها فواره و ها باغچه

 يك هر ديوار بر و شده تزيين يكسان عمدا كه راهروهايي. يافتند مي راه تويي در تو راهروهاي

 گلـدان  و شـكل  يك هاي فرش داراي و بودند آويخته و نوشته خوش خطي به اي عاشقانه ورد

 بـه  را خود راه نبود قادر حجاب مشتريان از يك هيچ. بودند ديوارها كنار در سنگي بزرگ هاي

 ميهمانـان  شـر  از دخترهـا  هـم  وسـيله  بـدين . بيابـد  تنهـايي  به خارج به يا و محبوبش روسپي اتاق

 نمـي  كسـي  و بـود  قطعـي  مشـتري  رفـتن  از پـيش  پـول  وصول هم و ماندند مي امان در ناخوانده

 جـادو  چـراغ  داخل جن مانند را خود كه هيكل قوي هاي خواجه. بگذارد كاله سرشان توانست

 مـي  راهنمـايي  خروجـي  درِ سـمت  بـه  كـار  پايان در و هدف سوي به را ميهمانان بودند، آراسته

 پنجـره  بي و نرم دياري اينجا. جستند مي مدد نخ هاي گلوله از كار اين انجام براي گاه و كردند

 سياه چادري هميشه كه "مادام" به ملقب نام، بي و پير بسيار زني كه بود پرچين هاي پرده از پر و

 كـه  عجيـبش  صداي با دراز ساليان طول در كه زني. كرد مي حكومت آن بر پيچيد، مي خود به

 هـيچ  نـه . بود يافته باز قديم گوي غيب كاهنان چون شهرتي رسيد، مي گوش به چاه ته از گويي

 كـه  صـدايي . نداشتند را مرموز صداي آن از اطاعت عدم ياراي ها مشتري نه و كاركنان از يك

 وسـيع  چـادر  در كـه  كالمـي . آمـد  مـي  شمار به ماهوند مقدس كالم كفرآميز تز آنتي جهاتي از

 شـاعر  كـه  هنگـامي  رو ايـن  از. شـد  مـي  ادا بودند، كرده برپا حجاب از دور چندان نه كه پيامبر

 بر مادام تصميم كرد، كمك تقاضاي كنان التماس و افتاد خاك به برابرش در وحشتزده و خسته

. گرفت قرار همگان قبول مورد پرسشي هيچ بي دهد نجات را جانش و كند پنهان را بعل كه اين
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 بـراي  خالـد  سـربازان  كـه  هنگـامي  و. آورد مـي  خـاطر  بـه  را پرشور و زيبا جوان آن هنوز مادام

 و آور سـرگيجه  سـاختمان  آن در را تكشان تك چنان ها خواجه رسيدند، سر حجاب جستجوي

 و سي كاويدن از پس و افتاد دوار به سرهاشان سرانجام كه چرخاندند آن توي در تو راهروهاي

 كردنـد  تـرك  را آنجا گفتند، مي ناسزا لب زير كه حالي در نرسيدن نتجيه به و سنگي گلدان نه

 از بعـل . ببرنـد  پـي  بـود  كـرده  پنهان را لرزان شاعر كه گلدان چهلمين وجود به هرگز كه آن بي

 .بود كرده خيس را اش پيژامه ترس

 و چينـدار  شـلوار  و بزننـد  سـياه  رنگ را شاعر موي و پوست داد دستور ها خواجه به مادام سپس

 كند، ورزش به شروع درنگ بي كه رسيد فرمان بعل به سپس و بپوشانند او بر وار اجنه ي عمامه

 .انگيخت برمي ظن سوء بدنيش ضعف زيرا

* 

 بلكـه  باشـد،  خبرهـا  جريـان  در كـه  نبـود  ايـن  از مانع وجه هيچ به پرده پشت در بعل اقامت اما و

 از ايسـتاد،  مـي  نگهبـاني  بـه  سـراها  لـذت  كنـار  در خواجگي وظايف انجام براي چون برعكس،

 و شـاد  رفتـار  كه ها مشتري زبان شدن شل. شد مي خبر با كردند مي نَقل ها مشتري كه شايعاتي

 شـده  باعـث  هـا  خواجه رازداري به كامل اعتماد با همراه زد، مي دامن آن به ها روسپي مهرآميز

 چـون  و چنـد  بـه  بيشـتر  سمع استراق اثر بر گوش، سنگيني و بيني نزديك وجود با شاعر كه بود

 گشـت  مـي  آزادانه شهر ي شده پاكسازي تازه هاي خيابان در اگر كه طوري به ببرد، پي اوضاع

 دانسـته  و شـد  مـي  زحمـت  باعـث  گـاه  گوشش سنگيني البته. رسيد نمي شناختي چنان به هرگز

 زمزمـه  و آوردنـد  مي پايين را خود صداي اوقات بيشتر ها مشتري زيرا كرد، مي ناقص را هايش

 نمـي  او. كـرد  مـي  كمتـر  را شهواني افكار رشد و بروز كه داشت نيز را حس اين اما كردند، مي

 لـذت  فرط از ها مشتري كه مواردي جز به البته بشنود، زناكاري هنگام را هايشان زمزمه توانست
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 فريادهـاي  و بردنـد  مـي  باال را صدا اند، رسيده لذت اوج به كردند مي وانمود كه كاركناني يا و

 .كشيدند مي مصنوعي يا واقعي

 :آموخت حجاب در بعل آنچه

 كـه  جاهليـان  خـوك،  گوشت خوردن ممنوعيت وجود با كه آورد خبر غُرغُرو، قصابِ ابراهيم،

 يواشـكي  و بسـتند  مـي  صف مغازه عقب درِ پشت دسته دسته بودند، گرويده تازه آيين به ظاهراً

: گفـت  افتـاد،  مـي  اش عالقـه  مـورد  خانم روي كه حالي در ابراهيم. خريدند مي ممنوع گوشت

 مـرا  كـار  جديـد  هـاي  قـانون  ايـن  بدمصب اما شده، بيشتر سياه خوك قيمت و رفته باال فروش"

 اينجـا  در ".كشت را آن صدا و سر بي و راحت بشود كه نيست حيواني خوك. اند كرده مشكل

 فـروش  سـبزي  موسـي  و. كرد ناله و آه به شروع درد، زور از نه لذت، روي از ظاهراً نيز خودش

 وقتي و است مرض موجب عادت ترك كه كرد اقرار حجاب افقي كاركنانِ از ديگر يكي پيشِ

. كنـد  مـي  دعا الت ال به هم گاه و منات محبوبش ي الهه به نايستاده، گوش كسي است مطمئن

 با هم او بعد. رسد نمي پايشان به مذكر خداهاي كه دارند چيزي و مؤنثند ها الهه اين باشد هرچه

 و مخفـي  كه حالي در بعل كه بود چنين. افتاد "چيز" آن زميني انواع از يكي روي ذوق و شوق

 كامـل  پيـروزي  هـيچ  و مطلـق  حكـومتي  هـيچ  كـه  دريافت كامي تلخ اوج در بود احوال مريض

 .شد آغاز هم ماهوند خود از انتقاد رفته رفته و نيست،

 و آه بـا  همـراه  كه طائف، در الت ال عظيم معبد نابودي خبر. بود كرده تغيير هم بعل ديگر حاال

 در حتـي  كـه  چـرا . برد فرو سنگين اندوهي در را او رسيد گوشش به كُش خوك ابراهيمِ ي ناله

 احسـاس  تنهـا  ايـن  شـايد . جوشـيد  مـي  وجودش در الهه آن به عشق ديني، بي و جواني روزگار

 دل سـنگي  قطعـه  بـه  انسان كه نماياند مي او به را زندگي آن پوچي الهه، شكست و بود واقعيش

 دست از را تازگيش خبر كه اين از پس. نبود خود از دفاع به قادر حتي كه سنگي قطعه. بندد مي

 اسـت  اين ي نشانه الت ال شكست كه رسيد نتيجه اين به كرد، فروكش اندكي بعل اندوه و داد

 پـرده  در زنـدگي  كـه  را امنيـت  غريب احساس هنگام اين در. است نزديك هم او عمر پايان كه
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 كشـف  و زنـدگي  بودن موقتي احساس بازگشت ولي. داد دست از بود، كرده ايجاد او در موقتاً

 شـگفتزده  دري، به در عمري از بعد. نشد ترسش موجب بود، همراه مرگ حقيقت با كه واقعيتي

 ايـن  ي انديشـه  و اسـت  همـراه  زنـدگي  شيريني چشيدن با مرگ با نزديكي احساس كه دريافت

 وي شـده،  روشـن  حقيقت نور به چشمانش پول و تصنع و دروغ ي خانه اين در چگونه كه معما

 زنده هم هرگز -بود مرده الت ال كه اين بود؟ چه حقيقت اما. برد مي فرو بيشتري شگفتي به را

 بـي  به بعل مجموع در. است پيغمبر ماهوند كه نبود مفهوم اين به الت ال بودن سنگ ولي -نبود

 پي و نهاد گام قوانين و رهبران خدايان، ماوراي ذهني دنياي به خيزان و افتان. بود رسيده خدايي

 تصـميمي  بايسـت  مـي  ناچار به كه درآميخته ماهوند سرگذشت با چنان زندگيش داستان كه برد

 بـه  نـه  و خـورد  يكـه  نـه  بـود  مـرگ  بـا  شدن روبرو تصميمي چنين معني كه اين از. بگيرد جدي

 و گرفـت  خُـرده  پيغمبـر  همسـر  دوازده بـه  نسبت فروش سبزي موسي كه روزي و. افتاد تشويش

 كـه  بـرد  پـي  بعـل  نيسـت،  همگـاني  قانون تابع و دارد را خودش قانون او چرا نيست معلوم گفت

 .آمد درخواهد صورتي چه به تسليم با مصافش آخرين

 از زيـرا  بنامنـد،  "دختر" را آنان كه كرد مي ايجاب عادت و رسم تنها البته كه -حجاب دخترانِ

 بـود،  ساله پانزده دختري كه جوانترينشان تا گرفته، بود پنجاه باالي سن به زني كه ترينشان مسن

 هنگـام  كه بعل اين به دختران بله، -بودند اندوخته تجربه سالگان پنجاه از بسياري از بيش همگي

 از يكـي  كـه  ايـن  از واقـع  در و بودنـد  گرفتـه  الفت و انس كشيد مي لخ لخ را پاهايش رفتن راه

 در دادند، مي آزارش شوخي با كار ساعات از خارج و بردند مي لذت نبود "خواجه" ها خواجه

 به را ها ران چسباندند، مي لبش به را هايشان پستان دادند، مي تاب و پيچ را هايشان بدن مقابلش

 مـي  شـوق  و rشـو  بـا  صـورتش  سـانتيمتري  چنـد  در را يكـديگر  كردند، مي حلقه گردنش دور

 شـدت  به داري خويشتن ي همه با خجالتي ي نويسنده آن كه دادند مي ادامه آنقدر و بوسيدند،

 بناگوش تا كه كردند مي اش مسخره آنقدر و خنديدند مي آلتش به وقت آن و شد مي تحريك



 سلمان رشدي

484 
 

 گـاه  داد، دسـت  از را آنـان  بـا  همخوابگي به اميد هرگونه بعل كه اين از پس ولي. شد مي سرخ

 نزديـك  نري گاو چون شاعر كه بود چنين. كند ارضا را او تا گزيدند برمي خود ميان از را يكي

 انتقام و مرگ به گذاشت، مي زنان دامان به سر گذرانيد، مي روزگار و زد مي مژه مژه رام و بين

 موجود ترين بخت تيره يا و ترين راضي كه بدهد تشخيص توانست نمي ترديد بي و انديشيد مي

 .است زمين روي

 هـا  خواجـه  بـا  شـراب  از مسـت  دختران كه هنگامي روز، پايان بازيگوشي اوقات اين از يكي در

. شنيد فروش سبزي موسي اش، مشتري ي درباره را جوانترينشان ي گفته بعل كردند، مي خلوت

 موضـوع  ايـن  بـه  نسـبت  آنقـدر . زنـد  مـي  را پيغمبـر  هاي زن حرف مدام يارو اين": گفت دختر

 سيبي مثل. هستم عايشه عين گويد مي من به. شود مي تحريك اسمشان بردن با كه است حساس

 ".است حضرت ي كرده عزيز دانند مي همه كه همانطور هم او باشند، كرده نيم دو به كه

 مـي  حـرف  حـرم  هـاي  زن از مـدام  روزها اين راستش": گفت ساله پنجاه روسپي هنگام اين در

 بـدتر  را اوضاع كارش اين اما بروند، بيرون دهد نمي اجازه ماهوند كه است خاطر همين به. زنند

 ".كند مي مجسم خيال در بيشتر ببيند، چشم به تواند نمي كه را هرچه آدم. كرده

 بـا  ماهونـد  كـه  وقتـي  تـا  كـه  هوسـران  ي اينجاهليه در شهر، اين در بخصوص گفت خود با بعل

 و پـول  از صـحبت  و پوشـيدند  مـي  انگيز هوس هاي لباس ها زن بود، نرسيده سر قوانينش كتاب

 و حـرف  هـم  فقـط  و. جمـاع  و پـول  پـول،  و بـود  جمـاع  اش همه. بود مجالس نَقل خوابگي هم

 .نبود صحبت

 "آوري؟ نمي در را عايشه تقليد برايش چرا": گفت جوانترينشان به خطاب

 كي؟ براي -

 شوي؟ نمي شخصيش ي عايشه چرا آيد، مي خوشش عايشه از قدر اين اگر. موسي براي -
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 "!كنند مي سرخ كره در را هايت تخم گويي مي چه بشوند اگر! باش مواظب": گفت دختر

 روسـپي  چند پرده پس در. رفته دنيا از پيش ها مدت كه مسن خانم يك و تا دوازده زن؟ تا چند

 را مـرگ  و نشسـته  تخـت  بر سياه هاي پرده پشت در پنهان كه پير مادام و تا دوازده هم باز بود؟

 در مـادام  با را اش تازه فكر بعل. شود نمي پيدا هم كفر نباشد، ايمان كه جايي. بود كرده جواب

 خيلـي ": داد جـواب  ماند مي گرفته سينوزيت ي قورباغه به كه صدايش آن با او و گذاشت ميان

 امتحـانش  امـا  بـرويم،  پيش احتياط با است بهتر بدهد، رونق را كارمان شايد اما است، خطرناك

 ".كنيم مي

 و درخشيد مرد چشمان در نوري. كرد زمزمه فروش سبزي گوش زير چيزي ساله پانزده روسپي

 همـه . را سـليمان  هاي اسب را، هايت بازي اسباب را، بچگيت. بگو را اش همه": افتاد التماس به

. گفـت  بـرايش  او و ".كرد مي تماشايت آمد مي پيغمبر و كردي مي بازي طبل با چطور بگو. را

 رفـتن  هنگـام  و گفت برايش او و شده بكارت ي ازاله سالگي دوازده در چطور پرسيد وقت آن

 بايـد ": گفـت  بعل به مادام ".بود زندگيم شب بهترين امشب": گفت و پرداخت معمول برابر دو

 ".باشيم ها بعضي قلب تپش مواظب

* 

 را ماهونـد  همسران از يكي نام حجاب زنان از يك هر كه پيچيد جاهليه در خبر اين كه هنگامي

. آورد در تـپش  بـه  را شـهر  مردان قلب نهفته هيجاني كند، مي بازي را آنان نقش و نهاده خود بر

. نرسـيد  مسـؤولين  گـوش  بـه  هرگز آن راز كه افتادند وحشت به خبر دانستن از چنان حال اين با

 شركت ها حرمتي بي قبيل اين در شهر مردان كه بردند مي پي ماهوند پيشكاران اگر شك بدون

. يابد ادامه حجاب جديد خدمات خواستند مي مردان گذشته آن از بود، حتمي اعدامشان دارند،

 ي واحـه  آن خنكـاي  كـه  چـرا  بـود  بازگشـته  يثـرب  بـه  همسرانش با همراه ماهوند روزها آن در
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 اين و بود خالد سپهبد دست در شهر امور مسؤوليت و داد مي ترجيح جاهليه گرماي به را شمالي

 فرمـان  كـه  بـود  انديشـه  ايـن  در مـدتي  ماهونـد . كرد مي آسانتر را اسرار داشتن نگه مخفي خود

 اقـدام  چنـين  از را وي ابوسـميل  امـا . بدهـد  خالـد  بـه  را جاهليـه  هاي خانه روسپي ي همه تعطيل

 است بهتر اند، پذيرفته را تو آيين تازه جاهليان": كه بود داده توضيح داشته، برحذر اي عجوالنه

 خاصـي  ي دوره كـه  ايـن  بـا  بـود  خـدا  پيغمبر گراترين عمل كه ماهوند و ".دهي مجالشان كمي

 مـردان  پيغمبـر  غيـاب  در رو ايـن  از. بـود  كـرده  موافقـت  شود گرفته نظر در تحول و تغيير براي

 در صـف  چـون  و. رسـيد  برابر سه به مادام سود كه رفتند مي حجاب به دسته دسته چنان جاهليه

 دور بـه  كه آمد مي پديد خانه فاحشه حياط درون مردان از صفي روزها بيشتر نبود، جايز خيابان

 داليل به كه زائراني به حال آن در و چرخيدند مي داشت قرار آن مركز در كه "عشق ي فواره"

 ماسك حجاب مشتريان ي كليه به. نبودند شباهت بي گشتند مي عتيق سياه سنگ آن دور ديگر

 مـي  چرخـان  و دار ماسـك  مـردان  بـه  بـاال  ي طبقـه  بـالكن  از كـه  حـالي  در بعـل  و شد مي داده

 .بود بسيار تسليم به ندادن تن هاي راه. كرد مي رضايت احساس نگريست

 سـوگلي  عايشه، ساله، پانزده روسپي. گرفتند خو تازه روش به حجاب كارمندان بعد هاي ماه در

 بـا  كـه  او چـون  و داشت ويژه جايي ماهوند دل در كه اصلي ي عايشه مثل درست. بود مشتريان

 زيسـت،  مـي  يثـرب  بـزرگ  مسـجد  حرمسـراي  بخش در مخصوص آپارتمان در عصت و عفت

 "خـواهران " از يـك  هـر  مشـتري  اگـر  و شـده  خـود  بودن سوگلي ي شيفته نيز جاهليه ي عايشه

 چـاقترين  و پيرتـرين . كـرد  مـي  حسـادت  سـخت  داد، مي كالني انعام كه اين يا و شد مي اضافه

 ي جاذبـه  ي شـيفته  كـه  داشـت  زيـادي  خواسـتاران  و بـود  نهاده خود بر را سواده نام كه فاحشه،

 يـك  در عايشـه  و او بـا  ماهوند چگونه كه اين حكايت طالبينش براي -بودند اش زنانه و مادرانه

 مـي  سـواده . نبـود  بـيش  كـودكي  هنـوز  عايشـه  زمـان  آن در. گفت مي را بود كرده ازدواج روز

 اين و ".مادر هم و بچه هم: بوديم مرحومش همسر ي نيمه دو مثل برايش هم با تا دو ما": گفت

. بـود  شـده  تنـدخو  نـامش  ماننـد  فاحشـه  ي حفصـه . آورد مي هيجان به سخت را مردان توصيف
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 چـون  خانـه  روسپي هاي دشمني و ها دوستي آموختند، نيك را نقششان زن دوازده هر كه همين

 از تـن  دو بـا  مـدام  حفصـه  و عايشـه  مـثالً . كرد منعكس را يثرب مسجد ساكنان حاالت اي آينه

 بودنـد،  افتـاده  فيـل  دمـاغ  از گويي كه زن دو اين. كردند مي رقابت حجاب فواحش مغرورترين

 و ابوسميل دختر نام هم كه رامله و مخزومي ي سلمه اُم به و كرده انتخاب را ها نام ترين اَشرافي

 يكي هنگام كه عروسي نام هم جويريه و جحش بنت زينب ديگران. بودند گشته مبدل بود، هند

 از كـه  انگيزترينشـان  هـوس  و ميمنـت  صفيه، يهودي، ي رحانه بود، شده اسير نظامي حمالت از

. بـود  قبطـي  مريم نام به شكوهي با مصري زد، مي باز سر عايشه به خود هاي فن و فوت آموختن

 خـوب  كه حالي در. بود نهاده خود بر را خوزيمه بنت زينت نام كه بود اي روسپي عجيبترينشان

 همخـوابگي  هنگـام  كـه  هـوادارانش  پرستي مرده. است مرده اخيراً ماهوند همسر اين دانست مي

 حجـاب  ي تـازه  رژيم هاي جنبه ترين مزه بي از يكي دادند نمي او به حركتي كمترين ي اجازه

 .كردند مي طرف بر را ها مشتري نياز روسپيان نيز مورد اين در و است كاسبي كاسبي، اما. بود

 بـه  كـه  بودنـد  شـده  مـاهر  خـود  نقـش  ايفاي در چنان گانه دوازده زنان نگذشته، سال يك هنوز

 و تـر  بـين  نزديـك  مـاه  بـه  مـاه  كـه  بعـل . دادنـد  مي دست از را خود قبلي هاي شخصيت تدريج

 ولي گذشتند مي كنارش از كه داد مي تشخيص را دختران هاي هيكل شد، مي تر گوش سنگين

 نسبت نيز دختران. ديد مي باشند نهاده يكديگر روي بر كه سايه دو چون برابر، دو را تصويرشان

 بـي  مـرد  كـار،  آغـاز  در هـا  فاحشـه  كـه  بـود  اين بر رسم دوران آن در. يافتند تازه نظري بعل به

 پيدا مناسب مرد اگر و كنند حفظ را ظاهر صورت تا گرفتند مي نظر در شوهري براي را آزاري

 گذشـته  در نيـز  حجـاب  در. آمدنـد  مي در فواره يا كوه چون بيجاني  اشياي همسري به شد نمي

 روزي و بـود  شـده  آغـاز  انقالبـي  اكنـون  اما آمدند، مي در مركزي ي فواره همسري به دختران

 پيغمبـر  همسـران  را خود كه حال كردند اعالم و رفتند مادام نزد هم با همگي روسپيان كه رسيد

 اخـتالف  پرسـتي  بـت  با فواره همسري گذشته آن از. دارند بهتري شوهر به نياز كنند مي وانمود
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 زن كـرد  سعي مادام ابتدا. درآيند بعل عقد به همگي دارند تصميم كه افزودند و. نداشت زيادي

 در تن خواستشان به و است بيهوده مخالفت كه كرد احساس اما بياورد، پايين شيطان خر از را ها

 و خنديدند مي يواشكي كه حالي در روسپي دوازده. بفرستند نزدش را شاعر گفت آنان به و داد

 دارالحكومـه  به كشيد مي زمين روي لخ لخ را پاهايش كه را شاعر زدند، مي يكديگر به آرنج با

 كـه  گشـت  دچار قلبي تپش چنان به دخترها ي خواسته شنيدن از پس بعل ولي. آوردند مادام ي

 انگار خدايا": زد فرياد وحشت از عايشه كه طوري به شد، زمين نقش و داد دست از را تعادلش

 ".شويم مي بيوه دربياييم عقدش به كه اين از پيش همگي

 بـه  نداشـت،  اي چـاره  كـه  آنجـا  از و. گرفـت  آرام انـدكي  قلبش. آمد سرجا حالش سرانجام اما

 آن در و آورد در او عقد به شخصاً را همگي مادام گاه آن. داد مثبت پاسخ گانه دوازده تقاضاي

 سـابق  سـوداگر  زنـان  شـوهري  بـه  بعل ها حرمتي بي توي هزار يا مسجد -ضد آن فساد كمينگاه

 .گشت مفتخر ماهوند يعني

 جزييـات  ي همـه  بـا  را شـوهري  وظـايف  ي كليه دارند انتظار كه فهماندند او به همسرانش اما و

 بـا  را روز هـر  بعـل  آن مبناي بر كه كردند تنظيم خدمات نوبت براي جدولي خود و. دهد انجام

 روزها و كار وقت به ها شب گشته، وارونه شب و روز ترتيب پرده در( گذراند مي آنان از يكي

 كه گذشت نمي فرسايش طاقت ي برنامه شروع از چيزي اما.) بود شده تبديل استراحت زمان به

 شـوهر  ماننـد  بيشـتر  كمـي  اسـت  بهتـر  كردنـد  اعـالم  آن پايـان  در و دادند ترتيب اي جلسه زنان

 تغييـر  را نامت ما مثل چرا تو اصالً": گفت بداخالق ي حفصه. كند رفتار ماهوند يعني "حقيقي"

 غرور چندان نامم است ممكن": گفت و كرد تعيين مرزي و خط بعل اينجا در ولي "دهي؟ نمي

 كنم نمي كار ها مشتري با اينجا در من گذشته، آن از. است من نام باشد هرچه ولي نباشد، انگيز

 انگيـز  هـوس  و زيبـا  قبطـي  مريم ".ندارد وجود تغييري چنين براي دليلي كاسبي و كار نظر از و

 او مثل تو خواهيم مي ما نباشد، چه باشد نامش به چه صورت، هر در": گفت و انداخت باال شانه

 ".كني رفتار
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 راسـتي  به كه عايشه ولي ،".دانم نمي او از زيادي چيز من آخر": كه كرد اعتراض به شروع بعل

 گوشـتالودش  هـاي  لـب  به حركتي انديشيد، مي چنين رفته رفته بعل كه اين يا بود، جذابترينشان

 طـوري  بگـويم،  چطـور  تـو،  خـواهيم  مي فقط ما. ندارد كاري كه اين جان شوهر": گفت و داد

 ".مايي رئيس و سرور انگار كه كني رفتار

 مـي  سـادگي  به كه شغلي. اند جاهليه زنان ترين سنّتي و ترين ُامل حجاب هاي فاحشه شد معلوم

 بـه  نسـبت  اي ظالمانـه  افكـار  گهگـاه  البتـه  و( بسـازد،  سـرخورده  و بـدبين  زنان ايشان از توانست

 دنيـاي  در زيسـتن  از كـه  آنان. بود كشانده خيالپردازي به را آنان) پروراندند مي سر در ميهمانان

 فقـط  كـه  بودنـد  پرورده ذهن در دلخواهي تصوير چنان "عادي زندگي" از بودند بركنار خارج

 نيرومنـد  و مهربـان  خرَدمنـد،  مـردي  همسـري  به و باشند فرمانبردار و مددكار ياري خواستند مي

 حقيقـت  ي جامـه  و مـردان  هـاي  خيـالپردازي  بـه  دادن تـن  دراز ساليان ديگر عبارت به. درآيند

 بـه  بـود،  كشانده فساد به را روسپيان رؤياهاي سرانجام آنان هاي خواسته ترين پنهاني به پوشاندن

 بـه  كـه  درآينـد  كسـوتي  بـه  كردنـد  مي آرزو وجودشان زواياي ترين پنهاني در حتي كه طوري

 زنــدگي كــردن بــازي اضـافي  چاشــني. پوشــاند مـي  عمــل ي جامــه مردانـه  فــانتزي تــرين كهـن 

 رقابـت  ي مـزه  تمـام  شـگفتي  بـا  بعـل  و بود كرده گرفتارشان شديد هيجاني به پيغمبر خانوادگي

. كردنـد  مـي  تـالش  سـخت  دلـش  آوردن دسـت  بـه  براي كه چشيد را زناني آن ي گانه دوازده

 و بودنـد  قـانع  لبخندي به كردند مي خشك موهايشان با سپس و شستند مي را پايش كه هنگامي

 هرگـز  كه را اي رؤيايي ازدواج ديگر طريق هزار و رقصيدن يا بدنش به روغن ماليدن با گاه آن

 .كردند مي بازي دادند نمي راه دل به را شدنش عملي تصور

 داد، مي فرمان آنان به كه يافت نفس به اعتماد چنان رفته رفته. بود ناپذير مقاومت آن ي جاذبه و

 بـه  بگومگوهايشان از كه بار يك. كرد مي تنبيهشان خشم هنگام و نشست مي داوري به ميانشان

 شـب  نه و بيست از پس و ندهد نشان رو يك هيچ به ماه يك تا كرد ياد سوگند بود، آمده تنگ
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 پاسخ بعل اما است، نبوده خودداري به قادر سرانجام گفت طنز به دختر رفت، عايشه ديدار به كه

 اتاق در قبطي مريم كنار در را وي حفصه نيز بار يك ".ندارد بيشتر روز نُه و بيست ماه اين": داد

 چـرا  نگويد، عايشه به چيزي كرد التماس بعل. بود عايشه نوبت روز آن كه حالي در يافت، خود

 تـا  ناچـار  بـه  بعـل  پـس  آن از و رسـاند  عايشه گوش به را خبر حفصه اما بود عاشقش سخت كه

 بعـل  خالصـه، . مانـد  محـروم  داشت تاب و پرپيچ مويي كه رو سفيد مريم با بودن از مديد مدتي

 آغـاز  نوشتن ديگر بار و گشته ماهوند از مقدس غير و پنهاني كسوتي به درآمدن ي جاذبه تسليم

 .بود كرده

 و كُنـد  درونـش  در چيـزي  كـرد  مـي  احسـاس  عايشـه  نزد گاه. بود شيرينترينشان اش تازه اشعار

 را خودم انگار است، عجيب": گفت عايشه به روزي. كشيد مي دراز ناچار به و شود مي سنگين

 خيزم برمي آن از پس بياورم، گفتار به را ايستاده آن توانم مي و ام ايستاده خود كنار كه بينم مي

. ستودند مي سخت را بعل ي هنرمندانه هاي كُندي اين زنانش "!كنم مي يادداشت را اشعارش و

 رفـت  خواب به مخزومي ي سلمه اُم هاي اتاق از يكي در مبلي روي بود خسته بسيار كه بار يك

 چـرا ": گفـت  سـلمه  اُم بـه . كـرد  مي درد هايش شانه و گردن شد بيدار كه ساعت چند از پس و

 و جنبانـد  سر او ولي ".ببري ياد از را آيات و كنم بيدارت ترسيدم": گفت زن "نكردي؟ بيدارم

 ".تو نه است، عايشه آيند مي آيات كنارش در كه زني تنها. نترس": گفت

* 

 مشـتريان  از يكـي  كـه  گذشـت  مـي  زيسـت  مـي  پـرده  در بعل كه دوراني از روز يك و سال دو

 اتاق در پشت بعل. شناخت را او گشادش شلوار و ورزيده بدن شده، رنگ پوست رغم به عايشه

: زد فريـاد  كـرده،  اشـاره  او بـه  انگشـت  با خروج هنگام مشتري كه بود ايستاده نگهباني به عايشه

 او بـه  بعـل  امـا . آمـد  دوان دوان ترسـيده  نگاهي با عايشه "!آوردي در سر اينجا از باألخره پس"

 اتاق به را پارسي سلمان سپس و كند نمي درست دردسر برايمان او نباش، نگران كه داد اطمينان

 مـردان  كـه  هايي شراب نوع آن از. برگرفت شيرين شرابي بطر از پنبه چوب و كرد دعوت خود
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 مـي  نشـده  خُرد انگور از آيد نمي حساب به ممنوع قانون كتاب در بردند پي كه هنگامي جاهليه

 .ناميدند مي چنين حرمتي بي كمال در را ماهوند كتاب اكنون آنان. گرفتند

 بعـد  خواسـتم  مي. كنم مي ترك را جهنمي شهر اين سرانجام كه آمدم اين براي": گفت سلمان

 يـادآوري  بـا  بـالل  كـه  ايـن  از بعد ".بگذرانم خوش آن در را اي لحظه بدبختي سال چند اين از

 كنـار  پرداختـه،  كاسـبي  و نويسـي  نامـه  كـار  بـه  مهـاجر  بود، كرده را شفاعتش ديرينشان دوستي

 و بـدبيني  بـه  آفتاب شديد نور گويي اما. نشست مي چهارزانو شهر تجاري ي محله اصلي خيابان

 هـا  آدم": گفـت  كشـيد  مـي  سـر  را شـراب  جام سرعت به كه حالي در. بود زده دامن نوميديش

 مـي  ثروت سايرين از بيش اي حرفه دروغگويان بنابراين. بگويند دروغ كه نويسند مي اين براي

 خلـق  استعداد كه چرا يافت را شهرت بهترين من، تجارتي و عاشقانه هاي نامه زودي به. اندوزند

 در نتيجـه  در. است نهفته وجودم در دارند اختالف واقعيت با اي ذره تنها كه كاذب هاي زيبايي

. ميهـنم . كـنم  ذخيـره  را كشورم به بازگشت سفر خرج براي كافي پول ام توانسته سال دو ظرف

 ".است رسيده است ديري آن زمان. كنم مي حركت فردا! كهنسال كشور آن

 سرچشـمه  از صحبت ديگر بار سلمان بطري شدن خالي با همراه زد، مي حدس بعل كه همانطور

 ميـان  اخـتالف  از بـرايش  و گرفـت  سـر  از را پيـامش،  و پيـامبر  يعنـي  هايش، بدبختي ي همه ي

 نمـي  دختـر ": انـد  محـض  واقعيـت  گويي كه كرد بيان چنان را شايعات و گفت عايشه و ماهوند

 و هـا  ضرورت از برايش او كه بود اين بخواهد، را زن همه آن شوهرش كه بياورد تاب توانست

 آخر بگيرد؟ ايراد دختره به تواند مي كجا و بود بيهوده همه ولي گفت غيره و سياسي هاي پيمان

 آمـدن  هـوش  بـه  از پـس  و. رفـت  اش خلسـه  عوالم آن از يكي به ديگر است معلوم خوب -سر

 كـرده  پشـتيباني  او از خداونـد  نام به خوانده، آياتي مقرّب ملك. آورد همراه به جبرئيل از پيامي

 ي عايشـه  و كنـد  جماع زنان با خواهد مي قدر هر بود داده اجازه او به خدا خود ديگر حاال. بود

: گفت گفت؟ چه داني مي بكند؟ تواند مي چه آمده خدا خود جانب از كه آياتي عليه بر بيچاره
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 اگـر . بكـن  را فكـرش  ".اندازد مي راه را كارت داري احتياج وقت هر كه است خدايي عجب"

 كـه  ديگـر  زنـان  امـا . كـرد  مي چه او با نبود معلوم بود، آورده زبان بر را سخن اين ديگري كس

 جنسي هاي جنبه. داد را صحبتش ي ادامه مجال او به كامل سكوت در بعل ".ندارند را جرأتش

. نيست سالمي كار مردها از ها زن كردن سوا": گفت مي. بود آزرده سخت را ايراني آن تسليم،

 ماهونـد،  از هـواداريش  و كـرد  آغـاز  مباحثـه  بعـل  سرانجام ولي ".آيد نمي در آن از خوبي چيز

 اي خـانواده  اگـر . اسـت  شـرط  هـم  او نظـر  باشـد  هرچـه ": گفت مي. آورد شگفتي به را سلمان

 گذشـته  آن از -اسـت  تراشـيده  دشـمني  خودش براي نپذيرد، او و كند پيشنهاد او به را دخترش

 زن روي به در كردن قفل ي درباره -شد قايل استثنا موردش در بايد و است ويژه مردي ماهوند

 هـم  تـو . افتد مي راه اي آبروريزي چه بيايد كدامشان هر سر به باليي اگر بكن را فكرش هم، ها

 بد هم چندان جنسي روابط كردن سخت كه افتادي مي فكر اين به كردي مي زندگي اينجا اگر

 ".نيست بد عادي مردم براي يعني -نيست

 هـم  شايد. اي مانده دور به آفتاب از زيادي. اي داده دست از را مغزت تو": گفت راحت سلمان

 ".بزني حرف ها دلقك مثل شده باعث لباس اين

 بـا  سـلمان  امـا  كـرد،  دفـاع  بـه  شـروع  خود از تمام حرارت با الكل تأثير تحت بعل هنگام اين در

 چيـزي  برايـت  بگذار فقط ندارم، مرافعه و دعوا حاال": گفت و كرد بلند را دستش تمام زحمت

 هـا  حـرف  همين به مربوط! هوه هوه. افتاده ها زبان سر بر شهر در است مدتي كه كنم تعريف را

 ".است

 

 كاروان يثرب به بازگشت هنگام كنند، مي سفر دوردست دهي به پيغمبر و عايشه: سلمان داستان

 كـرده  حركت به شروع تازه دم سپيده از پيش صبح و كند سپري را شب تا كرد اتراق صحرا در

 بـود،  انـدام  الغـر  زنـي  چون. شد دور آن از حاجت قضاي براي عايشه لحظه آخرين در كه بود

 تصـور  شـوند  خبـر  بـا  فقـدانش  از كـه  آن بي آن كردن بلند هنگام سنگينش روان تخت حاملين
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 و يافـت  تنها را خود بازگشت هنگام عايشه. افتادند راه به آسوده و است آرميده همچنان كردند

 بـر  چـه  نيسـت  معلـوم  بـود  نكـرده  گـذر  نزديكي آن از تصادفاً نام، صفوان جواني، شترسوار اگر

 بـه  هـا  زبـان  كه شد همان و بازگرداند يثرب به سالم و صحيح را عايشه صفوان... آمد مي سرش

 داشـتند  را عايشـه  تضـعيف  قصـد  دشـمنان  كه آنجا حرم، در پيش از بيش شايعات و افتادند كار

 ايـن  بـه  بارهـا  و بودند مانده تنها صحرا در ها ساعت جوان پسر و دختر باشد هرچه. گرفت قوت

 از خيلـي  پيغمبر گذشته آن از و است صورت خوش و باك بي جواني صفوان كه شد مي اشاره

. باشـد  كرده پيدا تمايل باشد نزديكتر او به سنش كه مردي به عايشه شايد و است بزرگتر دختره

 ".شد برپا فضاحتي چه داني نمي": افزود شادي به سلمان

 "كرد؟ خواهد چه ماهوند حاال": بداند خواست مي بعل

 بـه  سـپس  و ديـده  را مقـرّب  ملـك  رفـيقش  هميشه، مثل. كرده كار چه بگو": داد جواب سلمان

 و گشود هم از را هايش دست سپس ".است كرده تبرئه را عايشه جبرئيل كه كرده اعالم همگان

 هـا  آيـه  كـه  اين از ها خانم خانم آن ديگر دفعه اين و": گفت انداخت مي باال شانه كه حالي در

 ".نكرد شكايت اندازند مي راه را كارها خوب

* 

 را جاهليـه  كـرد  مـي  سـفر  شـمال  سـوي  به كه شتري كاروان همراه بعد روز صبح پارسي سلمان

 حـق  شايد": بود گفته و بوسيده را شاعر هاي گونه و شده خم حجاب ترك هنگام. گفت ترك

 ".يابد ادامه اينجا در اقامتت اميدوارم. باشد روز روشنايي از دوري در صالح و بوده تو جانب به

 ".بـداري  دوسـت  را چيـزي  آنجـا  در و برسـي  ميهنـت  به آسوده اميدوارم من و": داد پاسخ بعل

 پشـيمان  گـويي  اما بگويد، چيزي تا گشود را دهانش. گرفت خود به تهي حالتي سلمان ي چهره

 .گفت ترك را بعل و شد
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 نكنـد ": گفـت  كـرد  مـي  نـوازش  را شـاعر  موهاي كه حالي در و آمد بعل نزد انديشناك عايشه

 ".خورد مي شراب خيلي آخر بدهد؟ بروز را چيز همه مستي هنگام

 از را او سـلمان  ديـدار  ".ماند نخواهد باقي گذشته چون چيز هيچ پس اين از": داد جواب بعل و

 پـس  آن از و برده فرو آن در را او تدريج به حجاب در اقامت ها سال كه بود كرده بيدار خوابي

 .بود ناممكن آن تجديد

 ".هيچ. كرد نخواهد تغيير چيز هيچ نه،": كرد اصرار عايشه

. افتـاد  خواهـد  بزرگي اتفاق": كه كرد بيني پيش عمرش در بار اولين براي و داد تكان سري بعل

 ".شود پنهان ها زن دامن پشت ابد براي تواند نمي مرد يك

 دوران كه كردند اعالم و آمدند حجاب مادام نزد سربازان و بازگشت جاهليه به ماهوند بعد روز

 آورده در را شـورش  ديگـر . شـد  خواهنـد  تعطيل ها خانه روسپي پس آن از و شده سپري تحول

 آنجا از ساعت يك مردم حال مراعات براي كرد خواهش سربازان از پرده پشت از مادام. بودند

 ايـن  كه بود تجربه كم چنان جوخه مسؤول افسر و بيابند خروج فرصت ميهمانان تا بشوند خارج

 اطـالع  دخترهـا  بـه  را موضـوع  كـرد  مـأمور  را خواجگـان  مادام هنگام اين در. پذيرفت را تقاضا

 بـراي  هـا  آن از حتمـاً ": داد دسـتور  و كننـد  هـدايت  بيـرون  به عقبي در از را ها مشتري و بدهند

 ".كرد نخواهيم دريافت اجرت ها آن از بگوييد و بخواهيد معذرت پيشامد

 گفتنـد  مي سخن همزمان كه حالي در وحشتزده دختران كه هنگامي. بود كالمش آخرين اين و

 وحشـت  هـاي  پرسـش  بـه  گردنـد،  مطلـع  خـويش  شـوم  سرنوشـت  از بهتـر  تا شدند بارگاه وارد

 مـي  زنـدانيمان  آيـا  بخـوريم؟  نـان  كجـا  از پـس  ايم، شده بيكار ديگر يعني: نداد پاسخ آلودشان

 زد كـاري  بـه  دسـت  و داد جـرأت  خود به عايشه كه اين تا -شود مي چه عاقبتمان و آخر كنند؟

 كـه  يافـت  مـرده  را زني زد كنار را سياه هاي پرده وقتي. بود برنيامده يك هيچ از زمان آن تا كه

 چـون  و رسـيد  مـي  متـر  يـك  بـه  قـدش  و بـود  سـاله  پـنج  و بيست و صد هم شايد و پنجاه شايد
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 مـي  مشت در را زهر خالي ي شيشه و بود افتاده ها كوسن ميان حصيري صندلي روي عروسك

 .فشرد

 هـا  پرده ي همه است بهتر پس كرده شروع كه حاال": گفت شد مي اتاق وارد كه حالي در بعل

 ".گرفت را آفتاب نور جلوي توان نمي ديگر. بياوريد پايين را

* 

 كـه  آن بـي  رسـيد،  جـوان،  ي سـرجوخه  عمـر،  بـه  خانـه  روسـپي  مادام خودكشي خبر كه همين

 بـر  را تالفـيش  ناچار كنيم اعدام را رئيسشان توانيم نمي كه حاال" زد فرياد بپوشاند را بدخلقيش

 مراقبت تحت كرده دستگير را "ها جنده" داد دستور افرادش به و ".آوريم مي در كارمندان سر

 مقاومـت  و انداختند راه به همهمه زنان. شدند كار به دست تمام رغبت با هم مردان و دارند نگه

 راسـتش ": بود گفته آنان به عمر زيرا. كردند نظاره و ايستادند آرام گان خواجه اما كردند، آغاز

 ميـل  حاال نرسيده، من به دستوري شماها به راجع اما. كنند محاكمه را ها عورت اين خواهند مي

 مـا  كـار  بـه  كـاري  بدهيد دست از هايتان تخم مثل هم را سرتان خواهيد نمي اگر. است خودتان

 زمـين  بـه  را آنان زور به سربازان و نكردند دفاع پرده زنان از ها خواجه رو اين از ".باشيد نداشته

 يا "عورت" جوانترين اما. بود گان خواجه ميان در نيز كرده، رنگ پوست شاعر بعل، و افكندند

 اگـر  خـدا،  بـه  را تـو  شـوهر ": زد داد ببندنـد  پارچه با را دهانش كه اين از قبل "شكافدار آلت"

 "هستيد؟ شوهرش شماها از يكي كدام": پرسيد كنان تفريح سرجوخه ".كن كمك ما به مردي

 ديـدن  از راسـتي . زودبـاش  يـااهللا  ده": نگريسـت  دار عمامـه  هـاي  خواجـه  ي چهـره  به دقت با و

 "دهد؟ مي دست بهت حالي چه زنت با ديگر مردهاي

 نگريسـت  مـي  دوردست به عمر ي شده تنگ ديدگان و عايشه ي خيره نگاه از دوري براي بعل

 "نه؟ تويي": گفت و ايستاد مقابلش در افسر كه
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 دارنـد  دوسـت  دخترهـا . كه هستيد متوجه. نگيريد جدي را حرفش سركار": گفت دروغ به بعل

 "...ما ما، كه چون كنند مي خطاب شوهر را ما ها آن. كنند شوخي

 نمـي  شـماها  كـه  چـون ": گفـت  و داد فشـاري  و چسبيد را آلتش و كرد دراز دست هوا بي عمر

 ".نيست هم بد نه؟ باشيد، شوهر توانيد

: گفت گان خواجه به خروج هنگام عمر و اند برده را ها زن ديد درد كردن فروكش از پس بعل

 آدم. بدانيـد  را قدرش. برسد اي تازه دستور برايم فردا است ممكن. كنيد گم را گورتان برويد"

 ".آورد نمي شانس هم سر پشت روز دو

 برجـاي  خجـالتزده  بعل ولي. گريستند دل ته از و نشستند عشق ي فواره كناره گان خواجه سپس

 .نريخت اشكي و ماند

* 

 :ديد خواب در را بعل مرگ جبرئيل

 انـد  گرفته خو جديد هاي نام به سخت كه بردند پي دستگيري از پس اندكي روسپي دوازده هر

 زندانبانشـان  بـه  را عـاريتي  اسـامي  كـه  اين از اما. آوردند نمي ياد به را قديمشان اسامي كه چنان

 زنـدانيان . نگشـتند  خود نشان و نام دادن به قادر رو اين از و داشتند وحشت سخت نيز دهند بروز

 و دادنـد  اي شـماره  هريـك  بـه  و كشـيدند  دسـت  اصرار از بسيار تهديد و فرياد و داد از پس نيز

 سابق هاي مشتري. غيره و دو ي شماره حجاب يك، ي شماره حجاب: كردند ثبت را ها شماره

 بعـلِ  اگر بنابراين. كردند اختيار سكوت آن عواقب و روسپيان اعمال راز شدن برمال ترس از هم

 موضـوع  اصـل  از كـس  هـيچ  بـود،  نكـرده  نصـب  شـهر  زندان ديوارهاي بر را خود ابيات شاعر،

 .شد نمي خبردار
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 سـالي  دو ايـن  در. بـود  شده پر اندازها پا و ها فاحشه از زندان دختران، دستگيري از پس روز دو

 برابـر  چند به روسپيان تعداد زيستند مي يكديگر از جدا مردان، و زنان تسليم آيين موجب به كه

 را شـهر  هـاي  الت اسـتهزاي  و طعنـه  انـد  آمـاده  جاهليـه  مردان از بسياري گفتند مي. بود رسيده

 كـه  چرا گيرند، قرار تعقيب تحت اخالق خالف اَعمال خاطر به جديد قوانين طبق كرده، تحمل

 بودنـد  عشقشـان  گرفتـار  كـه  زده روغَـن  و رنگ زنانِ آن براي زندان ي پنجره زير داشتند خيال

 آنـان  تشـويق  از و ماندنـد  تفـاوت  بـي  وفـاداري  ابراز اين به نسبت زنان ولي بخوانند آواز و شعر

 بـا  سـر  به عمامه و غمزده بس مردي غمزده عشاق گروه ميان در سوم روز اما. كردند خودداري

 عابران از بسياري. شد ديده بود داده دست از رنگ گله به گله كه تيره پوستيني و گشاد شلواري

 همگـي  كـرد  آغـاز  را اشـعارش  خوانـدن  كـه  همين اما خنديدند،  استهزا روي از هيأتش ديدن با

 بودند خبره شاعري هنر تشخيص در دور هاي گذشته از كه جاهليه مردم. كردند اختيار سكوت

 ابيـات  بعـل . گشـتند  ميخكـوب  برجـاي  خوانـد  مـي  عجيب مرد آن كه اي قصيده زيبايي اثر در

 مـي  وا سـكوت  بـه  را شـعرخوانان  ديگـر  بـود  نهفته آن در كه دردي و خواند مي را اش عاشقانه

 پشت زنداني روسپيان ي چهره بار نخستين براي و. بود آنان ي همه سخنگوي بعل گويي. داشت

 پايـان  بـه  از پـس  شـاعر . بـود  كشـانده  پنجـره  كنار به قصيده جادوي نيز را آنان. شد پيدا ها ميله

 چشـم  بـه  اشك كه ها دروازه نگهبانان و كند نصب ديوار به را آن تا رفت پيش قصيده رساندن

 .گذاشتند آزادش بودند آورده

 و. خوانـد  مـي  تـازه  شـعري  و شـد  مـي  حاضـر  آنجـا  در عجيب مرد آن عصر روز هر پس آن از

 دوازدهـم  شـب  تـا  كه بود ابيات زيبايي فرط از شايد و. كرد مي جلوه زيباتر روز به روز ابياتش

 هر بعل. باشند مي ديگري ي گانه دوازده گروه همنام شاعر همسر دوازده كه نبرد پي كس هيچ

 پـي  امـر  واقعيـت  بـه  شـنوندگان  دوازدهم روز اما. بود سروده همسرانش از يكي نام به را قصيده

 خشـم . دادنـد  حالـت  تغيير آمد مي گرد اشعارش شنيدن براي روز هر كه عظيمي گروه و بردند

 ي عمامـه  شـاعر  ميـان  ايـن  در. گرفتنـد  ميـان  در را بعـل  خشمگين، مردان و شد لذت جايگزين
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 جز را منبعي هيچ قضاوت و هستم بعل من": گفت بلند صداي به و برگرفت سر از را بدريختش

 ".را ام الهه دوازده هر قضاوت بگويم، بهتر يا پذيرم، نمي پرستم مي كه اي الهه

 .كردند دستگيرش نگهبانان

 كـه  است آن بهتر كرد اعالم ماهوند اما. گردد اعدام بايد درجا بعل كه بود معتقد خالد سرلشگر

 را سـنگ  كـه  بعـل  ي گانـه  دوازده همسران كه اين از پس. شود محاكمه روسپيان از پس شاعر

 خـالف  زنـدگي  تقـاص  تـا  شـدند  محكـوم  سنگسار به درآيند، همسريش به تا بودند داده طالق

 مقابـل  در تـاريكي  آينـه،  برابـر  در آينـه  ايسـتاد،  پيغمبـر  روي پـيش  بعل دهند، پس را اخالقشان

 داد را فرصـت  آخـرين  بعـل  به داشت جاي ماهوند راست دست كه خالد. بود ايستاده. روشنايي

 كنـد،  پنهـان  را چيـزي  كـه  آن بـي  ساده، بس زباني با شاعر و دهد توضيح را خود پليد اعمال تا

 انجام بعداً آنچه كه نيز، بزدليش آخرين افشاي از حتي و داد شرح را حجاب در اقامتش ي قصه

 در كه عظيمي جماعت. داد روي غريب اي واقعه نتيجه در. نكرد فروگذار بود، آن جبران به داد

 قـديمي  ي سـراينده  و مشهور شاعر بعل، همان اين دانستند مي و بودند آمده گرد قضاوت چادر

 اسـت،  بوده جاهليه طنز ترين تلخ و زبان ترين برنده صاحب جواني در كه است هجوآميز اشعار

 و تـر  صادقانه بعل هرچه). ماند بيهوده خودداري در سعيشان ي همه و( كردند خنديدن به شروع

 تـرس  نشـاط  داد مي شرح "پيغمبر ي گانه دوازده همسران" با را خود ازدواج بيشتري سادگي با

 از جاهليـه  نيـك  مردمـان  سـخنانش  پايـان  در كـه  طوري به. گرفت مي اوج بيشتر حاضران آلود

 تهديدشان مرگ به شمشير و شالق با سربازان كه هنگامي حتي و ريختند مي اشك خنده شدت

 .نشدند خودداري به قادر كردند،

 پاسـخ  در آنان ولي ".نيست لطيفه كه اين آخر. كنم نمي شوخي": زد فرياد مردم به خطاب بعل

 برقـرار  دوبـاره  سـكوت  سـرانجام  كه اين تا كوفتند مي هايشان ران به و زدند مي قهقهه همچنان

 .بود خاسته پا به پيغمبر. شد
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 گفتـه  از مـردم  ايـن  نيز زمان آن در. بودي گرفته سخره به را ما آيات گذشته در": گفت ماهوند

 بـار  ظـاهراً  و بيـااليي  ننـگ  بـه  را ما منزل تا اي بازگشته اينك. بردند مي لذت هجوآميزت هاي

 ".اي گشته موفق نمايي زنده مردم در را احساسات پليدترين كه آن در ديگر

 ".بكنيد خواهيد مي هرچه حاال... ندارم، حرفي ديگر": گفت بعل

 هنگـامي  امـا  سـازند  جدا تنش از سر ساعت همان بود قرار. شد محكوم مرگ به كه بود چنين و

: زد فريـاد  و چرخانـد  را سـرش  كشـاندندش  مـي  كشتارگاه سوي به چادر از زور به سربازان كه

 ".ماهوند ببخشي تواني نمي را گروه دو اين نويسندگان، و روسپيان"

 ".بينم نمي تفاوتي دو اين ميان. روسپيان و نويسندگان": داد جواب ماهوند

* 

 نمـي  عـوض  اش قيافـه  و شكل كه كرد مي زندگي زني قديم روزگاران در نبود، يكي بود يكي

 .شد

 شكوه ي ايده و كرد تقديم ماهوند به و نهاد سيني در را جاهليه، خائن سيمبل، ابو كه اين از پس

 ال و ليسـيده  را ماهونـد  پـاي  شست كه هند نمود، وي تأييد مورد واقعيت فداي را شهر بزرگي و

 الت -ال معبد تخريب خبر كه بود آنجا در و برد پناه خود معبر در بلندي برج به بود گفته ايالها

رج  اتـاق  درِ كـه  بود اين. شنيد را سنگي هاي الهه ي همه نابودي و طائف در خـود  روي بـه  را بـ 

 آن عتيـق  خط خواندن به قادر او جز به احدي جاهليه در كه را قديمي كتاب چندين و كرد قفل

 خفيـه  علوم و جادوگري كتب و شد ماندگار آنجا در تمام ماه دو و سال دو و نهاد رو پيش نبود

 نهادنـد  مـي  اتاقش درِ كنار ساده خوراكي بار يك روزي دستورش مطابق و خواند مي پنهاني را

 چشم به را ديارالبشري هيچ ماه دو و سال دو طول در كه بود چنين. كردند مي خالي را لگنش و

 بر به را ها جامه زيباترين. نهاد همسرش خوابِ اتاق به پاي دم سپيده هنگام روزي گاه آن. نديد
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 مـي  كنار را ها پرده كه حالي در. بود آويخته جواهر گردنش و گوش و پا و دست مچ به كرده،

 روز يـك  تنهـا  نـه  همسرش كه ديد سيمبل ابو و ".است جشن روز كه شو بيدار": داد دستور زد

 سازاني شايعه ي گفته به اين و رسد مي نظر به هميشه از جوانتر بلكه نمايد، نمي گذشته از پيرتر

 برمـي  عقـب  بـه  برج اتاق ي محدوده در زمان كه زده كار به جادويي چنان هند بودند معتقد كه

 روزهـاي  ماننـد  و "گيريم؟ مي جشن را چيز چه": پرسيد جاهليه سابق شيخ. زد مي دامن گردد،

 عقب به را تاريخ جريان نيستم قادر چند هر": داد پاسخ هند. آورد باال خون سرفه با همراه ديگر

 ".است شيرين انتقام ولي برگردانم،

 عايشـه  رختخـواب  در گفتنـد  مـي . پيچيـد  شهر در پيغمبر ماهوند مرگبار بيماري خبر بعد ساعتي

 بـا  هنـد . كوبنـد  مـي  هـايش  شـقيقه  بـه  اجنـه  گـويي  كه كشد مي تير درد از چنان سرش و افتاده

 كنـار  و گوشـه  به ميهمانان دعوت براي را خدمتكاران و ديد مي را جشن تدارك كامل آرامش

 عظـيم  سـالن  در تنها شب، هند، و نيامد ضيافت به روز آن در كس هيچ هرچند. فرستاد مي شهر

 انواع كه حالي در و نشست جويانه، انتقام بلورين، هاي جام و طال هاي بشقاب ميان در اش خانه

. كرد اكتفا كوس كوس بشقاب يك خوردن به بودند چيده اطرافش در را خوشبو هاي خوراك

 وقيحانـه  را همسرش هاي شب ضيافت بود، كرده خودداري ضيافت در شركت از كه سيمبل ابو

 بيـاوري  بيـرون  سينه از نيز را او دل اي آماده حال و خوردي را عمويش قلب تو": گفت و يافت

 را آنـان  كردند گريه به شروع خدمتكاران كه هنگامي و خنديد قاه قاه او اما ".بكشي دندان به و

 ناپـذيرش  سـازش  و مطلق ي چهره به غريبي هاي سايه شمع نور كه حالي در و كرد مرخص نيز

 .كرد شادي تنهايي به افكند مي

 .ديد خواب در را ماهوند مرگ جبرئيل

 .است رسيده فرا انتخاب زمان كه دانست شد دچار سابقه بي چنان سردردي به پيامبر كه همين
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 چنـين  و گويـد  نمـي  وداع را فـاني  دار شود نايل بهشت تماشاي به كه اين از پيش پيغمبري هيچ

 :كند انتخاب را يكي ديگر دنياي و دنيا اين ميان بايست مي آن از پس كه است

 رخت تنش از جان گويي تو. بود بسته را ديدگانش نهاده، عزيزش ي عايشه دامان به سر نيز وي

 .بازگشته مدتي از پس اما. كشيد برمي

 خداونـد  ديار به اينك. كردم را خود انتخاب من و شد داده انتخاب حق من به": گفت عايشه به

 ".كرد خواهم سفر

 هنگـام  ايـن  در. گويـد  مـي  سـخني  خـود  مـرگ  از او بـرد  پـي  كه چرا گريست سخت عايشه و

 مـي  بـود  ايسـتاده  حجـره  در كـه  ديگـري  فـرد  بـه  گويي برگرفت، عايشه ي چهره از را نگاهش

 .بود روشن چراغي تنها آنجا. نديد را كسي برگشت عقب به عايشه وقتي اگرچه نگريست،

 "عزرائيلي؟ آيا هستي؟ كي تو": گفت ماهوند

 ".نيستم عزرائيل. اله -پيامبرال نه": داد پاسخ كه شنيد را زني شيرين و خوفناك صداي عايشه و

 يـا  اي، افكنده بيماري بستر به مرا تو آيا": پرسيد تاريكي در ماهوند و شد خاموش چراغ گاه آن

 "الت؟ -ال

 را شـتري  زانـوي  بنـد  كـه  باشـد . هسـتم  راضي اكنون و است من انتقام اين": گفت صدا همان و

 ".بگمارند تو گور سر را آن و ببرند

 خوشـرنگ  اي شـعله  بـا  ديگر بار بود شده خاموش كه چراغ و گفت ترك را حجره زن گاه آن

 ".الت ال اي متشكرم ات هديه از همه اين با": كرد زمزمه پيامبر و شد روشن
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 با پيروانش و همسران ساير كه ديگر ي حجره به عايشه و شتافت باقي سراي به كه نكشيد طولي

 .كردند آغاز عزاداري همگي و رفت كشيدند مي انتظار آن در گرفته هاي دل

 عـزاداري  پرسـتيدند  مـي  را پيـامبر  كـه  آنـان  بگذاريـد ": گفت و زدود را هايش اشك عايشه اما

 شـادي  پرسـتند  مـي  را خداونـد  كـه  آنـان  اما. است گفته وداع را فاني دار ماهوند كه چرا كنند،

 ".است زنده همچنان وي زيرا. كرد خواهند

 .رسيد پايان به خواب اينجا در
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 هفتم فصل

 عزرائيل

 

  

١ 

 

 در مـثالً . شـود  مـي  خـتم  عشـق  بـه  سرانجام چيز همه. نه: انديشيد كمينگاهش در چمچا صلدين

 در كـه  آثاري ميان در و -كارمن اپراي در ريتو ليبه يا] Meilhac[ هاك ميل سركش ي پرنده

 از يكـي  ايـن  ".بـود  داده جـا  هـاش  تمثيـل  قفـس " در و آورده گـرد  سرخوشـي  هنگـام  گذشته

 بـود  فيتزجرالد ي ترجمه خيام عمر حكيم اشعار آثار، اين ي جمله از. شد مي شمرده شاهكارها

 هـم  كـه  افسـوس  و پـرَد  نمـي  دور چندان كه اي پرنده( بود شده ياد زمانه ي پرنده از آن در كه

 كـس  هـر "...: پسـرانش  به] Henry James[ جيمز هنري ي نامه و) است پرواز حال در اكنون

 پنداشـت  شوخي را زندگي توان نمي تنها نه كه يابد مي در برسد نوجواني به انديشه قلمروي در

 از زنـدگي  كـه  رسـد  مـي  نتيجه اين به بلكه كرد، قلمداد اَشرافي هاي كمدي ي مثابه را آن يا و

. شـود  مـي  بـارور  دارد خـود  در را انسـان  هـاي  ريشه كه ذاتي هاي كاستي اعماق ترين تراژيك

 آن در كـه  اسـت  نشـده  رام جنگـل  يابنـد،  مـي  توان در را معنوي زندگي كه آنان طبيعي ميراث

 در و ".بود اي قطعه عجب ديديد؟" ".خوانند مي شب نازيباي پرندگان و كشد مي زوزه گرگ
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 پرنـده  نـام  به شو يك از موسيقي اي قطعه بود جوانيش شاد روزگار يادگار كه ديگري ي قفسه

 .خورد مي چشم به رنگارنگ سركش ي

 و ماشـيني  غيـر  ي تجربـه  منظور( بود انساني اي تجربه كسب به مايل هركس كه اي زمينه عشق،

 و آورد مي در برگرد برو بي را آدم پدر بپوشد، چشم آن از توانست نمي.) است كامپيوتري غير

: خوانـد  مـي  كارمن كه چنان. داد مي هم هشدار قبالً حتي. رفت مي فراتر هم آن از گاهي حتي

 مـي  كـارمن . پرستيدني موجود آن ابديت و كمال معشوق، اين ".است كولي يك فرزند عشق"

. گفـت  شـد  نمـي  ايـن  از بهتـر  ديگـر  ".بـاش  داشـته  را خـودت  هواي داري دوستم اگر": گويد

 انتقام از) بود رسيده نتيجه اين به باألخره( اكنون و بود شده عاشق بارها خودش زمان در صلدين

 پايـان  و غنـي  فرهنـگ  معنوي، امور ميان از او. برد مي رنج ديوانه معشوق به نسبت عشق ي الهه

 بـود  شـده  آشـنا  پمـال  بـا  تـازه  وقتـي . داشـت  مي دوست هرچيز از بيش را زبانان انگليسي ناپذير

 ها زبان ي همه در تئاتري هاي نوشته تمامِ تمامِ به نمايشنامه يك همان": بود گفته اتللو ي درباره

. يافـت  نمـي  آميز اغراق حد از بيش را گفته اين كند، مي مبالغه دانست مي كه اين با ".ارزد مي

 رو ايـن  از. كنـد  اثبات را خود نژاد و طبقه به نسبت وفاداري عدم كرد مي سعي مدام پمال البته(

 شكسپير اتللو، رد از پس و داد نشان متعجب سخت را خود كرد بيني پيش توان مي كه همانطور

 شـهروند ] Civis Britannicus sum ي جملـه  در كـه  چمچـا .) خوانـد  پرسـت  نژاد آدمي را

 Nirad[ چوهـاري  نيـراد  ماننـد  كوشـيد  مـي  يافـت  مـي  طلبـي  مبـارزه  اي گونـه [ كبير بريتانياي

Chaudhuri[، ميـان  از امپراتـوري  اگرچه. دهد نشان آن ي شايسته را خود بنگال، ي نويسنده 

 اثـر  در هست وجودش در كه "اي زنده و خوب" هرچيز كه دانست مي خوب او ولي بود، رفته

 از گرفتـه  شـكل  دارد قـرار  دريـا  خنكـاي  حس آن در كه معقوليت ي جزيره اين با شدن مواجه

 هـر  و زادگـاهش  شهر به را آن كرده، نثار لندن، يعني شهر، اين به را خود عشق مادي امور ميان

 كـه  هنگامي و رفته باال ترقي هاي پله از دزدكي آن در كه شهري. داد مي ترجيح ديگري مكان

 به شدن مبدل يا مالكيت رؤياي در مدام و وامانده جنبش از مجسمه چون بود نگريسته سويش به
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 رسـد،  مـي  شـده  آن كـه  كسـي  بـه  آدم دسـت  وقتي كه مادربزرگ پاي جاي بازي مثل. بود آن

 آمده نيز طاليي ي تَركه ي اسطوره در كه است چيزي همان اين و كند مي كسب را آن هويت

 موفـق  ارتبـاط  در او مانند و نماياند مي را او ذات اي آينه چون تركيبيش طبيعت كه لندن. است

 ماشين بوق و بودند ديده خود به را روميان پاهاي كه هايش كوچه هاي چاله و ها ناودان با نبود،

 مربوط قوانين رغم علي -!بله. نوازيش مهمان و. كردند مي كوچ مهاجر غازهاي چون كه هايش

 كـه  اسـت  درسـت . ورزيـد  مي اصرار واقعيت اين بر هنوز خودش، اخير ي تجربه و مهاجرين به

 جنـوب  در امـا  شـد،  مـي  كـر  و كـور  قـوانين  اجراي در گاه و گفت نمي خوشامد گرمي با شهر

 در گذشـته  آن از و رسـيد  مـي  گـوش  بـه  اوكراينـي  زبان تنها آن در كه بود اي كافه شهر همين

 اي فاصـله  چنـدان  امپراتـوريش  خيابـان  و امپراتـوري  اسـتخر  و بـزرگ  اسـتاديوم  بـا  كـه  -ومبلي

 انگلسـتان  بـه  گـوان  در كـوچكي  ده از شـهر  شـوراي  ي نماينـده  صـد  از بـيش  اجـداد  -نداشت

 و ".كنـيم  افتخـار  نوازيمـان  ميهمـان  به بايد ها لندني ما": بود گفته پمال به. بودند كرده مهاجرت

]  كيتـون  باسـتر  هـاي  فـيلم  از يكي ديدن به را او زد مي لبخند ناچاري روي از كه حالي در پمال

Buster Keaton پايين از پس خط آخر در قهرمان آن در كه بود برده[ امريكايي ي هنرپيشه 

 تضـادها  ايـن  از دوشان هر روزها آن. شود مي مواجه اهالي ي خصمانه واكنش با قطار از آمدن

 به را سرگردانش افكار باز چمچا. كردند مي حل رختخواب در را آن سرانجام و بردند مي لذت

 بوده مهاجرين و آوارگان پناهگاه قديم از شهر اين انديشيد، شقي كله با. كرد متمركز شهر روي

 وجـود  بـا  و كنـد  مي ايفا را نقش همان پناهندگانش فرزندان نشناسي نمك وجود با هم امروز و

 هـم  چنـدان  كه درياها، سوي آن  "مهاجرين سرزمين" نمايي بزرگ خود و پراكني سخن از اين

 آن بـا  امريكـا  ي متحـده  ايـاالت  آيـا . كنـد  مي خودداري نيست، مهاجرين ابروي و چشم عاشق

 اجـازه  مينه هوشي به -ايد بوده...  عضو هرگز شما آيا -است بازجويي به شبيه عينا كه سؤاالتش

 والتــر كــارن مــك قــانون گذشــته، آن از كنــد؟ آشــپزي هــايش هتــل ي آشــپزخانه در داد مــي

]McCarran Walter [مـي  ايسـتاده  دروازه كنار توپيش ريش با كه ماركس كارل ي درباره 
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 رنـگ  شـكوه  كـه  آن! خـودم  لنـدن  اي گفت؟ مي چه كند عبور مرزي زرد خطوط از خواست

 غـول  معمـاري  آن بـا  اطلس اقيانوس سوي آن "جديد رم" داغ يقين به را تو ترديدهاي و پريده

 عمـدا  كـه  گـويم  مـي  را شـهري  آن. دارد عيب مخَش حتماً دهد مي ترجيح وارش نازي آساي

 رغم به لندن كه حالي در... و كنند حقارت احساس شهروندانش تا برگزيده را سركوبگر مقياس

 !باد زنده! هورا و كرده حفظ را انسانيش مقياس همچنان جديد ساختمان چند

: گفـت  مـي  و گرفـت  مي خود به آميز طعنه حالتي ها حرف قبيل اين شنيدن از پس هميشه پمال

 قاب در مقدس هاي تمثال مثل را ها آن است بهتر. خورد مي موزه درد به ها ارزش سيستم اين"

 آنچـه  به انديشيدن فرصت هرگز او ".بياويزي راه سر شكوهمند ديوارهاي به نهاده، طاليي هاي

 بـه  اگـر ": گفـت  چمچـا ! بريزيد دور و ببريد بدهيد، تغيير را چيز همه. نداشت بود پردوام كه را

 وجود دنيا در ديگر خودت مثل هايي آدم ديگر نسل سه دو تا كه كني مي كاري برسي موفقيت

 اش طبقه به خيانت سمبل به هشتاد ي دهه در من مثل آدمي  اگر": گفت پمال اما ".باشند نداشته

 دهـد،  ادامه بحث به خواست مي چمچا ".است جهان اوضاع بهبود ي نشانه خود شود، محسوب

 تـرجيح  كـه  اسـت  اين و بود بهبودي ي نشانه خودش كه بودند گرفته آغوش در را يكديگر اما

 .بدهد وا داد

 دست آمده، خشم به هنر دوستداران و بود كرده تعيين وروديه ها موزه براي دولت كه سالي در(

 دسـت  پالكـاردي  تنهايي به بود خواسته بود شده خبر با كه همين چمچا بودند، زده تظاهرات به

 آن ارزد؟ مـي  چقـدر  موزه اشياي دانستند نمي ها اين مگر. كند اعتراض معترضين عليه و بگيرد

 بيشـتر  پوسـاندند  مي را هايشان ريه و كردند مي دود كه سيگارهايي قيمت كه هايي آدم اين هم

 نـازلي  ارزش دادنـد،  مي نمايش دنيا به آنچه واقع در. بودند معترض آن به كه بود اي وروديه از

: بـود  درآمـده  جلـويش  محكـم  و قـرص  پمال اما... بودند قايل خود فرهنگي ميراث براي كه بود

 برايشـان  بتـوان  كـه  اسـت  آن از بـيش  هـا  مـوزه  ارزش كـه  بـود  معتقد زيرا ".برو داري جرأت"

 جرأت اگر": گفت كه بود اين. داشت رواج سخت دوره آن در اعتقاد اين و كرد تعيين وروديه
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 نبود آني او منظور آخر. نيافت خود در را جسارتي چنان شگفتي، كمال در چمچا و ".برو داري

 هـم  را جـانش  اسـت  حاضر لزوم صورت در كه بگويد داشت نظر در آمد، مي نظر به ظاهراً كه

 جـدي  توانـد  نمـي  را پِنسي چند ي وروديه به اعتراض بنابراين. كند فدا ها موزه آن اشياي بابت

 .)است دفاع قابل غير و مبهم گيريش موضع شد متوجه سر آخر بود هرچه. كند تلقي

 .پمال بودم تو عاشق ها انسان ميان از و -

 بـه  عشـق : بـود  نكرده گفتگو احدي با آن ي درباره كه عشقش آخرين و -همسر شهر، فرهنگ،

 از يكـي  در و بـود  سـاده  بسيار. آمد مي سراغش به يكبار ماهي تقريباً رؤيا گذشته در. رؤيا يك

 و دوانـده  شـاخه  كهـن  نارونِ درختان طرفش دو كه خياباني در. افتاد مي اتفاق شهر هاي پارك

 درون بـه  هـا  بـرگ  كمان ميان از جابجا، خورشيد انوار كه. رسيدند مي نظر به سبزي تونل چون

 ساله پنج ي پسربچه همراه را خود صلدين اي افسانه و اسرارآميز فضاي اين در. يافت مي راه آن

 بيفتـد  بـود  نزديـك  بـار  چنـد  كـه  پسـرك . آموخـت  مي سواري دوچرخه او به كه يافت مي اي

 او بـه  پـدرش  كـه  بـود  ايـن  آرزويش گويي. كرد حفظ را تعادلش قهرمانانه كوششي با سرانجام

 كـج  تـا  بـود  چسبيده را دوچرخه پشت و دويد مي خياليش پسر دنبال رؤيا چمچاي. كند افتخار

 تعـادل . زد مـي  پـا  همچنـان   )بـود  نشده چيزي متوجه كه( پسرك و كرد رهايش وقت آن. نشود

 مـي  چمچـا . كردند مي عبور خيابان از دو هر و. بود آورده دست به كه بود اي هديه پرواز مانند

 پسـر  و "گرفتـي؟  يـاد  ديـدي ": زد فرياد شادي به صلدين. زد مي پا تندتر هرچه پسرك و دويد

 را آدم كه بود خوابي "هستي؟ راضي من از حاال نه؟ مگر گرفتم، ياد زود خيلي": گفت ذوقزده

 .دوچرخه از نه و بود خبري كودك از نه شد مي بيدار وقتي چون. انداخت مي گريه به

 او و "كنـي؟  كـار  چه داري خيال حاال": بود پرسيده داغ موم كلوپ هاي خرابي ميان در ميشال

 ".برگردم زندگي، سوي به خواهم مي من؟": بود داده پاسخ بيايد نظر به راحت داشت سعي كه

 او پرورد مي خياليش پسر به كه عشقي پاداش به كه نبود زندگي همين مگر. بود راحت گفتنش
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 آغوش به و كرده بيگانه او از داشت مي دوست كه را زني بود، كرده محروم شدن دار بچه از را

 مـورد  شـهر  در كرده، سرازير هيماليا هاي بلندي از را او سپس و افكنده كالجش قديمي دوست

 او داد مي نشان تمدن اين به كه اي عالقه جرم به زندگي همين بله بود؟ انداخته پايين اش عالقه

 هرچند،. بود شكسته هم در خود هاي دنده چرخ الي كرده، تحقير درآورده، شيطان شكل به را

 ايـن  و. است گشته باز اصليش صورت به ديگر بار و نشكسته كامال كه كرد يادآوري خودش به

 مـردي . (بـود  خوبي ي نمونه] Nicolo Machiavelli[ ماكياولي نيكولو مثالً. داشت سابقه هم

 پليـدي  بـا  مترادف و رفته در به اسمش ماهوند -ماهون -ماهومد مانند و بود بريده زندگي از كه

 و شـده  بـدبختيش  باعـث  جمهوري از برجايش پا هواداري واقع در كه حالي در. شد مي شمرده

 هر بود كافي كه چرخ ي شكنجه زير همه اين با. بود كرده اش شكنجه و زندان گرفتار سرانجام

 مادربزرگشان كه كنند اقرار درد فرط از بود ممكن ها بعضي حتي و بياورد در حرف به را كسي

 جمهـوري  بـه  خـدمت  هنگـام  كـه  آنجـا  از و نيـاورد  ابـرو  بـه  خم اند، كرده سيرت بي زور به را

 در تنهـا  كـه  اي جمهـوري  هم آن -نكرد اقرار جرمي هيچ به بود نشده مرتكب خطايي فلورانس

 نيكولـو  اگر ؛)بود آورده دوام مديسي ثروتمند ي خانواده زمامداري دوران در كوتاهي ي وقفه

 به يا تلخي به كه كرد مبادرت كتابي نوشتن به و ماند زنده همچنان محنت همه آن تحمل از پس

 آن رايـج  سبك و شاهزادگان دار آينه ادبيات ي چاپلوسانه سبك از تمسخرآميز تقليدي كنايه،

 معنـي  بـه Discorsi]  بخـش  كـه  اسـت [ اصـول  معني به] Il Principe كتاب منظور -بود زمان

 نمـي  چمچـا  صـورت  ايـن  در بله، -بود درآورده تحرير ي رشته به آمرانه لحني با را آن[ مباحثه

 كـه  حاال هم آن. كند راحت را خودش شكست پذيرفتن با و بگذارد دست روي دست توانست

 غـار  ي دهانه از را سنگ تخته كه بود آن بهتر پس. بود پيوسته وقوع به رستاخيزي زندگيش در

 را قـانوني  مشـكالت  ي غصـه  هـم  قـدر  ايـن  و بشـود  زنـدگيش  وارد نـور  تا بزند كنار ها تيرگي

 .نخورد
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 پمـال  ي خانـه  بـه  را صـلدين  و شـدند  جـي  دي ماشين سوار واال پينك و جانسون حنيف ميشال،

 بـود،  شـده  بدل قهرماني به بود او شكل تغيير شاهد كه واال پينك نظر به چمچا اكنون -رساندند

 بـود  طـور  هـر  بار اين. بود پيوسته حقيقت به وجودش قالب در فانتزي سينماي هاي حقه كه چرا

 پيـدا  ورزشـي  مركـز  در را جايي شد مي هنوز احتماالً و بود ظهر از بعد. نشست نفر سه آن كنار

 بخواهـد  او اگر كه گفت واال پينك و ".همراه به خدا": گفت و بوسيد را اش گونه ميشال. كرد

 زمـين  بـه  آسـمان  از كـه  آدم. نـدارد  لزومـي . متشـكرم ": داد جـواب  صلدين. مانند مي منتظرش

 را زنت و كار اي، شده بز به تبديل درآورده، را پدرت پليس كرده، ولت دوستت كرده، سقوط

 ايـن  جـز  بكنـد  توانـد  مي چه ديگر برگشته، اولش شكل به دوباره نفرت از پر اي، داده دست از

 دست خداحافظي براي و -"بخواهد؟ را حقوقش و حق: گوييد مي جوري اين شماها حتماً -كه

 هـاي  بچه خيابان، كنار. افتاد راه به ماشين و ".كني مي خوبي كار": داد جواب ميشال. داد تكان

 يكيشان. كوبيدند مي برق چراغ به را فوتبالي توپ نداشت خوبي روابط باهاشان هرگز كه محله

 دور راه از كنتـرل  بـود  ماننـد  خـوك  چشـماني  و شـرير  اي چهـره  بـا  اي سـاله  ده يـا  نُه الت كه

 تصـور  كه بود نسلي اين ".جلو بيا. كن تند": گفت و گرفت چمچا سوي به را خياليش ويدئويي

 كنـار  را زنـدگي  داشـتني  دوست چندان نه و مشكل كننده، خسته هاي قسمت شود مي كرد مي

 بـه  گفت دلش تو. رسيد بعدي اوج به "پيش به تند" حركت يك با پرتحرك اوجِ يك از و زد

 .درآورد صدا به را در زنگ و. آمدي خوش خانه

 ديگـر  كـردم  نمـي  فكر": گفت صلدين. برد گلويش به دست افتاد او به چشمش كه همين پمال

 و پرسـيد  وضعش از صلدين. نبود معلوم هنوز آبستنيش ".بكند را افتاده مد از حركت اين كسي

 پـايش  و دست سخت. است نداشته مشكلي بابت اين از حال به تا گفت ولي شد سرخ شرم از او

 خودش اما. (كرد ميهمان قهوه به را صلدين بايست، مي آنچه از ديرتر سرانجام. بود كرده گم را

 بد در را خود آشكار پمال.) تمام سرعت به هم آن -نوشيد ويسكي هميشه مثل آبستني رغم علي
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 را صلدين بار سه الاقل و دهد پايان را ازدواجشان خواست مي كه بود او اين. يافت مي موقعيتي

 بـا  پنـداري  نداشـت،  او از كمـي  دست سردرگمي و گيجي در هم صلدين اما. بود رانده خود از

 بـه  حـال  همين در كه نرود يادمان و -چمچا ناراحتي دليل -بودند گذاشته بدحالي ي مسابقه هم

 شـادي  و پمـال  ديـدن  با كه بود اين -داشت جنگي اي روحيه ورود هنگام بلكه بود، نيامده خانه

 هـاي  كـرم  آنچـه  پـس  در دانـد  مـي  خـدا  و بود قديسين ماسك چون كه اش چهره آميز اغراق

 از كــه تصــاويري در نهفتــه دشــمني و خشــونت از( خوردنــد مــي را فاســدش گوشــت زشــتي،

 ويسـكي  نَفَسِ اش، مسخره ي عمامه و تراشيده سرِ. افتاد وحشت به شد مي ناشي ناخودآگاهش

 بـود،  آمـده  پديد هايش لب ي لوچه كوچك خطوط دور كه اي گيرانه سخت حالت آن و زده

 مشتركشـان  زنـدگي  بـه  نيسـت  مايل بخواهد او هم اگر حتي و ندارد دوستش ديگر كه دريافت

 دليـل  بـه  يافت عشق از فارغ را خود كه اين محض به.) بود ضعيف امكانش هرچند و دهد ادامه

 در. كند صحبت خواست مي كه چنان نتوانست و گرفت فرا را وجودش گناه احساس نامعلومي

 از هرگـز  كه آورد ياد به. بود كرده آغاز را آلودي خشم ُخرخُر هم پشمالو سفيد سگ ميان اين

 .است نداشته خوشي دل خانگي حيوانات

 گـيالس  بـه  خطـاب  بود نشسته بزرگشان ي آشپزخانه در كاج چوب ميز پشت كه حالي در پمال

 "ها؟ است، بخشش قابل غير من كار البد": گفت ويسكيش

 بر ناپذير پايان هاي ضربه آن از يكي هم اين آيا: داشت تازگي مآبش امريكايي گفتن "ها" اين

 آشـنايان  از ديگـر  يكـي  يـا  جـامپي  از مـرض  يك مثل را آن كه اين يا بود؟ خانوادگيش تربيت

 خواسـت  نمـي  را او كـه  حـاال . ديگه كن بس: خشونت و خشم هم باز( بود؟ گرفته وارش هيپي

 ببخشـم  تـوانم  مي را چيز چه كه اين كنم نمي فكر": داد جواب.) نداشت معني اصالً حالت اين

. بـدهم  را جوابت بتوانم بعداً شايد. است خارج من اختيار از سؤالت جواب ظاهراً. باشد بيان قابل

. نيامد خوشش حرف اين از پمال ".بيرون اند رفته ژوري هيأت كه بگويم اينطور فعال بگذار پس

 ي قهـوه  بتواننـد  تـا  كنـد  خنثـي  را انفجـاري  حالـت  آن كـه  بگويـد  چيـزي  داشـت  خوش بيشتر
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 بـرايش  فعـال  اما. كند درست قهوه خوب شد نمي موفق هرگز پمال. بنوشند راحت را المصبشان

 اتـاق  دارد، زيـاد  اتاق و است بزرگ خانه. برگردم اينجا به دارم خيال": گفت صلدين. نبود مهم

 حمـام  يكـي  آن عـالوه  به است، مستقل كه دارم برمي را پايين ي طبقه هاي اتاق و شيرواني زير

 بـه  گمشـده  همچنان رسما و اند نكرده را جسدم چون البد. ندارم كاري زياد هم آشپزخانه با را،

 بنـابراين . كننـد  پاك جا همه از را اسمم بدهي بعدش تا اي نرفته دادگاه به هنوز آيم مي حساب

 ,Bentine[ سلرز و گن ميلي ني، تي بِن به بايد فقط باشد، مشكل زياد نبايد كردنم زنده دوباره

Milligan, Sellers [پمـال .) بودند چمچا كارگزار و حسابدار وكيل، ترتيب به كه( ".داد خبر 

 صـلدين  هرچـه  و نيسـت  بحـث  و جـر  پـي  در كـه  بـود  معلوم حالتش از و داد مي گوش ساكت

 را خانـه  بعد": داد ادامه صلدين. طلبيد مي پوزش بدنش گوياي ژست با. شود مي همان بخواهد

 و رفـت  بيـرون  در از بيفتـد  لـرزه  بـه  كـه  ايـن  از قبـل  و ".گيـري  مي را طالقت تو و فروشيم مي

 صـلدين  بـراي  هرگـز  گريسـتن . كـرد  مـي  گريـه  داشت پمال حتماً. رساند كمينگاه به را خودش

 مـي  نشان واكنش هم قلبش حاال و. بود رسيده قهرماني مقام به لرزيدن در عوض در نبود، آسان

 .دودوم دو بادوم بوم. داد

 .باش پذيرا را مرگ نخست ديگري، تولدي خواهان كه اي

* 

 خوانـده  دو هـر  كـه  كوتـاهي  داسـتان  سـر  بر پمال با زماني يك آورد خاطر به شد تنها كه همين

 ديگـر  مـوارد  ي همـه  مثـل  درسـت  بـود،  ناپذير بخشش امور سرشت موضوعش تصادفاً و بودند

 را داسـتان  خـود  امـا  آورد نمـي  يـاد  بـه  را نويسنده نام و داستان عنوان. بودند كرده پيدا اختالف

 تولـد  شـب ). سـاده  دوسـت  فقـط ( بـود  دوسـت  دراز ساليان زني با مردي. داشت خاطر به خوب

 تمام برق و زرق با كه را بلوري گلدان ترين زشت شوخي محض زن مرد، سالگي يك و بيست

 دو هـر  هنگـام  آن در( خريـد  هديـه  برايش بود شده رنگ ونيزي شاد سبك به ناشيانه تقليدي و
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 زن زد، مي نمكي فلفل موهايشان شده، تبديل موفق فرد دو به وقتي بعد، سال بيست.) بودند فقير

 حـين . كرد آغاز مگو بگو مشتركشان دوست با او رفتار سر بر و رفت منزلش به مرد ديدار براي

 ديـد  معـرض  در نشـيمن  اتاق بخاري سر روي هنوز مرد كه افتاد قديمي گلدان به چشمش دعوا

 ديگـر  كـه  شكست چنان و افكند زمين به را آن حركت يك با دهد مهلت كه آن بي و نهاد مي

 گذشت از پس و بگويد سخن او با اي كلمه نشد حاضر پس آن از مرد و نبود تعميرش به اميدي

 خـتمش  مراسم در بعداً و نرفت ديدارش به كشيد مي را ها نفس آخرين زن وقتي قرن، ربع يك

 مشـتاق  سـخت  كـه  دهنـد  پيغـام  او بـه  بـود  كرده مأمور را دوستاني زن كه حالي در نشد، حاضر

 اندازه چه تا شكست كه را آنچه بفهمد نتوانست هرگز بگوييد او به": گفت مرد. است ديدارش

 روي دعـوا  و بحـث  و جـر  بـه  نداد نتيجه وقتي و كردند اصرار دوستان ".داشت ارزش من براي

 تقصـيري  پـس  دارد مفهـومي  چه مرد براي ارزش بي شيء آن بود نفهميده او اگر آخر. آوردند

 كنـد؟  جبـران  و بخواهـد  عـذر  بـود  نكرده سعي بارها ها سال اين در مگر گذشته آن از. نداشت

 بود نرسيده آن وقت آيا. نداشت اي فايده ها بحث و جر اين بود مرگ حال در او كه حاال اصالً

 از را دوسـتي  عمـري  كـه  هـا  آن بگذارنـد؟  كنار را قديمي و كودكانه اختالف اين سرانجام كه

. نپـذيرفت  همچنـان  مـرد  و. كننـد  خـداحافظي  همـديگر  از توانسـتند  مي الاقل بودند داده دست

 خـواهي  نمـي  كـه  هست ديگري ي مسأله يا! شوي نمي حاضر كذايي گلدان آن خاطر به واقعاً"

 بهانـه  را مـرد  پمـال  ".گلـدان  خـاطر  به فقط. است گلدان خاطر به بله": داد جواب مرد "بگويي؟

 درونـي  و عجيـب  بـودن  شخصـي  از زمـان  آن در حتي چمچا كه حالي در يافت مي ظالم و گير

 ي دربـاره  توانـد  نمـي  كـس  هـيچ ": بود گفته پمال به. برد مي لذت موضوع ناپذير توضيح بودن

 ".كند قضاوت آن بيروني و ظاهري شكل و اندازه قراردادن مالك با دروني زخم

 چيـز  هـر ] Sunt lacrimae rerum: گفـت  مـي  بود آنجا سابق معلم صفيان حاجي اگر حتماً

 مايـه  كـه  را آنچـه  تا داشت كافي فرصت صلدين بعد روزهاي در و.[ باشد اشك مانند تواند مي

دام  تقريبـاً  ابتـدا . بيازمايد بود اشك ي مـي . خـورد  نمـي  تكـان  جـايش  از و بـود  كمينگـاه  در مـ 
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 مسـتحكم  و آرامبخش گذشته مثل را آن بود منتظر كند، عهد تجديد آن با فرصت سر خواست

 را تلويزيـون  هـاي  برنامه باز نيمه چشمان با. بود دنيا شدن زبر و زير از پيش كه همانطوري. بيابد

 پسـرك  مثـل  هـم  او آخـر  پريـد،  مي كانال آن به كانال اين از ناچاري روي از و كرد مي تماشا

 از. بـود  روز مـد  يـا  "دور راه از كنتـرل " دوسـتداران  قمـاش  از خيابـان  ي گوشـه  شكل، خوكي

 ويدئو كه مركب هيوالي اين ماهيت از كرد مي خيال دستكم يا آورد، مي در سر آن چگونگي

 دور راه از كنترل دستگاه اين و... آورد مي در سر افتد، مي كار به دكمه دادن فشار با و دارد نام

 مگـس  و زد مـي  زمـين  را ها وزنه سنگينترين بيستم قرن غلطان بام اين. بود كننده يكسان عجب

 هـاي  فـيلم  تـا  گرفتـه  تبليغـاتي  شـوهاي  از هـا  برنامـه  ي همه كه اين تا آورد مي كش را ها وزن

 يـا  واقعـي  ترسـناك  و مهـيج  يا بخش شادي ي برنامه يك و هزار و سؤالي چند شوهاي جنايي،

 كـه  شـهرونداني  پروكروست، تخيلي كشور اهالي كه حالي در -يافتند مي يكسان وزني تخيلي،

 مايـه  نيـز  خـود  مغـز  از بلكـه  مدني، نيروي از تنها نه بودند ناچار زيستند مي ببند و بگير دنياي در

 آمـد  مـي  جلو و عقب پشتيش كه خود صندلي در راحت توانست مي چمچا، يعني او، بگذارند،

 آن بـه  كانـال  ايـن  از تنبلي با كه حالي در. برسد دلش مراد به انگشت حركت يك با و بدهد لم

. شـود  مـي  پـر  غريـب  و عجيـب  قهرمانان از تلويزيون ي جعبه كه آمد نظرش به پريد، مي كانال

 در بودنـد  انسـان  نيمـه  موجـودات  يا نما انسان هاي آهني آدم كودكان، هاي برنامه قهرمانان مثالً

 داروهـاي  مخلـوق  كـه  بودند اي الخلقه ناقص هاي آدم از مملو بزرگساالن هاي برنامه كه حالي

 گويـان،  در بيمارسـتاني  ظاهراً. بودند جنگ يا و نوظهور هاي بيماري يعني آن، شُرَكاي يا مدرن

 بـا  موجـودي  ژنتيك امكان و. بود كرده حفظ داشت، فلس بدنش كه را دريايي انسان يك بدن

 جراحـي  عمـل  يك بعد. بود گرفته قرار بحث مورد جدي طور به انسان دست و سر و اسب بدن

 در ترديـد  بـا  جـامپي  جـايي  كـه  افتاد انگيزي نفرت شعر ياد به و كرد تماشا را جنسي آلت تغيير

 قبيـل  ايـن  از خوبي ي نمونه الكتريكي، بدن آواز آن، نام حتي و بود داده نشانش شاندار ي كافه

 هرچـه  -كنـد  مـي  كـار  درسـت  خودش بدن انگار اما: انديشيد تلخي به اينجا در -بود چرنديات
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... نـدارد  پكسته شكسته هاي تكه هم بدپيرش هاي كروموزم. كاشته خوب را پمال ي بچه هست

 مـي  نشـان  دوبـاره  كـه  افتـاد  هـا  مريخـي  شوي قديمي هاي برنامه از يكي در خودش به چشمش

 اثـري  هر پيش به تند فرهنگ در. (شد مي محسوب ها كالسيك از ديگر حاال اش برنامه. دادند

 صـبح  تـا  شـب  يك جريان اين گاهي و شود تبديل كالسيك به ماه شش از كمتر در بود ممكن

 آن ي باقيمانده در بزرگي سوراخ ايجاد كردن تماشا جعبه همه اين تأثير.) كشيد نمي طول بيشتر

 ايـن  بـا  افكارش از بخشي هرچند ناميدش، مي واقعيتش متوسط و معمولي كيفيت كه بود چيزي

 .خواند نمي حالت

 اُتـو  كـه  بـود  همـاني  تصادفاً كه( دادند مي نشان را جديد پيوند نوعي باغبانان دنياي ي برنامه در

 شـد  باعث توجهيش بي كه اين با و.) بود مغرور سخت آن به نسبت و برده كار به باغش در كُن

 افـرا،  تـوت،  درخـت  -بشنود بودند كرده تبديل يكي بر زدن پيوند با كه را درختي دو نام نتواند

. كـرد  تماشـايش  دقـت  با و نشست جايش سر صاف كه بود طوري پيوندي درخت وضع جادو؟

 اي گوشه در سخت و سفت كه تشكيالت و ساقه و ريشه با تركيبي درخت آن هم اين بفرماييد،

 جـايگزين  درخـت  ايـن  انديشيد: كرد مي را رشدش داشت و بود شده كاشته انگلستان خاك از

 يكـي  ايـن  بـا  كـه  دنيـايي  ديگـر،  دنيايي در دوردست باغي در پدرش كه است درختي استعاري

 بود قادر نيز او پس داشت، نمو و رشد توانايي درختي چنين اگر. بود بريده داشت، بسيار منافات

 تصـاوير  ي همـه  ميـان  در. بمانـد  زنـده  و بدوانـد  ريشـه  بچسـبد،  زنـدگي  ايـن  به سخت و سفت

ــار و موجــودات تراژيــك ــايي، آدم بيهــودگي -تركيبــي آث  جراحــي خوردگــان شكســت دري

 تنها اين -نبودند شباهت بي اسپرانتو زبان به كه مدرن هنري آثار از بسياري نامفهومي پالستيك،

 .كرد خاموش را دستگاه. كرد مي كفايت همين و بود امتيازش

 غيـره  و بـزي  هـاي  سم ها، شاخ از ديگر اما. نشست مي فرو جيرئيل به نسبت دشمنيش رفته رفته

 هـر  بلكـه  جبرئيـل،  تنهـا  نه ايام گذشت با واقع در. رفت مي كامل بهبود به رو ظاهراً. نبود خبري

 تضـاد  در روزمـره  زنـدگي  ابتـذال  بـا  كـه  وقايعي آن ي همه -بود گذشته صلدين بر اخيراً آنچه
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 و سـر  كـه  اين از پس نيز ها كابوس ترين سمج كه همانطور رسيدند، مي نظر به نامربوط -بودند

 و رفـت  بـه  شـروع  -نمايند مي ربط بي خورديد داغ چاي گيالس يك و داديد صفا را صورتتان

 رفـت  مـي  حسـابداراني  و وكـال  اي، حرفه مشاوران مالقات به. كرد منزل از خارج دنياي به آمد

 مزين دفاترِ آن ثبات ميان در كه هنگامي و. ناميد مي "ها چلفتي پا و دست" گذشته در پمال كه

 نشسـته  سـاخت  نمـي  پـذير  امكان را اي معجزه هيچ آشكارا كه تشكيالت و كتابخانه و چوب به

 و كـرد  گفتگـو  بـود  گذاشـته  سـر  پشـت  كـه  تضادي از ناشي شك و "بحران" از اختيار بي بود

 كـن  حكومت بريتانيا سرود خواندن حال در هرگز گويي كه داد توضيح چنان را شدنش ناپديد

 زمـين  بـه  آسـمان   از و خوانـد  مـي  را ٤٢٠ آقاي فيلم آواز نخراشيده صدايي با كه جبرئيل همراه

 بـود  تـوأم  اي معقوالنـه  ظرافت با كه قديمش زندگي به كوشيد مي آگاهانه. است نكرده سقوط

 و شـايد  كـه  چندان را هنر تأثير كه اين با و رفت مي تئاتر و هنري هاي گالري به مدام بازگردد،

 بـه  كامـل  حـظ  حتمـاً  گفـت  مـي  خود با مصّرانه رسيد، نمي نظر مورد تعالي به و يافت نمي بايد

 .دارد نياز زمان به و است گذرانده را بدي ي تجربه باشد هرچه گردد، مي باز زودي

 و دور آشـناي  اشـياي  و بـود  نشسـته  قيمتش گران راحتي صندلي روي كه همينطور كمينگاه در

. بورزد نفرت طوالني مدتي بتواند كه نبود آدمي چون گفت مي تهنيت خود به پاييد مي را برش

 بـاقي  خـود  از شبحي يا سايه تحول، وجود با عشق كه چرا بود، نفرت از دوامتر با عشق هم شايد

 شـايد . كنـد  مي احساس محبت نوعي تنها فقط پمال به نسبت حاال بود مطمئن مثالً. گذاشت مي

 بـه  اگـر  كـه  اثـر  يك تنها بود، حساس روحي شفاف بلور روي بر انگشت اثر چون چيزي نفرت

 وجـود  بـرايش  ديگـر  اصـالً . بـود  بخشـيده  را او! بـه  جبرئيل،. رفت مي بين از ماند مي خود حال

 .آزادي به رسيدن يعني دشمني، بردن ميان از. شد حاال. نداشت

 انتظـار  حـد  از بيش بازگشتش از پس كاغذبازي اما. يافت مي شدت رفته رفته صلدين خوشبيني

 پمـال  از ناچـار  و كنـد  برداشـت  پـول  بانكيش حساب از توانست نمي هنوز. بود انجاميده طول به
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 كـارگزارش،  سلرز، چارلي. شد نمي پيدا سادگي اين به هم كار گذشته آن از. گرفت مي قرض

رده  از. كننـد  مـي  عجيبي رفتار ها مشتري": كه بود داده توضيح تلفن پاي رفتـه  در گـور  از ي مـ 

 كه چارلي ".باشد خورده چيزي قبري، به دستشان انگار. شود مي چِندششان و كنند مي صحبت

 طـوري  بـود،  شهرسـتاني  جوان دخترهاي مثل رفتارش هنوز سن، سال اي خُرده و پنجاه وجود با

 بهتـر ": كـه  بـود  ايـن  پيشنهادش. كند مي درك او از بيش را "ها مشتري" انگار كه كرد وانمود

 .چارلي مرسي ".نيستي كه دراكوال باشد هرچه. آيند مي سراغت خودشان. كني صبر است

 گذشـته  بـه  خانمانسـوز،  جـويي  انتقـام  آن آرزوي و جبرئيل به نسبت آميزش وسواس نفرت: بله

 بـراي  اكنـون  كـه  شـوقي  و شـور  با كه گرفت برمي در را واقعيت از اي گوشه و شد مي مربوط

 هـم  تلويزيـون  مخـربِ  و آشـوبگر  تصاوير حتي. خواند نمي داشت معمولي زندگي به بازگشت

. بود جبرئيل و خودش هيوالوار نماي داند مي خود از آنچه. بكشانند بيراهه به را او توانستند نمي

 از بـدتر  موجـودات  كـه  دنيايي اين در هم آن كرد؟ شبيه هيوال به را دو آن شود مي چطور آخر

 مي كُشي آدم دستور خوردن آب مثل كه ديكتاتورهايي -بودند نشسته سرجايشان محكم هيوال

 اينجا در. (دريدند مي را ها بزرگ مادر شكم و كردند مي تجاوز ها بچه به كه هايي آدم دادند،

 پلـيس  تميـز  كارهايي آن از] Uhuru Simba[ سيمبا اوهورو دستگيري كه كرد تصديق ناچار

 اين از يكي دست به اي بچه كشتن خبرِ تا بيندازيد ها روزنامه از يكي به نگاهي بود كافي.) بوده

 بـود  معتقـد  كرد، مي مخالفت هميشه مثل پمال البته. بگيرد را چشمتان باز همجنس هاي ايرلندي

 هـا  آن بـه  نسـبت  كـه  بلـه،  چـي؟  -كـه  اسـت  خاطر اين به جنايتكاران قبيل اين ناميدن هيوال كه

 شمار به دوران ديدگان آسيب را ها آن بايد نوعدوستي حكم به كه حالي در كنيم، مي قضاوت

 دل هـا  قربـاني  بـراي  كـه  اسـت  ايـن  نوعدوستي حكم برعكس، بود داده جواب صلدين. آوريم

 هايت حرف. كرد بحث شود نمي تو با اصالً": بود گفته سخنش ترين اَشرافي با پمال و بسوزانيم

 ".است گران مفت
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 و فرشتگان. عشق مرگ، سكس، قدرت، پول، بلكه نما، انسان ديوهاي تنها نه ديگر، هيوالهاي و

 خوانده اش ترانه در معروف هاي خواننده از يكي بود؟ نيازمندشان كسي چه ديگه چرا؟ شياطين

 مـي  طلبـيش  تعادل حس آن با چمچا و "چرا؟ شيطان ديگر است، شيطان خود انسان وقتي": بود

 نظـر  در كـه  اي نكته صورت هر در. هست نيز فرشته انسان آخر، چرا، فرشته و: بيافزايد خواست

 .نداريم نيازي شيطاني تفصيالت و شرح به كه است طوري زمانه و دوره كه بود اين داشت

* 

 را چيزي نخواهيد من از بنابراين. ندارم را چمچا يارو، اين كردن روشن و زدن حرف خيال اصالً

 هـم  خلقت قوانين آمده، سر به است ها مدت الهام و مكاشفه زمان گذشته، آن از. بدهم توضيح

 تا بگذاري خودش حال به بعد و بيافريني بايد كه چنان را هرچيز است كافي: ندارند چرا و چون

دام  باشد قرار اگر. بشود جور و جفت امور ديگر با و بكند را كارش و اشـاره  و كنـي  دخالـت  مـ 

 اي فايـده  ديگـر  كـه  بـدهي  سـامان  و سر دعواها به و كني، وضع جديد هاي قانون يا بزني كنايه

 تصور. ندارم هم دادن وا خيال و ام داشته نگه را خودم خوب لحظه اين تا كه بگويم بايد. ندارد

 روي كـه  بـار  يـك  جـز  بـه . ام گرفتـه  را خودم جلوي بارها. كنم مداخله نخواسته دلم كه نكنيد

 بدانـد  خواسـت  مـي . كـردم  صـحبت  شـهير  ي ستاره جبرئيل، با و نشستم كُن لويا اله تختخواب

 بـه  را موضـوع  كه دارد دليلي چه حاال پس. نكردم روشنش من اما بود، وان چاي ني يا اوپارواال

 كنم؟ حالي گنگ و گيج چمچاي اين

 .برد مي خوابش دارد بيچاره اين. بروم بايد ديگر خُب

* 

 چرا. نمود مي مشكلتر بود نگرفته جان چندان هنوز كه اش يافته باز خوشبيني از حفاظت ها شب

 زن دو اكنون عالوه به. كرد انكار سادگي به را ها سم و ها شاخ دنياي توان نمي شب هنگام كه
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 اولي بله، -نبود آساني كار آن پذيرفتن هرچند -اولي. بودند كرده اشغال را رؤياهايش جهان نيز

 مـي  قـوا  تمـام  بـا  اينـك  كـه  واري كابوس دوران آن در كه بود شاندار ي كافه نماي بچه دخترِ

 مـرده  كشته كه همان. بود رسيده دادش به تمام وفاداري با بپوشاند، مبتذل هاي گفته زير كوشيد

 .كنم مي عرض را صفيان ميشال. بود جانسون حنيف ي معشوقه و رزمي هنرهاي ي

 كـرد  مـي  تصـور  هنـوز  حتماً و بود مانده برجاي قلبش در جدايي ي دشنه با بمبي در كه -دومي

 .نبود وكيل زيني جز كسي -است مرده او كه

* 

 اشـغال  و انسـان  شـكل  بـه  چمچـا  بازگشت خبر شنيدن از پس جاش، جامپي عصبي حالت ديدن

. آورد خشم به سخت را پمال كه بود ترسناك چنان هيل، ناتينگ ي محله ي خانه باالي ي طبقه

 همـه  ايـن  بـا  -بگـذارد  مسـكوت  اند نرفته رختخواب به تا را موضوع بود گرفته تصميم شب آن

 بـرده  دهـان  به را شستش كه حالي در مادرزاد لخت و پريد جا از ذرع سه خبر، شنيدن با جامپي

 .ايستاد اتاق روشن آبي ي قاليچه روي بود

 و داد تكـان  شـدت  بـه  را سـرش  او امـا  ".نيـار  در بـازي  ديوانه. اينجا برگرد زود": كرد امر پمال

 چطـور  مـن  پـس  است، خانه توي اينجا او اگر آخر": بگويد لكنت با تا درآورد را شستش موقتاً

 پمـال  و گريخـت  اتـاق  از و كـرد  جمـع  را هـايش  لبـاس  تمـام  سرعت به وقت آن "؟...توانم مي

: زد فريـاد . بـود  افتـاده  پـايين  هـا  پلـه  از كـه  بود هايش كفش حتماً. شنيد را چيزي افتادن صداي

 ".بشكند گردنت تا بيفت. ترسو. بهتر"

 بـا  و آمـد  صـلدين  ديـدن  بـه  زد مـي  بـنفش  به كه اي چهره با زن، بعد، لحظه چند صورت هر به

 نـدهي  رضـايت  تـو  اگـر  گويـد  مي ديوانه. ايستاده خيابان توي بيرون جامپي": گفت تمام شتاب

 تـو ": پرسـيد  شـگفتزده  چمچـا . بـود  زده خمره به دمي شب هر مثل ".بيايد خانه به نيست حاضر
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 نمـك  زخمـش  بـه  تـا  زد مي را حرف اين عمداً پمال نظر به "تو؟ بيايد او خواهد مي دلت چي؟

 ".بله": داد جواب شدت با شده تحقير هاي آدم مثل شد مي رنگ به رنگ كه حالي در. بپاشد

 كه حالي در جامپي -رفت بيرون اش، خانه به ورود شب نخستين در چمچا صلدين كه بود چنين

 انگـار . آمدي خوش" گفت كند پنهان را ترسش تا داد مي دست تند و نداشت صورت به رنگ

 وقـت  آن. برود رختخواب به او با تا كرد تشويق را زنش معشوق و -".است خوب خوب حالت

 شـدن  دور از پـيش  توانسـت  نمـي  كـه  بـود  چنـان  جامپي خفت احساس. برگشت باال ي طبقه به

 .شود وارد خانه به چمچا

 مقـدس . اسـت  آقـا  يكپارچـه . مـردي  عجب": گفت گريان بود، نشسته پمال جلوي كه حالي در

 ".است

 تمـامش  زود": داد جـواب  تمـام  شدت با بود داده دست از را اعصابش كنترل كه حالي در پمال

 ".اندازم مي جانت به را سگ آن والّا كن،

* 

 يافـت  مـي  تهديـدآميز  را آن و كـرد،  مـي  پـرت  را حواسـش  همچنـان  چمچا حضور كه جامپي

 غذا كه پمال براي. گرداند موافق و همراه خود با را او بود مترصد) داد مي نشان اينطور رفتارش(

 از كمـي  دسـت  پـز  و پخـت  در جـامپي  چـون  بود، خاطر آسوده جهت اين از پمال و( پخت مي

 داد نمـي  نشـان  رو او اگـر  و كـرد  مـي  دعـوت  نيـز  را چمچـا  تمام اصرار به.) نداشت سرآشپزها

 تحريك عملي و ادب خالف او، به اعتنايي بي گفت مي پمال به و برد مي باال اتاق به را سينيش

 مرد واقعاً او. بكنيم خواهد مي دلمان كاري هر اش خانه سقف زير داده اجازه ما به": است آميز

: گفـت  بـود،  رفتـارش  نـاظر  روزافزون خشمي با كه پمال ".است واجب احترامش. است بزرگي

 ".است احترام صرفاً منظور": داد پاسخ جامپي و ".باشي سنتي اينطور كردم نمي فكر"
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. داد مي دستش به را رسيده هاي نامه و روزنامه و برد مي چاي فنجان چمچا براي احترام نام به و

 دقيقـه  بيسـت  دسـتكم  بـار  هر و. كرد نمي فراموش را چمچا ديدار منزل به رسيدن از پس هرگز

 كـه  حـال  آن در. بمانـد  كمتري مدت تواند نمي ادب حكم به كرد مي احساس. ماند مي نزدش

 صـلدين  بـراي  گـاه  جامپي. نوشيد مي بوربون و كرد مي دراز را پاهايش پمال پايينتر ي طبقه در

 كوشـيد  پمـال  وقتـي  و آورد دسـت  به را دلش تا آورد مي هديه و نمايشي هاي ماسك يا كتاب

 تـوانيم  نمي ما": گفت خبر بي جا همه از هاي آدم مثل احمقانه، شدتي با كند، تحميل را نظرش

 مجبـوريم  بنـابراين  نه؟ مگر است، اينجا او باشد هرچه. است نامريي انگار كه كنيم رفتار جوري

 نمـي  پيشـنهاد  چـرا  اصالً": داد جواب تلخي به پمال ".آوريم حسابش به مان روزمره زندگي در

 فكر" گفت جدي لحني با جامپي و "بشود؟ شريك هم رختخوابمان در و پايين طبقه بيايد كني

 ".بپذيري كردم نمي

 شـمار  بـه  طبيعـي  امـري  باال ي طبقه در را چمچا وجود و بماند آسوده توانست نمي كه اين با اما

 بـا  را دوسـتي  و عشـق  كـه  حـاال . بـود  داده تغييـر  وجـودش  در را چيـزي  صلدين موافقت آورد،

 شـب  يـك . داشـت  خوشـي  احسـاس  و گرفت مي خو شدن پدر اين با بود، داده آشتي يكديگر

. بـود  سـاده  رؤيـايش : كـرد  جـاري  ديـدگانش  از را شـادي  اشـك  بعد روز صبح كه ديد خوابي

 پشـت  و دويـد  مـي  بودنـد  آورده هم به سر درختان طرفش دو كه خياباني در كه ديد را خودش

 مـي  خنده با و گردانَد برمي را سرش پسر سر آخر و بود داشته نگه را كوچكي پسر ي دوچرخه

 "هستي؟ راضي من از حاال": پرسد

* 

 جـرم  به ظاهراً -سيمبا اوهورو دكتر دستگيري به اعتراض منظور به كه جرياني در جامپي و پمال

 ي طبقـه  در نيـز  را موضـوع  ايـن  جامپي و داشتند شركت بود افتاده راه به -ها مادربزرگ كشتار

 و شـواهد  روي از پلـيس . اسـت  سـاختگي  جريـان  ي همـه " :بـود  گذاشته ميان در صلدين با باال

. اسـت  كامـل  بنـدي  سـرهم  يـك  داسـتاني  ي پرونـده  گويـد  مـي  حنيف. زده را اتهام اين قراين
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 اسـت  اين مسأله اما. زند مي داد دور از. بيندازند گيرش تا كنند سازي پرونده برايش اند خواسته

 بياورنـد  را افـرادي  هم شايد. كند مي طي را اوليه مراحل حتماً. بروند پيش توانند مي كجا تا كه

 انـدازه  چـه  تـا  كه دارد اين به بستگي. اند ديده ها پيرزن دريدن حال در را او بدهند شهادت كه

 مـي  انتقـاد  بـود  ها مدت اوهورو. است مهم برايشان قضيه من نظر به. باشد داشته اهميت برايشان

 آب بـه  گـدار  بـي  كـرد  نصـيحت  چمچا ".بود كرده بلند خيلي را صدايش هم ها تازگي و كرد

 زن بـا  يارو اين مگر": افزود آورد مي ياد به سيمبا از را صفيان ميشال نفرت كه حالي در و نزنند

 كـف  كـه  حـالي  در جـامپي  ".دارد هم سابقه كارها اين در گويا كند؟ نمي رفتار خشنونت به ها

 ايـن  از. اسـت  خصوصـيش  زنـدگي  بـه  مربـوط  اين": داد جواب گرفت مي باال را هايش دست

 را مؤنـث  شـهروندان  شـكم  مـدام  كه نيست معني آن به اما ندارد، تعريفي چندان وضعش لحاظ

 ايـن  مگر البته. است گناه بي كه بشود ثابت تا باشد ها فرشته مثل آدم ندارد لزومي. كند مي پاره

: افـزود  بـرود  بـود  شده بلند كه حالي در جامپي و نداد جوابي چمچا ".باشد پوست سياه آدم كه

 يـك  فـردا . است سياسي جريان يك بلكه نيست سيمبا شخصي وضع به مربوط اصالً مسأله اين"

 ميـل  اگـر  كـه  اسـت  ايـن  خواهشـم . بـرويم  است قرار پمال و من و اند گذاشته عمومي ي جلسه

 ".بيايي همراهمان است جالب برايت اگر يعني داري،

 و خـورد  مـي  هـم  بـه  دلـش  مـدام  تـازگي  "بيايـد؟  مـا  با كردي دعوتش": شد نمي باورش پمال

 كـرد،  نگاهش فلكزده حالتي به جامپي "نپرسيدي؟ هم مرا نظر حتي" بود، تنگ هم اش حوصله

 ".برود جلسات جور اين به كه نيست هايي آن از. ندارد عيبي": نداشت بگومگو حال پمال اما

 پـالتوي  با همراه را شيكي اي قهوه شلوار و كُت كه حالي در صلدين بعد روز صبح وجود اين با

 شـلوار  و ارتشي چرمي كت با پمال. ايستاد منتظر منزل هال در بود پوشيده ابريشمي يقه شتر پشم

 قـدر  ايـن  چـه  بـراي ": گفـت  ديدنش با بود گذاشته سرش را اش عمامه كه حالي در تنگ پاچه

 صـلدين  "رويـم؟  مي دواني اسب ي مسابقه به اي كرده خيال نكند اي؟ كرده درست را خودت
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 رفـت  در كوره از پمال كه ".اند كرده دعوتم جلسه به. جانم نه": داد جواب عادي نسبتا لحني با

 مـي  روزگـارت  بـه  چـه  آنجـا  نيسـت  معلوم ها لباس اين با. باش خودت مواظب": كرد اخطار و

 ".آورند

* 

 بـود  كـرده  انكار را وجودش ها مدت كه زيرزميني شهر آن سوي به جهان، آن به شد باعث چه

 تـرك  را راحـتش  كمينگـاه  كـرد  وادار را صـلدين  داشـتنش  وجود با تنها كه يا چه، -بازگردد؟

 و غريـب  جهـاني  بـه  ديگـر  بـار  تـا  بگـذارد  كنـار  را قبليش زندگي به بازگشت ي برنامه و گويد

 ".بيايم جلسه به دارم وقت ام كاراته كالس از قبل": بود گفته جاش جامپي نهد؟ پاي پرمخاطره

 را بهـار  هجـده  تـازه  و درآورده قـزح  و قـوس  رنگ به را موهايش كه همان بلندبااليش، شاگرد

 يكـي  دچار نيز جامپي نداشت خبر كه صلدين. كشيد مي انتظار جلسه در بود، گذاشته سر پشت

 .شود نزديك صفيان ميشال به تا بود گذاشته سر پشت را شهر از نيمي است، ها كشش همان از

* 

 مشـكوك  مردهاي از پر بود كرده مجسم را جايي پشتي اتاق. باشد كوچك جلسه داشت انتظار

 بـه  حـق  ي قيافه و كنند مي گره مشت حضار كرد مي فكر. آلود خشم هايي چهره با هايي زن و

 هـاي  آدم از ماالمـال  هـال  بريـك  دوسـتان  ي خانـه  بـزرگ  هـال  در جلسه اما. گيرند مي جانب

 كاركنـان  پـوش،  يونيفـورم  هـاي  اي مدرسه بچه تا گرفته چاق و پير هاي زن از. بود جورواجور

 و پوشـيده  لبـاس  مرتـب  كـه  پالسـي  خيابان چيني كوچك سوپرماركت كارمندان ها، رستوران

 از دور به آنان بر حاكم ي روحيه و سياه و سفيد از مخلوطي. بودند ايستاده ها لوت و الت كنار

 چاره و نگراني با همراه آرامشي از حاكي بود، كرده تصور كه اي مذهبي شبه و جمعي هيستري

 امـا  كرد، مخصوصي نگاه پالتويش به بود ايستاده نزديكش كه پوشي سياه جوان زن. بود جويانه

 سـنجاق  روي بـه  ".نداشـتم  منظوري ببخشيد،": گفت و خنديد شد خيره او به صلدين كه همين
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 اسـت  نـامي  پيـام،  منظور": گفت زن ".بشه آزاد بايد شير. سيمبا هورا": بود شده نوشته اش سينه

 هـاي  زبـان  از يـك  كـدام ": پرسـيد  صلدين "...افريقايي زبان به كرده، انتخاب خودش براي كه

 احتمـاالً  كـه  زن بـراي . چرخاند سخنران سوي به را سرش و انداخت باال شانه زن اما "افريقايي؟

 آمـده  دنيـا  به]Lewisham, Deptford, New Cross[ نيوكراسي يا دپفورد يا شم لوي در

 زمزمـه  گوشـش  زيـر  پمـال ... بدانـد  خواست نمي ديگري چيز و بود افريقايي افريقايي، زبان بود

 مـي  را فكـرش  هنـوز  ".كنـي  برتـري  احسـاس  مقابلش در كه كردي پيدا را يكي باألخره": كرد

 .خواند

 داشـت  قـرار  هـال  ته در كه سن طرف به را اي ساله خُرده و هفتاد اندام كوچك زن الغري مرد

 نـدارد  شـباهتي  امريكايي پوست سياه رهبران به اصالً يارو ديد كه همين چمچا و كرد راهنمايي

 روبرتــز والكــوت و اســت ســيمبا دكتــر كوچــك بــرادر شــد معلــوم بعــداً. كشــيد راحتــي نفــس

]Walcott Roberts [گفـت  جـامپي . بـود  مادرشـان  آنتوانت هم اندام كوچك زن. دارد نام :

 اثـر  در پمـال،  و ".آمـده  بيـرون  او شـكم  از چطـوري  سـيمبا  بزرگـي  به موجودي داند مي خدا"

 از بود كرده پيدا حال و گذشته ي حامله زنان ي همه به نسبت كه اي همبستگي ي تازه احساس

 در كـرد،  سـخن  آغـاز  رابرتـز  آنتوانـت  كـه  همـين  وجـود  ايـن  بـا . كشيد هم در ابرو خشم روي

 خواسـت  مـي : گرفت فرا ها شُش نيروي تنها را سالن سراسر كه بود نهفته قدرتي چنان صدايش

 معلـوم  لحـنش  از انديشـيد  چمچـا . بـود  خوبي سخنگوي و بگويد آن جريان و پسرش دادگاه از

 اداي پنـداري . زد مـي  حرف سي بي بي ي لهجه با را انگليسي. است اي كرده تحصيل زن است

 و وعظ بوي و بود نيز انجيلي بيانش ي نحوه اما بود، آموخته راديو جهاني سرويس از را كلمات

 از جايگـاه  كـه  بـود  ايسـتاده  طـوري  مجـرمين  جايگـاه  در پسـرم ": داد مـي  جهنم آتش و خطابه

 بـر  اي نهاده خود بر كه را اي قهرمانانه نام كه ببخش مرا پسرم، سيلوستر، -بود شده پر وجودش

 كه گفت مي سخن طوري جايگاه آن در ".سيلوستر بله، -است عادت تنها دليلش نياوردم، زبان
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 مـي  سـخن  چگونـه  بدانيـد  خـواهم  مـي . غـرد  مي امواج سوي آن از و است نوح حضرت انگار

 به مستقيم صحبت حين در و كرد مي ادا شمرده را كلمات معين لحني و بلند صداي با او. گفت

 نـه . بگويـد  پاسـخي  اش خيره نگاه به بود قادر دادستان نكنيد فكر. نگريست مي حريف چشمان

 اينجايگـاه  در رو ايـن  از اكنـون  مـن ":كرد اعالم پسرم. گفت چه او بدانيد خواهم مي و". جانم

 در رو ايـن  از. كـنم  ايفـا  را سركش سياه ي شرافتمندانه و قديمي نقش خواهم مي كه ام ايستاده

 سـروي  چـون  هـا  كوتوله آن ميان در او ".ام نكرده شكرگزاري و اطاعت كه دارم حضور اينجا

 مـي  كه هستيم اينجا دليل اين به ما. نكنيد اشتباه": گفت دادگاه آن در پسرم. بود ايستاده افراشته

 تغييـر  نيـز  را خـود  مـا  معتقـدم  كـه  كـنم  اضـافه  فوراً بگذاريد. كنيم دگرگون را اوضاع خواهيم

 را ها اقيانوس اگر چين و قبرس بنگالدش، پاكستان، هند، كاراييب، افريقا، اهالي ما. داد خواهيم

 بـراي  بهتـر  زنـدگي  و خـود  شـأن  در كاري جستجوي در پدرانمان و مادران اگر بوديم، نپيموده

 نـو  از همگـي  مـا . بـوديم  ديگـري  هـاي  آدم اكنـون  بودند، نكرده عبور ها آسمان از فرزندانشان

 خـواهيم  بنـا  نـو  از بـاال  تـا  پايين از را جامعه اين كه ماييم اين گويم مي من اما ".ايم شده ساخته

. پرورانيم مي را نوين هاي نهال باغبانان مانند و زداييم مي را فاسد ي كهنه هاي چوب بله،. كرد

 در سـيمبا،  اوهـورو  دكتـر  رابرترز، سيلوستر آنچه به خواهم مي شما از. است ما نوبت ديگر حاال

 بگيـريم  تصـميم  بعـديمان  اقـدام  ي دربـاره  خـواهيم  مـي  كه اينك و بينديشيد گفت دادگستري

 ".نكنيد فراموشش

 پيـران  ژسـت  بـا  كـه  حـالي  در حضـار  شعارهاي و زدن كف ميان در والكوت پسرش، كمك به

. بودنـد  جاذبه از عاري بعدي گفتارهاي. گفت ترك را سالن جنباند، مي سر سويشان به خرَدمند

 تا نباشد انداختن سوزن جاي دادگاه سالن بايد -كرد پيشنهاد چند سيمبا، وكيل جانسون، حنيف

 را انتظامـات  مسـؤولين،  خـود  ميـان  از بايـد  دارد، اهميـت  مـردم  بـراي  محاكمـه  بدانند مسؤولين

 مخـارج  آوري جمع صندوق بود الزم گذشته آن از. كنند وظيفه انجام نوبت به تا كنند، انتخاب

 داشـته  تجـاوز  قصـد  يـارو  كه اين از كسي": كرد زمزمه جامپي گوش زير چمچا. بيايد وجود به
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 توي اينجا كرده حمله بهشان كه هايي زن از بعضي": انداخت باال شانه جامپي ".زند نمي حرفي

 حـرف  ايـن  وقت حاال اما. صحنه كنار گوشه، آن كن، نگاه است، آنجا ميشال مثالً. هستند سالن

 جنسـي  خشونت ي قضيه. بماند خودمان بين بايد كه است اي مسأله سيمبا بازي ديوانه. نيست ها

 در صـلدين  بودنـد،  ديگـري  شـرايط  در اگر ".است مرد خود به مربوط و دارد شخصي ي جنبه

 قتـل  بـه  مـتهم  سـيمبا  كه حالي در كه كرد مي اعتراض ابتدا... زد مي حرف طومار يك جوابش

 -سـپرد  فراموشـي  دست به شود نمي ها سادگي اين به را آميزش خشونت اَعمال ي سابقه است،

 انگلـيس  متفاوت احوال و اوضاع در "مرد خود" مثل امريكايي هاي كالم تكيه پراندن عالوه به

 مـي  جـامپي  انگـار . نبـود  خوشـايند  وجـه  هـيچ  به نداشت تاريخي ي سابقه داري برده آن در كه

 بـا  نيـز  جلسـه  برگزاركنندگان. بگيرد قرض را ديگران پرخطر ي مبارزه شكوه و جالل خواست

 هـا،  سـخنراني  البـالي  در افريقـايي  يـا  امريكـايي  سـياهان  آزاديخواهي، مشهور آوازهاي پخش

 مسـابقه  و بودنـد  يكسـان  هـا  هـدف  ي همه پنداري. بودند گرفته پيش در را روال همان زيركانه

 زيـرا  نگفـت  را هـا  ايـن  از كدام هيچ اما -كرد بدل و عوض يكديگر با شد مي را مبارزاتي هاي

 به زندگي در بار نخستين براي. بود داده دست او به شديدي ضعف و افتاد گيج به سرش ناگهان

 .ديد مي نزديك از را مرگ اي كننده مبهوت نحو

 را نـو  چيزهـاي  نويسيد، مي سيمبا دكتر كه همانطور": رساند پايان به را گفتارش جانسون حنيف

 كـه  حنيـف . بـود  آشنا چمچا براي گفته اين ".فردي كار نه آورد خواهد اينجامعه به جمعي كار

 مرحله از گذار": داد ادامه چنين كرد، مي نَقل را كامو آلبر شعارهاي مشهورترين از يكي داشت

 -انگليسي زيباي زن يك وقت آن ".ناميد بايد شدن انسان را اخالقي عمل ي مرحله به سخن ي

 شعر خواندن به شروع داشت ناصافي غمگين صداي و بود شكل پيازي زيادي بينيش كه آسيايي

 ي دهـه  در كه امريكايي ي خواننده] Bob Dylan ديلن باب سوزد مي بيچاره مهاجر براي دلم

 اين همه از بدتر. مصنوعي و وارداتي هاي نمونه از ديگر يكي هم اين. كرد.[ رسيد شهرت به ٦٠
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 كـه  مهـاجر  رؤياهاي به هايي اشاره با هرچند. نداشت مهاجرين از خوشي دل سرا ترانه انگار كه

 مـي  را دشـمنيش  كنـد،  بنـا  خون با را شهرش است ناچار مهاجر كه اين و شكند مي شيشه چون

 تصـاويري  جـز  كـه  غيـره  و خـون  جـوي  از اش تـازه  تفسـير  و شـاعرانه  تـالش  با جامپي. پوشاند

 دوردست از پنداري را ها اين ي همه صلدين -.آمد مي خوشش آن از حتماً نبودند، نژادپرستانه

 در را صـفيان  ميشـال  جـاش  جـامپي  وقتـي : ايـن  افتاده؟ اتفاقي چه: انديشيد مي و كرد مي تجربه

 آتشـي  نگريسـت  سويش به كه همين چمچا صلدين داد، نشانش دوستان ي خانه سالن ي گوشه

 غـول  بـالِ  جفتـي  ي يخزده ي سايه لحظه همان در و كشيد شعله دختر پيشاني ميان از كه ديد را

 گـويي . ديـد  محـو  بيننـد،  مـي  تـا  دو كـه  هـايي  آدم مثل را صحنه وقت آن. كرد مشاهده را آسا

 آن در را دخانيـات  اسـتعمال  كـه  بـود  جلسـه  پرنـور  سـالن  يكي. نگريست مي دنيا دو به همزمان

 بـه  مـرگ،  ي الهـه  عزرائيـل،  كـه  جـايي  بـود،  اشـباح  دنيـاي  ديگري و بودند كرده اعالم ممنوع

 دنياهـا  از يكـي  در چمچـا . سـوخت  مـي  شـوم  آتشي از دختر پيشاني و شد مي ور حمله سويش

 بـا  ديگري در كه حالي در ".است اين معنيش. شد نخواهد من مرگ باعث دختر اين": انديشيد

 بـه  بنجـل  هـاي  سـنجاق  آن از كـه  بود هايي آدم از پر سالن. است ديوانگي فكر اين گفت خود

 سرِ دور نور: بود كرده پيدا طرفدار خيلي اواخر اين كه هايي همان. بودند كرده نصب شان سينه

 ايـن  از يكـي  هـم  ميشـال  احتماالً. بودند زده فسفري رنگ آن به كه شيطان هاي شاخ و قديسين

 مسـلط  او بـر  ديگـر  بار ديگرش خود اما -بود آويخته خودش به را فضا عصر ارزشِ بي تزيينات

 و اسـت  محدود دنيا چون. است محدود آدم امكانات. نزني دست او به است بهتر": گفت و شد

 .درباموم مومبا باموم. گرفت شدت قلبش تپش ناگهان و ".كران بي آرزوها

 مي آميز محبت نسبتا لحني با پمال و زد مي بادش نگراني با جامپي و بود بيرون كرد باز كه چشم

 بـه  بيـايي  مـن  با است بهتر": كرد اصرار جامپي ".تو نه بخورد بهم حالم بايد كه منم اين": گفت

 بدانـد  خواست مي پمال اما ".خانه رسانمت مي خودم بعد و كن استراحت و بنشين آنجا. كالس
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. بود سنگين سالن هواي. شد خوب حالم. روم مي جامپي همراه نه، نه" ندارد؟ احتياجي دكتر به

 ".همين. كردم حماقت. ام پوشيده زياد لباس

 داده تكيه سينمايي پوستر يك به اكنون چمچا. داشت قرار سينما يك دوستان ي خانه به چسبيده

 داده در تن ها نازي با همكاري به گمراهي در كه اي هنرپيشه داستان. دادند مي مفيستو فيلمِ. بود

 Klaus Maria[ برانــدور ماريــا كــالوس آلمــاني ي ســتاره كــه -هنرپيشــه پوســتر، در. بــود

Brandauer [و سـفيد  ي چهـره  با كرده آرايش فلس مفيستو چون -كرد مي بازي را او نقش 

 فاوسـت  از جملـه  چنـد  و بـود  كرده بلند آسمان سوي به را ها دست سياه، شنلِ در پوشيده بدني

 :خورد مي چشم به سرش باالي

 كيستي؟ بيگانه اي بگو پس -

 ام، ناشده ادراك نيروي آن از اي پاره من -

 .سازد مي ابراز را نيكي همواره و پويد مي بدي سوي به همواره كه

* 

 ي جلسـه  از زودتـر  هـم  او. (كنـد  نگـاه  ميشـال  به توانست نمي كرد مي هرچه ورزشي مركز در

: چسـباند  مي را خودش سخت دختره هرچند.) برساند كالس به را خود تا بود شده خارج سيمبا

 ي كلمـه  يـك  نبـود  قـادر  ".آمـدي  خـوش  پس نه؟ ببيني، مرا آمدي حتماً. اينجا برگشتي پس"

 بـه  را نوراني زيورهاي آن از يكي راستي": بپرسد مثالً كه اين به برسد چه بياورد زبان بر مؤدبانه

 بدن و بود ايستاده چسبان سياه شلوار آن با كالس ميان در كه اكنون چون "...است پيشاني وسط

 كه اين تا -بود نچسبيده پيشانيش به چيزي جنباند مي را پاهايش و داد مي تاب و پيچ را زيبايش

 .كشيد كنار را خودش خورده زخم غروري با و برآشفت رفتارش سردي از ميشال سرانجام
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 مـي  را كُـن  لويـا  الـه  دوشـيزه . نيامـده  مـان  سـتاره  يكي آن امروز": گفت استراحت وقت جامپي

 جبرئيـل  او. كـنم  معرفي هم به را تا دو شما خواستم مي. پيموده را اِورِست كوه كه همان. گويم

 هواپيمـا  سقوط هنگام تو همراه كه اي هنرپيشه همان. فرشته جبرئيل. همند با يعني. شناسد مي را

 ".كرد پيدا نجات

. هنـد  مثـل : شد مي كشيده سويش به جبرئيل. شوند مي نزديك هم به خود به خود چيزها هم باز

 مـي  پرتاب آسمان به را هيماليا كه شد مي ايجاد نيرويي چنان خوردند برمي يكديگر به وقتي اما

 .برانگيزاننده اي پديده چيز، هر از بيش و آمدن فايق مظهر مانع، يك چيست؟ كوه مگر -كرد

 "شده؟ خوب حالت برسانمت؟ نبود قرار مگر روي؟ مي كجا": گفت بلند بلند جامپي

 .بزنم قدم كمي خواهم مي. خوبم -

 مطمئني؟ اما. باشه -

 ...نشوي روبرو ميشال ي خصمانه نگاه با تا برو اينجا از زود. برو. مطمئن -

. شـو  دور زيرزمينـي،  دنيـاي  ايـن  از نابـاب،  هـاي  آدم اينجـاي  از زود. برو. بود خيابان توي حاال

. اسـت  موسـيقي  آالت فروشـگاه . مغـازه  ويتـرين  يـك  هـم  ايـن . نيسـت  گريزي راه انگار خدايا

 ويتـرين  پشـت  اينجـا  و. خـوش  نسـيم  چيسـت؟  اسمش: فروشد مي اوبوآ و ساكسيفون ترومپت،

 خودش بله. آيد مي زودي به مقرّب ملك جبرئيل كه شده نوشته رويش. ارزان چاپ با پوستري

 .شو دور اينجا از زود. برو. زمين روي بر رستگاري بازگشت. است

. آقـا  تو بفرماييد".) كند مي احترام ايجاد راننده در پوشيدنش لباس طرز. (بزن صدا را تاكسي... 

 از را زبـانش  نصف بوده ها گروگان بين كه دانشمندي گويد مي ".كند نمي ناراحتتان كه راديو

 كنـده  را باسـنش  گوشـت . اند كرده عملش آنجا در گويد مي. است امريكايي يك. داده دست
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 بيچاره اون خُب اما. باشه دهنش تو باسنش گوشت نداره خوش آدم. زبانش به اند چسبانده و اند

 .زنه مي هايي حرف يك. هست هم غريبي و عجيب آدم. نداشته ديگري راه

 مـي  شـيطان ": گفت مي ها فسيل آرشيو نواقص از راديو در باسنيش نيمه زبان با دامزدي يوجين

 نكـاتي  همـان  منظور ".دادند نجاتم امريكا جراحي فن و مهربان خداي ولي كند ساكتم خواست

. گسـترد  مـي  آن ي پايـه  بر را خود بساط و بند آفرينش، به معتقد و ديندار امريكايي اين كه بود

 مـي  مـردود  انتخاب در كه مياني مراحل موجودات فسيل پس دارد، حقيقت اصلح انتخاب اگر"

 هـا  فسـيل  چـرا  پـس  يافـت؟  تـوان  مي چگونه را تكامل اين هيوالوارِ فرزندان است؟ كجا شوند

 نُخالـه  همچين با كردن بحث": گفت تاكسي شوفر "نيست؟ خبري پا سه هاي اسب از و ساكتند

 ذهـن  از كوچكي بخش ".نداريم كاري چيزها جور اين و خدا با كه ما. رسد نمي جايي به هايي

 ندارد، شباهتي رفته شُسته و كامل بايگاني يك به ها فسيل آرشيو كه پاسخ اين. بود موافق چمچا

 دسـتخوش  طـرف  ايـن  بـه  دارويـن  زمان از تكامل ي نظريه گذشته، اين از. برد نمي جايي به راه

 امـر  بـادي  در كـه  آنطـور  عمـده  تغييـرات  كه بود اين سر بر بحث روزها اين. بود شده تحوالتي

 عمده هاي جهش با بلكه آمد، نمي پديد انواع در نقص از پر و تصادفي شكل به رفت مي تصور

 دوران ي انديشـه  بـا  همسـان  حيـات  تـاريخ . كـرد  مـي  دگرگون پايه از را نوع كه بود همراه اي

 متوسـط  ي طبقـه  ترقـي  بـه  و بـود  نشـده  سـاخته  تـاب  و پـرآب  و كُند هاي پيشرفت از ويكتوريا

 بـه  آن در طبيعـي،  هـاي  دگرگـوني  و بـود  بـار  خشونت و سخت بلكه -نداشت شباهتي انگليسي

 ببـريم  كـار  بـه  را قديمي بندي فرمول بخواهيم اگر: گشت مي پديدار يكجا و دراماتيك طرزي

 دامـزدي  گفتـار  و. رفـت  گوشم است، بس گفت شوفر. تكاملي تا بود انقالبي بيشتر بگوييم بايد

 .آمد جايش به Ave atque vale ديسكوي موسيقي و شد محو فضا در

 بازگشـت  درونـيش  دگرگوني و برده مي سر به ساختگي آرامشي در كه دريافت چمچا روز آن

 در يـا ( برابـرش  در تاريـك  و تـازه  جهـاني  افتـاد  مـي  زيـر  به آسمان از كه هنگامي. است ناپذير
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 بـه  و نيسـت  پـذير  امكـان  قديمي زندگي به بازگشت كه فهميد مي حاال و گشود دهان) درونش

 مـي  تقسـيم  قسمت دو به كه ديد مي خود برابر در را راهي گويي. ندارد بستگي كوشش و سعي

 تاكسـي  پشتي به بست، مي را چشمانش كه حالي در وقت آن. پيچيد مي راست و چپ بر و شد

 .برگزيد را چپ سمت راه و داد تكيه

 

٢ 

 

  

 

 در آنقـدر  و رسـيد  خـود  حـد  بـاالترين  به گرما موج كه هنگامي. شد مي گرمتر روز به روز هوا

 ي درجـه  بـه  مردمـانش  و جويبارهـا  هـا،  حـوض  تاريخي، بناهاي با شهر تمام كه ماند باقي آنجا

 مـي  مـي  گـراميش  همراه و بتوته بيلي آقاي داغ روزهاي آن در. شدند نزديك جوش خطرناك

 بـرده  سـر  بـه  نيويـورك  كيفـري  مقامـات  نزد ميهمان عنوان به را اي دوره تازگي به كه ماموليان

 و جديد رفقاي. دادند خود دوستان به را باشكوهي ميهماني ي مژده آزاديشان مناسبت به بودند،

 جاذبه با بيلي. بسپارند آشنايي قاضي به را اش پرونده بازي پارتي با بودند داده وعده همكارانش

 بازخريـد  براي را هايشان پول و بود كرده "گيري هدف" قبالً كه را ثروتمندي زنان ي همه اش

 امضـاي  بـا  تـا  بود كرده تشويق را) پرتر استرول خانم جمله از( بود كشيده باال شيطان از روحش

 خود خطاي از بتوته آقاي بودند نوشته مربوطه هاي خانم. كنند بخشش تقاضاي برايش طوماري

 طرز به كه بازرگانيش كار به تنها بعد به آن از است داده قول كه آنجا از و است شرمسار سخت

 ايجـاد  ماننـد  بيلـي  شغل اجتماعي فوايد گذشته آن از! (بپردازد بود آميز موفقيت انگيزي حيرت

 و مانـد  مـي  دور دادگـاه  نظر از نبايد كه بودند كرده گوشزد را غيره و بيكاران براي كار ثروت،

 شـود  مـداوا  كـامال  روانپزشك نزد است كرده تعهد و.) شد نمي گرفته نظر در رأي اعالم هنگام
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 از داليـل  ايـن  ي همـه  بـه  توجـه  بـا  بله، -بيايد فايق اش جنايتكارانه تمايالت بر هست طور هر تا

 هـدف  زيـرا ". كند معين برايش زندان از سبكتر كيفري بودند كرده استدعا شهري محترم قاضي

 مسـيحي  بخشـندگي  بـه  كـه  كيفري و است ناروا اعمال ي ادامه از فرد بازداشتن مجازات اين از

 بيلـي  تـأثير  تحـت  و فريفتـه  را مـي  مـي  دادگاه، ".كند مي تامين بهتر را هدف اين باشد نزديكتر

 اخراج و سنگيني غرامت پرداخت به محكوم نيز بيلي. كرد محكومش تعليقي كيفري با و دانسته

. كـرد  پيدا تخفيف پذيرفت را وكيل داليل قاضي كه اين از پس هم حكم اين اما. شد امريكا از

 و آبـرو  به مبادا نزنند پاسپورتش به اخراج مهر و شود خارج كشور از خود ميل به بيلي داد اجازه

 در لنـدن  در حكم صدور از بعد ساعت چهار و بيست مي مي و بيلي. بخورد لطمه تجارتش كار

 ي برنامـه  داشـتند . نوشـتند  مـي  فـانتزي  هـاي  دعوت كارت و بودند داده لم كراكفورد رستوران

 اس. اس كمـك  بـه  هـا  كـارت  ايـن  از يكـي . ريختنـد  مـي  را سـوزان  فصـل  آن ضـيافت  بهترين

 كمينگـاه  به ديرتر اندكي ديگر يكي و درآورد سر فرشته جبرئيل و كُن لويا اله منزل از سيسوديا

 بـود  زده تلفـن  پمال به مي مي. (بود داده سر در زيرِ از را آن شخصاً جامپي. رسيد چمچا صلدين

 از راسـتي ": بـود  پرسـيده  و كشـيده  پـيش  را اصـلي  موضـوع  فوراً عادت به بنا و كند دعوتش تا

 مـن  و مـن  بـه  انگليسـيش  خـوي  و خلـق  با پمال و "آمده؟ سرش باليي چه داري؟ خبر شوهرت

 بـا  و كشـيده  زبـانش  زيـر  از را قضـايا  ي همـه  سـاعت  نـيم  ظرف مي مي وجود اين با. بود افتاده

 خواهي مي را كسي هر. بيار را دوشان هر. نيست بد وضعت انگار": كه بود گرفته نتيجه پيروزي

 )".هاس مهموني اون از اين. بيار

 صـدابرداري  عظـيم  سـالن . بود سيسوديا ناپذير توضيح هاي پيروزي از ديگر يكي ضيافت، محل

 هـا  ميهمان و بودند، كرده كرايه نازلي بهاي به را] Shepperton[ شپرتن هاي شب استوديوي

. كننـد  تفـريح  حسـابي  بـود  ديكنـز  چـارلز  دوران لنـدن  بازسـازي  كه دكورهايي در توانستند مي

 بنتـام  جرمـي  آقـاي  كـه  را بـزرگ  ي نويسـنده  ايـن  رمـانِ  آخـرين  موزيكال اجراي پيش چندي
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]Jeremy Bentham[، رغـم  بـه  بـود،  درآورده نظـم  به موزيكال هاي نمايش مشهور ي نابغه 

 West[ اند وست هاي تماشاخانه و آورده دست به عظيمي موفقيت ها صحنه از بعضي بدهيبتي

End [برادوِِي و ]Broadway [بـه  را نامش كه نمايشنامه همين هم حاال. بود ساخته ماالمال را 

 اختصـاص  خـود  به سينمايي فيلم به شدن تبديل براي را هنگفتي ي بودجه بودند، داده تغيير رفقا

 ي جنبـه  ج گويند مي آر پي شركت هاي آدم": بود گفته جبرئيل به تلفن پاي سيسوديا. داد مي

 ".خورد مي دردشان به به تبليغاتيش

 .بود شوم عجيب و رسيد موعود شب باألخره

* 

 و انـد  رسـيده  نشـده  هيچـي  هنـوز  پمـال . جـي . ام اتومبيل هاي بال بر سوار جامپي و پمال! شپرتن

 ميهمانـان  آوردنِ كـارِ  به ميزبانان كه هايي اتوبوس از يكي با نبوده همراهيشان به مايل كه چمچا

 كـه  همـاني  -هسـت  آنجـا  در هـم  ديگري آدم اما و -آمده اند گمارده رانندگي از دلزده و تنبل

 ديـدن  از چمچـا  -زنـد  مـي  گشت دارد و شده سالن وارد. افتاد زمين به آسمان از صلدين همراه

 بلـه  -ديگـر  است سينمايي دكور -باشند كرده كوچك را لندن انگار -آيد مي شگفتي به دكور

 يكـديگر  بـه  يا داده تغيير را اماكن بعضي جاي كه اين از ميهمانان اما! است اند وست قلب انگار

 را آدم همچنـان  شـده  متولـد  نـو  از اينجـا  در كـه  شـهري  چون. نيستند ناراضي اند كرده نزديك

 و مـه  با رودخانه. خورد مي پيچ رودخانه كه استوديو از قسمتي در خصوص به. كند مي مبهوت

 ديگري و آهني يكي پل، دو زير از كه تميز ي رودخانه]. Gaffer Hexam[ گافرهكسم قايقِ

 هـايي  كنـاره . نهند مي آن سنگي هاي كناره بر را خود شاد هاي قدم ميهمانان. گذرد مي چوبي،

 .است بوده انداز طنين آن بر نيز شوم هاي قدم صداي كه

 يك بزرگ، هاي شركت هاي كاره همه سينما، هاي ستاره ها، مانكن دار، رسم و اسم هاي آدم

 هاي آدم دست اين از و نخور درد به سياستمدارانِ دربار، دوي ي درجه هاي شخصيت از دسته
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 ظاهرشـان  كـه  زنـاني  و مردان با و لولند مي هم در ساختگي هاي خيابان در ريزان عرق آبرو بي

: گويند مي سخن ندارند، شهر خود از كمي دست بودن جعلي در اما است، واقعي ميهمانان عين

 كـار  بـه  آينـده  فـيلم  بـازيگران  از برخـي  كنـار  روز هاي لباس در كه فيلمند لشگر سياهي ها اين

 برَد مي پي دم در. بيند مي آرام بي جمع آن ميان در را جبرئيل ورود، محض به چمچا. مشغولند

 بـه  راحتـي  ايـن  بـه  توانسـته  لحظه آن تا و -است بوده مالقات همين آمدن، از اصليش هدف كه

 .ندهد بروز هم خودش

 لويـا  اله هم يكي آن البد و! جبرئيل است، خودش ايستاده لندن سنگي پلِ روي آنجا كه آن بله،

 لويـا  الـه  خـانوادگي  نـام  حال عين در قيف، معني به Cone ي واژه. ]است يخَش قيف ي ملكه

 درجـه  چنـد  گاه. است هپروت عالم تو انگار گرفته، خودش به اي قيافه چه. كن نگاهش.[ است

 اش مـرده  و كشـته  همـه  -كنـد  مـي  همراهيش شيدا و واله دختره و شود مي متمايل چپ سمت

 راست به سيسوديا ايستاده، چپ به بتوته: است جمع اين هاي آدم مهمترين ميان جايش و هستند

 از زور بـه  چمچـا ! سرشناسـند  دنيـا  سرِ آن تا سر اين از كه هستند هايي چهره برشان دورو و اَلي

 تصـميمش . گذرد مي شود، مي انبوهتر دم به دم پل به شدنش نزديك با همراه كه جمعيت ميان

 سـنج  ضـربات  بـا  پرسروصدايي موسيقي كه هنگامي و -!برسد جبرئيل به بايد. جبرئيل: گرفته را

 چـون  جماعـت  -نوازد مي را بنتام آقاي شوهاي پسند مردم هاي آهنگ از يكي -شود مي آغاز

 داده دسـت  از را تعـادلش  كه چمچا و شود مي باز ميان از اسرائيل فرزندان برابر در سرخ درياي

 سـاختمان  يـك  دكـور  به افتاده شماره به نَفَسش فشار فرط از كه حالي در شده، كشيده عقب به

 وضع آن از يافتن نجات براي و. فروش پرت و خرت يك -چيست؟? كه خورد مي چوبي نيمه

 و كپـي  هـاي  كـاله  بـا  پسـتان  بـزرگ  زنـان  از كثيـري  گروه حال همان در. برد مي پناه درون به

 و شـاد  داشـتند،  كـافي  ي انـدازه  به سر به بخاري لوله كاله مرد همراهانِ كه توردوزي بلوزهاي

 :خوانند مي آواز بلند صداي با و اند شده سرازير رودخانه كنار از خندان
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 است؟ آدمي جور چه ما مشترك دوست

 چيست؟ منظورش اصالً

 است؟ اعتمادي قابل آدمِ آيا

 ...و... و... و

 داديـم  مـي  نمايش "س" تئاتر در وقتي اما است، عجيب": گويد مي سرش پشت از زني صداي

 مـوج  فضـا  در چيزي انگار. بود سابقه بي كلي به من براي كه بودند شهوتزده قدري به بازيگران

 ".كنند فراموش را هايشان ترانه از هايي قسمت شد مي باعث كه زد مي

 عـرق  گرما از است، زيبا رفته رويهم. چله و چاق و كوتاه نسبتا و است جوان. كند مي براندازش

 شـب  همان چنگالِ در است معلوم و زند مي سرخي به خوارگي مي فرط از اش چهره ريزد، مي

 بـرق  چمچـا  امـا  نيسـت،  پرنـور  چنـدان  "اتاق". است اسير زند مي را حرفش كه آلودي شهوت

 كـه  هـا  خواننـده  ايـن . داريم وقت حاالها حاال": دهد مي ادامه خونسردي با. بيند مي را نگاهش

 كه حالي در وقت آن و ".رسد مي] Podsnaps[ پادسنپس آقاي تنهاي آواز نوبت كردند تمام

 مـي  بنا اندازد، مي غبغب به بادي بيمه مأمورينِ از تقليد به آميزي اغراق نحو به و تمام استادي با

 :پادسنپس شعرهاي خواندن به كند

 است وسيع ما زبان"

 مشكل فراگيريش و

 است ممتاز ما ملّت

 ".خطر از وارسته و شاد
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.[ مـن  زيبـاي  بـانوي  موزيكالِ فيلم بازيگر Rex Harrison]  هريسون ركس سبك به وقت آن

 مي چگونه را لندن": گويد مي ناشناس خارجي يك به خطاب و كند مي توأم گفتگو با را ترانه

 ،".اسـت  قيد خيلي. ثروتمند خيلي گفت بايد ما زبان به" ،".است ثاروتمند خايلي" -"آقا؟ بينيد

 مـي  جهاني كالنشهرِ اين در را انگليس اساسي قانون اجراي بر داير شواهدي آيا آقا، جناب اما"

 از اي مجموعه داراي انگليس مردمان كه بگويم بايد" -".را عزيز لندن. گويم مي را لندن بينيد؟

. آرامنـد  و مسؤول فروتن، مستقل، مردماني ها آن. شود مي يافت ملّتي كمتر در كه خصوصياتند

 ".بله

 چمچـا  و كنـد  مي باز را بلوزش هاي دكمه شده نزديك چمچا به خواندن حال در موجود آن و

 بيرون را انگيزش شهوت پستان زن. است شده ميخكوب درجا مار يك مجذوب خوكپايي چون

 رود و كشيده رويش قرمز ماژيك با را لندن ي نقشه. كند مي اشاره آن به انگشت با و آورد مي

 كالنشـهر . داده مـي  انجام را شهرونديش ي وظيفه انگار. است زده رنگ آبي ماژيك با را تايمز

 بـه  كشـد،  مـي  نعـره  دل تـه  از ديكنـز  قهرمانـان  مانند كه حالي در چمچا اما خواند، مي فرا را او

 .رسد مي جنونزده خيابان به و شود مي خارج فروش پرت و خرت ي مغازه از زحمت

 جبرئيـل  وقـت  آن. خـورد  مـي  گـره  هم در نگاهشان. نگرد مي او به مستقيماً لندن پل از جبرئيل

 .دهد مي تكان و كند مي بلند را دستش ناگهان

* 

 مـي  كـه  چـون  تـراژدي،  يـك  پـژواك  كم دست يا -بود تراژدي يك گذشت پس آن از آنچه

 اين در آور خنده نمايش. است دور به مدرن دنياي مردان و زنان دسترس از واقعيش نوع گويند

 بـود،  شـاهان  و قهرمانـان  كـار  گذشـته  در كه را آنچه ها دلقك آن در كه تكرار و پستي دوران

 دور هـاي  گذشـته  بزرگي همان به كنوني پرسش. كرد توان مي چه ديگر، خُب. كنند مي تقليد
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 تنهـايي  بـه  چگونـه  و كنـد  مي رشد چرا شود، مي زاده چگونه چيست، بدي سرشت. مانده باقي

 Iago]  اياگو معماي پاسخ بگويم است بهتر يا. گيرد مي اختيار در را آن گوناگون ابعاد و روح

 چيست؟.[ شكسپير ويليام اثر اتللو تراژدي ديوصفت قهرمان

 او اعمـال  و انـد  شده اياگو شخصيت منكوب برخي تئاتري، و ادبي متون نام به مفسدين ميان در

. واقعيـت  اسـت  ايـن  زايـد،  مي شر و است بدي بدي. اند داده نسبت "انگيزه بدون رذالت" به را

 الي و نيست ونيزي چمچا هرچند هم اينجا در. است مار تعريف تنها خود خودي به كه سم چون

 تـا  امـا  رسـد،  نمـي  مراكشـي  اتللـوي  پـاي  به لحاظ هيچ از هم فرشته و ندارد دزدمونا به شباهتي

 حـاال  و. اسـت  پـذير  توضـيح  شكل همين به رفتارشان و اعمال دهد، مي قد من عقل كه آنجايي

 روشن سايه صحنه رود مي كنار كه پرده و شود مي نزديك چمچا دهد، مي تكان دست جبرئيل

 .است

* 

 دختـر  اسـت  او با نزديكي به مايل كه كسي تنها. شده كشيده انزوا به چطور ما صلدين ببينيم اول

 و بـزم  ميـان  از هست طور هر. كشيده جغرافيا ي نقشه پستانش روي كه است اي مشتي ي غريبه

 كـه  حـالي  در -.)نيست چنين اما( دوستند هم با همه ظاهراً كه جماعتي. كند مي باز راه جماعت

 درسـت  انـد  گرفته ستايشگران و مداحان را برش و دور كه حالي در جبرئيل لندن پل روي آنجا

 .ايستاده بزم مركز در

 

  

 

 قالـب  در انگلـيس  بـه  كـه  چمچـايي  -كنـيم  بررسـي  چمچا روي بر را وضع اين تأثير بياييد دوما

 را يخـي  و پريـده  رنـگ  طاليي، مو كُنِ لويا اله حاال ورزيد، مي عشق داده دست از كه همسري
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 سـر  را آن و قاپد مي پيشخدمت سيني روي از شراب گيالس يك درجا. بيند مي فرشته كنار در

 داده دسـت  از كه را آنچه هر دوردست لوياي آله در پنداري. دارد برمي ديگر يكي و كشد مي

 .بيند مي

 خـائن  يـك  االن همـين  بلـه . است ها شكست ي همه ي نماينده هم ديگر جهات از جبرئيل البته

 بيشـتر  سـال  پنجـاه  كـه  حالي در و دهد مي نشان بره را خودش كه آن. ايستاده دستش بغل ديگر

 چمچـا  ترسـناك  كـارگزار  سـلرز  چـارلي . آيـد  مي ابرو و چشم ساله هجده دخترهاي مثل دارد

 دراكـوالي  بـه  را فرشـته  حتمـاً  گويد مي دلش توي ما مزاج آتشين تماشاگر لحظه اين در. است

 نشـاني  و نام بي آن ته در و زند مي قاپ ديگري ليوان و چارلي؟ هان كني، نمي تشبيه خونخوار

 بـدتر ": انديشـد  مي تلخي به. را وضع اين عظيمِ عدالتي بي و رقيب شهرت و بيند مي را خودش

 ايـن ! دانـد  نمـي  را افتـاده  پـايش  بـه  كه شهري اين قدر لندن، فاتح جبرئيل، كه است اين همه از

 هـا  انگليسـي  اين سپونو راستي واليت، خودمان، لندن: كند مي مسخره را اينجا هميشه حرامزاده

 و كنـد  مي باز راه جمعيت ميان از سنگدلي با چمچا "!قسم خودت به -مانند مي مرده ماهي مثل

 سرزنش. بيند مي فرشته ي چهره بر را تمسخرآلود لبخند آن هم اكنون انگار. رود مي سويش به

 نه داند مي استهزا اليق را انگليسي چيزهاي ي همه كه را] Podsnap[ پادسنپ -ضد آدم يك

 آن از را كالنشـهر  كـه  بود اين هدفش كه صلدين، او، كه است ظالمانه چقدر خدا، اي. ستايش

 خود درآمدن زانو به بود، كرده مجاهدت مذهبي جنگاوران چون هدف آن براي و گردانَد خود

 جـاي  بـه  خواسته مي خدا از چمچا حقيقت در -ببيند كرد مي تحقير را آن كه رقيبي برابر در را

 .نبود قايل داشت كه آنچه براي ارزشي كوچكترين جبرئيل كه حالي در باشد فرشته

 است؟ ناپذير بخشش چيزي چه

 چهـره  بـار  نخستين براي دايموند رزا ي خانه هال در آميزشان خشونت جدايي از پس كه چمچا

 نگـاه  همـان  آوري شگفتي روشني به و شود مي تهي نگاه آن غرابت متوجه بيند مي را فرشته ي
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 خورد نمي جنب و بود ايستاده ها پله روي جبرئيل وقتي. آورد مي ياد به دورتر زماني در را تهي

 نفرت. بردندش مي شب دل در كشان كشان و بود شده اسير درآورده، شاخ چمچا كه حالي در

 كسـي . سوزد مي خشم از سراپا كند مي احساس كه است قوي چنان و گيرد مي فرا را وجودش

 چـه  كـه  ايـن  گفتن با را او جرم و بياوري برهان و دليل نيست الزم": زند مي فرياد وجودش در

 زخـم  شدت. نيست پذير بخشش ديگر بگذرد حد از آنچه. كني سبك آمد برمي دستش از كار

 ".داد تشخيص بيروني هاي بريدگي ي اندازه از توان نمي را دروني هاي

رم  كه است اين نيويـورك  در مـي  مـي  و بيلـي  از چمچـا  وجـدان  دادگـاه  در فرشـته  جبرئيـل  جـ 

 هـم  كمـي  بياييد اما -نيست بخشش قابل جبرئيل گناه. طلبد مي را ابدي عقوبتي و است سنگينتر

 سـكوت  فقـط  گنـاهش  آيا -بينديشيم جبران قابل غير و ابدي گناه اين حقيقي سرشت ي درباره

 ظـاهر  پلـه  روي سـكوت  و شـده  پيـدا  عميقتر رنجشي كه آن يا است، رزا ي خانه هاي پله روي

 مگـر  يكديگرنـد؟  مخالف هاي قطب حال عين در و توأمان دو آن كه آن نه مگر -است؟ قضيه

 در بشـود،  فرنگي خواهد مي و كند مي تحسين را خارج يكي -نيست؟ ديگري ي سايه يك هر

 كـه  اسـت  بـدبختي  آدم يكي. دارد را چيز همه تغيير قصد تحقيرآميز نگاهي با ديگري كه حالي

 در قسـر  هميشـه  كـه  است مردي ديگري شود، مي مجازات اش شده مرتكب گناهان براي مدام

 آدم پنداري نمايد، مي آرام و ساكت زيادي چمچا شايد -بينندش مي آسا فرشته همه و رود مي

 لـجِ  همـين  و كند مي اشغال را بزرگي بس فضاي ترديدي هيچ بي عامي جبرئيل اما نيست، زنده

 در طبيعـي  ي انـدازه  به كه بچيند طوري را فرشته نوك خواهد مي دلش: آورد مي در را چمچا

 .نكند باد اينقدر ديگر و بيايد

 است؟ ناپذير بخشش چيزي چه

 بـا  جبرئيـل : بيـاورد  در سـر  چيزت همه از تا بشوي عريان و لخت مشكوكي آدم برابر در كه اين

 تـرين  پنهـاني  كـه  حـاالتي  در -دسـتگيري  سـقوط،  هواپيماربـايي،  -شـرايط  بـدترين  در صلدين

 .شد روبرو گشت هويدا روحش زواياي
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. نَفسـند  از متفـاوتي  كـامال  اقسـام  دو آن گفـت  بتوان شايد -شويم مي نزديك داريم -پس خُب

 ثنـا  و تـازه  آغـاز  نـوين،  تولـد  شـعارهاي  و درآوردن، بازي سينمايي، نام رغم علي جبرئيل شايد

. بمانـد  بـاقي  آن از ناشـي  و قديمش خود به متصل يعني -باشد گذشته ي ادامه است مايل بخش

 واقع در و را سقوط از بعد دگرگوني نه بود، كرده انتخاب را مهلك بيماري آن نه او باشد هرچه

 در و يابـد  مـي  خـود  در خواب هنگام كه است متفاوتي حاالت ترساندش مي همه از بيش آنچه

 بنـابراين . باشـد  خواهـد  نمـي  هـيچ  كه كند مي تبديلش واري فرشته جبرئيل به شگفتزده بيداري

 اسـت  موجودي چمچا صلدين اما و... بخوانيمش "واقعي" توانيم مي كه مانده باقي طوري هنوز

 برابـر  در شـورِش  كه رو اين از. ساخته نو از را خودش او. برگزيده خودش را هايش انفصال كه

 ايـن  كـه  بگـويم  بايـد  برويم جلوتر كه هم باز. خوانيم مي كاذب را او كرده "انتخاب" را تاريخ

 واقعيـت  -گـويم  مـي  را ابدي -آورده وجود به او در را عميقتري كذب شخصيت، بودن كاذب

 منطق همين اگر كه حالي در بود؟ اين شد باز رويش به سقوطش هنگام كه دري پس. است اين

 در بماند، باقي بود كه همانطوري تغييرات ي همه رغم به خواهد مي كه جبرئيل بدهيم، ادامه را

 .شود مي محسوب "خوب" ما نظر

 گونـه  ايـن  كـه  چـرا . دارد شباهت بيشتر عمدي اي سفسطه به تفسيرها و تعبير گونه اين انگار اما

 "پـاك " و يكدسـت  را فـرد  هـر  شخصيت كه است دشوار نظري مبناي بر لزوماً ها تمايزگذاري

 ثقيلتـري  چيـز  بياييـد  حـاال . نيسـت  گويـا  ابـداً  و اصـالً  كه نظر اين! عجب. ناهمگون نه داند، مي

 در -نباشـد  وجودمـان  عمق از دور به كنيم مي تصور كه هم آنقدرها بدي شايد كه اين: بگوييم

 بلـه، . نيسـت  مـا  سرشـت  بـا  مخـالف  بدي يعني. داريم گَردش آن سوي به طبيعي طور به ما واقع

 آسـاني  و. بـود  آسـان  بـرايش  آن انجـام  كه بست كمر فرشته نابودي به رو اين از چمچا صلدين

 مـي  اضافه خاتمه در و( آفريند مي را آن سوي به كشش كه است "بدي" راه به افتادن و نظرش

 .)است ناپذير امكان بازگشت كه كنيم
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 خانـه  در او ضيافت دليلش": بقبوالند را تري ساده توضيح دارد اصرار چمچا صلدين حال اين با

 ".بس و همين. ماند ساكت آنجا در كه اين. است دايموند رزا ي

 سـفيد  و سرخ راه راه كيوسك از] Mr. Punch[ پانچ آقاي. گذارد مي پا ساختگي لندن پل بر

 جمـالت  ايـن  حـال  بـي  صدايي با جبرئيل و ".شد درست حاال": كند مي خطابش بلند صداي با

 ساالد اينجا بيا. گنده و مر و سر خودتي،! شيطون اي تويي؟ سپونو": آورد مي زبان به را مشتاقانه

 ".قديمي دوست چامچ،. بابا

* 

 :بود قرار اين از واقعه

 نگـاهش  اثـر  در كـه  بود شده نزديك كُن اَلي به قدر آن چمچا صلدين كه اي لحظه در درست

 برمـي  در نيـز  را اَلـي  جبرئيـل،  بـه  نسـبت  اش بازيافتـه  دشمني كرد احساس شود، خشك برجاي

 حالـت  و بـرو  بكـش  را راهـت  گفـت  مـي  آدم به انگار كه اش درجه صفر نگاه آن با اَلي. گيرد

 عـالوه  بـه  دارد، اي ويـژه  و خصوصي اطالعات جهان بزرگ اسرار از يكي از گويي كه خاصي

 همه جوهر و خودكفا، و جامعه، ضد پراكنده، سخت، حالتي. خواند بياباني را آن بعداً كه حالتي

 دشـمني  از بخشي بگشايد لب كه آن از پيش چرا آزرد؟ مي را صلدين آنقدر چرا اما. ها اين ي

 شد؟ شمرده

. بـود  آن فاقـد  خود و كرد، سراغ او در كه نفسي به اعتماد جذب بيشتر. شد او جذب چون شايد

 عشـق  اگر. كند نابود بود، حسادت مورد كه آنچه خواست مي و ورزيد مي رشك حال عين در

 مـي  ناشـي  آن سـرخوردگي  از نيـز  نفـرت  پس باشد، معشوق با) شدن يكي يا( شباهت به تمايل

 .شود

 آن دشـمن  و آفريـد  خـود  ذهن در ديگري الي چمچا: بود اين پيوست وقوع به پس آن از آنچه

 و اسـت  خوشـوقت  مالقاتش از گفت داد، دست زد، لبخند. نداد نشان را احساس اين البته... شد
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 آن گفت برد نمي ظن كه الي. كنم خالي را دليم و دق تا روم مي پيش آنقدر. بوسيد را جبرئيل

 آن. گردد مي باز زودي به و زند مي دوري رود مي كه است اين و. دارند بسيار گفتني حتماً دو

 كـه  بود چيزهايي از پايش درد. شد دور استوار هاي گام با بعد و كرد مكثي لنگيد، اندكي وقت

 .دانست نمي چمچا

 پزشـكان  دقيق نظر زير ايستاده، مقابلش سرسري حالت و تهي ديدگان با كه جبرئيل كه اين از و

 دكترها. بود خبر بي نيز شده كُند احساساتش آرامبخش داروي ي روزانه مصرف اثر در و است

. است زياد پارانوييد اسكيزوفرني يعني -نبود نام بي ديگر كه -بيماريش عود امكان بودند معتقد

 مـورد  شـدت  بـه  كـه  هـا  سينماچي از است مديدي مدت الي پافشاري اثر در دانست نمي چمچا

 الـي  كه اين ديگر. طرف اين به اش حمله آخرين دوران از يعني -مانده دور به بودند ظنش سوء

 وحشتناكي درگيري از پس تنها و بوده مخالف مموليان -بتوته بزم در شركتشان با قلب صميم از

 تا بكوشد ديگر بار است مصمم و ندارد را كشيدن زنداني تحمل ديگر غريد، آن در جبرئيل كه

 داشت احتمال كه بيمار معشوقي از مراقبت در تالش داده، تن آن به بازگردد واقعيش زندگي به

 آورده در پـا  از را او چنـان  ببيند، يخچال در بودند ايستاده برعكس كه را شكلي خفاش ي اجنه

 زيـر  چوب و بال سپرِ پرستار، نقش ناگزير. بود شده نما نخ پيراهن يك نازكي به پوستش كه بود

 از كـدام  هـيچ  كـه  چمچا اما. بود اش پيچيده سرشت برخالف رفتار اين و كرد مي بازي را بغل

 نمونـه  آن ايستاده، ديدگانش برابر در كه جبرئيلي كه بفهمد توانست نمي دانست، نمي را ها اين

 تخـيالتش  ي پرورده قدر همان بود، فاقد اش خشمزده وجود كه هايي شانسي خوش ي همه ي

 بيفتيـد  تـان  همـه  گفـت  مـي  انگـار  كه كالسيك بلوند آن انگيز، نفرت و ساختگي الي كه است

 تخيـل  نيـروي  ي آفريـده  دو هـر  ،.[اسـت  فرانسـه  زبان به متن در] femme fatale آن بميريد

 تصـادفاً  نـادان  صـلدينِ  حـال،  ايـن  با. بودند اش ديده شكنجه و حسود ،]Oresteian[ اُورستي
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 بـرد  پـي  و كـرد  نفـوذ ) بـود  كيشـوتي  دن حدودي تا داريم قبول كه( جبرئيل زره شكاف درون

 .دهد شكست تمام سرعت به تواند مي را ديگرش انگيز نفرت خود اين چگونه

 پا پيش گفتگوهاي به كذايي داورهاي مصرف اثر در كه او. بود بازي آغاز جبرئيل مبتذل سؤال

 زبانش ميخوارگي كه چمچا "است؟ چطور خانمت ببينم بگو راستي": پرسيد بود، محدود افتاده

 شـكمش  تـوي  ي بچـه  آن بـا  آبسـتن،  خسـته،  اسـت؟  چطور": پريد دهانش از بود كرده شل را

 حـواس  بـا  كـه  حـالي  در و نگرفـت  را كالمـش  خشونت جبرئيل كرخت ذهن اما ".است محشر

 ,shabash[ مبـارك  شـاباش، ": كـرد  حلقه چمچا ي شانه گرد را بازويش زد مي لبخند پرتي

mubarak [،ها زدي سرعت به عجب سپونو." 

. خـانم  فاسـق  و بنـده  قـديمي  رفيـق . بگو تبريك جاش جامپي به": غريد خشم از سنگين صلدين

. چطـور  نيسـت  معلـوم . كنـد  مي لذت غرق را ها زن. دارد تشريف مرد خيلي يارو انگار هرچند،

 ".كند مرخصي تقاضاي دهند نمي مهلت حتي. بشوند آبستن او از خواهند مي شان همه

: برداشـت  پـس  بـه  گـامي  متعجـب  چمچا و چرخيد سويشان به سرها كه زد فرياد طوري جبرئيل

 حاال": خوشي از نه اما خنديد هم صلدين. خنديدند مستانه ها بعضي "كي؟ كي كي كي؟ مثالً"

 از كـه  زني پمال،. جبرئيل. فرشته آقا نيست خانم هيچ كه زنم بله. من خانم مثالً. گويم مي برايت

 ".نبرده بويي خانمي

 مـي  جبرئيل بر اثري چه هايش گفته دانست نمي هيچ كه حالي در تصادفاً، لحظه اين در درست

 ي خـاطره  اولـي  بـود،  گشـته  تركيب انفجاري تصوير دو ذهنش در ناگهان كه جبرئيلي -گذارد

 كـه  آن بي خواهد مي الي كرد مي گوشزد اش پرنده ي قاليچه بر سوار كه مرچنت ركا ناگهاني

 و بكـارد،  را آن تـا  گيـرد  نمـي  اجازه تخم از كسي بود گفته زيرا بشود دار بچه كند خبر با را تو

 جفت ورزي عشق تيز و تند حركات حين كه بود رزمي هنرهاي آموزگار بدن بدن تصور دومي

 كـه  ديدنـد  را جـاش  جـامپي  لحظـه  ايـن  در درسـت  بله -بود شده كُن لويا اله دوشيزه لخت تنِ
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. گشت مي پمال پي داشت. كند مي عبور] Southwark[ وارك ساوس پلِ روي از پريشانحال

 نقشـه  هـاي  سينه سوي به را صلدين وقتي ديكنزي، آوازخوانان براي جماعت گشودن راه هنگام

 بـا  صـلدين . بـود  كـرده  گمـش  بودنـد،  رانـده  پنزري خنزر ي مغازه در جوان زن ي شده كشيده

 بـه  و ".اسـت  آنجـا  پـدر  سـگ . كـن  نگاهش. هست هم حاللزاده": گفت و داد نشانش انگشت

 .بود رفته او اما: چرخيد جبرئيل سوي

 شـود  نمـي  هم دقيقه يك! مسيح يا رفت؟ كجا": پرسيد وار ديوانه و بازگشت غضبناك كُن الي

 "باشي؟ مواظبش نتوانستي. گذاشت تنهايش

 چمچـا  وقتـي  كـه  طـوري  به بود، شده جمعيت وارد سرعت به الي اما "شده؟ چطور مگر چرا،"

 رسيده تازه كه پمال و. بود پنهان نظر از كامال ديد، وارك ساوس پل از عبور حال در را جبرئيل

 كنـد  تشـكر  كه آن بي دم در او و ".است آنجا": كرد اشاره -"نديدي؟ را جامپي": پرسيد بود،

 موهـاي . شـد  پيدايش پل همان روي گذشته جهت خالف در ديگر بار جامپي حاال و شد ناپديد

 بـا  شـده،  خـم  بـود  نكنـده  كه پالتويش زير تيزش هاي شانه بود، پريشان گذشته از بيش فرفريش

 پـل  روي بـر  جبرئيل بعد دقيقه چند. رفت مي و بود برده فرو دهان به را شستش جستجوگر نگاه

 .شد ديده جامپي حركت جهت در دكور

 نقـش  بـازيگر  كـه  هنگـامي  بعـد،  دقيقـه  چنـد  امـا . شد مي نزديك مضحكه مرز به وقايع راستش

 در را جسـدي  كـه  اين محض به تا پاييد مي را ديكنزي دكور ي رودخانه بخش كه گافرهكسم

 ي رودخانه پايين سوي به شتاب با پاروزنان كند، لخت را آن پليس كردن خبر از پيش ديد آب

 ايسـتاده  راسـت  سرش روي كه ديدند را نمكيش فلفل و پريشان موهاي جماعت و راند استوديو

 خـيس  لبـاس  و سـر  بـا  جـاش  جـامپي  سـابقه،  بـد  قايق آن در كه چرا. رسيد پايان به شوخي بود،

 روي ورم بـه  كـه  حالي در و ".شده بيحال كه زدنش چنان": زد فرياد هاكسم. بود افتاده بيهوش

 ".است معجزه ماندنش زنده آب، توي وضع اين با": داد ادامه كرد مي اشاره جامپي ي شقيقه
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 سـرانجام  و بتوتـه  سيسوديا، طريق از را او كه كُن الي پراحساس تلفن ي نتيجه در بعد، هفته يك

 سـيتروئن  عقـب  صندلي روي چمچا صلدين بود، يافته نمود، مي گرمتر اندكي اخيراً كه مي مي

 اقامـت  و ازدواج براي كه اين از قبل را اتومبيل بونيك آليسيا خانم. بود داده لم ساله سه اي نقره

 و آمـد  مالقـاتش  بـه  كارليسـل  ايسـتگاه  در الـي . بـود  كـرده  هديـه  دختـرش  به برود، كاليفرنيا به

 از چيزي كه شما. كنم صحبت آنطور شما با نداشتم حق من": كرد تجديد را تلفني عذرخواهي

 و نديـدش  حملـه  حـال  در كسـي  شـكر  را خدا هم باز. جبرئيل وضع از يعني. دانستيد نمي ماجرا

 مـن  دوسـتان  بگـويم  خواستم مي. خب. شد مي بد واقعاً. كند پيدا درز خبرش اند نگذاشته گويا

 كـه  آمـد  بهتـر  نظـرم  به. اند گذاشته ما اختيار در اينجا شمال در را شان خانه اند، رفته سفر به كه

 كمكـش  توانيـد  مي شما كنم مي فكر. گيرد مي را شما سراغ مدام او. بمانيم دور مردم از مدتي

 معلومـات  بـه  چيـزي  هـايش  حـرف  ".دارم احتيـاج  كمكتـان  بـه  االن هم خودم راستش و. كنيد

 هـاي  شيشـه  برابـر  از شـتابان  اسـكاتلند  حـاال  و -كـرد  كنجكـاوش  سـخت  ولـي  نيفزود، صلدين

 غيـر  هـاي  مكان ي همه چمچا ديدگاه از عالوه به. بود خطرناك سرعتش. گذشت مي سيتروئن

 در ماشـين،  خرابـي  مفهـوم  زيرا. بود پرمخاطره ها آن به سفر و ماند مي خالي فضاهاي به شهري

 تمـام  تشـويش  بـا  گذشـته  آن از. آمـد  نمي آدم سراغ دياري. مرگ با بود مساوي برهوتي چنين

 فهميد بعداً. (است قرمز روي بنزين ي عقربه و شكسته سيتروئن جلوي چراغ كه بود شده متوجه

 شـتابي  چنـان  بـا  الـي  و رفت مي تاريكي به رو سرعت به هوا و.) است خراب هم سنج بنزين كه

: گفـت  غمگين لحني با. است سرعت ي مسابقه پيست پنداري كه راند مي ٧٤ -آ ي جاده روي

 ماشـين  سـوييچ  پيش روز سه ".داند مي چه آدم اما -برود تواند نمي دوري جاي اتومبيل بدون"

 كـه  كردنـد  پيـدايش  رسـيد  مـي  ٦ -ام ي جـاده  بـه  كـه  هـايي  راه از يكي روي بعداً و دزديد را

 داشـته  نگـه  را ماشـينش  كـه  پليسي به. زد مي حرف لعنت از بلند بلند و راند مي جهت برخالف

 نـدا  را عزرائيـل  دسـتيارم  زودي به زيرا كن، آماده خداوند انتقام براي را خودت": بود گفته بود
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 كـه  چمچـا . بودند كرده يادداشت شان دفترچه توي را ها حرف ي همه هم ها آن "!داد خواهم

 چطـور  جـامپي  حال": گفت ساختگي محبت و تعجب با داشت سر در انتقامجويي شور همچنان

 نمـي  راسـتش : بـود  ايـن  معنـيش  كه كرد اي اشاره و برداشت رل از را هايش دست الي "است؟

 حسـادت  ايـن  گوينـد  مي دكترها". پريد مي پايين و باال خم و پرپيچ ي جاده روي ماشين. دانم

 عـود  باعـث  و كنـد  مـي  عمل فيوز يك مثل حال هر در. است حالت همان به مربوط هم مالكانه

. داد مي گوش رغبت با چمچا. كند مي دل درد كسي با كه بود خوشحال ".شود مي ديوانگيش

 من به بار يك. برود ميان از اعتمادش كه كند كاري نداشت هم خيال و بود جبرئيل اعتماد مورد

 بـازي  شـب  خيمـه  عروسـك  يك جز جبرئيل. كند اعتماد مدتي تا گذارم مي حاال. كرد خيانت

 مـي  الـي ... اسـت  وصـل  كجـا  به كجا فهميد مي و كرد مي وارسي خوب را هايش نخ بايد. نبود

. نيسـتم  تقصـير  بـي  او مـورد  در كـنم  مـي  احسـاس  مبهمـي  طـور  به. نيست خودم دست": گفت

 زنـم  مي حرف اينطور وقت هر البته. منم مقصر و نيست باشد بايد كه آنطور ما نفري دو زندگي

 بـه  هواپيما به شدن سوار از قبل درست ٣ ي شماره ترمينال در آليسيا ".شود مي خشمگين مادرم

 و ها پاكت ها، كيف ميان در و ".آوري مي كجا از را فكرها اين فهمم نمي": بود گفته دخترش

 خواسـت  مـي  كـه  آنطـور  هـم  پـدرت  زندگي بگويي شايد": بود گريسته آسيايي گريان مادران

 ايـن  در. لويـا  ال بخـوان  تـاريخ  برو شمرد؟ ها اردوگاه وجود مسؤول را او توان مي آيا اما نشد،

 ديگـر  روزهـا  ايـن  يعنـي . نـدارد  توجهي واقعيت دروني و رايج گيري جهت به ديگر تاريخ قرن

 سرنوشـت  ايـدئولوژي  سـازد،  مي را سرنوشت كه است اقتصاد. نيست ساز سرنوشت شخصيت،

 تـو . كنـد  مـي  فرقـي  چه نارنجك يا گاز اتاقِ قحطي، براي. است ساز سرنوشت بمب است، ساز

 آثـار  تحمـل  جز ما آورِ رقت وجود و راهند در مرگ و بحران اي؛ گذرانده چگونه را زندگيت

 نحـوه  ديگر بار ".باشد شده نازل سرت به تاريخ مثل هم تو جبرئيلِ اين شايد. ندارد اي چاره آن

. بـود  يافتـه  تمايـل  كُن اُتو ي عالقه مورد شيك هاي لباس به. بود كرده تغيير پوشيدنش لباس ي

 تنـدي  بـه  الـي . بـرق  و پـرزرق  هاي دامن و كت و مشكي پهن لبه هاي كاله با نمايشي اي شيوه
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 مـن  يكـي  آن چـرا . است خوشبخت ما از يكي": گفت آليسيا ".بگذرد خوش كاليفرنيا": گفت

 گذشـت  مسافرين خروج مرز از شتابان بيابد پاسخگويي مجال دخترش كه اين از قبل و ".نباشم

 هـاي  شيشه خريد براي داد مي تاب را بليتش و هواپيما ورودي كارت پاسپورت، كه حالي در و

 روان مخصوص تخفيف با كوردن جين و.[ فرانسوي مشهور عطرهاي از يكي] Opium اوپيوم

 ".آمديد خوش بِدرودها سرزمينِ به": بودند نوشته نئون با فروشگاه درِ باالي. شد

 هـا  مـدت . بـود  افتاده كار از پوشيده درخت بي هاي تپه به چشمش نورافكن روشنايي در چمچا

 ديـدار  به اما اكنون. بود ديده را پرسپوليس هاي خرابه ديگر، غروبي در ديگر، كشوري در پيش

 تـا  گـاه  هـيچ  بـد  اعمـال  بـه  تصميم زيرا( شايد نخستين، براي نه. رفت مي انسان يك هاي خرابه

 اين براي. بيشتر تخريب براي.) كشيد دست آخر دمِ توان مي هميشه. ندارد قطعيت روا ي لحظه

 از و "اي؟ مانـده  او بـا  چـرا ": پرسـيد  الي از. كند حك جبرئيل پوست و گوشت بر را نامش كه

 "آوري؟ مي فشار خودت به چرا": كرد تعجب دويد اش چهره در كه شرمي سرخي ديدن

 مكثي از پس و ".شناسم نمي اصالً يعني. شناسم نمي درست را تو من راستش": كرد شروع الي

 كـه  است اين واقعيت ولي بالم نمي خودم به دهم مي كه جوابي از": گرفت را تصميمش كوتاه

 چنـين  حـال  بـه  تـا . است كامل مان رابطه. محشريم هم با او و من. است سكس او با ماندنم دليل

 وجود ي همه انگار. كند مي چه داند مي او. (ماند مي رؤيا به ورزيمان عشق. ام نداشته اي رابطه

 ديگر بار گزنده و تلخ احساسات. كرد مي پنهان را اش چهره شب. شد ساكت ".)شناسد مي مرا

 كـارش . رؤيـا  از خالي خودش و بود رؤيايي ورزان عشق از پر برش و دور. گرفت فرا را چمچا

 .گزيد را زبانش اشتباها و ساييد هم به را هايش دندان خشم فرط از. بود تماشا

 يـك  كـه  كوچـك  چنـان  دهـي . بردنـد  مي سر به] Durisdeer[ دير دوريس در الي و جبرئيل

 تبديل نامقدس مكاني به اينك كه بود قديمي كليساي يك اقامتگاهشان. نداشت هم بار ي كافه

 به مقدس تبديل خصوص به تغييرات، قبيل اين با بود معماري مهندس كه الي دوست -بود شده

 را هـا  نـورافكن  و بودنـد  كرده سفيد را ديوارها كه اين با. بود زده هم به زيادي ثروت نامقدس،
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 بودنـد،  كـرده  پهـن  سراسـري  نـوي  هاي فرش ها اتاق كف و گذاشته كار ديوارها تورفتگي در

 ايـن  انديشـيد . بودنـد  بـاغ  در همچنـان  قبر هاي سنگ: نمود مي دلگير چمچا نظر در خانه فضاي

 مـي  خـدا  مقـرّب  ملـك  را خود و برَد مي رنج پارانويا و اوهام از كه مردي استراحت براي خانه

 ده دارِ شـيرواني  و سنگي هاي خانه ديگر از دورتر اندكي سابق كليساي. نيست درستي كار داند

 هـال  بر اش سايه و ايستاده در كنارِ جبرئيل. بود منزوي افتاده دور ي گوشه اين در و داشت قرار

 شـده  خـراب  زنـدان  اين به آمدي؟ باألخره يار": زد فرياد. رسيد اتومبيلشان كه بود افتاده نوراني

 ".آمدي خوش

 ميـز  پشـت  نفـري  سـه  كـه  حـالي  در. كرد مي حواس كم و كُند را جبرئيل آرامبخش، داروهاي

 بـار  دو بودنـد،  نشسـته  شد مي زياد و كم دلخواه به نورش كه چراغي زير آشپزخانه كاج چوب

 زنـد  نمي مشروب به لب ديگر كه داد مي پز. (انداخت را آن و خورد اش قهوه فنجان به دستش

 راه به آشپزخانه دور ناسزاگويان بعد و.) كرد همراهي را چمچا اسكاچ پيك دو نوشيدن با الي و

: گفت. كند پاك را ها قهوه تا گشت دستمال پي خورد مي پيچ پايش مدام كه حالي در و. افتاد

 همـان  بـاز  وقـت  آن. كـنم  مـي  كم را دارو يواشكي رسد مي لبم به جانم وضع اين از وقت هر"

 يـا  كه اين نيست، تحمل قابل ندارد تمامي كه اين فكر. سپونو كن باور. كاسه همان و است آش

 اگـر . يار كنم تحملش توانم نمي قسم خودت به. كرد زندگي پريشان ذهن با يا خورد دارو بايد

 ".كنم مي چه دانم نمي. دانم نمي ماند، مي اينطور وضع بشوم مطمئن

 بلنـد  دسـت  هـم  او روي بـه  من سپونو،": زد فرياد او ولي ".ديگر است بس": گفت نرمي به الي

 بود نزديك اختيار بي و است شياطين از يكي آمد نظرم به روز يك. المصب! داني مي. ام كرده

 "دارد؟ قدرتي چه ديوانگي داني مي. بياورم در را پدرش

 رفتـه  دفـاعي  هـاي  آمـوزش  -اوي -هـاي  كـالس  آن به كه آوردم شانس": گفت و خنديد الي

 كـه  بـود  خـودش  واقـع  در. نريـزد  آبرويش تا كند مي غلو جبرئيل راستش": داد ادامه و ".بودم
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 آشـپزخانه  كـف  ".همينجـا ": كـرد  اشاره وار بره جبرئيل ".شد پرت اتاق كف سر با آخر دست

 اسـت  شـاد  چه از نبود معلوم كه جبرئيل ".آمد دردت خيلي حتماً": گفت چمچا. بود سنگفرش

 ".كرد اوتم ناك حسابي. خيلي": غريد

 و -بود شده تبديل طبقه دو پذيرايي اتاق يك به مؤمنين آمدن گرد جايگاه سابق، كليساي داخل

 در حمـام  و خـواب  هـاي  اتـاق  و شده تشكيل ها قسمت ساير و آشپزخانه از آن ترِ ثانوي بخش

 پرسـه  بـه  شروع شب نيمه رود، نمي خواب به چرا نبود معلوم كه چمچا. داشت قرار باال ي طبقه

 خبـري  انگلسـتان  جنـوب  گرمـاي  مـوج  از اينجا در. بود هم سرد كه( كرد پذيرايي اتاق در زدن

 بـه  بـود  بلنـد  الـي  و جبرئيل عشقبازي صداي و سر كه حالي در و.) داد مي پاييز بوي هوا و نبود

 ميشـال  به كوشيد. انداخت مي پمال ياد به را او الي صداي. انديشيد كشيشان ي كهنه هاي خطابه

 بـا  بـرد  مـي  فرو ها گوش در را انگشتان كه حالي در. بود فايده بي ولي كند، فكر وكيل زيني يا

 .جنگيد كُن لويا اله و فرشته گيري جفت صداي اثرات عليه خود

 و كرد رها را زندگيش و كار ناگهان جبرئيل اول: كردند ريسك ابتدا همان از تا دو اين انديشيد

 تقـدس  ايـن  و كنـد  ايسـتادگي  آخـر  تـا  است مصمم الي حاال و آمد و افتاد راه به دنيا سرِ آن از

 داشـت  مـي  دوسـت  كـه  انسـاني  صورت به و بردارد ميان از جبرئيل در را آميز جنون وارِ فرشته

 در. شـوند  سـاقط  هسـتي  از تـا  رفتنـد  مـي  قدر آن. نبودند سازشكاري اهل دو اين. گرداند برش

 فاسـقِ  و همسـر  بـا  سـقف  يـك  زيـر  در زنـدگي  از كـه  بـود  كـرده  اعـالم  صلدين، او، كه حالي

 Captain آهـب  كاپيتـان : كـه  زد نهيـب  خـودش  بـه  بـود؟  بهتـر  كـدام . است راضي همسرش

Ahab [مان قهرمانملويـل  هـرمن  اثـر  ديـك  مـوبي  ر ]. اسـماعيل  ايـن . شـد  غـرق Ishmael . [

 .برد در به سالم جان مهلكه آن از ، دارد نگه راضي را همه خواست مي كه بود هماني -.[همانجا

* 
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 روشـن  چمچا براي. نپذيرفت الي و كنند راهپيمايي محل ي تپه باالي تا داد دستور جبرئيل صبح

ر  لحنـي  با جبرئيل. گذاشته جاي به مطلوبي تأثير الي در جبرئيل نزد بازگشت كه بود عشـق  از پـ 

 فـاتح  ايـن  بـه  شـهري  هـاي  بچه ما بيا. جون ساالد بيا. صافش پاهاي كف آن با. المصب": گفت

 كـوه  رويم مي ما يار؟ بيني مي را دنيا كارهاي. رفت باال كوه از بايد چطور بدهيم نشان اوِرِست

. گسـيخت  عنـان  صـلدين  افكـار  ".دهد مي را كارها ترتيب تلفن با و اينجا نشيند مي او و پيمايي

 و -بـود  موقـت  هـم  شـده  ريزي برنامه بهشت اين حتماً. برد مي پي شيرين هياهوي مفهوم به تازه

 ايـن  در هميشـه  بـراي  توانسـت  نمـي  گذاشت، مي مايه خودش از اينجا به آمدن با كه الي مسلما

 چگونـه؟  و وقـت  چه است، انتقامجويي بر اگر قرار هيچ؟ كرد؟ بايد چه اما و. بياورد دوام وضع

 مـي  راحتمان المصب باران امروز نظرت به. بپوش را ها چكمه اين": داد فرمان ديگر بار جبرئيل

 "گذارد؟

 رسـيدند،  بـود  كـرده  انتخـاب  جبرئيـل  كـه  اي سنگي ي تپه باالي به وقتي. نگذاشت راحتشان و

. كـن  نگـاهش . شد عالي به، به": گفت زنان نفس جبرئيل. زد مي موج فضا در باران ريز قطرات

 قلبش كه چمچا. كرد اشاره سابق كليساي به و ".زند مي تلفن نشسته ها پانجاندرام مثل پايين آن

 ي فايـده . باشـد  قلـبش  مراقـب  بايـد  پـس  اين از. است كرده ديوانگي انديشيد تپيد مي شدت به

 آن. باران زير پوچ، و هيچ براي هم آن بود؟ چه شده خراب ي تپه اين در قلب نارسايي از مردن

 آن تنهـا  -شـد  نمي ديده اي جنبنده. گرفت نظر زير را دره و آورد در را دوربينش جبرئيل وقت

 دوربين با همچنان كه جبرئيل. بودند راه در گوسفند تعدادي و هايشان سگ با مرد سه دو دورها

 ايـن  بـه  چـرا  بگـويم  برايـت  تـوانم  مـي  ايم شده تنها كه حاال": گفت ناگهان پاييد، مي را مردها

 آورم، مـي  در بـازي  اش همـه  مـن  نكـن  خيـال . بلـه . است الي دليلش. ام آمده دورافتاده سوراخ

. اسـت  جمـع  حواسم من كن باور. دنبالشند مدام مردها سپونو،. گذارد نمي راحتمان خوشگليش

 كـه  اسـت  زنـي  الـي . نيسـت  درسـت  آخـر . كننـد  مـي  چاپلوسـي  و پلكنـد  مي برش و دور مدام
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 مردهـاي  اين شرِ از بايد ما و است زمين روي فرد درونگراترين او. دهد نمي بروز را احساساتش

 ".كنيم حفظش پرست شهوت

 آن داري راستي راست. حرامزاده بدبخت اي": گفت دل در. كرد متعجب را صلدين اش خطابه

 در اي جمله نشده تمام فكر اين هنوز و ".دهي مي دست از برق سرعت با هم را عقلت ذره يك

 ".دارم برمي سرَت از دست اي ديوانه چون نكني خيال اما": درخشيد ذهنش

* 

 بـه  مهاجرت و دهات خلوتي به چمچا راندند مي كارليسل آهن راه ايستگاه سوي به كه هنگامي

 مـي  خـالي  رفته رفته دليل اين به. نيست كار منطقه در": گفت الي. كرد اشاره بزرگ شهر سوي

 گويـد  مي. است فقر خلوتي اين معناي كه بقبوالند خودش به تواند نمي گويد مي جبرئيل. شود

 چمچـا  ".اسـت  سـخت  بسـيار  بـرايش  اينجـا  خلـوتي  جمعيـت،  همه آن با هند در زندگي از بعد

 نداشـت  را يـخ  ي ملكـه  ي چهـره  ديگـر  اكنـون  كـه  الـي  "شود؟ مي چه كارت راستي": پرسيد

 خـودم  بـه  مـدام . اي ديده را ما وضع خودت كه تو بشود؟ چه خواهي مي": گفت و زد لبخندي

 زنـدگي  كـه  رسـد  مـي  مـا  نوبـت  بگويم است بهتر يا. رسد مي من نوبت هم روز يك گويم مي

 ".كنيم

 را كـار  واقعـاً  كـه  بـود  لحظـه  اين از و ".كند دورت خودت دنياي از نگذار": داد اندرز صلدين

 مثالً. بود متوجه او كاش". نهاد طرفه يك و دلربا آسان، راه آن بر پا كه اي لحظه از. كرد شروع

 ي ديوانه هرچند. است بلندقامت و بور هاي ستاره دنبال به تنها نكن فكر. عزيزش سيسودياي آن

 حافظـه  در جايي و -داده مي نخ سيسوديا بود معلوم. زد حدس را منظورش چمچا ".است ها آن

 زيـر  هـم  آن. شـود  نمي سرش خجالت اصالً": خنديد الي. كرد حفظش بعدي كاربرد براي اش

 گويـد  مـي  و كنـد  مـي  تعظيمـي . شـود  نمـي  ناراحـت  هـم  كنند ردش كه اين از. جبرئيل گوش

 ".انداخت مي راه به خون گفتم مي جبرئيل به اگر بكن، را فكرش. همين. ندارد اشكالي
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: گفـت  اتومبيـل  ي شيشـه  از او و كـرد  موفقيـت  آرزوي الي براي چمچا رسيدند، كه ايستگاه به

 خيلـي  ديـدارت  از. بيـا  نزدش تواني مي اگر. دارم جلسه من. بمانيم لندن در هفته چند ناچاريم"

 ".بود خوشحال

 افـق  در تـا  كـرد  نگـاه  سـيتروئن  به قدر آن و ".كن تلفن من به": گفت و داد تكان دستي چمچا

 .شد ناپديد

* 

 دل يكـديگر  به خاطر اين به بيشتر جبرئيل و الي مگر -تخيالت مثلث سومِ رأس كُن الي كه اين

 ورزيدنـد،  مـي  عشق بود نيازهاشان ي زاييده كه خيالي جبرئيل و الي به يك هر كه بودند نباخته

 نمـي  تحميـل  دو آن بـه  را خود مضطرب ذهن و سرخورده قلب هاي ساخته اينك چمچا مگر و

 آشـكار  وي بـر  هنگـامي  شـد،  مي مبدل چمچا انتقام مجري به ناخودآگاه الي كه اين بله، كرد؟

 بـه  و گرفـت  قرار مخاطب جبرئيل با ديدار هنگام لندن در استوايي بعدازظهر يك در كه گشت

 تعريـف  تـاب  و آب با چنان جبرئيل. برد پي الي با او بخش لذت همخوابگي آور شرم جزييات

 جزييـات  ريزتـرين  دارد دوسـت  است؟ جانوري جور چه ديگر اين": گفت خود با كه كرد مي

 بـا ( جبرئيـل  و زدنـد  مـي  قـدم  فيلـدز  هـال  بريـك  در ".بگويد آدم براي را خصوصيش كارهاي

 را هـوس  مخفـي  واژگـان  و دلبرانـه  گزيدن طرفين، از يك هر گرفتن قرار ي نحوه) تمام رغبت

 كـه  مهـارتي  بـي  پـدران  و پـوش  اسـكيت  هـاي  بچه اي، مدرسه دخترهاي ميان از. داد مي شرح

 مـي  كردند، مي پرتاب اخمو پسران سوي به را] frisbee, boomerang[ فريزبي يا بومرنگ

 گـاهي ": گفـت  واري ديوانـه  نحو به و بريد را جبرئيل آلود، هوس پوييِ راه ناگهان كه گذشتند

 را فاسدشـان  گوشـت  پوسـت،  جاي به كنم مي نگاه كه صورتي -سفيد هاي آدم اين به ها وقت

. شـنوم  مي را گنديدنشان بوي و": افزود كرد مي اشاره بينيش به كه حالي در و ".سپونو بينم مي

 هـاي  ران درون توصـيف  بـه  ديگر بار ولي. كرد مي برمال را رازي پنداري ".پيچد مي دماغم تو
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 جبرئيـل  -پرداخـت  او كوتـاه  هـاي  نالـه  و پشـت،  پاييني قسمت كامل ي دره ابرآلود، نگاه الي،

 و شرح وار ديوانه ويژگي و وحشي انرژي. گسيخت مي هم از وجودش ي شيرازه كه بود مردي

 هـاي  تـارك  سـوي  به باالتر هرچه و كرده كم را دارو مقدار باز كه فهماند چمچا به تفصيالتش

 مي مستي به و بود همراه آلود تب هيجاني با الي ي گفته به كه اوجي. پرَد مي آميز جنون اوجي

 خـاطر  بـه  را خـود  آميـز  جنـون  كردار و گفتار ابداً جبرئيل ناپذير، اجتناب نُزولِ هر از پس: ماند

 نمـي ": گفـت  مـي  حـاال . داشت ادامه تمام تاب و آب با همچنان تفصيالت و شرح -آورد نمي

 ي پنجـه  شـود،  مـي  ناراحـت  زنـم  مـي  دست كه نافش به. است دراز چه هايش سينه نوك داني

 ايـن  از آنچه نباشد، چه باشد، ديوانه چه گفت خود با چمچا ".است حساس نهايت بي هم پايش

 اين كه است اين) بودم شنيده الي از سيتروئن در آنچه بر عالوه( آيد برمي سكسي هاي توصيف

 و پايـه  -بـود  آورده زبـان  بـر  جـدي  چنـدان  نـه  لحني با الي كه اصطالحي هم باز -بزرگ عشق

 داشـته  را كـردن  نَقـل  ارزش كـه  نيسـت  ميـان  در ديگري چيز سكس جز به انگار. ندارد اساسي

 پنجره پشت ايستاده را خود ابتدا. است شده تحريك سخت كرد احساس دم در همه اين با. باشد

 و بـود  ايسـتاده  برابرش در برهنه سينما، ي پرده بر اي هنرپيشه چون او كه حالي در ديد، مي اش

 آن. كـرد  مـي  نزديكتـرش  لذت اوج به دم به دم و داد مي نوازشش شيوه هزار به مردي دستهاي

 هـاي  نالـه  آن و كنـد  مـي  لمـس  را او پوسـت  خُنَكـاي  كـه  ديـد  دست دور آن را خودش وقت

 الي. زد مي هم به را حالش شهوت اين. شد مسلط خود بر ولي. پيچند مي گوشش در هوسناك

 شـهوتي  هرچنـد  -شد نمي تسليمش. نبود بيش بيمارگونه هوسي كشش اين و نبود يافتني دست

 .خوابيد نمي سادگي اين به بود برانگيخته جبرئيل هاي افشاگري كه

 را كـار  سـكس  به جبرئيل انديشيدن مدام و آميز وسواس تمركز اين كه داد تذكر خود به چمچا

 و ".اسـت  دلربـا  و جذاب واقعاً الي آخه": گفت گوشش زير امتحان براي. كرد خواهد تر ساده

 اختيـار  داد مـي  نمـايش  كـه  حالي در فوراً جبرئيل اما. آمد وجد به آلودش خشم و خيره نگاه از

: گفـت  بلنـد  صـداي  بـا  و كـرد  حلقـه  چمچا ي شانه گرد را بازويش دارد دست در را اعصابش
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 بهي بهي هم باز تو و من اما. آورد مي باال را سگم روي آن او از صحبت اما. سپونو مرا ببخش"

. بـرويم  بيـرون  شـده  خـراب  پـارك  ايـن  از بيـا  اصالً. ايم گذرانده سر از را بال همه آن! ايم شده

 ".شهر برويم

 سازد مي را آن مابعد زمان بعدي قدم و رسد مي فرا شر دوران سپس است، شر ماقبل زمان، ابتدا

 اسـت  خـوب  حالـت  اينقـدر  اينكـه  از. بـرويم ": گفـت  چمچـا . شود مي آسان قدم به قدم كار و

 ".خوشحالم

 سـر  چمچا. گذشت كنارشان از ايكي ام بي مارك ي دوچرخه بر سوار اي ساله هفت شش پسر

 اش حاشـيه  درختان كه خياباني درون بچه پسر. نگريست شد مي دور كه دوچرخه به و چرخاند

 مـي  آنجـا  و اينجـا  هايشـان  بـرگ  البـالي  از آفتـاب  گرم انوار و كرده خم سر يكديگر سوي به

 چنـد  بـراي  كـه  خـورد  يكه چنان هايش خواب مكان شدن بيدار از چمچا. رفت پيش درخشيد،

 بـاد  بـر  آرزوهـاي  ي مـزه : دويـد  جانش در تلخ طعمي سپس و كرد گم را پايش و دست لحظه

 .برود ترافالگار ميدان به كرد خواهش راننده از و داشت نگه را اي تاكسي جبرئيل. رفته

 مـي  تشـبيه  زبالـه  بـه  را هـا  انگليسي و لندن معمولش گويي بذله با و بود شنگول و شاد روز تمام

 جبرئيل نظر به شده، كهنه جالبي نحو به كه ديد مي را گذشته عظمت آثار چمچا كه آنجا. كرد

 و شـده  رهـا  ها گذشته ي جزيره ويران ي كرانه بر كه كروز روبينسون شهر. نبود بيش اي خرابه

 نگـاه  زيـر  ميـدان  در. كنـد  حفـظ  را ظـاهرش  پا، خُرده هاي آدم كار از گرفتن سر با خواهد مي

 مملكتمون تو قسم خودت به سپونو،": زد داد و پرداخت كبوتر شكار به سنگي شيرهاي ي خيره

 شـام  باهـاش  خانـه  ببـريم  بگيريم را يكيشان بيا. آورند نمي دوام هم روز يك كفترهايي همچين

 گــاردن كاوِنــت بــه. شــد خــم شــرم فــرط از چمچــا ي شــده انگليســي روح و ".كنــيم درســت

]Covent Garden [كـه  گفـت  مـي  روزي از جبرئيـل  معلومـات  بـه  افزودن براي رسيدند كه 

 مربوطه مقامات. بود كرده مكان نَقل] Nine Elms[ المز ناين به آنجا از سبزيجات و ميوه بازار
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 بـا  بودنـد،  كرده نابود را موش هزار ها ده. بستند را ها فاضالب بودند، نگران موش زيادي از كه

 روهـا  پيـاده  بـه  گرسـنه  هـاي  موش روز يك". بودند مانده زنده همچنان موش صدها وجود اين

 غـذا  جستجوي در] Waterloo[ واترلو پل طرف آن تا] Strand[ استرند از همينطور. ريختند

 اي كشتي مثل مملكت اين ديدي حاال": كشيد خُرناس جبرئيل ".كشيدند مي سرَك ها مغازه به

 او امـا  آمـد،  خشم به سخت داده دستش به بهانه كه اين از چمچا "!شود مي غرق دارد كه است

 هـا  ايـن ": افـزود  كوتـاه  مكثـي  از بعد و ".دهد مي فراري را پدر بي هاي موش حتي": داد ادامه

 ".بنوازد را عزا آهنگ آخري دمِ اين كه دارند كم زن ني يك

 نـرم  مثلـث  آن تـا  گرفتـه  موهـا  بن از -الي بدن و تن توصيف و ها انگليسي به گفتن بيراه و بد از

 فهرست به شد مي كه خسته -".كند مي عشق كه المصب جاي همان. گويم مي را شرمگاهش"

 فـيلم،  همينطـور  كدامنـد،  سـپونو  ي عالقـه  مـورد  كتـاب  ده بدانـد  خواسـت  مي. افتاد مي كردن

 شـامل  هـا  فـيلم  فهرسـت . بود مرز بي و عام سنتي، چمچا هاي جواب. خوراك و زن ي هنرپيشه

 بـه  جبرئيـل . بـود  مرگ ي فرشته و آلفاويل سامورايي، هفت وندو، اُتو كين، شهروند پوتمكين،

 مـي  درد چـه  بـه  غربـي  هـاي  كثافـت  ايـن  آخـر . انـد  داده مغـزي  شستشـوي  را تـو ": گفت طعنه

 مبتـذلي  نحـو  بـه  و آمد مي "خودمون مملكت" از حال هر در اش عالقه مورد چيز ده "خورند؟

 Ray, Mrinal[ آراوپندان سن، مرينال ري،. چارساوبي شري هند، آقاي هند، مادر: بود عاميانه

Sen, Aravindan [قاتاك و ]Ghatak [كلـه ": داد تذكر صلدين به. آورد نمي حساب به را 

 ".اي كرده فراموش را حسابي و درست چيزهاي كه شده پر ها آشغال اين از آنقدر ات

 محبـوب  هـاي  فيلم جايگاه به را دنيا كه اين تا پالگوييش و پرت با توأم ي اراده فزاينده، هيجان

 فهمانـده  چمچـا  به -بودند پيموده راه مايلي بيست سر، آخرِ -هايش قدم تند آهنگ كند، تبديل

 صبور سنگ هم من انگار. كند مي كفايت اعماق به او پرتاب براي كوچكي فشار اينك كه بود

 آسـانتر  زدنـش  چـاقو  بكشاند، نزديكتر هرچه را قرباني كه است اين در قاتل هنرِ. مي مي ام شده
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 فهرسـت  بـاالي  كه ها ناهارخانه از يكي به مرا. ام گرسنه": گفت امپراتوروار جبرئيل ".شود مي

 ".بِبر باشد ها بهترين تا ده

 نـه؟  هاشه، فرانسوي آن از": كرد پيچ سؤال بود نزده حرفي مقصد از كه را چمچا تاكسي درون

 ات سـليقه  بـه  چـرا  نيسـت  معلـوم . برسد دادمان به خدا. پا هشت خوراك و خام ماهي با ژاپني يا

 ".كنم مي اعتماد

 .رسيدند شاندار ي كافه به

* 

 .نبود آنجا جامپي

 و آناهيتا برخورد و نبودند آنجا حنيف و ميشال. بود نكرده آشتي هند با هنوز صفيان ميشال انگار

 بفرماييـد  بفرماييـد، ": گفـت  خوشامد او به صفيان حاجي تنها. نبود گرم چندان چمچا با مادرش

 هـم  جبرئيل حضور كه طوري به. بود خلوت انتظار از بيش كافه ".سرحالين كه اين مثل. بنشينيد

 جـوان  چهـار . بـرد  پـي  جريـان  كيـف  و كـم  بـه  لحظـه  چنـد  از پس چمچا. نياورد بار به هيجاني

 .بودند انداخته راه به قال و داد نشسته، آن ميز پشت سفيدپوست

 ميز كنار كه.) بود كرده استخدامش بزرگ دختر رفتن از بعد ناگزير هند( بنگالي جوان گارسون

 به را خشمناكش نگاه -برنج و سيخي كباب بادمجان، -كرد مي يادداشت را غذا دستور ايستاده،

 صـفيان  از كـه  گارسون امين. هستند حسابي فهميد صلدين. بود دوخته چهارگانه خرابكاران ميز

 مجبـورم  حـاال . داد مـي  راهشان نبايد": گفت جبرئيل و چمچا به لب زير نداشت خوشي دل هم

 ".ببرم غذا برايشان

ستانِ خوراكگرفتن ايراد كردند بنا ها آن اما. آوردند چمچا و جبرئيل با همزمان را چهارگانه م 

. ايسـتادند  و شـدند  بلنـد  سـر  آخـرِ . كـرد  مي پيدا بيخ كار كم كم. غذاها ي مزه و پز و پخت از
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 و الغـر  ي چهـره  و كمرنـگ  موهـاي  با بود، حيوان شكل كه قدي كوتاه جوان كه جاهلترينشان

 بشـقاب  تـوي  انگـار . زنـيم  نمي لب آوردين، كه گهي اين به ما آهاي،": گفت اش پريده رنگ

 كافـه  دادند مي فحش لبي زير كه حالي در پوزخندزنان ديگر تاي سه آن ".ها قحبه مادر ريدن،

 غـذا  از": كشـيد  داد جبرئيـل  و چمچـا  به خطاب و كرد درنگ اي لحظه جاهل. گفتند ترك را

 جنـده  مـادر  هـان؟  خوريـد،  مـي  ها اين از مملكتتون تو. مونه مي گه مثل كه اين مياد؟ خوشتون

 هـا،  انگليسي پس گويد مي بلند صداي به دارد انگار كه شد طوري جبرئيل ي چهره حالت ".ها

 بـا  قـد،  كوتـاه  مسـت . مانـد  سـاكت  وجود اين با. اند شده تبديل اين به فاتح، و بزرگ ملّت اين

 مـي  لـذت  خـورين  مـي  كه گهي شام اين از گفتم كري؟ مگه": آمد نزديكتر موشيش ي چهره

 موشـي  جوان ترسو، هاي آدم ي شيوه به حوصلگي بي روي از شايد چمچا صلدين "نه؟ يا برين

 موشـي  ".بـرديم  مـي  لـذت  كرديـد  نمي دخالت شما اگر": گفت و كرد غافلگير سر پشت از را

 نفـس . زد آوري تعجب عمل به دست گاه آن. كرد هضم را چمچا ي گفته و داد خود به تكاني

 تمـام  با و شد خم اندكي ايستاد، رق و شق سانتيش پنج و شصت و صد قد تمام با. كشيد عميقي

 .كرد تُف خوراك روي قوا

 اينـه،  رسـتورانت  بهتـرين  اگـر  جـون  بابـا ": گفت تاكسي درون خانه، به بازگشت راه در جبرئيل

 ".نبري داري دوست زياد كه جاهايي به را من بهتره

 شـيطان،  و داشـته  ارزانـي  را گرسـنگي  انسـان  به خداوند: گويد مي نابوكُف": داد جواب چمچا

 ".را تشنگي

 

  

 

 ".شد شروع باز": گفت كسالت با جبرئيل
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 .گويد مي را اين زاسبالن ننه پريده رنگ آتش داستان در -

 خواني؟ مي را چيزها اين چطور -

 پرتـي،  حـواس  با چمچا. برسند بود، فيلدز هال بريك به رو كه الي آپارتمان به بود نمانده چيزي

 از پـس  نـويس،  نمايشنامه استرندبرگ": گفت است، ور غوطه خود افكار در گويي كه لحني با

 بـوس  هاريـت  نـام  بـه  مشـهوري  و زيبا بسيار ي ساله دو و بيست ي هنرپيشه نافرجام، ازدواج دو

]Harriet Bosse [را شـيطان  ي بچـه  نقـش  رؤيـا  نمـايش  در هاريـت . درآورد خود عقد به را 

. نوشـت  او بـراي  پـاك  عيـد  ي نمايشـنامه  در را النـورا  نقش استرندبرگ هم بعد. كرد مي بازي

 چنان را استرندبرگ حسادت، و بودند هاريت ي ديوانه جوان مردهاي. بود صلح ي فرشته النورا

 مـي  قفـل  رويش به را در. دارد نگه خانه در را او كوشيد و شد زايل عقلش تقريباً كه برانگيخت

. آورد هديـه  سـفرنامه  بـرايش  او. كند سفر داشت دوست هاريت. نيفتد او به مردها چشم تا كرد

 مـي : بـود [  ٦٠ ي دهـه  پـاپ  ي خواننـده ] Cliff Richard ريچـارد  كليـف  ي ترانـه  مثـل  قضيه

 ".ندزدند ازم را او تا كنم مي قفل را درش صندوق، تو اندازمش

 رسـيدند  كـه  مقصـد  بـه . بـود  ور غوطـه  خيال در. خورد تكان رضايت نشان به فرشته سنگين سرِ

 و گذاشـت  را او هاريـت ": گفـت  خبر بي جا همه از ظاهري با چمچا "شد؟ چه بعدش": پرسيد

 ".نيست بشر ي جامعه عضو استرندبرگ گفت. رفت

* 

 شـهر  از كه را مادرش شاد ي نامه گشت مي باز منزل به مترو ايستگاه از كه حالي در كُن لويا اله

 ي كشيده حروف و درشت خط با آليسيا. خواند آخر تا بود رسيده كاليفرنيا ايالت در استانفورد

 بده نشانشان مرا است، ناپذير دسترسي خوشبختي گفتند تو به مردم اگر": بود نوشته دستش چپِ

 داني مي چنانكه بار، اولين. يافتم دوباره را خوشبختي من. كنم تكرار بلند صداي به را واقعيت تا
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 هـايي  پرتقال پوست رنگ به اش چهره كه هيكل درشت و مهربان مرد اين با دوم بار و پدرت با

 چطـور . اسـت  هيجـان  از بهتـر  خرسندي احساس الي، داني مي. رويد مي منطقه اين در كه است

 روي كـه  ديـد  را ويلسون موريس كرد، بلند خواندن از پس كه را سرش "كني؟ امتحانش است

 نقـش  پشـمي  پلـور . بـود  نشسته مس رنگ به هاي برگ با) آلشي( آلتي بزرگ درخت ي شاخه

 گفتگـو  وقـت  االن": گفـت . آمـد  مـي  نظـر  بـه  زايـد  گرمـا  آن در كه. بود تنش هميشگي لوزي

. بودنـد  گرفتـه  درد بـاز  پاهـايش  ".اسـت  زياد من صبر": انداخت باال شانه ويلسون روح ".ندارم

 .داد ادامه راهش به و فشرد هم به را هايش دندان

 از چمچـا  صـلدين  نگريسـت،  مـي  الـي  دردنـاك  رفتنِ راه به ويلسون موريس روح كه حالي در

. پريد بيرون ساختمان اصلي درِ از كه ديد را فرشته جبرئيل رنگ مسي آلش درخت همان پشت

 تـرك  را آپارتمـان  گويان هذيان سرخ، ديدگان با اينك و بود كشيده را الي انتظار صبري بي با

 مـي  تكـرار  را هميشـگي  هـاي  يـاوه  و بودند نشسته هايش شانه روي حسادت شياطين. گفت مي

 ".جنـده  كـنم  مـي  حاليت كن، صبر هان؟ خرم، من كني مي خيال كي؟ با رفتي؟ كجا": كردند

 .بود گشته پيروز استرندبرگ بود، خورده شكست غايب جامپي كه آنجا ظاهراً

 قـدم  و داد تكـان  سـري  رضايت روي از ديگري و شد محو بود نشسته ها شاخه روي كه ناظري

 .افتاد راه به پردرخت خياباني در زنان

* 

ــايي تلفــن ــدا كــه ه ــه ابت ــدن آپارتمــان ب ــه ســپس و لن ــه ب ــذ دام در دوردســت هــاي خان  و فري

 جبرئيـل  گـاه . نبـود  هـم  نـادر  اما نبود، مكرر اگرچه شد مي] Dumfries, Galoway[گالُوِي

دام  سـيم  سـوي  آن صداي گذشته، آن از. الي گاه و داشت برمي را گوشي و كـرد  مـي  تغييـر  مـ 

 كـه  انجاميـد  نمـي  طـول  بـه  هـم  آنقدر اما نبود، تلفني مزاحمين معمولِ كوتاهي به گفتگو مدت

 هـم  روي و نكشـيد  درازا بـه  چندان تلفني هاي مزاحمت زمان. كند پيدا را آن محل بتواند پليس
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 همانقـدري  درسـت  آن درازاي كـه  بگـويم  هم را اين اما. نيافت ادامه نيم و هفته سه از پس رفته

 الـي  سـرِ  بـر  را باليـي  همان باألخره فرشته جبرئيل كه كشيد طول آنقدر يعني. باشد بايد كه بود

 بخشـش  قابـل  كـه  زد عملـي  بـه  دست فرشته بله،. بود آورده صلدين سر بر گذشته در كه آورد

 .نبود

 براي كه هايي كاركُشته از يك هيچ نه و جبرئيل نه الي، نه كس، هيچ كه بگويم اول از بگذاريد

 كـار  اش همه ها بازي اين كه نيفتادند فكر اين به بودند، كرده خبر تلفني مزاحمين انداختن گير

 ايـن  گرچـه ( داشـت  شـهرت  آوا هزار مرد به ها قديم كه چمچا صلدين براي اما. است نفر يك

 كوشـش  بـه  نيـازي  و بـود  آسـان  ها آن دادن فريب.) نرفت فراتر ها اي حرفه ي دايره از شهرت

 را تـا  نُـه  و سـي  صـدايش،  يـك  و هـزار  ميـان  از بايسـت  مي فقط. نداشت كردن خطر يا اضافي

 .كند انتخاب

 زيـر  مگـو  اسـرار  كـه  شـنيد  مـي  را ناشناسـي  مـردان  صـداي  داشت برمي را گوشي الي وقت هر

 بودنـد،  آشـنا  تـنش  زوايـاي  تـرين  پنهـاني  بـا  پنـداري  كه هايي غريبه. كردند مي زمزمه گوشش

 بـازي،  عشـق  گونـاگون  اَشكال ميان از بودند دريافته تجربه به ظاهراً كه اي چهره بي موجودات

 را خـود  بـود  شـده  آغـاز  تلفنـي  مـزاحم  يافتن براي تالش وقتي از. دهد مي ترجيح را يك كدام

 بـا  بود ناچار بلكه بگذارد، را گوشي توانست نمي ديگر حاال. يافت مي شده تحقير پيش از بيش

 شـد  مـي  گفتـه  سـيم  سـوي  آن از هرچه به كشيد مي تير كه فقراتي ستون و برافروخته اي چهره

 .)شد نمي موفق هرگز هرچند. (كند تر طوالني را گفتگو شايد تا بكوشد و دهد فرا گوش

 فـتح  از غـرور  بـا  اَشـرافي  صـدايي : شـنيد  تلفـن  از را مختلفـي  صداهاي خود سهم به هم جبرئيل

 دوسـتانه  صدايي ديگر بار و خورد مي گوشش به التي اي لهجه بعد ي دفعه گفت، مي اوِرِست

. كنـد  مي كفايت كلمه دو فهميده هاي آدم براي": كرد مي همدردي به تظاهر و داد مي هشدار

 بـدبخت . گيـره  مـي  را همـه  ي يقـه  طرفـي؟  كـي  بـا  نفهميـدي  هنوز. خري قدر اين چرا تو آخه
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. شـاعر  يـك  روحِ بـا  آواي. بـود  متمـايز  ديگران از صداها از يكي اما ".ام تو دوست من بيچاره،

 سـخن  آهنـگ  بـا  فقط شاعر. بود گذاشته تأثير او بر و شنيده جبرئيل كه صداهايي اولين از يكي

 ساير وقاحت با و بود شده سروده تمام سادگي به كه خواند مي را اي مايه بي اشعار و گفت مي

 و تـرين  مـوذي  را آن صـاحب  زودي بـه  جبرئيـل  كـه  طـوري  بـه . داشت نماياني تضاد مزاحمين

 :گفت مي صدا. ناميد مزاحم تهديدآميزترين

 چايي هم دارم دوست قهوه هم

 كني مي باهام تو كه كارهايي هم

 :خواند چنين روز چند از بعد. كرد مي قطع را مكالمه و. بگو بهش

 تُست نان هم دارم دوست كره هم

 تُست آن از دارم هرچي

 غيـر  كـامال  و شـيطاني  چيـزي  انديشـيد  جبرئيـل . بدهيـد  او بـه  هـم  را پيغام اين كنم مي خواهش

 .دارد وجود فاسد افكار درآوردن نظم به گونه اين در اخالقي

 ليمو كيك و سرخ سيب

 :كوچولو خانم اسم اينه

 از مـدتي  تا پس آن از. لرزيد خود به و كوبيد تلفن روي را گوشي نفرت و دقت با جبرئيل. ل. اَ

 آن از حـال  عـين  در و بـود  صـدايش  شـنيدن  انتظـار  در اختيـار  بـي  جبرئيل اما. نشد خبري شاعر

 بـا  جهنمـي  مـزاحمِ  ايـن  كه بود برده پي ذهنش عميق هاي اليه از يكي در شايد. داشت وحشت

 .كند خواهد را او كلك هميشه براي سرانجام كه است شيطاني همان اش كودكانه اشعار

* 
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 و ظريف صوتي تارهاي آن در آسان چه بدي! شد تمام سادگي به چه كارها ي همه سر آخرِ اما

 آكروبـاتي  بسـانِ  مطمئن، چه! كرد النه ماند، مي باز شعبده متحرك هاي نخ به كه پذير انعطاف

 حضـور  قربانيش ي انديشه در نفس به اعتماد با و كرد عبور تلفن سيستم بلند هاي سيم از پابرهنه

 ماهرانه چه صلدين و! باشد كرده تن به فاخر پوششي كه سيمايي خوش مرد مانند درست يافت،

 تفاوتي خالص تير با سرانجام كه آن جز به گفت مي سخن صدايي هر با و كرد مي كُشي وقت

 بـم،  و زيـر  گونـاگون،  صداهايي -بود برده پي بندتنباني اشعار خاص تأثير به هم او زيرا. نداشت

 آوردنـد،  مـي  هجـوم  جبرئيل گوش به يك به يك خجالتي، يا خشن شاد، و غمگين كند، و تند

 گرفتارش فريبكاري پود و تار در رفته رفته و كردند مي سست ها واقعيت جهان از را او ادراك

 ي مـاده  چون را واقعي الي بودند، آفريده كه وقيحي و جِلف زنِ سرانجام كه اين تا ساختند مي

 از اندك اندك پردوامش، اعتراضِ رغم علي جبرئيل. پوشاند انظار از و گرفت بر در چسبناكي

 ...بود رسيده فرا كشاند ديوانگي به را او كه شيطاني هاي آيه بازگشت زمانِ. گرفت فاصله الي

* 

 بنفش بنفشه سرخه، سرخ، گل

 ببخش رو اون نيست، تو شيريني به شكر

 جبرئيل اعصاب كه اين از هرچند نماياند، مي ساده و صاف را خودش هميشه مثل ".بگو بهش"

 طوري به گرفت، خاصي شتاب اشعار، ريتم پس آن از. نبود خبر بي كرد مي تحريك سخت را

 .ماند مي نوبالغ جوانان شعارهاي به گاه كه

 واترلو به ره مي وقتي

 هلو مثل شه مي درست

 بستر به ره مي وقتي
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 مستر پوشه، نمي شورت

 :خواند مي فقط كه اين يا

 لويا اَله لويا، اَله

 رام رام رام رام

 يخـزده  هاي خوراك جديد فروشگاه گُشايش مراسم براي الي بازگشتند، لندن به وقتي سرانجام

 :زد زنگ بار آخرين براي تلفن كه بود رفته] Hounslow[ هونسلو به

 سفيده رز گلِ بنفشه، بنفشه،

 لَميده من كنار قشنگت الي

 بگذار كج كالهتو. خداحافظ

 .مكالمه قطع صداي. درر

* 

 ريختـه  هـم  بـه  آپارتمـان  سكوت در. بود رفته جبرئيل بازگشت، خانه به كُن لويا اَله كه هنگامي

 كـه  ايـن  يا و بازگردد سويش به شرايط انگيزترين اَسف در اگر حتي بار اين گرفت تصميم اش

. ندهـد  مشترك زندگي ي ادامه به تن كند، عشق اظهار و بخشايش طلب و بزند زانو برابرش در

 كه را هيماليا هاي مجسمه كلكسيون. بود گرفته سختي انتقام آپارتمان تَرك از قبل جبرئيل زيرا

 آب كشـيده،  بيرون فريزر از را يخزده اِورِست: بود كرده نابود بود، آورده گرد دراز ساليان طي

 كـرده  پـاره  پاره آورده، پايين تختخواب باالي از را نجات چتر سفيد ابريشم هاي قله بود، كرده

: بـود  نوشـته  آن روي داده، هديـه  او بـه  شـرپا  پمبـاي  كه را چومولونگما ي قله فتح يادبود و بود



)                   آواي بوف (                                                      آيات شيطاني                                                                           

              

      563  
avayebuf.wordpress.com/ 

 تكـه  تكـه  تبر با ".نكني امتحان ديگر است بهتر اما آورديم، شانس بار اين. بي بي الي به تقديم"

 .)داشت نگه آشپزخانه ي گنجه در خانه لوازم ساير با همراه را كوچك تبر اين الي. (بود كرده

 در انشـاءاهللا . بميـر  و بيفـت ": زد فريـاد  خانه پايين معصومِ زميني بِه به خطاب و كرد باز را پنجره

 ".بسوزي جهنم آتش

 را خبـر  و كرد تلفن چمچا صلدين به رسيد مي گوش به اش گريه هق هق كه حالي در وقت آن

 .داد

* 

 كـه  اي افسـانه  فروشگاه همان دلنواز، باد ي مغازه و داغ موم ي شبانه كلوپ مالك مسلمه، جان

 تمـام  اگـر  كه سازهايي فروخت؛ مي را -ترومپت ساكسيفون، كالرينت، -بادي سازهاي بهترين

 گرفتاري آدم مسلمه جان آقاي بله، يافتي، نمي ها آن خوبي به هرگز گذاشتي مي پا زير را لندن

 سـرِ  گـرد  بـرق  و رعـد  از اي هالـه  بـا  مقـرّب  ملـك  وقتي خداوند، خواست به اين وجود با. بود

 بـود،  واردي آدم تجـارت  امـر  در كـه  مسـلمه . داشـت  حضور آنجا در شد، مغازه وارد مباركش

 اين از. بود كرده پنهان كارمندان از الهي غير و آسماني موجود آن با را مالقاتش و خوش بخت

 آگهـي  زيـر  و گذاشـت  مـي  ويترين پشت را مخصوصي پوسترهاي بود تنها كه هنگامي تنها رو

 را حضـرت  بازآمدن شُكوه رسانده، چاپ به مجالت و ها روزنامه در گزاف مخارج با كه هايي

 آژانـس  كمـك  بـه  را هـا  آگهـي . شـد  نمـي  ديده امضايش داد، مي بشارت نزديك ي آينده در

 افشـا  وجـه  هـيچ  بـه  نـامش  كـه  شرط اين با فرستاد، مي واالنس شركت به وابسته عمومي روابط

 يافتنـد  مـي  نمك با بسيار] Fleet[ فليت خيابان نگاران روزنامه كه كذايي هاي آگهي در. نشود

 شُكوه كند ادعا تواند مي كه دارد قرار موقعيتي در دهنده آگهي": شد مي اشاره سربسته طور به

 بـه  لنـدن  خود در ما ميان در جبرئيل لحظه اين در. است ديده خود چشم به را حضرتش جاللِ و
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ــر ــي س ــرَد م ــايد. ب ــدن در ش ــد] Camden[ كم ــايد. باش ــم ش ــك در ه ــال بري ــا ه ــاكني ي  ه

]Hackney[- خواهـد  آشـكار  مـا  بـر  را خـود  ديگـر  ي هفتـه  چنـد  يا روز چند تا زودي، به اما 

 از مسـلمه . (بودند خبر بي ها اين ي همه از دلنواز باد فروشگاه قد بلند ي فروشنده سه اما ".كرد

 را اش معامله نبايد كس هيچ من نظر به گفت مي و كرد مي خودداري زن فروشندگان استخدام

 دسـتخوش  يكسـره  خشكشـان  ناخن كارِ صاحب شخصيت وقتي دليل همين به.) بدهد زن دست

 كـه  دود مـي  مـو  ژوليـده  و آشـفته  ناشـناسِ  آن سـوي  به طوري ديدند خود چشم به و شد تغيير

 مسـلمه . كردند نمي باور ديدند مي كه را آنچه است، كرده نزول زمين به آسمان از خدا پنداري

 دنيـرو  رابرت سبك به كه موهايي َارمني، مارك شلوار و كت رنگ، دو چرمي هاي نقش آن با

]Robert de Niro [رپشتش ابروي دو و بود شده شانهاما. آمد نمي كرنش اهل اصالًً نظر به پ 

 خـودم ": گفـت  مي كه حالي در و زد كنار دست با را هايش فروشنده. نبود مسلمه آن ديگر اين

 آن شود؟ مي باورتان. افتاد راه به يارو سرِ پشت و رفت عقب عقب كنان تعظيم ".رسم مي آقا به

 به و درآورد را اسكناس هاي بسته بود بسته پيراهنش زيرِ را كمربندش و كيف كه ناشناس وقت

 نگـاه  آن به اصالً ".است خوب همين": كرد اشاره بودند گذاشته بااليي ي قفسه در كه ترومپتي

. آرمـش  مـي  خـودم  گفـت  مـي  مرتـب . رفت باال نردبان از بالفاصله مسلمه آقاي  .بود نكرده هم

. نگيـرد  هـم  را پـولش  خواسـت  مـي . اسـت  آورتـر  تعجب همه از اينجايش و. آرمش مي خودم

 خودتـان  مـال  مغـازه . كـنم  مـي  خـواهش  -نـه . آقـا  نه": كرد مي تكرار! بكنيد را فكرش مسلمه،

 كـت  بـاالي  جيـب  در را هـا  اسـكناس  و پرداخت را ترومپت بهاي ناشناس، وجود اين با ".است

 فروشـندگان  طـرف  بـه  مشتري سر آخرِ. ديدينش مي بايد. است پادو مسلمه انگار. چپاند مسلمه

. رسـد  مي فرا قضاوت روز. شد نمي باورتان ".هستم خدا راست دست من": زد فرياد و برگشت

 و گرفـت  او سـر  بـاالي  را ترومپـت  غريبـه  مـرد  و زد زانو بود، زده سرش به انگار كه مسلمه بعد

 ايستاده آنجا همينطور ما و ".بشريت ي كننده نابود. نهادم نام عزرائيل را ترومپت اين": زد فرياد



)                   آواي بوف (                                                      آيات شيطاني                                                                           

              

      565  
avayebuf.wordpress.com/ 

 بـود  نوراني اي هاله ديوانه ي حرامزاده آن سرِ دور كه اين براي. ايم شده سنگ پنداري -بوديم

 .شد مي ساطع سرش پشت در منبعي از گويي كه

 .هاله شنيديد، درست

 خواهد مي دلتان هرچه": گفتند مي همه به بعدها فروشنده سه ".بگوييد خواهد مي دلتان هرچه"

  ".ديديم چشممان دو با را آن ما اما. بگوييد

 

٣  

 

 اوهـورو  دكتـر  مرگ هال، بريك پليس ي اداره رابط افسر ،]Stephen Kinch[ كينچ استيفن

 چنـين  بـرد،  مـي  سـر  بـه  بازداشـت  در محاكمـه  انتظـار  در كـه  را -سـابق  رابرتز سيلوستر -سيمبا

 دكتـر  ظـاهراًَ . اسـت  ميليـون  در يـك  وقوعشـان  امكـان  كه بود پيشامدهايي آن از: كرد توصيف

 توجـه  و رود مي آسمان به فريادش كه شود مي وحشتناكي كابوس چنان دچار خواب در سيمبا

 كـه  رسـند  مـي  وقتي دوند، مي سيمبا سلول سوي به فوراً دو آن. كند مي جلب را گارد افسر دو

 شـده،  بلنـد  هوا به تخت روي از كابوس شوم تأثير زير خواب حال در همانطور عظيمش ي جثه

 سـبب  و شكسـته  سـيمبا  دكتـر  گـردن : شـنيدند  خشكي صداي افسر دو. كند مي سقوط زمين بر

 .بود شده او آني مرگ

 پشت قيمتش ارزان مشكي كاله و لباس در كه مرحوم، آن اندام كوچك مادر رابرترز، آنتوانت

 در. بـود  زده پـس  صورت از چالشگَر حالتي با را عزاداري تور ايستاده، كوچكترش پسر كاميونِ

 هـاي  لُـپ  سـوي  بـه  را آن پاسـخ  و كـرد  سـنگين  سبك را كينچ بازرس هاي گفته مدتي اندك

 كتـك  سـگ  بـه  حـالتش  كـه  اي چهـره . نمود پرتاب بازرس عقيم ي چهره و لق ي چانه سرخ،
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 لقـب . داشـت  را "قـارچ " آن از بدتر و "سياهه جيمي" القاب از نشاني و نبود شباهت بي خورده

 جهـل  تـاريكي  در هميشـه  كـه  بـود  ايـن  منظورشان. بودند داده او به افسر برادران ساير كه هايي

 كـه  فرسـتندش  مي هايي مأموريت به دهند قرارش جريان در كه آن بي رؤسا و خورد مي غوطه

. شـود  مـالي  گـه  پايش تا سر از و بشكند سرش بر ها كوزه كاسه ي همه سر آخر دفعه، اين مثل

 بودنـد  آمـده  گرد استريت هاي پليسِِ پاسگاه بيرون كه خشمگيني جماعت برابر در رابرتز خانم

 شـانس  سـر  بر دارند. كنند مي قمار ما زندگي با دارند ها اين كه بدانيد خواهم مي": كرد شروع

 بـراي  انسان به احترام ببينيد كنيد فكر خوب خواهم مي شما از من. كنند مي شرط ما ماندن زنده

 كـت  وال آب پيك باالي از سيمبا، اوهورو وكيل جانسون، حنيف و ".دارد مفهومي چه ها اين

 سـلول  ي طبقـه  دو تخـت  زيـرين  قسمت از افتادن پايين پليس، ي گفته به كه داد توضيح رابرتز

 انـد،  كـرده  پـر  چنـين  را كشور هاي زندان كه دوراني اين در. است شده موكلش مرگ موجب

 كسـي  كه بشوند مطمئن اند خواسته انگار نيست؟ عادي غير تختخواب بااليي بخش ماندن خالي

 زنـداني  زدن فريـاد  دليـل  ديگـر  طـرف  از. بـود  نخواهد سيمبا دكتر مرگ شاهد افسر، دو جز به

. مـأمورين  دسـت  اسـير  و بـوده  پوسـت  سـياه  زنـداني  باشد هرچه. نبوده كابوس از وحشت لزوماً

 گفتـه  خوانـد،  اش"اي حرفـه  غيـر  و تيـز  و تند" بعداً كينچ بازرس كه گيري نتيجه هنگام حنيف

 نژادپرسـت  ،]John Kingsley Read[ ريـد  كينزلـي  جـان  هـاي  حـرف  بـا  را رابـط  افسر هاي

: كـه  بود داده شعار پوستي سياه مرد مرگ خبر شنيدن از پس بار يك ديد. كرد مقايسه معروف،

 و داغ روز. بـود  افتـاده  همهمـه  بـه  جمعيـت  ".برونـد  بايـد  هـم  ديگـر  ميليـون  يـك . رفت يكي"

 مبـادا . بمانيـد  گـرم  همينطـور ": گفـت  مـردم  به خطاب سيمبا، برادر والكوت،. بود ناخوشايندي

 ".داريد نگه داغ را خشمتان. بشويد دلسرد

 نشـريات " را هـا  آن بودند، كرده برپا جرايد كه اي محاكمه در شدن محكوم از پس سيمبا چون

 اي قهـوه  و سـينما  مثـل  آبي بيراه، و راه مثل زرد پاره، كهنه مثل سرخ -بود ناميده "قزح و قوس

 مـي  الهـي  داد و عـدل  داوريِ از ناشـي  را وي مـرگ  سفيدپوسـتان  از بسـياري  -شُل و گل مانند
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 بـود،  سـياه  و سـاكت  كـه  ديگـري  دادگاه آن ولي. بود رسيده جزا به كُش آدم هيوالي: دانستند

 تنشـي  سيمبا مرگ از پس متفاوت، برآورد دو اين و بود كرده صادر او براي تر مثبت بس رأيي

 از پـر  قـزح  و قـوس  نشـريات . بـرد  مـي  يـاد  از را گرمـا  خفقان كه كرد برپا شهر هاي خيابان در

 بودند،] Louis Farrakhan[ فَرخان لويي و خميني قزافي، از سيمبا حمايت ي درباره مقاالتي

 مـي  دامـن  خـود  خشم آرام آتش به جوان مردان و زنان هال بريك هاي خيابان در كه حالي در

 .كرد مي پنهان اذهان از را حقيقت نور بودن، وار سايه رغم به كه آتشي زدند،

 Tower[ هملت برج ي محله در] Charrington[ چرينگتون آبجوسازي پشت بعد، شب دو

Hamlets[، "نزديكـي  در پيرزني بعد، شبِ باز و آورد فرود را بعدي ي ضربه "كن پاره شكم 

 هـول  امضـاي  ديگـر  بـار  قاتل. رسيد قتل به] Hackney[ هكني در ويكتوريا پارك بازي زمين

 فـاش  جرايـد  در هرگز كه طرزي به -جسد دور به مقتول جوارح و اعضا چيدن يعني خود انگيز

 شد ظاهر تلويزيون در خسته ظاهري با كينچ بازرس وقت آن. بود افزوده قتل دو اين به را -نشد

 شـكم " مخصـوص  ي شـيوه  به مقلد قاتل يك": كه كرد عرضه را انگيز شگفت ي نظريه اين و

 سـيمبا  از روي دنبالـه  بـه  و -بـود  مانده مخفي دقت كمال در راز اين هرچند -برده پي "كن پاره

 پلـيس  نيـروي  بعـدي،  جنايـت  از پيشگيري براي كه شد آن بر پليس كميسرِ بعد ".است پرداخته

 كـه  افـزود  چنـان  را رِزِرو افـراد  تعـداد  و كنـد  برابـر  چهـار  را هـال  بريك هاي خيابان در حاضر

 سـر  همه ي حوصله واقع در. كردند حذف را پايتخت ي هفته آخر فوتبالِ بازي ناچار به مقامات

 عملـي  پليس نيروي افزايش: كه كرد منتشر مضمون اين به اي اطالعيه جانسون حنيف. بود آمده

 سـياه  جوانان از هايي گروه خانه، پاگال و شاندار ي كافه در و است افروز آتش و آميز تحريك

 در. بودنـد  آمـاده  گشـتي  هـاي  اتومبيـل  بـا  رويـارويي  براي كه آمدند مي گرد آسيايي و پوست

 شـبيه  رابـط  افسر ريز عرق هيكلِ به برگزيدند "كردن آب" براي كه عروسكي داغ، موم كلوپ

 .رفت مي باال همچنان بيرون و درون از حرارت. بود
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 شهرداري هاي آپارتمان ساكن پوست سياه هاي خانواده به: گرفت مي فزوني بار خشونت وقايع

 راه به دعوا ها خانه قهوه در و ديدند مي آزار مدرسه راه در پوست سياه هاي بچه. شد مي حمله

 تـف  هـا  مشـتري  غـذاي  روي رفـيقش  سـه  و موشـي  صـورت  بـا  جواني خانه پاگال در. افتاد مي

 بازداشـت  جـرح  و ضرب اتهام به بنگالي گارسون سه ها، گارسون با درگيري از پس و انداختند

 آميـز  خشـونت  رفتـار  از هـايي  حكايت. زدند مي پرسه آزاد انداز تف چهار كه حالي در شدند،

 متعلـق  معمـولي  ظاهر با هايي، كاميون و ها اتومبيل داخل صدا و سر بي كه سياه جوانان با پليس

 كبـود  سـراپاي  بـا  را هـا  آن صدا و سر بدون هم باز بعداً و. انداختند مي مخصوص هاي گروه به

 جوانـان  از هـايي  گردهمايي. بود افتاده ها زبان سر بر ها اقليت ميان در كردند، مي پرتاب بيرون

 هـا  آن سياسـي  مخـالفين  و -داشـتند  مهـارت  دفـاعي  فنون در كه كاراييب اهل يا بنگالي سيك،

 مـي  سر معروف هاي كافه به. كردند محل در زدن گشت به شروع -نديدند نگهباني هاي گروه

 معشوقه به جانسون حنيف. بيايد سرشان به باليي اند خوابيده وقتي نيستند مايل گفتند مي و زدند

 قاتل كه نيست اين فقط كار اشكال": گفت كرد مي زندگي او نزد حاال كه صفيان، ميشال اش،

 ايـن  طاقـت  پلـيس  و خنـدد  مـي  سـيمبا  مرگ به دلش در بلكه برود، بخواهد جا هر و است آزاد

 ".ندارد را يكي

 هـاي  خيابـان  ايـن  به طالييش شيپور نواختن حال در بود، باراني نابهنگام كه شبي فرشته، جبرئيل

 .نهاد پا جوشان

* 

 بـود  نگذاشـته  كه -جاش جامپي همراه چمچا پمال، باشد، شب شنبه كه شب همان هشت ساعت

 ايسـتاده  پرجمعيـت  اي نقطـه  در بوسـتون  ايستگاه ي گوشه عكاسي ماشين نزديك -برود تنها او

 كـه  بـود  ربـع  و هشـت  سـاعت . اسـت  شـده  تبديل گر توطئه آدم يك به كرد مي احساس و بود

 دو هـر . شـد  نزديـك  ها آن به آورد، مي ياد به پمال كه آن از بلندقدتر الغراندام، و دراز جواني

 اش قراضه رنگ آبي آپ پيك درون و افتادند راه به دنبالش آورند زبان بر اي كلمه كه آن بي
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 قـرار  ريلتـون  خيابان در اي كافه باالي ي طبقه در كه كوچكي آپارتمان سوي به جوان. چپيدند

 بـه  را دو آن -باشد جوان همان كه -رابرتز والكوت رسيدند مقصد به كه همين. راند مي داشت

 اما آمدند، هاييتي اهل پمال نظر به كه بودند آنجا هم ديگر مرد سه. كرد معرفي آنتوانت مادرش

 اين از": داد دستور رابرتز آنتوانت. نشدند معرفي موارد، گونه اين در متداول اي كليشه داليل به

 ".است خوب هم تان بچه براي. بنوشيد زنجبيلي شراب

 انگـار  كـه  رابرتـز  خـانم  كـرد،  تمجيد و تعريف سخت ها آن خدمات از والكوت كه اين از بعد

 چـوب  مثـل  بـاريكي  از كـه  اش پريـده  رنـگ  پاهـاي  بـه ( بـود  شده نما نخ بزرگ نيمكت درون

 بنـدي  كفـش  و صـورتي  كوتـاه  جـوراب  شـدند،  مي ديده سياهش دامن زير از و بودند كبريت

 آقايان اين": گفت. كرد شروع را كار.) رسيدند نمي زمين به نيمكت از كه پاهايي بود، پوشانده

 كشـته  كـرد،  مـي  پيگيـري  كـه  موضـوعي  خـاطر  بـه  اسـت  ممكـن  ظـاهراً . بودند پسرم همكاران

 با كه رسيده آن وقت حاال. كرده جلب هم را شما توجه موضوع همان اند گفته من به باشندش،

 از يكـي  ".كنـيم  همكـاري  يكـديگر  با كنيد، مي نمايندگي شما كه هايي كانال طريق از جديت

 ادامـه  خونسـردي  بـا  رابرتـز  خـانم . داد او به را رنگي قرمز پالستيكي كيف هاييتي، اهالي نفر سه

 ".دارد وجود پليس محكوميت براي كافي شواهد كيف اين در": داد

 او از جـامپي  و پمـال  ".برسـانم  را شـما  بايـد  حـاال ": گفت محكم صدايي با و برخاست والكوت

 پمـال . درآورد صـدا  بـه  را هـايش  انگشـت  بنـد  و داد تكـان  سـري  رابرتـز  خـانم . كردنـد  تبعيت

 را خـودت ": كـه  حـرفش  وسـط  پريـد  رابرتـز  خـانم  اما. گفت تسليت مجدداً و كرد خداحافظي

 ".بروند در قسر ها قاتل اين نگذاري بده قول فقط. جان دختر نكن خسته

* 
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 كرد مي سرفه بدجوري جامپي. رساند هيل ناتينگ به را ها آن رابرتز والكوت كه بود ده ساعت

 همـين  حـال  ايـن  با داد، مي آزارش مدام شپرتن در درگيريش از بعد كه ناليد مي سردردي از و

 دسـت  در را پالسـتيكي  كيـف  داخل انفجارآميز مدارك كپي تنها كه اين از نگراني به پمال كه

 از خواسـت  مي او. رفت همراهش هال بريك عمومي روابط دفتر تا اصرار با كرد، اعتراف دارد

 همين به. كند پخش اعتمادش قابل همكاران و دوستان از تن چند ميان و بگيرد فتوكپي مدارك

 نشسـته  پمـال  ي عالقـه  مـورد  جـي . ام اتومبيـل  در دو هر شب آن ربع و ده ساعت كه بود خاطر

 .راندند مي باشد، شهر طرف آن كه مشرق سوي به گرفت مي اوج كه توفاني ميان در و بودند

 يـك  درون سـيك  دارِ هيكـل  جـوان  هفـت  از مركـب  گشتي گروه يك آن از قبل دقيقه پانزده

 صداي كه گذشتند مي هال بريك جنوب در كرسنت مااليان پل روي از چپيده، كاواليه واكهال

 رنـگ  مـرد  و رسـاندند  فريـاد  محل به را خود عجله با. كرد جلب را توجهشان پل زير از فريادي

 آبـيش  بـه  مايـل  سـفيد  گيس كاله كه پيرزني جسد كنار از دست به چاقو كه ديدند را اي پريده

 روي تـا  بـورش  موهـاي  كـه  قاتـل،  انـداختن  گيـر . گريخـت  مـي  بود شناور كانال در ماهي مثل

 .نبود مشكلي چندان كار جوان هاي سيك براي بود، افتاده پايين ميشيش چشمان

 و گوشـه  بـه  گونـاگون  شـايعات  بـا  همراه خطرناك قاتل دستگيري خبر نرسيده، يازده به ساعت

 گشـت . كنـد  مـتهم  را زنجيري ي ديوانه آن خواهد نمي پليس گفتند مي. بود رسيده محله كنار

 سـرپوش  جريـان  روي هسـت  طـور  هـر  خواهنـد  مي و اند داشته نگه بازجويي براي را ها سيك

 مختلـف،  نقـاط  در ها، ميخانه تعطيلي از پس و شدند مي جمع ها خيابان كنار در مردم. بگذارند

 اتومبيـل  سـه  ي پنجره. آمد وارد هايي خسارت سرانجام و داد روي خوردهايي و زد و درگيري

. كردنـد  پرتاب هم آجر پاره چندين و كردند غارت را فروشي ويدئو ي مغازه يك شكستند، را

 هيجـانزده،  و سرحال جمعيت كه هنگامي شب، شنبه آن نيم و يازده ساعت يعني مرحله، اين در

 بـا  مـذاكره  از بعـد  بخـش،  پلـيسِ  سرپرسـت  گفـت،  مـي  تـرك  را رقص هاي سالن و ها كلوپ
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 گيسـخته  لجام را پليس نيروي و كرد اعالم شورش ي منطقه را هال بريك مركز باالتر، مقامات

 .انداخت شورشيان جان به

 صـرف  فيلـدز  هـال  بريك به رو آپارتمان در كُن الي با را شام كه چمچا صلدين حال، همان در

 دلـداريش  بـه  تمـام  دورويـيِ  بـا  و داده فرا گوش هايش دل درد به خيرخواهانه ظاهري با كرده،

 بود ديده را سر بر كالهخود مردانِ از گروهي خيابان در آپارتمان، از خروج از بعد. بود پرداخته

 آوردند مي هجوم سويش به منظم طور به دو قدم باش، آماده حالت به پالستيكي سپرهاي با كه

 مـي  سـنگين  بـاراني  چـون  نورشـان  كه بود آسايي غول هليكوپترهاي رسيدن شاهد سر، باال از و

 جهـت  از ناخواسـته  و كـرد  اطاعـت  اش اوليـه  و طبيعـي  ي غريـزه  از پـوش  زره ديـدن  بـا . باريد

 .دويد مي شاندار ي كافه سوي به تمام سرعت با صلدين. كرد دويدن به آغاز نادرست

* 

 .رسند مي سر داغ موم كلوپ به يورش از فيلمبرداري براي موقع به تلويزيون هاي دوربين

 از دوربـين  عدسـي  كـه  نشـود  فرامـوش  - :است اين شود مي ديده دوربين پشت از كه اي صحنه

 كلوپ باالي هليكوپتري -گيرد مي است واقع نور در را آنچه تنها و است محدودتر انسان چشم

 دوربـين . است ادرار ي فواره پنداري كه اندازد مي آن بر را خود زرد نور چنان و كند مي پرواز 

 در دوربـين  اينـك . تـازد  مـي  دشـمنان  بـر  حكومـت  ماشـين : داند مي خوب را تصوير اين معني

 نيم و كرده تصويب را هوايي عكاسي ي بودجه جايي در خبري مسؤولينِ از يكي. است آسمان

. كنـد  مـي  تيرانـدازي  انگـار  كـه  دارد برمـي  فيلم پايين به باال از چنان هليكوپترها از يكي از خيز

 اسـت  كركُننـده  چنـان  هليكوپترها بادبزن صداي. دهد نمي را هليكوپتر اين راندنِ زحمت كسي

 از ويـدئويي  ضبط هاي دستگاه هم مورد اين در. كند مي محو خود در را جمعيت قال و داد كه

 .دارند كمتري حساسيت انسان گوش
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 كه مردي.[ ايم كرده حفظ شكل همين به است سينما به مربوط چون را واژه اين] Cut -كات -

 ها سايه سرش پشت و گويد مي سخن ميكروفن در شتابان كرده، روشن را اش چهره سالح نورِ

 بـا  مردانـي  از ديـواري : اسـت  ديـواري  هـا  سـايه  سـرزمين  و گزارشـگر  ميان اما. لولََند مي هم در

: گويـد  مـي  سـخن  جـدي  و سنگين گزارشگر،. شورشي ضد مخصوص سپرهاي و كالهخودها

 بـاز  را رويدادها تنها البته و. غارت پليس، شدن زخمي پالستيكي، تيرهاي ساز، دست هاي بمب

 آن سـادگي  بـه  توان مي كه است دستگاهي دوربين. بيند مي را ها ناگفته دوربين، اما. گويد مي

 بـه  دوربـين . اسـت  كـرده  مبـدل  ويژه شيئي به را آن شكنندگي، اين و ربود يا شكست هم در را

 پايبنـد  سـخت  خطـر  از خـود  حفاظت به چون. دارد نياز رنگ آبي ظريف خط و آن نظم قانون،

: كنـد  مـي  نظـاره  باال از البته و دور از را ها سايه سرزمين و ماند مي سپرگونه ديوار، پشت است،

 .كند مي جانبداري دوربين كه است اين مفهومش

 و پژمـرده  هـاي  گونه با اي چهره. كند مي روشن را جديدي ي چهره وار اسلحه شعاع -كات -

. كيـنچ  اسفتن بازرس: شود مي ظاهر يونيفورمش روي زيرنويس با چهره نام. سرخ روي و رنگ

 در كـه  مـردي . نـاممكن  اي وظيفه انجام حال در نيك مردي: بيند مي هست كه را آنچه دوربين

 ناپـذير  تحمـل ": گويـد  مـي  بـازرس . ببرد لذت آبجو نوشيدن از و باشد پدر تواند مي حال عين

 سـپرهاي  كنـد،  نگـاه  -اسـت  الزم پلـيس  بـراي . كنـد  مـي  حفاظـت  بهتـر  -ممنـوع  منطقه -است

 خرابكـاران  شـده،  طـرح  پـيش  از جنايـت  بـه  وقـت  آن ".اند گرفته آتش شورش ضد پالستيكي

 از بعضـي  كـه  هسـتيم  متوجـه  ما": كند مي اشاره مخدر مواد و بمب توليد هاي كارخانه سياسي،

 هـم  مـا  اما. دارد وجود اعتراض و نارضايتي براي مواردي كنند احساس است ممكن جوانان اين

 نـور  همه آن ديدن از كه حالي در بعد ".بشويم تبديل جامعه شالق به توانيم نمي و خواهيم نمي

 را اقبالشـان  و شـانس  قـدر  ها بچه اين": داد ادامه بود يافته جرأت صبور و ساكت هاي عدسي و

 مـي  وقـت  آن. كننـد  مشـورت  كاراييب جزاير و آسيا افريقا، در اقوامشان با نيست بد دانند، نمي

 كشـورها  آن مـردمِ  اعتـراض  كـه  فهمنـد  مـي . دارنـد  آنجاها مردمِ را واقعي مشكالت كه فهمند
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 در. نيسـت  بـد  هـم  قدرها آن بسنجيد، كه نسبي طور به اينجا در اوضاع. است محترم و ارزشمند

 خيلـي  كـه  اين از قبل است بهتر پس. نيست خبري نظامي كودتاي و شكنجه كشي، آدم از اينجا

 مـردم . داشته امنيت و آرامش هميشه ما كشور گويد مي و ".بدانند را دارند آنچه قدر بشود، دير

 مـي  را دردمند هاي آدم و آمبوالنس برانكار، چند دوربين سرش پشت -ما ي جزيره زحمتكش

. شـوند  مـي  كشـيده  بيـرون  داغ مـوم  كلـوپ  احشـاي  و امعـا  از كه هايي انسان نيزاَشكال و -بيند

 كلـوپ  اين در دهد مي توضيح كينچ بازرس. شناسد مي باز را قدرتمندان هاي مجسمه دوربيني

 كار اين كه من نظر به تفريح، اند گذاشته هم را اسمش و پزند مي اي كوره درون را ها مجسمه

 مثـل  حالتشـان . كنـد  مـي  نظـاره  ميلـي  بـي  با را مومي هاي مجسمه دوربين -ندارد تفريحي اصالً

 سـياه  جـادوي  بـه  اينجا در نكند. دهند مي گند بوي انگار آدمخوارها، مثل يا نيست؟ جادوگرها

 نـه  اي فاصـله  در كه بيند مي را چيزي. بيند مي را شكسته هاي پنجره دوربين -اند؟ بوده مشغول

 نتيجـه  نمايانـدن  يـا  درك به قادر دوربين. مغازه يك و است اتومبيل يك: سوزد مي دور چندان

 .سوزانند مي را خودشان هاي خيابان دارند مردم. نيست ها اين از يك هيچ ي

 در تلويزيـون  دسـتگاه  چندين و روشنند همه ها چراغ. است ويدئو فروشگاه يك اينجا -كات -

 بعـد  و كنـد  مـي  تماشـا  تلويزيـون  ي هذيانزده خودپرست اين دوربين،. است مانده باقي ويترين

 يـك  ي كلّه اينجا -كات -. شوند مي ديده كادر در تلويزيون چندين و رود مي پس لحظه يك

 مـي  صـحبت  قـانون  بـي  هاي آدم ي درباره كلّه. دهد مي شستشو را آن نور كه است جدي آدم

 امـا . كردنـد  مي دفاع ُضعفا از ها آن. كردند مي زندگي گذشته در كه قانوني بي هاي آدم. كند

 داده دست از را قهرماني بعد اين زنند مي جمعي كشتارهاي به دست كه امروزي هاي كش آدم

 ايـن  تمـايز  وجـه . شـده  خـالي  هويـت  از شخصيتشـان  و ديده آسيب روانشان بيمارند، ها آن. اند

 فـرايض  انجـام  بـه  دقت فرط از كه روشي. است معين روشي حفظ در بيمارگونه دقت جنايات،

 كـه  رو ايـن  از. كنند مي جنايت توجه جلب براي مغز تهي هاي قاتل اين شايد -مانَد مي مذهبي
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 مـرگ  آرزوي دلـيلش  كـه  ايـن  يـا  -شوند مبدل ستاره به صباحي چند و بيايند بيرون گمنامي از

 مـي  كسي -.خود بردنِ ميان از يعني معشوقه كشتن: جويند مي ديگري در را آن تجلي كه است

 ورزد مـي  اصـرار  كلّه. باشد كن پاره شكم جك همان نكند كيست؟ ها مادربزرگ قاتل -پرسد

 ميـان  از كسـي . گرداييـده  تبـاهي  بـه  كـه  نيسـت  قهرمـان  برگـردانِ  جز چيزي واقع در شَرور كه

 مـي  تكـان  را خـود  كلّـه  نيست؟ ها شورشي همين منظورتان -خوانَد مي چالش به را او جمعيت

 هـاي  مغـازه  غـارت  ي درباره او. خورد مي تأسف امروزي جوانان افراطي گرايي ماده از و دهد

 و جيمز برادران كاسيدي، بوچ مانند قديمي قهرمانان تكليف اما -.گفته نمي سخن ويدئوفروشي

] Butch Cassidy,the James brothers, Captain Moonlight[ اليت مون كاپيتن

 بعـداً  دوربـين  -كـات  -زدنـد؟  نمـي  بانـك  مگر كردند؟ نمي دزدي شان همه مگر. شود مي چه

 .نمانده باقي هيچ تلويزيون هاي دستگاه از. گردد برمي ويدئوفروشي ويترين پشت به شب همان

 مجسـمه  بـا  را كارش اينك كه پليس. است داغ موم كلوپ وروديِ درِ مراقب آسمان از دوربين

 دستگيرشـدگان  روي بـر  دوربـين . كشد مي بيرون آنجا از را ها آدم رسانده، پايان به مومي هاي

 -ارمنـي  جورجيو] ارمني دوخت شلوار و كت كه مردي آلبينو، قد بلند مرد يك: كند مي مكث

 گراييده تباهي به كه است دنيرويي رابرت به شبيه درست و پوشيده.[ معروف هاي خانه خياط از

 جـايي  نامشان. ساله بيست حدوداً بدخُلق جوان يك ساله، پانزده چهارده جوان دختر يك باشد،

. شـود  مـي  رو كم كم ها واقعيت حال اين با. شناسد نمي را ها چهره اين دوربين. شود نمي ديده

 اجـراي  مسلمه، جان آن مالك و كلوپ ي گرداننده به واال پينك به معروف سوسانكورام، جرمِ

 قيمـت  ارزان مخدر مواد نوعي] crack كرَك -است مخدر مواد فروش و خريد وسيعِ عمليات

 كارمنــد دارد اختيــار در را مــواد ايــن كــه مــردي. اي قهــوه شــكرِ كوكــايين، حشــيش، ،.[اســت

 شـده  دسـتگير  مـرد  اين. است نزديكي همين در خوش باد يعني مسلمه، موسيقي آالت فروشگاه

 دست به داغ ويدئويي هاي فيلم و قوي مخدر مواد نامعيني مقدار آن از كه است استيشني مالك

 الكلـي  مشـروب  گويند مي. نرسيده قانوني سن به هنوز. است صفيان آنيتا جوان، دختر نام. آمده
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 جنسـي  ي رابطـه  شـده  دسـتگير  مـردانِ  از يكـي  دسـتكم  با كه زنند مي كنايه و نوشد مي فراوان

 هم را بنام جنايتكارانِ با معاشرت و بدكاري ي سابقه دختر، كه شود مي گزارش همچنين. داشته

 خوراك خوش شايعات اين بين روشن نگار روزنامه يك. است الحال معلوم دختري پس. داشته

. پيچيـده  جـا  همـه  آن از پـيش  خبـر  امـا . كنـد  مي تعارف ملت به حادثه از بعد ساعت چندين را

 و -انـد  كـرده  يكسانش خاك با -اند كرده داغان را كلوپ ها آن: داغ موم كلوپ و واال پينك

 .است جنگ اعالم ي مثابه به اين

 آن ديدن به قادر دوربين كه دهد مي رخ هايي مكان در ديگر وقايع از خيلي مانند نيز اين البته و

 .نيست

* 

 :جبرئيل

 زدن پرسـه  روز چنـد  از بعد زيرا. برَد مي سر به رؤيا عالَم در پنداري كه است طوري رفتنش راه

 بـه  موسـوم  ترومپـت  كـه  حـالي  در باشـد،  نهاده هم بر ديده يا زده غذا به لب كه آن بي شهر در

 را بيـداري  و خـواب  ميـان  تفـاوت  ديگـر  اسـت،  دامـان  در گشادش پالتوي جيب درون عزرائيل

 زيـرا  چـه،  يعنـي  داشتن حضور جا همه در و بودن كل داناي فهمد مي حاال -دهد نمي تشخيص

 رنـج  كُـن  لويـا  الي خيانت از كه است جبرئيلي اينجا برَد، مي سر به روايت چند در حال عين در

 كـه  ديگري جبرئيلِ باز و ايستاده مرگ به رو پيغمبر تخت كنار كه ديگر جبرئيلي آنجا برَد، مي

 يـا  و آيـد  بيرون خفا از تا است اي لحظه انتظار در و نگرد مي دريا سوي به را زائران سفر پنهاني

 او كه حريف كند، مي احساس را حريف ي اراده نيروي ديگر روز از بيش روز هر كه جبرئيلي

 كـه  حريف،. دهد مي سوق واپسين كشمش جهت در و كشانَد مي خود سوي به بيشتر هرچه را

 دوسـت  صـلدين،  -گرفتـه  خود به را صلدين دوستش ي چهره و است انديش نازك و گر حيله
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. نينديشد خود حفظ به ديگر تا آورد بيرون نگراني از را جبرئيل خواهد مي حريف -را راستينش

 را خداونـد  ي اراده تـا  كوشـد  مـي  و زنـد  مي پرسه لندن هاي خيابان در كه جبرئيلي ديگر بار و

 .دريابد

 باشد؟ خداوند خشم ابراز ي وسيله است قرار آيا

 او؟ عشق يا

 مـي  باقي او جيب در آيا ساز، سرنوشت ترومپت و بخشايش؟ يا است انتقام ي فرشته جبرئيل آيا

 بنوازد؟ و آورد بيرون را آن بايست مي كه اين يا مانَد

 ي مسـابقه  ي نتيجـه  و -كنـد  مـي  انتخـاب  را كدام بدانم خواهم مي. نمايانم نمي را راه او به من

 خـاك  بـه  دوبـار . اسـت  آزاد زورآزمـايي . سرنوشت هماورد شخصيت: بود خواهد چه كشتيش

 .كند مي روشن را آن ي نتيجه زدن زمين بار يك يا تسليم دوبار افتادن،

 .دهد مي ادامه خود راه به سيارش هاي روايت با گرفتن كشتي حال در جبرئيل و

 امـا  برسـاندش،  اوج بـه  تـا  است كافي نامش بردنِ تنها. لويا اله: كند مي را هوايش سخت گهگاه

 .كند مي منصرف او از را خود افكار و آورد مي ياد به را شيطاني هاي آيه بالفاصله

. نرسـيده  وقتش هنوز. كند مي خودداري جبرئيل اما طلبد مي نواختن دارد جيب در كه شيپوري

 .زند مي پرسه شهر هاي كوچه در همچنان و -كرد؟ بايد چه -جويد مي اي چاره

 مـي  ديده زني ي چهره. افتد مي تلويزيون يك ي صفحه به شبانه هاي پنجره از يكي از چشمش

 -كنـد  مـي  مصاحبه ديگري معروف ي گوينده با است مشهوري ايرلندي كه برنامه ميزبان. شود

 تنهـا . بلـه  اُه مطمئـنم،  نـه  كـنم،  مـي  فكـر  اُه، -چيست؟ كنيد مجسم توانيد مي كه چيزي بدترين

 روبـرو  هسـتي  كـه  چنان خودت با شوي مي مجبور. است چيز بدترين كريسمس شب در ماندن

 همين زندگي آيا پرسي مي خود از و نگري مي گير سخت و زمخت اي آينه در نه؟ مگر. شوي
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 همان با حريف آينه، در. رود مي پيش همچنان است خبر بي روز آن تاريخ از كه جبرئيل. است

 .خوانَدش مي فرا كرده، باز هم از را بازوهايش. شود مي نزديك او به شتاب

 پـيش  قـرن  سـه  هلند پادشاه كه است همانجايي اينجا گويد مي. فرستد مي هايي پيام برايش شهر

 دشـت  از يكـي  در بـود،  شـهر  از خـارج  دهي اينجا روزها آن. كند اُطراق آن در گرفت تصميم

 بـه  سـرخ  آجـر  از سـاختماني  گرفـت،  مانـدن  به تصميم هلند شاه وقتي اما. انگلستان سرسبز هاي

 جاي بر همچنان كه بناها آن. دهند جاي درخود را درباريان تا بردند آسمان به سر هلندي سبك

 خود روابط و نيازها با آنان. نيستند قدرت از دور به مهاجران ي همه كنند مي زمزمه اند، ايستاده

 منطـق . دهـد  مي هشدار شهر اما. كردند مجسم تازه اي گونه به آن از را تو سرزمين رسيدند، سر

 رسانده تمدن به كه مكاني -لُند پارك در كه هنگامي سوم ويليام -نيست حكمفرما حال همه در

 .شكست اش شاهانه گردن زمين با تصادم هنگام و افتاد زير به اسب از بود سواري مشغول -بود

 كـه  مردگـان  از بزرگـي  جماعت. زنند مي قدم كه يابد مي جسدهايي ميان را خود روزها بعضي

 كننـد،  مـي  رفتـار  زنـدگان  ماننـد  هنـوز  كه شورشي اجساد نيستند، ديگر كنند باور خواهند نمي

 بورزنـد،  عشـق  تا گردند مي باز خانه به زنند، مي الس شوند، مي سوار اتوبوس روند، مي خريد

 بـاز  قبر به ها، رفته در گور از اي ايد، مرده شماها زند مي فرياد آنان به خطاب. كشند مي سيگار

 بـا  يـا  و گيرنـد  مـي  شرمسـار  ظـاهري  يا خندند مي يا شوند مي رد او به اعتنا بي ها آن و. گرديد

 .كنند مي تهديدش مشت

 از را خـود  مشـخص  شـكل  شـهر . دهـد  مـي  ادامه خود راه به شتابان و شود مي ساكت وقت آن

 .است ناممكن پس اين از جهان توضيح. دهد مي دست

 از بـاز  و بازند مي رنگ مه درونِ و آميزند مي هم در حريف هيكل و پيغمبر هجرت هاي صحنه

 اي پرنـده . اسـت  متعالي ي پرنده همان كه الت، -ال اَلي، مانند درست. آيند مي بيرون مه درون
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 كـرده  صـحبت  جـامپي  اشـعار  از پيش ها مدت: آورد مي خاطر به اينك. داريم را آرزويش كه

 مـي  را خـود  شسـت  كـه  هنرمندي -كند چاپ و آوري جمع را ها آن خواهد مي بود گفته. بود

 اشـاره ] Faustus فاوست دكتر قرارداد مثل اين است گفته الي به -دارد جهنمي نظرات و مكد

 قـدرت  سـال  دوازده ده فـداي  را ابـديت  فاوسـت  دكتر. است شيطان با.[ گوته مشهور قهرمانِ به

 بخـت  كـه  صـورتي  در هـم  آن( مقابـل  در و كند فدا را زندگيش است حاضر نيز نويسنده. كرد

 بـا  بـرد  حال هر در بود گفته جامپي. بماند جاودان آينده نسل تا الاقل بلكه ابديت، نه) كند ياري

 .است شيطان

. شـعر  هـم  بـاز  اسـت  انداخته راه صدا و سر جبرئيل ذهن در آنچه. شعر نويسد؟ مي چه شاعر اما

 .شعر شعر، هم باز شكست؟ چه از قلبش

 بـه  شـان  همـه  بگذار. زودباش. بياور در مرا: زند مي فرياد پالتو بزرگ جيب از عزرائيل ترومپت

 شاديه وقت ديگر بيا. بنواز توت توت سوتي و كن باد را هايت لُپ فقط تو. بشوند واصل درك

 ايـر . كثيـف  شـهر  ايـن  نـه : نيسـت  لنـدن  خـود  ايـن . ناپذير تحمل بخارآلود، داغ،. است گرم هوا

 زبـان ] . Airstrip, Mahagonny, Alphaville[ آلفاويـل  ماهاگوني، ،١ ي شماره استريپ

. خـدا  بـاب : بـوده  بابيلو آشوري زبان در. بابِل. شوند مي هم در اش آشفته ذهن در مختلف هاي

 .لندن بابي

 است؟ كجا اينجا

 -لنـدن  شـمال  قطـار  ايسـتگاه : زنـد  مـي  پرسـه  صـنعتي  انقـالب  معابـد  پشـت  هدف بي شبي -بله

 .گيرد مي كُشتي خود با حال عين در فرشته جبرئيل و -پانكراس سنت برج كينگزكراس،

 ايسـتاده  تنگسـتن  هـاي  المپ نور زير درها كنار رويي و بر خوش هاي جنس عجب اما: خدا راه

 هـايي  اين. كنند مي جذب را آدم چرخاندنشان كيف با! كنند مي عرضه را هايي لذت چه و اند

 متوسـط  طور به( هستند جواني هاي جنس تنها نه اند، پوشيده توري جوراب و اي نقره دامن كه
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 و كوتـاه  زندگيشـان  ي قصـه . اسـت  ارزان هـم  بهايشان بلكه ،.)ندارند بيشتر سال پانزده و سيزده

 والـدين  را همـه . شـود  مـي  نگهـداري  ديگـري  جـاي  كه دارند اي بچه همگي. است هم به شبيه

 پاانـدازهاي . نيسـتند  سفيدپوسـت  كدامشـان  هـيچ  و اند رانده بيرون خانه از گير سخت و مذهبي

 كـه  ويژه به است، جنس جنس باشد هرچه. زنند مي جيب به را درآمدشان درصد نود چاقوكش

 .باشد هم بنجل

 گـام  ابتـدا . فرسـتند  مـي  درود نـور  زيـر  و سـايه  درون از رود مي خدا راه به كه فرشته جبرئيل به

 مي كند، مي يواش بعد اما دارد؟ من به ربطي چه ماده اجناس وفور اين. گيرند مي شتاب هايش

 بي استدعاي يا نياز. نياز زند، مي صدايش ها المپ نور زير و ها سايه ميان از ديگري چيز ايستد،

 مـي  بـاز . شـنود  مـي  اسـت  پنهان پوندي ده هاي فاحشه اين ضعيف صداهاي پشت كه را كالمي

 مـاهي  مثـل  حاال چه؟ تمناي. دارد مي نگهش كه است ها آن تمناي. كند مي مكث آهسته رود،

 مي نزديك او به كه حالي در. آيند مي سويش به باشند كرده گير نامريي هاي قالب به كه هايي

 آرايش سنگيني رغم به ها چهره و گريزد مي ها باسن از قر: كند مي تغيير رفتنشان راه نوع شوند

 كه من كنيد مي فكر پرسد مي. زنند مي زانو رسند مي جبرئيل به تا. نمايانَد مي را حقيقيشان سن

 مالقات ديگر مكاني و زمان در شما با. دانم مي را شما نام من": بدهد ادامه خواهد مي و هستم؟

 سـوداه،  راملـه،  حفصه، عايشه،. بوديد تا دوازده حاال مثل هم وقت آن. پرده يك پشت ام، كرده

 هـا  آن ".قبطـي  زيبـاي  ماريه، يهودي، ي رحانه مخزومي، سلمه اُم جويريه، صفيه، ميمنه، زينب،

 مگـر . شـود  مـي  آشـكار  وِي بر آورند زبان بر كالمي كه آن بي آرزويشان. اند زده زانو ساكت

 شـان  اراده مـؤمنين . بازي شب خيمه عروسك هست؟ هم ديگري چيز عروسك جز فرشته يك

. اسـت  سنگين پايش و دست. مايند سرورانِ آنان و طبيعتيم نيروهاي ما. كنند مي تحميل ما به را

 از. شـد  راحـت . پيچيـد  مـي  تابستان بعدازظهر در زنبورها صداي مانند وِزوِزي گوشش در گرما

 .رفت حال
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 .رود نمي حال از اما

 .ايستد مي پااندازها انتظار به اند، زده زانو كه كودكان اين ميان در

 .نوازد مي و برَد مي لب به را نابودكننده، عزرائيل شيپورش، تنها رسند، مي سر وقتي سرانجام و

* 

 شـوند  مـي  نزديـك  كـه  را مرداني زد، بيرون طاليي ترومپت دهانِ از آتش جوي كه اين از پس

 هايشـان  كفـش  از حتـي  كـه  كند مي خاكستر چنان سپس و پيچد مي ها شعله از اي پيله در ابتدا

 .برَد مي پي َامر واقعيت به جبرئيل. مانَد نمي باقي چيزي

 بريـك  ي محله سوي به بار اين. گذارد مي سر پشت را روسپيان امتنانِ و افتد مي راه به ديگر بار

 .است روشن برايش چيز همه ديگر حاال. است نهاده گشادش جيب در را عزرائيل. رود مي هال

 را الهـام  سـرِّ  و آورد مي در سخن به را برگزيدگان كه اي مالئكه. است مقرّب ملك جبرئيل او

 خواسـت  تـرين  نهـاني  كنـد،  مـي  جسـتجو  مـردان  و زنان ي سينه در كه اي فرشته. دارد كف به

 و تمناهـا  و هـا  عطش كننده ارضا او. كند مي تبديل واقعيت به را آن و يابد مي در را ها هايشان

 .است عنقا سرورش و است شيشه درون جِنّ جبرئيل. است آرزوها ي برآورنده

 خُـب . دهـد  مي تكان سر -كند مي استنشاق را آن دارد؟ خود در را آرزو كدام شب نيمه هواي

 فقط و جويد مي ها شعله در را خود پااليش كه است شهري اين. ببارد آتش بگذار -باشد چنين

 .رسد مي پاكي به شود مي خاكستر انتها تا وقتي

 داوري آتـش  ايـن ": كنـد  مـي  ادعـا  سـركش  شـبِ  بـه  خطاب فرشته جبرئيل. آتش باران آتش،

 بلعيـده  آن توسـط  و برسـند  خـود  دلِ خواسـت  به آنان بگذار. آمده خشم به كه است خداوندي

 ".شوند



)                   آواي بوف (                                                      آيات شيطاني                                                                           

              

      581  
avayebuf.wordpress.com/ 

 مي را سفيد گه سياه،": اند نوشته ديوارها روي. كند مي اش احاطه هزينه كم بلند هاي ساختمان

ــورد ــعاري ".خ ــت ش ــراري اس ــاختمان. تك ــا س ــام ه ــد ن ــانده: دارن ــا، س ــز وان ركدريفــت ر 

]Isandhlwana, Rorke?s Drift .[سـاختمان  از يكي نام و است تغيير حال در چيز همه اما 

 بـي  خـالء  در امـا . انـد  ايستاده استوار ها پايه بر ساختماني هاي برج. اند برگردانده ماندال به را ها

 تلنبـار  مصرف بي اشياي و آشغال و كشد مي زوزه همواره باد ها، برج پايين و ها پايه زير شكل

 پـاي  در، ي شكسـته  هـاي  تختـه  دوچرخـه،  پنچـر  و شل هاي چرخ قراضه، هاي اجاق: شود مي

 پالسـتيكي  هـاي  كيسـه  از گرسـنه  هـاي  سـگ  و ها گربه كه سبزيجاتي ي مانده باقي عروسك،

 شـده  پايمـال  آرزوهاي كنسرو، هاي قوطي گرم نيمه خالي هاي پاكت اند، كشيده بيرون آشغال

 تلخـي  يافتـه،  توسـعه  خشم نشده، برآورده توقعات و خياالت شده، رها آمال كار، جويندگان ي

 گروه كه حالي در. است زدن زنگ حال در كه حمام وان يك و شده استفراغ وحشت فزاينده،

 نه( ها بعضي. است ايستاده صاف جبرئيل. حركتند حال در مختلف جهات در سرعت به ساكنان

. سـياهانند  كنـار  در سفيدپوست جوانان جا همه. چاقو بطري، چماق،: دارند دست به سالح) همه

 .نوازد مي و برَد مي لب به را ترومپت آرام او

 دور هـاي  آشـغال  و اشـيا  تـل  سـوي  به و زند مي جوانه آسفالت روي آتش كوچك هاي غنچه

 و سوزد مي شب سياهي در حسادت كوچك تل. كشد مي دامن رفته باد بر آرزوهاي و انداخته

 در قزح و قوس هاي رنگ ي همه به آتش هاي شعله. دهد مي بيرون خود از رنگ سبز ي شعله

 و دمد مي بيرون به شيپور از را آتش كوچك هاي گل او. نيازند بي اضافي سوخت از. آيند مي

! اسـت  صـورتي  گـل  يـك  اينجا. رقصند مي آسفالت روي دليلي يا سوختني مواد هيچ بي ها آن

 مـي  دامـن  و شـوند  مـي  بـاز  هـا  غنچه حاال و -اي نقره رز گلِ يك: فهميدم باشد؟ بايد چه آنجا

 و كننـد  مـي  دراز دسـت  همسايگانشان سوي به روند، مي باال سرعت به ها برج كنار از گسترند،

 كـه  بـاغي . كنيم تماشا را روشن باغي كه مانَد مي اين به. سازند مي رنگين هاي شعله از پرچيني
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 ها غنچه دهند، مي غنچه هايش نهال كه باغي. گرفته شتاب برابر هزار چندين هايش نهال رويِشِ

 هيوالهـاي  از بـاغي . كننـد  مـي  سـد  را عبـور  راه زودي به فزاينده رشدي با ها بوته و شكنند مي

 كـه  درهمـي  هاي شاخه و اي افسانه هاي باغ ديگر با خود درخشش با كه پيچيده هم در متراكمِ

 .زند مي برابري كُوس روييدند، خفته زيباي قصر اطراف

 در كـه  اسـت  فرشـته  جبرئيـل  تنها. نيست خبري باشد خفته اندرون، در كه زيبايي از اينجا در اما

 بـا  انـد،  شـده  ساخته آتش از كه بيند مي هايي خانه استريت هال در. زند مي گام آتش از دنيايي

 بـا  زنـان  و مردان و -اند آويخته ها پنجره سوي آن پرده چون كه هايي شعله و آتشين ديوارهاي

ذاب،  اسـت،  سـرخ  گرمـا  از خيابـان . دوند مي زنند، مي گام آتش از پوشيده يا آتشين پوست مـ 

 -زنـد  مـي  شـيپور  مسـرّت  بـا  او و اسـت  ور شـعله  چيز همه و همه -خون سرخي به است رودي

 كنـد،  مـي  دود و است سرخ شهروندان هاي دندان و موها -كند مي برآورده را هايشان خواسته

 .كنند مي پرواز سر، باالي در ور شعله هاي بال با پرندگان و سوزند مي ها شيشه

 ي دايره ناپذير مقاومت مركز است، گرداب چشم است، مغناطيس. است نزديك سخت حريف

. نيسـت  آن از فـرار  بـه  قـادر  نـور،  نه و جبرئيل نه كه سازد مي افقي اش جاذبه نيروي. است سياه

 .هستم اينجا من طرف، اين از: زند مي صدا حريف

 بـه . دهنـد  مـي  اجـاره  را بـااليش  ي طبقه هاي اتاق كه است كافه يك نيست، قصري اينجا در و

 كنـارش  در و افتـاده  بيهـوش  دود از خفگـي،  حـال  به غمگين زني هم خفته خانم شاهزاده جاي

 در. اسـت  بسـته  نقش بيهوش نيز صفيان سابق، معلم و حاجي شوهرش، تخت پهلوي زمين، روي

 انـد  ايستاده ها پنجره كنار چهره بي هاي آدم گرفته، آتش كه شاندار ديگرِ جاهاي در كه حالي

 هـا  آن. (بكشـند  فرياد توانند نمي آخر. طلبند مي كمك دست دادن تكان با اَسفناكي وضع به و

 .)ندارند دهان كه

 !زند مي شيپور دارد: حريف
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 .ايستاده شاندار ي كافه آتش مقابل كه است خودش آهان،

 .پرد مي فرشته دست روي ناخوانده عزرائيل

 فـرار  ي لحظه در جبرئيل نگاه وقتي. شود نايل شهود و كشف به تواند مي هم مقرّب ملك حتي

 مـي  فـرو  ديـدگانش  برابـر  از حجـاب  انتهـا،  بي و زودگذر آنِ يك در -افتد مي صلدين نگاه به

 يـك  در گمگشـته  زنـد،  مـي  قدم فيلدز هال بريك در چمچا همراه كه بيند مي را خودش -افتد

 اسـراري  همـان  -گويـد  مي فاش كُن لويا اله با را ورزيش عشق اسرار ترين خصوصي راهپويي،

 جبرئيـل  اينـك  امـا  -كردنـد  مـي  زمزمـه  تلفـن  از متعـدد  صداهاي با ها فطرت پست آن بعداً كه

 هـم  حلق ته از را صدايش تواند مي كه حريفي همان كند، مي كشف را حريف يگانگي قابليت

 خالـه  كـه  همـان : كـرد  مي هم اصرار بود، هم خجول اما. كرد مي توهين كه همان بدهد، بيرون

 كه برَد مي پي بار نخستين براي فرشته جبرئيل اينك و. گفت مي هم شعر و -!بله -بود هم زنك

 از يكـي  حلـول  يـا  الطبيعـه  مـاوراء  نيـروي  هـيچ  و نيامـده  در چمچا شكل به استتار براي دشمني

 وجـود  صـلدين  خـود  خـارجِ  پليـدي،  ايـن  خالصـه . نيست كار در نيز او كالبد در جهنم ساكنان

 ذهـن  تمـامي  در سرطان چون را خود و شده بيرون او سرِشت هاي گوشه از يكي از بلكه ندارد،

 گري حيله با را كارها اين ي همه و كشانده نابودي به او روح در را ها نيكي ي همه پراكنده، او

 در كـرده،  مـي  نشـيني  عقـب  ظـاهراً  اوقـات  بعضي كه طوري به رسانده، انجام به كاري پنهان و

 اكنـون  و داده، مـي  ادامـه  خـود  پليـد  رشـد  بـر  گـري  مـوذي  با ظاهر، اين از استفاده با كه حالي

 آتش جز نمانده باقي صلدين از چيزي ديگر حاال. گرفته فرا را وجودش تمام كه نيست ترديدي

 چنـد  آتـش  كـه  كنـد  مي آب ذره ذره را او چنان و كشد مي زبانه روحش در كه پليدي ي تيره

 انـد  شده نفرين و انگيز وحشت پليد، هاي شعله اين حقيقتاً. بلعد مي را كش نعره شهرِ اين رنگ

 .ندارند شباهتي معمولي آتش يك زيباي هاي شعله به ابداً و
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 دوسـت  سـپونو، " همـان  كـه  چمچا صلدين: كشد مي زبانه آسمان به هالل شكل به آتش اينك

 كـه  اسـت  سـياهي  سوراخ همان اين. شود مي ناپديد شاندار ي كافه درِ سوي آن باشد، "قديمي

 ايـن  بـه  تـا  شـود  مـي  كوچك دنيا ندارد، وجود ديگري امكان رسد، مي انتها به اطرافش در افق

 كافـه  بازِ درِ از و دمد مي شيپور در شدت به جبرئيل. گردد ختم ناپذير مقاومت و يگانه ي نقطه

 .شود مي وارد شاندار ي

* 

 اي طبقـه  يك هيوالي بود داده جاي خود در را هال بريك عمومي روابط شوراي كه ساختماني

 سـال  در كـه  پناهگاه به شبيه چيزي. گلوله ضد هاي پنجره و بنفش به رو قرمزِ آجرِ روكارِ با بود

 آسـان  هـم  آن بـه  ورود. بـود  شـده  ساخته دوران همان در و رسيد مي نظر به جالب شصت هاي

 يافـت  مـي  امتداد ساختمان كنار كه شد مي باز باريكي راهروي به رو انترفون ي بوسيله در. نبود

 .بود شده مجهز دزدگير مخصوص آژير به بود قفل هميشه كه در اين. رسيد مي ديگري درِ به تا

 كليد كه بوده مردي و زن همان كارِ احتماالً. بودند كرده خاموش را آژير اين كه شد معلوم بعداً

 وارد خرابكـاري  قصـد  به نفر دو اين كه كردند اشاره رسمي مقامات. داشتند اختيار در را اصلي

 كاركنـان  از شـده،  خفه سوزي آتش اثر در كه خرابكار، مرد همدست زنِ. بودند شده ساختمان

آتـش  در تبهكاران ي همه چون و نبود روشن خيانت علت. است بوده عمومي روابط دفتر خود 

 داد شـود  مي كه توضيحي تنها صورت هر به. شود روشن هرگز رفت نمي تصور بودند، سوخته

 .بود "فردي مقاصد به رسيدن"

 .گذراند مي را حاملگي آخر هاي ماه مقتول زن. بود انگيز اَسف ي واقعه

 سـوزي  آتـش  ميـان  "اي رابطـه " بـود  كرده تهيه را وقايع گزارش كه كينچ استفن بازرس نظر به

 اينك كه مردي خرابكار دومين زيست محل شاندار، ي كافه و عمومي روابط شوراي ساختمان

 كـه  زن و بـوده  مرد همان سوزي آتش مسؤول و اصلي خرابكار احتماالً. بوده موجود بود، مرده
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. گرفتـه  قـرار  دسـت  آلت زيسته، مي همسرش منزل در همچنان حال عين در و بوده اش معشوقه

 مشهور افراطي عقايد داشتن بر طرف دو هر -گرفت ناديده شد نمي هم را سياسي ي انگيزه البته

 از كـه  بـود  آشفته قدري به بودند ارتباط در ها آن با كه افراطي چپ هاي گروه وضع اما. بودند

 دسـت  بـه  جنايـت  هـر  كه داشت وجود هم امكان اين. آورد در سر شد نمي واقعيشان ي انگيزه

 از كـه  بـوده  مـزدوري  جاني او احتماالً. باشد گرفته صورت متفاوت هاي انگيزه با اما مرد، همان

 شـده  اجيـر  -بودند داده دست از را خود جان سوزي آتش در كه -شاندار ي كافه مالكين سوي

 مـرد،  احتمـاالً . بگيرنـد  خسـارت  بيمـه  شـركت  از سـوزي  آتـش  از بعـد  خواستند مي ها آن. بود

 .بود كشيده آتش به اش معشوقه انتقامجويي حس ارضاي براي هم را عمومي روابط شوراي

 زيـادي  مقدار. نبود ترديدي گرفته صورت عمداً عمومي، روابط شوراي سوزيِ آتش كه اين در

 تنـد  كـه  نگاران روزنامه به خطاب كينچ بازرس. بود ريخته ها پروژه و كاغذها ميزها، روي نفت

 دو جسد ".كند مي سرايت زود چقدر نفت آتش نيستند متوجه ها خيلي": گفت نوشتند مي تند

. بـود  شـده  متوسـل  دندانپزشـكي  سـوابق  بـه  شناسـايي  بـراي  پليس كه بود سوخته چنان خرابكار

 .پايان. بودند فتوكپي دفتر در دو هر كه است اين دانيم مي كه چيزي تنها داد ادامه بازرس

 .هست هم باز

 والكوت كاميون ابتدا كه رنگ آبي استيشن بنز مرسدس يك ي درباره مثالً -دارم سؤال تا چند

 هـاي  ماسـك  كـه  مردانـي  ي درباره. كرد مي تعقيب را چمچا پمال جيِ ام اتومبيلِ بعداَ و رابرتز

 درِ قفـل  پمـال  كـه  حـالي  در مرسـدس،  از شـدن  پيـاده  از بعد و داشتند چهره به غريب و عجيب

. گذشـت  سـاختمان  ايـن  دفـاتر  در آنچـه  ي دربـاره . شدند داخل زود به كرد، مي باز را ورودي

 نفـوذ  درون بـه  گلولـه  ضـد  ي شيشـه  و قرمـز  آجر وراي از تواند نمي انسان چشم باشد هر چون

 .بود آن در كه مداركي و قرمز پالستيكي كيف شدن مفقود ي درباره باألخره و. كند
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 بدهيد؟ جواب حاضريد كينچ، بازرس

 .ندارد من سؤاالت براي هم پاسخي و است رفته او -نه

* 

 ايـن  مثـل  ابريشـميش  ي يقـه  شـتر،  پشـم  پـالتوي  در كـه  بينـيم  مـي  را چمچا صلدين آقاي اينجا

 را شـب  كـه  انگيـز  هـول  چمچـاي  آقـا  همان -.دود مي استريت هاي خيابانِ در نازل پااندازهاي

 ي دربـاره  اتللـو  -.نداده راه دل به پشيماني اي ذره و گذرانده برگشته بخت كُنِ لويا الي خدمت

 و اجنـه  كـه  باورنـد  ايـن  بر عوام] ".است افسانه كه آن اما. نگرم مي پاهايش به": بود گفته اياگو

 بـراي  كـه  آنچه از بودنش انسان. نيست اي افسانه شخصيتي ديگر هم چمچا.[ دارند سم شياطين

 نابود باشد، تواند نمي و نيست كه را هرچه او. شود مي نمودار آورد، مي زبان بر اَعمالش توجيه

 از هـدف  بـه  رسـيدن  براي و داده خيانت با را خيانت پاسخ و جسته را خود انتقام او. است كرده

 ويژه ارضايي كار اين در و -آورده وارد ضربه او آشيل ي پاشنه به و جسته سود دشمنش ضعف

ر  جهـان . اسـت  دويـدن  حال در اينجا در چمچا آقا ها، اين ي همه وجود با اما -.است نهفته از پـ 

 .تپد مي سخت او قلب و سوزد مي ساختماني. است تعادل در چيز همه اما است رويداد و خشم

 .دادوم بومبام دومبا، بومبا،

 مـي  اش سـينه  در چيـزي . ايستد مي ناگهان و كشد مي شعله كه بيند مي را شاندار ي كافه اينك

 .مانده خيره حريق به كه حالي در. كند نمي توجه. پيچد مي چپش دست در درد -بادومبا. گيرد

 .بيند مي را فرشته جبرئيل ناگهان

 .دود مي كافه داخل و گردد برمي فوراً
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 هـا  پلـه  به رو درِ. نگرفته آتش هنوز همكف ي طبقه! هند! ميشال زند مي فرياد پليد چمچاي آقا

 طبقه. است اژدها نَفَسِ گويد مي خود با. رانَدش مي عقب به بدبو و سوزان بادي كند، مي باز را

 .نيست باقي ورود براي راهي هيچ و رسند مي سقف تا ها شعله گرفته، آتش باال ي

 

  

 

 .كشد مي نعره او از بلندتر اژدها اما "نيست؟ آنجا كسي": زند مي فرياد چمچا صلدين

. رسـد  مـي  كافه ميزهاي وسط به. رود مي عقب عقب. كوبد مي مشت اش سينه به نامريي چيزي

 .ديگر يكي هم اين. بگير هم را اين بيا -دوم. كوبد مي سينه درون به قلبش

 كـه  داري پنجـه  موهـومِ  حيوانات دوند، مي موش ميليونها گويي شنود، مي صدايي سرش باالي

 به قادر. است حريق دستخوش سقف. نگرد مي باال به. گرفتند مي پي را ني ي نوازنده يك روح

 تيرهـاي  از يكـي . شـود  مـي  كنـده  سـقف  از بخشي نگرد مي باال به كه همانطور. نيست ايستادن

 مـي  حايل را بازوهايش ضعيف ژستي با. است حركت در سويش به كه بيند مي را سقف آتشين

 .كند

 كشـيدن  نفـس . اسـت  پردرد اش سينه. دوزد مي زمين بر را او و شكند مي را بازويش دو هر تير

 .نيست باقي يكي حتي آوا، هزار مرد صداهاي همه آن از. ندارد نيز تكلم ياراي. نيست ساده

 .شود مي شاندار ي كافه وارد دارد دست در را عزرائيل كه حالي در فرشته جبرئيل

* 

 آورد؟ مي ارمغان به انسان براي را حالت كدام برد،
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 حال كند، مي اغوا را ضعف تنها سازش كُني؟ مي چه افتد، مي دستت به دشمن سرنوشت وقتي

 .است اقويا آزمايش خور در فرصتي چنين كه آن

 حقّـا . گذاشتي كاله من سر خوب. سپونو": گويد مي افتاده زمين بر كه مردي به خطاب جبرئيل

: كنـد  انكـار  را واقعيـت  توانـد  نمـي  كـه  بـرَد  مـي  پـي  جبرئيـل  نگـاه  از چمچا و ".اُوباشي از كه

 اينـك  "بكنـي؟  خـواهي  مـي  چكـار  مـن  بـا ": گويـد  مـي  باز و كند مي مكث اندكي "چكار؟"

 ايـن  چـرا ": پرسـد  مي جبرئيل. است سوزان و طاليي باراني: ريزند مي فرو اطرافشان در اخگرها

 اي احمقانـه  پرسـش ": كنـد  مي اشاره سؤالش بيهودگي به دست حركت با بعد "كردي؟ را كار

. بـود  اي احمقانه كار بسيار. شدي اينجا وارد و زد سرَت به شد چه بپرسم كه است اين مثل. بود

 ".وضعند خُل همه ها حرامزاده سپونو؟ نه. ديگه است همين آدم

 در و آينـد  مـي  در محاصـره  بـه  زودي بـه . رقصند مي اطرافشان هاي حوضچه در ها شعله اينك

 ديگـر  بـار  چمچـا  ي سـينه  بـه  و شوند مي ميخكوب مرگ پاي در آن، در خود موقت ي جزيره

 -:كشـانَدش  مـي  مـرگ  سـوي  بـه  عامـل  سـه  حاال. جهد مي جا از كه طوري به خورد مي ضربه

 بريـده  سرانجام. تواند نمي اما بگويد چيزي تا كوشد مي سخت -.جبرئيل و قلبي ناراحتي آتش،

. سـوزند  مـي  كافـه  ميزهـاي  -.كـن  رحم ن، ك رم ببخشيد، -را اش به به و من: گويد مي بريده

 مي تكرار رفته فرو خودي بي عالَمِ در انگار كه جبرئيل. ريزند مي فرو سقف از ديگري تيرهاي

 ".ببرند را بازي ديوانه اين شور مرده": كند

 كمـال  و تمـام  انگيز، شگفت چند هر آن پيروزيِ و نرسد تماميت به هرگز بدي است ممكن آيا

 نباشد؟

 مـي  دهـد  راه دل به پشيماني اي ذره كه آن بي. كنيد نگاه است زمين نقش كه مردي اين به مثالً

 قـرار  ملعبه را گناه بي زني هدفش، به رسيدن براي و كند پريشان را ديگري انسانِ ذهن خواست

 بـود  كُن الي به نسبت ناشدنيش برآورده تمايلِ خاطر به اي اندازه تا هم كار اين تازه و. بود داده
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 بـا  دودلـي  گونـه  هـيچ  بـي  مـرد  همـين  وقـت  آن  .مانَد مي اي حرفه هاي ديدزن اشتياقات به كه

 .بود افكنده خطر به دوستش نجات براي را خود جانِ وار ديوانه حركتي

 باشد؟ تواند مي چه اين مفهوم

 مـي  در پـا  از دو هـر  ديگـر  ي لحظـه  چند تا. آكنده را فضا دود و زده حلقه دو آن دور به آتش

 .دارد فوريت بيشتر گفتيم باال در كه آن از رويمان پيش وضعيت انگار. آيند

 كرد؟ خواهد چه آخر فرشته

 دارد؟ هم اي چاره راه آيا اما

 مـي  بلند زمين از و كشد مي بيرون تير زير از را صلدين اندازد، مي كناري به را ترومپت جبرئيل

 را زبـانش  كـه  هنگـامي  دامـزدي  سـبك  بـه . نالد مي شكسته، بازوانش و ها دنده كه چمچا. كند

 مـي  پالتويش ي لبه به كوچكي ي شعله -.است دير خيلي حاال -"ه رِ د": گويد مي بودند بريده

 را هـايش  گـوش  رود، مـي  چشمانش پشت تا كند، مي پر را فضا تمامي بدبويي سياه دود. گيرد

د  مـي  بـاز  آرام فرشـته  جبرئيل اكنون. بندد مي را هايش شش و بيني و كند مي كر مـمي . دبـازد 

 در سـوي  بـه  را آن كـه  همين. انجامد مي طول به تصور فوق زماني مدت كه وقفه بي و طوالني

 نفـس  چمچـا  صلدين و -رود مي پيش و درد مي كارد مانند را آتش و دود بازدم، اين دمد، مي

 يقين بعدها اما -بيند مي اندازد مي لگد اش سينه درون االغي انگار كه حالي در جان نيمه و زنان

 تبسـم  دود و شود مي نيمه دو برابرشان در سرخ درياي چون آتش كه -باشد ديده درست ندارد

 اين در. شود مي باز در كنارِ تا راهي پايشان پيش كه اين تا است، چادر يا پرده پنداري. شود مي

 بخشايش راه اين از دست روي به را صلدين و نهد مي پيش گام سرعت به فرشته جبرئيل هنگام

 نشان كوچك، هرچند پيروزي، اين و برَد مي پيش است گرم ستيز و دشمني از كه شبي سوي به

 .دارد عشق از
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* 

 :نتيجه

 حنيـف  كنـار  در كـه  بيننـد  مـي  را صـفيان  ميشـال  آيند، مي بيرون شاندار ي كافه از كه هنگامي

 در: شـود  زمـين  نقش كه است جبرئيل نوبت اينك. گريد مي رفتگانش دست از براي و ايستاده

 .رود مي حال از ميشال پاي پيش كند، مي حمل را صلدين همچنان كه حالي

 حالي در. روند مي بيمارستان سوي به آمبوالنس درونِ بيهوشِ مرد دو همراه حنيف و ميشال بعد

 خـواب  در درآمـده،  پـا  از خسـتگي  از كـه  جبرئيـل  دارد، صـورت  به اكسيژن ماسك چمچا كه

 موسـيقي  چـون  كـه  آتشـي  و جـادويي  شـيپور  ي دربـاره  هـذياني  هـايي  جملـه  گويد، مي سخن

 را غريـب  رويـدادهاي  و نبـرده  يـاد  از را چمچـا  رفـتنِ  شـيطان  جلد به كه ميشال و. بود بازدميده

: دهـد  مـي  پاسـخ  سـخت  و سـفت  حنيـف  اما "؟-كني مي فكر": گويد مي داند مي پذير امكان

 فـيلم  هـم  خـواب  تو بيچاره نشناختيش؟ مگر. است هنرپيشه ي فرشته جبرئيل اين. ندارد امكان"

 پـدر  مرگ ي مالحظه به حنيف و "...حنيف آخر اما": نيست كن ول ميشال اما ".كند مي بازي

 اي پديـده  داده روي هال بريك در امشب آنچه": كند مي تأكيد محكم ولي آرام دختر، مادر و

 تـاريخ  از صـحبت  اينجـا . بيفتـيم  صـوفيانه  توضـيحات  اين دامِ به نگذار. است سياسي -اجتماعي

 ".است تغيير روند از گفتگو. انگليس زندگي در تاريخي اي واقعه است،

 مـي  مـرده  كـودكي  و مهـاجرين  از اكنـون . كنـد  مي تغيير فرشته صحبت موضوع و صدا ناگهان

 كـه  حاال. درخت يك و پرورد مي فساد كه مجللي ي خانه از همينطور ".فرمان ده مثل": گويد

 بـه  بـار  آخرين براي سريالي هاي خواب آن از يكي و برده در به سالم جان كننده پاك آتش از

 هايش فيلم به مربوط گويد مي هرچه. كن گوش جان ميشو": گويد مي حنيف و. آمده سراغش

 خود به را او كه حالي در و كند مي حلقه ميشال بدن دور به را بازويش و ".كرده بازي كه است
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 زنـدگي  آن در مجبـوريم  مـا  و است واقعي دنياي. بمان من با": بوسد مي را اش گونه فشارد مي

 ".دهيم ادامه زندگي به همينجا بايد. كنيم

 :كشد مي بلندي فرياد خواب در فرشته جبرئيل لحظه آن در درست

 "...ميشال ري؟ مي كجا آخه. برگرد خدا به را تو ميشال! نيست چيزي! برگرد ميشال"
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 هشتم فصل

 

 عرب درياي گشايش 

 

  

 

 فرزنـدانش  و زن بـه  تهديـدآميز  لحنـي  بـا  گاه هرچند داشت عادت عروسك تاجر نيواس، سري

 حتـي  چيـز،  همـه  نداشـت،  مـزه  مادي دنياي اين در زندگي ديگر وقتي روز يك آخرش بگويد

 آن بـه  ده ايـن  از عصازنان گدايي ي كاسه با آواره و شود مي ياس سان و كند مي رها را نامش

 بـه  خـود  شهرت از خلقش خوش و ژالتيني شوهر دانست مي كه نيواس سري خانم. رود مي ده

 آيـد  نمي بدش چندان هم جويي حادثه از حال عين در و برَد مي لذت ديني آداب اداي و ايمان

 در] Grand Canyon[ كـانيون  گرنـد  به نكرده، خرج همه آن او اصرار به پيش ها سال مگر(

 هـر  درويشي به توسل ي انگيزه اين چون. كرد مي تحمل را ها حرف اين ،)بودند؟ نرفته امريكا

 ي تنـه  پـايين  كه ديد مي را شوهر وقت هر حال اين با. كرد مي ارضا را شوهرش درونيِ نياز دو

 وقتي يا نگرد مي بيرون دنياي به ورودي، درِ آهني هاي ميله وراي از و نهاده مبل روي را چاقش

 همـراه  اشتهايش ديد مي وقتي همينطور كرد، مي بازي ساله پنج مينوي دخترشان، كوچكترين با

 افـزايش  بـه  رو شـادمانه  گـدايي،  ي كاسـه  حد به رسيدن و رفتن تحليل جاي به زمان گذشت با

 حـالي  در(  گرفت مي خود به را زيبا هاي هنرپيشه ي قيافه و كرد مي غنچه را هايش لب -است

 جهـت  ايـن  بـه . رفـت  مي خانه درون به كنان زمزمه و.) بود شوهرش چلگي و چاق همان به كه

 ي دسـته  روي نوشـيده  نيمـه  را نيواس سري آبليموي شربت ليوان و خالي را مبل وقتي روز يك

  .كرد تعجب سخت يافت، آن
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 شـد  چطـور  كـه  بدهد توضيح درست نتوانست هرگز هم نيواس سري خود بخواهيد، را راستش

 بتوانـد  كـه  رفت جايي به زنان پرسه كرده، رها را حياط راحت مبل روي نشستن صبح روز يك

 قبـل  شـب  يـك  از را چيـز  همه كه شيطان هاي بچه پسر. كند تماشا را پور تپتلي دهاتيان رسيدن

 مـي  چمدان و كيف با جماعتي انگيز حيرت راهپيمايي از بلند صداي با ها خيابان در دانستند مي

 دختري گفتند مي. حركتند در رو كاميون عريض ي جاده سوي به زميني سيب راه از كه گفتند

 در اختر سعيد ميرزا و پروازند در سرشان دور پروانه كثيري تعداد و است راهنمايشان اي نقره مو

 پشـت  كـرده،  گيـر  گلـويش  تـوي  انبـه  ي هسـته  انگـار  كه اي قيافه با زيتونيش سبز بنز مرسدس

 .        آيد مي سرشان

 امـا  داشـت،  سـازي  عروسـك  ي كارخانـه  يـك  و زميني سيب متعدد سيلوهاي چانتاپانتا هرچند

 درسـت  نيواس سري. نكند جلب را اهاليش توجه نفر پنجاه و صد ورود كه نبود بزرگ آنقدرها

 چنـد  خواسـتند  مـي  اجازه كه بود كرده مالقات كارگرانش نمايندگان با جماعت رسيدن از قبل

 هر در ها آن دانست مي چون. بروند بزرگ ي واقعه آن تماشاي به و كنند تعطيل را كار ساعت

 ورودي سـايبان  زيـر  لجبازي از مدتي وجود اين با. پذيرفت كرد، خواهند تعطيل را كار صورت

 نينداختـه  تاب و تب به را اش گنده شكم هيجانزا، هاي پروانه كند وانمود تا كوشيد و ماند باقي

 فقـط  آدم همـه  ايـن  بـود  معلوم. بود بيني پيش يك. بگم چي": بود گفته اختر ميشال به بعداً. اند

 ".بود آمده من دنبال به او. اند نيامده اينجا به نوشيدن و خوردن براي

 نچسـب  هـاي  لطيفـه  و پيرها غرولند ها، بچه فرياد شيرخواران، ي گريه با همراه پور تيتلي اهالي

 بعـد  انـدكي  و رسيدند چانتاپانتا به نبود، نيواس سري عالقه مورد چندان كه بوبوم صاحب عثمان

 همـراه  كه زميندار، سعيد ميرزا زن مادر و همسر كه دادند خبر سازي عروسك پادشاه به ها بچه

 همـراه  جواهري هيچ پوشيده، ساده كورتاي لباس و كنند مي سفر پياده دهقانان مانند مسافرانند،

 تيتلـي  اهـالي  ي همـه . رفت راه سر ي كافه به نيواس سري كه بود خبر اين شنيدن از بعد. ندارند
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 پلـيس  جيـپ  او بـا  همزمـان  درسـت . خوردنـد  مـي  زميني سيب كوكوي و بودند جمع آنجا پور

 ايـن  اگـر  زد مـي  فرياد گو بلند پشت ايستاده، جيپ صندلي روي بازرس. رسيد سر هم چانتاپانتا

 بـاز  گفـت  خود با نيواس سري. رسيد خواهد را همه حساب نشود، تعطيل فوراً جمعي راهپيماييِ

 .بد است، بد اين. شد شروع مسلمان و هندو ميان جنگ

 پـيش  اختـر  سـعيد  ميـرزا  وقتي اما كرد، مي برخورد اي فرقه تظاهركنندگان مانند زائران با پليس

 بـه  هرگز طبعاً كه برهمن نيواس سري حتي. كرد گيجش بدتر گفت بازرس به را حقيقت و آمد

 رفتـه  پيش جمعيت ميان از بود طور هر. بود گرفته قرار تأثير تحت هم بود نيفتاده حج سفر خيال

 دريـاي  تـا  پيـاده  كـه  اسـت  ايـن  سرشت پاك مردمان اين قصد": بشنود را زميندار سخنان تا بود

 لحـن  ".شد خواهد باز راهي شده، گشوده برابرشان در دريا آب كه معتقدند ها آن. بروند عرب

 مـي  جـدي ": نكـرد  متقاعـد  بـود  چانتاپانتـا  پاسگاه رئيس كه را بازرس و بود ضعيف سعيد ميرزا

 دارم خيـال . هسـتند  جـدي  بخواهد دلتان تا ها آن ولي نه، من": گفت سعيد ميرزا "جي؟ گوييد

 كلفـت،  سـبيل  بـا  پاسـگاه  رئـيس  ".بيـاورم  پايينشان شيطان خر از بيفتد بدي اتفاق كه اين از قبل

 ايـن  بـه  شـود  مي چطور آقا، كنيد گوش": داد منفي عالمت سر با بينيش بزرگ خود و ها يراق

 پـيش  حادثـه  و شـوند  برانگيختـه  افـرادي  اسـت  ممكـن  داد؟ خيابان در تجمع ي اجازه آدم همه

 انگيز خيال پيكر بار نخستين براي نيواس سري و گشودند راه زائران لحظه آن در درست ".بيايد

 قـوزك  تـا  برفش سفيدي به موهاي و داشت بر به پروانه از لباسي كه ديد را دختر باورنكردني و

 باشـد  پريـده  سـرش  از عقـل  پنداري بعد و "تويي؟ اين عايشه": زد فرياد اختيار بي. رسيد مي پا

 "شدند؟ چي من ي خانواده تنظيم هاي عروسك پس": افزود

 كـه  پاسـگاه  رئـيس  بـه  آرام كه بودند دوخته عايشه به چشم همه نداشت، توجهي او به كسي اما

 يـارو  و داد تكـان  سـر  و آورد لـب  بر لبخند اما نگفت، هيچ. شد مي نزديك بود داده پيش سينه

: گفـت  تنـدي  سـاله  يـازده  ده، هـاي  پسـربچه  مثـل  باشد شده جوانتر سال بيست مرتبه يك انگار

 مشـكل  و ".بگيريـد  نديـده  كـنم  مي خواهش. نداشتم منظوري مادام، ببخشيد. خانم باشه باشه،"
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 جوانـان  از گروهي بعدازظهر گرماي در بعد، ساعت چند روز همان. شد حل لحظه آن در پليس

 ارتباطـاتي ] Wishwa Hindu Parishad[ پاريشـاد  هنـدو  ويشـوا  و. اس. اس. آر بـا  كه شهر

 دقيقه دو ظرف پاسگاه رئيس اما. كردند اندازي سنگ به شروع اطراف هاي بام پشت از داشتند

 .كرد زندان ي روانه و دستگير را همه

 سـرت  بـر  باليـي  چـه  دختـرم،  عايشـه ": گفت خالي فضاي به خطاب بلند صداي با نيواس سري

 "آمده؟

 منـگ،  و گـيج  نيـواس  سري و كردند مي استراحت يافتند مي سايه هرجا روز گرماي در زائران

 بـي  بزرگـي  چـرخش  ي نقطـه  يافـت  مـي  در و بـود  پر خاصي احساس از. گشت مي ميانشان در

 زيـر  كه پيغمبر ي عايشه ديگرگون هيكل پي در نگاهش با. است رسيده فرا زندگيش در مقدمه

. گشـت  مي بود نشسته پيشه عاشق عثمانِ و قريشي خانم مادرش و اختر ميشال پيش پيپال درخت

 خـواب  كشـيده،  دراز مرسـدس  عقـب  صندلي روي كه رسيد زميندار سعيد ميرزا به سرانجام اما

 ست": پرسيد شگفتي از ناشي تواضعي با نيواس سري. است شكنجه زير كرد مي احساس و نبود

 "ايد؟ نياورده ايمان دختر اين به شما جي،

 معموالً كه دانيم مي مثالً. هستيم متجددي مردان ما. نيواس سري": گفت و برخاست سعيد ميرزا

 هم از اقيانوس آبِ و كند نمي درمان را سرطان خدا آيند، مي در پا از طوالني سفرهاي در پيرها

 شـما  شـايد . اسـت  زيـاد  جـا  ماشين در. بياييد من با. بدهيم خاتمه جنون اين به بايد. شود نمي باز

 گـوش  حرفتـان  بـه  شـايد  اسـت،  شـما  مـديون  عايشه اين. كنيم منصرفشان تا كنيد كمك بتوانيد

 ".بدهد
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: گفـت  فشردند مي را بدنش اعضاي هايي دست پنداري كه چنان زبوني احساس با نيواس سري 

 "شود؟ مي چه كارم پس بيايم؟ ماشين با"

 مـن . است خودكشي با مترادف ها اين از خيلي براي فريضه اين اجراي": كرد اصرار سعيد ميرزا

 ".بپردازم هم را بهايش حاضرم البته و دارم، نياز كمك به

: گفـت  رفـت  مـي  عقـب  عقـب  كـه  حالي در شده توهين او به كرد مي احساس كه نيواس سري

 ".كنم فكر اش درباره بايد. جي ست خواهم مي معذرت. نيست پول منظور"

 -هنـدو . نيستيم مذهب هم ها اين با كه ما نيستي؟ متوجه مگر": زد فرياد سرش پشت سعيد ميرزا

 ".دهيم تشكيل مزخرفات اين عليه بر مذهبي غير ي جبهه يك توانيم مي! بهايي -مسلم

] Lakshmi[ لكشـمي  ي الهه عكس. نيستم ديني بي آدم من اما": گفت و برگشت نيواس سري

 ".است اتاقم ديوار به هميشه

 ".است الهه بهترين تاجر يك براي ثروت ي الهه البته": گفت سعيد ميرزا

 قبـول  هم شما هاي فيلسوف حتي اما": آمد خشم به سعيد ميرزا ".قلبم در و": افزود نيواس سري

 "...است خدايان ي پوينده نيروي تجريد. است ذهني ي پديده يك الهه كه دارند

 رفتـه  خـواب  بـه  هـايش  پروانه لحاف زير كه نگريست مي عايشه به پايين، به رو عروسك، تاجرِ

 كشف. آمده ضربان به سخت قلبش كه نگفت و ".جي ست نيستم فيلسوف كه من": گفت. بود

 نقـش  كارخانـه  ديـوار  به تقويم روي كه است الهه تصوير عين درست خفته دخترِ كه بود كرده

 .زد نمي مو همديگر با صورتشان. بسته

* 
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 مينو پريشان روي با كه همسرش هاي التماس به و گفت ترك را شهر زائران همراه نيواس سري

 خواهـد  نمي كه اين با بود گفته عايشه به. ننهاد وقعي جنباند مي چشمانش برابر در كرده، بلند را

 .دريا تا حتي. است يافته خود در او با همراهي به شديدي تمايل يكباره برود، مكه زيارت به

 بـه  شـگفتي  از اي آميـزه  بـا  شد، قدم هم ديگران با و گرفت جا پور تيتلي دهاتيان ميان كه همين

 خـود  پـرواز  بـا  آسـا  غـول  چتري چون كه دوخت چشم ها پروانه ناپذيرِ ادراك و انتها بي صف

 اندكي. بودند كبير درخت روي دنباله پور تيتلي هاي پروانه پنداري. كردند مي سايبان را زائران

 موجـودات  آن از دوجـين  چنـد  زيـرا  كشيد، كوچكي فرياد شگفتي و لذت ترس، شدت از بعد

 اكنـون . بودنـد  درآمده پيراهنش سرخ رنگ همان به فوراً و نشسته اش شانه روي رنگ به رنگ

. نباشد مقدم صف در بود داده ترجيح كه بود دين محمد سرپنج. شناخت را دستيش بغل كه بود

 آن بـه  چشمش كه همين سرپنج. زدند مي گام نشاط با سنّي، كبير رغم به خديجه همسرش و او

 گرمـي  به را او دست و كرد دراز دست افتاد، بود نشسته بازرگان ي شانه بر كه كرامت ي نشانه

 .فشرد

* 

 در استخواني و الغر هاي گله صف دوردست در. باريد نخواهد باران كه شد مي مسلّم رفته رفته

 موتورسـيكلت  ي كارخانـه  يـك  سفيد ديوار روي بر كسي. كردند مي مهاجرت آب جستجوي

 را خـود  بـار  كه برخوردند ديگري هاي خانواده به راه ميانِ ".است آب عشق": بود نوشته سازي

. بودنـد  آب يافتن آرزوي در نيز ها آن. پيمودند مي راه جنوب سوي به بسته، نزار خرهاي پشت

 نمي و": افزود و ".شور گنداب نه اما بله، آب": زد فرياد پور تيتلي زائران به خطاب سعيد ميرزا

 هـا  ديوانـه  شـما  امـا . بمانند زنده خواهند مي ها آن. نه يا شود مي تقسيم قسمت دو به ببينند روند

 .كرد مي نظاره را زائران حركت ايستاده، راه سر بر الشخورها ي رشته ".بميريد خواهيد مي
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داوم  و هيسـتريك  هيجـان  يـك  در را عرب درياي به هجرت ي هفته نخستين سعيد ميرزا سـر  مـ 

 رو همسرِ به و شد مي پياده واگن استيشن از سعيد. كردند مي راهپيمايي عصر و صبح غالباً. كرد

 بايـد  هسـتي،  مـريض  باشـد  هرچـه . باشـي  عاقـل  كـن  سـعي  ميشـو، ": كرد مي التماس مرگش به

 پرخـاش  مـادرش  و پـذيرفت  نمي او اما ".بمالم را پاهايت بگذار بكش، دراز بيا. كني استراحت

 تـوي  بـرو . اسـت  بس. كني مي بافي منفي اش همه تو سعيد، ببين": راند مي را سعيد ميرزا كنان

 تهويـه  به مجهز كه اتومبيل اما ".بگذار راحت را ما و بنوش را كوكاكواليت واگن، استيشن آن

 و پيوسـت  زائـران  بـه  اسـتعفا  از پـس  راننـده . داد دسـت  از را اش راننـده  اول ي هفته همان بود،

 را اتومبيل شد مي غالب او بر اضطراب هرگاه پس آن از. نشست فرمان پشت خود ناچار زميندار

 يـا  و كـرد  مـي  التمـاس  يـا  تهديـد  و دويـد  مـي  زائـران  ميان در ديوانگان مانند و كرد مي پارك

 رفـتن  باد بر مسؤول را او شد، مي روبرو عايشه با بار يك دستكم روز هر. داد مي رشوه پيشنهاد

 هـر  زيرا دهد، ادامه سخنانش به توانست نمي هرگز اما. كرد مي نفرينش و خواند مي زندگيشان

 اثـر  در ميشـال  پوسـت . شـد  مـي  شـرم  دچـار  كـه  آمـد  مـي  هوس به چنان نگريست مي او به بار

 مـي  ديده قريشي خانم در خستگي هاي نشانه و بود درآمده خاكستري رنگ به سرطان پيشرفت

 گـاه  هـر  حـال  اين با. بودند زده تاول رفتن راه فرط از پاهايش و آراست نمي را خود ديگر. شد

 .كرد مي رد هميشگي صراحت با بيايد، اتومبيل به استراحت براي كرد مي پيشنهاد سعيد

 سرانجام آمد، مي زائران ميان به بار هر سعيد ميرزا و بود كارگر زائران بر همچنان عايشه جادوي

 دويـد  مي بود مانده جا سر عقب كه اتومبيلش تا ريزان عرق گرما، فرط از افتاده دوار به سري با

 پنجره از كه نارگيلي پوست ديد رسيد واگن استيشن به كه همين روز يك. شد مي غصه غرق و

 بـر  عنكبـوت  تـار  شكل به كامل تَرَكي و كرده اصابت جلو ي شيشه به شده، پرتاب اتوبوسي ي

 و زمين روي بر كه شيشه قطعات پنداري. شكست كامالً را شيشه ناچار به. است آورده پديد آن

 آدم ولـي . گفتنـد  مـي  سـخن  او بـا  دنيا مال بودن ارزش بي و گذرا از ريختند مي اتومبيل داخل

 ي شيشـه  سـادگي  بـه  نداشـت  خيال سعيد ميرزا و برَند مي سر به چيزها جهانِ در اعتقاد بي هاي
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 مـي  دراز سـتارگان  زيـر  جـاده  كنـار  تشكي روي همسرش كنار در ها شب. بشكند را اتومبيلش

 يـك  ايـن ": داد پاسـخ  دهـد  دلـداريش  كـه  آن بي داد، او به را شيشه شكستن خبر وقتي. كشيد

 ".بپيوند ما به و كن رها را واگن استيشن. است عالمت

 "كنم؟ رها را بنز مرسدس": غريد وحشتزده سعيد

 رفـتن  بـاد  بـر  از مدام تو شود؟ مي چه مگر": داد جواب حالَش بي و خاكستري صداي با ميشال

 "كند؟ مي فرقي چه بيشتر يا كمتر نيز مرسدس يك. گويي مي زندگي

 ".فهمد نمي مرا كس هيچ. فهمي نمي تو": ناليد سعيد

 .ديد را خشكسالي خواب در جبرئيل

 جسدها و باستاني آثار كنار ها اتوبوس ي الشه. شد مي تيره باران بي و خشك آسمان زير زمين

 طـرز  بـه  وحشي خرهاي. ديد را فاجعه بروزِ اش شكسته ي شيشه پشت از سعيد ميرزا. پوسيد مي

 بـه  كـه  چيـز  بـي  زارعـانِ  افتادنـد،  مي راه، وسط مرده، حال همان در و كردند مي جماع عجيبي

 براي انباري. ساختند مي انباري آب جاده، كنار كردند، مي كارگري دولت براي روزمزد ناچار

 سـوي  بـه  دسـت  بـه  بقچـه  زنـي : جـاده  كنـار  انگيـز  غم زندگي. باريد نمي هرگز كه باراني آب

 بـه  محكـوم  دختركـي  رفـت،  مي بود ساخته پاره كهنه مقداري و چوب تكه يك از كه چادري

 اختـر  سـعيد  ميـرزا . پيمـود  مـي  را آلود خاك و كثيف ي جاده آشپزخانه، مختصر وسايل حمل

 كـم  چـه  هـا  آن اسـت؟  برابـر  ميشال و من زندگي با هايي آدم چنين زندگي ارزش آيا: انديشيد

 چـون  رنـگ  زرد محلـي  لبـاس  با مردي. دارند خود روح ي تغذيه براي مايه كم، چه اند، تجربه

 بغل، زير به دستي زانو، روي به پايي بود، نشسته جاده كنار سنج مسافت سنگ روي بر اي پرنده

 ميـان  بـه  درسـت  كـه  انـداخت  تفـي  اخ رسيد، كنارش به سعيد ميرزا كه همين و كشيد مي چپق

 .نشست زميندار ي چهره
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 بـه  همـه . رفتنـد  مـي  راه سـاعت  سـه  نيـز  غروب و ساعت سه صبح. رفتند مي پيش آهسته زائران

 بـا  مقامات تراشي اشكال كودكان، بيماري اثر بر و داشتند برمي گام زائران ضعيفترين آهستگي

 روز در مايـل  دو از بـيش  و افتادنـد  مي تأخير به مدام گاري يك چرخ شدن كنده چون وقايعي

 مـي  درازا بـه  هفتـه  يـازده  سـفر،  و بـود  راه مايـل  پنجـاه  و صد دريا تا كه حالي در پيمودند، نمي

 ملـك  بود، دين محمد سرپنج خوشبخت و لق دهان همسر سال پنجاه كه پيرزني خديجه. كشيد

 "هستي؟ خودت جبرئيل،": كرد زمزمه. ديد خواب در را مقرّب

 خـالف  بر كه اين از. دارد عهده بر ناخوشايند كاري كه همان. عزرائيلم من. نه": داد پاسخ شبح

 ".ببخشيد مرا شدم ظاهر انتظارتان

 بـه  سـاعت  دو از پـس . داد ادامـه  راهپيمـايي  بـه  بگويـد  چيزي شوهر به كه آن بي بعد روز صبح

 مايـل  پـنج  هـر  ي فاصله به پيش ها مدت كه رسيدند كاروانسراهايي از يكي هاي خرابه نزديكي

 و كاروانسـرا  ي گذشـته  از چيـزي  ديـد،  را خرابـه  وقتـي  خديجـه . بـود  شـده  سـاخته  جـاده  كنار

 نمـي  بـرد،  مـي  يغمـا  بـه  را اموالشـان  و آمـده  مـي  سراغشان به دزد خواب، هنگام كه مسافرانش

 دراز آنجـا  بروم بايد": گفت سرپنج به خطاب. دريافت خوبي به را ديدار اين مفهوم اما. دانست

 بعـداً  نـه، ": داد پاسـخ  آرام "دهـيم؟  ادامـه  رفتن راه به نبايد مگر": كرد اعتراض سرپنج ".بكشم

 ".برسان ها آن به را خودت

 مـي  پيرمـرد . نهـاد  بود يافته برايش سرپنج كه صافي سنگ روي به را سر و كشيد دراز خرابه در

 دويـد  رهـرُوان  سوي به خشمگين سرپنج. درگذشت بعد لحظه چند زن. بود بيهوده اما گريست،

 هـم  را زنـم  ديگـر  حـاال . دادم مـي  گوش تو هاي حرف به نبايد هرگز": غريد. يافت را عايشه و

 ".كشتي

 كـرد  اصـرار  بلند صداي با بود، يافته مناسب را فرصت كه اختر سعيد ميرزا. كردند توقف زائران

 به مقرّب ملك": بود مخالف عايشه اما. برسانند مسلمانان قبرستان نزديكترين به را خديجه جسد
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 ".كنـيم  كـج  را راهمـان  يـا  بازگرديم توانيم نمي. برويم دريا سوي به راست يك داده دستور ما

 كنـار  خواهيـد  مـي  بود، تان سرپنجِ ي عالقه مورد همسر او": گفت زائران به خطاب سعيد ميرزا

 "بيندازيد؟ آن در را جسدش و بكنيد سوراخي جاده

 توانست نمي كه سعيد. شود دفن همانجا در فوراً خديجه جسد بودند موافق پور تيتلي دهاتيان اما

 موافقت نيز عزادار سرپنج حتي: كرد مي تصور كه است آن از قاطعتر عزمشان برد پي كند، باور

 .كردند دفن كاروانسرا هاي خرابه پشت دشتي برهوت ي گوشه در را خديجه جسد و كرد

 ميلـي،  بـي  بـا  شـده،  جـدا  زائران جمع از كه ديد را سرپنج سعيد، ميرزا بعد روز صبح حال اين با

 ديگـر  بـار  تـا  رسـاند  عايشه به را خود و پريد پايين اتومبيلش از سعيد. آمد مي فاصله با و آهسته

 تـا  كشـاندي  اينجـا  به را پيرزن چه براي! سنگدل هيوالي اي! هيوال": زد فرياد. برسد را حسابش

 بـه  سـرپنج  گشت، بازمي واگن استيشن سوي به كه حالي در اما. نكرد اعتنا او به عايشه "بميرد؟

 ايـن  تـا  بشـويم  مشرّف مكه به توانيم نمي هرگز دانستيم مي. بوديم فقير ما": گفت و آمد نزدش

 اينجا به را كار تا كرد و كرد آنقدر. كردن تشويق را مردم كرد بنا و شد پيدا او ي كله و سر كه

 ".كشاند

 بـر  دلـداريش  بـراي  واژه يـك  حتي اما كند، صحبت سرپنج با خواهد مي گفت كاهن ي عايشه

 فنـا  زيارت راه در كس هر. كني تقويت را ايمانت است بهتر": كه كرد سرزنشش و نياورد زبان

 نشسته، ها گل و ها مالئكه ميان در اكنون همسرت. يافت خواهد بهشت در جايگاهي حتماً شود

 "پشيماني؟ چرا تو

: گفـت  و آمـد  نـزدش  سـرپنج  بود نشسته كوچكي آتش كنار سعيد ميرزا كه حالي در شب، آن

 ".بوديد كرده پيشنهاد قبالً خودتان ببريد؟ ماشينتان با را من است ممكن جي، ست ببخشيد"
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 از و كنـد  رهـا  بـود  باختـه  آن سـرِ  بـر  را خود جانِ همسرش كه را راهي توانست نمي كه سرپنج

 واگـنِ  استيشـن  وارد يافـت،  نمـي  خـود  در بود زيارت ي الزمه كه را قاطعي ايمان ديگر، طرف

 ".بيعت اولين هم اين": انديشيد خرسند سعيد ميرزا و شد شكاكان

* 

 صـندلي  پشـتي  بـه  چنـان . شد نمايان رفته رفته چهارم ي هفته از دين محمد سرپنج تصميم نتايج

 كـم  كـم . شـوفر  سـعيد  ميرزا و است زميندار خودش پنداري كه داد مي تكيه بنز مرسدس عقب

 اتومبيـل  اتوماتيـك  و اي آينه هاي پنجره و سودا ويسكي يخدان مطبوع، ي تهويه چرمي، پشتي

 كه گرفت مي خود به را مردي پرنخوت حالت باال به رو بينيِ با. آموخت مي بزرگي درس او به

 و چشمان فرمان پشت كه اين با سعيد ميرزا اما و. ببيند را چيز همه شود ديده كه آن بي تواند مي

ر  شـد  مـي  وارد جلـو  ي شيشه سوراخ از كه خاكي از بينيش بهتـري  احسـاس  گذشـته  از بـود،  پـ 

 درخشـانش  ي ستاره آن با بنز مرسدس دور به زائران از اي دسته روز هر پايان در اكنون. داشت

 هـاي  گفتـه  بـه  نگريسـتند  مي عقب هاي شيشه رفتن پايين و باال به كه حالي در و زدند مي حلقه

 آينـه  در را خـود  ي چهـره  كشيد، مي باال را شيشه سرپنج كه هربار. دادند مي گوش سعيد ميرزا

 در سـرپنج  حضـور . شـد  مـي  ظـاهر  برابرشـان  در سـرپنج  ي قيافه رفت مي كه پايين و ديدند مي

 .بخشيد مي تازه حقانيتي سعيد ميرزا هاي گفته به مرسدس

 بـه  ديگـري  فـرد  كـه  چنـان  بود، نكرده خطا خود اعتماد در ظاهراً و شد نمي دهاتيان مانع عايشه

 سـعيد  ميـرزا  نبـود،  چـه  بـود،  پيشـگو  چـه  عايشـه  و ديد مي را نگاهش سعيد اما. نپيوست كافران

 ي خواسـته  به نبود مطمئن ديگر كه بود جوان دختري بدخُلقِ نگاه آن كه ببندد شرط بود حاضر

 .برسد خود
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 .شد ناپديد عايشه هنگام آن در و

 سـخت  زائـران . نرسـيد  خبرش هم روز يك تا و شد دور آنجا از بعدازظهر خواب هنگام روزي

 تحريـك  را نيوشندگان احساسات چگونه داند مي خوب: انديشيد سعيد -بودند پريشان و آشفته

 ميـان  در بـار  اين و بازگشت، نزدشان آلود خاك و ابدي انداز چشم ميان از آهسته بعداً اما. كند

 فـوراً . زد مـي  طاليـي  نيـز  ابـروانش  و بـود  درآمـده  طاليي رنگ به هايي تكه ايش، نقره موهاي

 شهيد يك معراج خاطر به پور تيتلي مردمان كه اين از مقرّب ملك گفت و خواند فرا را دهاتيان

 پـس  را خـود  پيشـنهاد  دارد امكـان  و اسـت  مكـدر  سخت اند، گشته ترديد دچار بهشت سوي به

 عايـدتان  عرب درياي از كه چيزي تنها بنابراين. نكند باز راه آنان عبور براي دريا آب" و بگيرد

 ديگـر  كـه  بازگرديـد  متروكتـان  كـاري  زمينـي  سيب به بايد هم بعدش. است شور آب شود مي

 نـه ": افتادند التماس به. گرفت فرا وحشت را دهاتيان ".ديد نخواهد خود به را باران رنگ هرگز

 قـديس  نـام  بـه  را دختـر  كـه  بـود  بار نخستين اين و ".شود نمي كه اين. ببخش را ما جي، بي بي

. ترسـيدند  مـي  حـال  عـين  در دنـدگيش  يك و طلبي كمال از كه دختري. ناميدند مي باستانيشان

 واگـن  استيشـن  در سـرپنج  و سعيد ميرزا خطابه اين از پس. بودند صفاتش همان تأثير تحت ولي

 ".مقرّب ملك برنده: دوم راند": انديشيد سعيد ميرزا. شدند تنها

 دشـوار  آب يافتن شد، كم خوراك نهاد، وخامت به رو سالخورده زائران وضع پنجم ي هفته در

 دور چنـدان  نـه  اي فاصـله  در الشـخورها  ي دسته و دار. آمد درنمي ديگر كودكان اشك و بود

 .زدند مي پرسه

. شـد  وخيمتـر  اوضـاع  رسيدند پرجمعيت هاي بخش به و شدند دور روستايي مناطق از كه همين

 ناچـار  بـه  زائـران  و دادند مي ادامه جاده در خود راه به ها كاميون و مسافرتي هاي اتوبوس بيشترِ

 گذشـته،  آن از. كشـيدند  مـي  كنـار  را خـود  كشـان  نعـره  زدنـد،  مي تنه يكديگر به كه حالي در

 غالبـاً  ".هـا  مسـلمان . هـا  ديوانـه ": گفتنـد  مي بيراه و بد ها آن به هم فروشندگان و موتورسواران
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 جمعِ چنان خواستند نمي شهرها مسؤولين زيرا دهند، ادامه راهپيمايي به را شب تمام بودند ناچار

 .بود ناپذير اجتناب مير و مرگ. رود خواب به روهاشان پياده روي آبرويي بي

. زد زمـين  بـر  زانـو  نـامي  بـي  كوچك شهر در شتر هاي تاپاله و ها دوچرخه ميان عثمان گاو بعد

 جلـوي  خواهي مي كني؟ مي كار چه داري. احمق شو بلند د شو، بلند": زد فرياد عاجزانه عثمان

 يعنـي . جنباند سر بار دو گاو و "بگذاري؟ تنها مرا و بشوي سقَط ها غريبه اين فروشيِ ميوه بساط

 .كشيد را آخر نفس و آره

 خـود  بـه  را گردنش هاي زنگ و ها شاخ بدن، خاكستري رنگ و پوشاندند را جسدش ها پروانه

 تـن  كثيفـي  ساري پوشيدن به شهر به ورود براي كه( دويد عايشه سوي به عزادار عثمانِ. گرفتند

 صـدايي  بـا  و.) شـد  مـي  ديـده  هوا در دنبالش به همچنان ها پروانه پرشُكوه ابرِ چند هر. بود داده

 بـا  و انـداخت  بـاال  شـانه  عايشـه  "روند؟ مي بهشت به مرگ از بعد گاوها آيا": گفت انگيز رقت

 عثمان ".باشيم ارواح ناجي تا رويم مي را راه اين ما و ندارند روح گاوها": داد پاسخ خونسردي

 شـده  شـيطان  بـه  تبـديل  تـو ": گفت نفرت با و ندارد دوستش ديگر كه برد پي و كرد نگاه او به

 ".اي

 ".پيامبرم من. نيستم هيچ من": گفت عايشه

 ورزد، مي اصرار گناهان بي نابودي براي اينقدر خدايت چرا بگو پس": داد پاسخ خشم با عثمان

 عشـق  اثبـات  بـراي  ما كه است آن محتاج آيا است؟ اعتماد بي اينقدر آيا ترسد؟ مي چه از آخر

 "دهيم؟ جان خود

 زائـران  داشـت  اصرار. كرد مي اعمال را تري سخت نظم ها كفرگويي اين به پاسخ در عايشه اما

 وادار را رهرُوان ششم ي هفته پايان در. بگيرند روزه ها جمعه و بخوانند را نماز ي وعده پنج هر

 و سـالخورده  زن يـك  و مـرد  دو: كنند رها بودند افتاده كه همانجا را تازه جسد چهار بود كرده

 راه بـه  كردنـد،  مي پشت مردگان به كه حالي در زائران و بودند درگذشته ساله شش دختر يك
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 ي آبرومندانـه  خاكسـپاري  بـراي  را الزم ترتيـب  كـه  بـود  اختر سعيد ميرزا اين. دادند ادامه خود

 از روزهـايي  چنـين  در. دادنـد  ياري او به) سابق نجس( عثمان و دين محمد سرپنج. داد مردگان

 مرد چهل و صد از بيش به استيشن بنز مرسدس يك رسيدن اما افتادند، مي عقب بسيار رهرُوان،

 .نيست دشوار دارند، مي بر گام دريا سوي به خستگي با كه كودك و زن و

* 

 زدنـد  مـي  حلقه مرسدس گرد ها شب كه مردد زائران گروه و نهاد افزايش به رو مردگان تعداد

 كـه  ايـن  و صـحرايي  هـاي  موش ي درباره. گفت مي داستان برايشان سعيد ميرزا. گرفت فزوني

 را زنـي  نـي  ي قصـه  هـم  شـبي . آورد مـي  در خـوك  شكل به را مردان جادوگر، سيرسِ چگونه

 كه اين از پس. برد كوهستان در پرتگاهي سوي به را شهر هاي بچه نواختنش با كه كرد تعريف

 آن از چيـزي  كـه  ايـن  بـا  تا خواند برايشان انگليسي به اشعاري داد، پايان خودشان زبان به را آن

 در] Hamelin[ هملـين  شـهر ": خوانـد  چنـين . دهنـد  فـرا  گوش شعر موسيقي به فهميدند، نمي

 و ژرف] Weser[ِ ِوسـر  رود بزرگ،] Hanoaver[ هانُوِر نزديك ،]Brunswick[ برنزويك

 "...دهد مي شستشو را جنوبيش ديوارهاي پرعرض،

 سـخت . كـرد  رضـايت  احسـاس  شـد  مـي  نزديـك  او بـه  كـه  عايشـه،  دختـر،  آن ديدن از اينك

 از پنـداري  چنانكـه  كردنـد،  مـي  پـرواز  سـرش  پشت آتش، مانند ها پروانه و نمود مي خشمگين

 .كشيد مي زبانه آتش هاي شعله بدنش

 مي واصل درك به سر آخر كنند مي گوش شيطان زبان به شيطان اشعار به كه ها آن": زد فرياد

 ".شوند

 ".كنند انتخاب را يكي آبي، ژرف درياي و شيطان بين توانند مي يعني": داد جواب سعيد ميرزا
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* 

 آنجـا  بـه  كار شده، بدتر روز به روز ميشال همسرش و سعيد ميان روابط. بود گذشته هفته هشت

 بـه  را او كه سرطان وجود با ميشال حاال. شد نمي بدل و رد ميانشان كالمي ديگر كه بود كشيده

 حسـاب  بـه  او نايـب  مهمتـرين  و عايشه شاگرد ترين مؤمن بود، درآورده مردگان خاكسترِ رنگ

 و ايجـاد  مسـؤول  را شـوهرش  و بـود  بخشـيده  نيرو او ايمان به رهرُوان ديگر ترديدهاي. آمد مي

 .شمرد مي ها آن به زدن دامن

 ترسـم  مـي  مـن . نمانـده  گرمـي  هيچ تو در ديگر": كه بود زده تَشَر او به گفتگويشان آخرين در

 ".بشم نزديك بِهِت

 خـاطر  براي نمانده؟ گرمي زني؟ مي حرفي همچين چطور نمانده؟ گرمي": زد فرياد سعيد ميرزا

 هسـتم؟  كـي  عاشـق  كه اين براي كي؟ از مواظبت براي آمدم؟ لعنتي زيارت اين به بدو بدو كي

 نمي مرا مگر نمانده؟ گرمي هستم؟ كي براي گرفته دل و غمگين و نگران همه اين كه اين براي

 "بگويي؟ چيزي همچين تواني مي چطور شناسي؟

 همـه . كنـي  مـي  صحبت چطور ببين": گفت نمود مي ناپذير نفوذ و گرفته دود كه صدايي با زن

 ".سنگر يك مثل يخ، سرد، خشم غضب، و خشم اش

. است درد و زخم. است بيچارگي و بدبختي احساس. است اضطراب نيست، خشم اين": زد داد

 "شنوي؟ مي غضب و خشم ها حرف اين كجاي در

 ".شنوند مي مايل چند شعاع تا ها آدم ي همه. شنوم مي من"
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. برَمـت  مي امريكا و كانادا و اروپا هاي كلينيك بهترين به. بيا من با": افتاد التماس به سعيد ميرزا

 را هـا  آن آالت و ابـزار  هميشـه  كـه  تـو . كننـد  مي معجزه ها آن. كن اعتماد غرب تكنولوژي به

 ".كردي مي تحسين

 .كرد پشت شوهر به و ".روم مي مكه زيارت به من": گفت

 ايـن  ي همـه  خواهي مي ميري، مي داري خودت چون لعنتي، احمق ي زنكه": غريد سعيد ميرزا

 سـوي  بـه  افكَنَـد،  سـويش  بـه  نگـاهي  نيم كه آن بي زن اما "بدهي؟ كشتن به خودت با هم را ها

 نمـي  آنچـه  آوردن زبان بر و اختيار دادن كف از با كه حاال و. افتاد راه به جاده كنار استراحتگاه

 زار زار و افتـاد  زانـو  بـه  اراده بـي  بـود،  رسـانده  اثبـات  بـه  را ميشـال  ي گفتـه  گفـت،  مي بايست

 مـادر  همـراه  و كـرد  خـودداري  او كنـار  در خوابيـدن  از ميشـال  مگـو  بگـو  اين از پس. گريست

 بـود،  مكـه  سـوي  به آنان هادي و داشت پروانه از شنلي كه پيامبري نزد را مختصرش رختخواب

 .كرد پهن

 و بخشـيد  مـي  اعتماد آنان به گشت، مي زائران ميان و كرد مي كار وقفه بي ميشال روز طول در

 اختـر  ميشـال  و خـورد  مي غوطه سكوت در بيشتر هرچه عايشه. گرفت مي خود مهرباني بال زير

 اطاعـت  ي حوزه از كه بود هم زائري ميان آن در اما. بود شده زائران راهنماي جاري امور براي

 قريشـي،  آقاي ميشال، پدر آمدن. دولتي بانك رئيس همسر قريشي، خانم مادرش،: بود بيرون او

 و چـوب  گردآوري حال در و كرده توقف چنار درختان ي سايه زير زائران. بود مهمي ي واقعه

 ١٣-١٢ حـاال  كـه  قريشـي  خـانم . ديدنـد  دور از را اتـومبيلش  كه بودند قابلمه و ديگ جستجوي

 مرتـب  و هـا  لبـاس  تكاندن به كرد بنا و برخاست كشان جيغ فوري بود، شده الغرتر قبل از كيلو

 چـه  نگـران ": گفـت  و رود مـي  كلنجـار  مـاتيكي  ته با كه ديد را مادرش ميشال. موهايش كردن

 ".باش راحت مامان؟ هستي
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 بانكدار بعد، دقيقه چند. كرد اشاره شدند مي نزديك كه هايي اتومبيل به ضعيف حركتي با مادر

 بـاور  بـودم  نديده چشم به اگر": گفت. بود ايستاده كنارشان در جدي ي قيافه و درشت هيكل با

 كـه  بود اين براي. است مزخرف ها حرف اين كه دادم جواب اما بودند، گفته من به. كردم نمي

 "دارد؟ معني چه آخر. رفتيد گذاشتيد پريستان از خبر بي. كجاييد بفهمم تا كشيد طول اينقدر

 كه حالي در و كرد گريستن به شروع زبوني با بود، افتاده لرزه به شوهر نگاه زير كه قريشي خانم

 نمـي  خـدا  بـه ": داد جـواب  كـرد  مـي  احساس را خستگي وجودش بند بند و بسته پينه پاهاي در

 ".دادم دست از را عقلم چطوري داند مي خدا. ببخش مرا. دانم

. اسـت  مـن  كار اساس مردم اعتماد! است حساس من پست داني، نمي مگر": غريد قريشي آقاي

 "گويند؟ مي چه آدم به مردم آخر. افتد مي راه ها بنگي دنبال زنم وقت آن

 كـه  قريشـي  آقـاي . دهـد  خاتمه گفتگو اين به خواست پدر از و كشيد آغوش در را مادر ميشال

 خـالي  را بـادش  كه الستيكي مانند ديد، مي دخترش ي چهره در را مرگ آثار بار نخستين براي

 ي عايشـه  كـه  افـزود  و گفـت  سـخن  سـرطان  بيمـاري  از ميشـال . ماند باز غريدن از باشند، كرده

 .شود مي درمان كامالً او و دهد مي رخ اي معجزه مكه در كه است داده قول بين روشن

 بـا  شـود  مـي  كه را راهي. برسانَمت مكه به هواپيما با زودتر هرچه بگذار پس": كرد التماس پدر

 "روي؟ مي پياده چه براي رفت، هواپيما

 را معجـزه  ايـن  تواننـد  مـي  مـؤمنين  تنهـا . بـرويم  زيارت به پياده بايد ما": كرد پافشاري ميشال اما

 ".است من مواظب مامان. كنند عملي

 يكـي  مـدام  اما پيوست سعيد ميرزا به زائران هاي صف عقب در ليموزينش با ناچار قريشي آقاي

 يـا  غذا به بپرسند تا فرستاد مي ميشال نزد كردند، مي همراهيش موتور با كه را خدمتكاري دو از

 كـه  قريشـي  آقـاي  سـرانجام  و كـرد  مي رد را چيز همه ميشال اما. ندارد نياز ديگري چيز يا دارو

 بـاقي  را خـدمتكاران  از يكـي  و بازگشـت  شـهر  سـوي  بـه  كنـد  رهـا  را بانـك  كـارِ  توانست نمي
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. كنـد  اجـرا  را دسـتوراتتان  تا گذارم مي را او": كرد تأكيد و برسد دو آن كارهاي به تا گذاشت

 ".كنيد آسان توانيد مي تا را كار. نكنيد حماقت

 بازگشـت  از بعد روز خدمتكار،] chaprasi Gul Muhammad[ محمد گل چاپراسيس اما

 بـه  ايمـانش  نشـان  به پيشاني گرد دستمالي زدن گره از پس و كرد رها را موتورش قريشي آقاي

 لـب  بـر  آميـز  شـيطنت  لبخنـدي  زائـران  به او پيوستن با اما نگفت، چيزي عايشه. پيوست رهرُوان

 بلكـه  نيسـت،  رؤيـا  عـالم  بـه  متعلـق  تنهـا  دختر، اين باشد هرچه گفت خود با سعيد ميرزا و آورد

 .جوان و است انسان

 و بـود  كرده سست را عزمش گذشته، زندگي با كوتاه تماس آن. كرد مي شكايت قريشي خانم

 تـازه  ليموي آب هاي ليوان و نرم هاي بالشتك و ها ميهماني به مدام بود، دير ديگر كه حالي در

 هـا  جـاروكش  مثـل  بودنـد  خواسـته  او مانند دار خانواده زني كه اين يكباره. انديشيد مي سودا با

 حـالتي  بـا  روزي بـاألخره  كـه  بـود  ايـن . آمـد  مـي  منطقـي  غيـر  كـامالً  نظـرش  به برود، راه پياده

 :گفت و رفت سعيد ميرزا نزد گوسفندوار

 .بخشيد دلربا حالتي آلودش گوشت ي چهره به و "آيد؟ مي بدت من از واقعاً آيا پسرم، سعيد"

 ".نه كه البته": گفت و آورد فشار خود به زد، مي هم به را دلش او شكلك كه سعيد

 ".داني مي بيهوده هم را هدفم و داري نفرت من از. چرا": گفت دلبري با باز زن

 "زنيد؟ مي كه چيست ها حرف اين. آماجي": گفت و داد قورت را دهانش آب سعيد

 ".ام كرده صحبت تند شما با ها وقت بعضي آخر" -
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 فرامـوش . نيسـت  مهـم ": گفـت  آورد مـي  در شـاخ  داشـت  اطوارهـا  و ادا اين ديدن از كه سعيد

 عشـق  روي از اش همه كه بداني خواهم مي": داد ادامه قريشي خانم و نكرد اي فايده اما ".كنيد

 "نه؟ مگر. است انگيزي شگفت چيز عشق آخر. بود عالقه و

 ".آورد مي در حركت به را دنيا عشق، بله،": گفت بيايد راه او با خواست مي كه سعيد ميرزا

 ايـن  كـه  اين براي خواهم مي و. شده پيروز هم من خشم بر. شود مي پيروز چيز همه بر عشق" -

 ".كنم سفر اتومبيلتان با بشود، ثابت شما به موضوع

 ".آماجي است خودتان مال": گفت و كرد تعظيمي سعيد ميرزا

. كـرد  محافظـت  بايـد  ها خانم از. بنشينند خودتان پيش جلو، بگوييد دهاتي نفر دو آن به پس" -

 "نه؟ مگر

 ".البته" -

* 

 نُهم ي هفته در. بود پيچيده جا همه رفتند، مي دريا سوي به پياده اهاليش ي همه كه دهي داستان

 بودنـد،  بيشتري  آراي نيازمند كه محلي سياستمدارانِ پس آن از و آمدند سراغشان به خبرنگاران

 زائـران  كـه  ايـن  شـرط  بـه  بگيرنـد  عهـده  بر را زيارت ي هزينه شدند مي پيشقدم كه بازرگاناني

 و زمـين  مشـرق  رازهـاي  جويـاي  خـارجيِ  هـاي  توريسـت  بياويزنـد،  بدن بر را تبليغاتي مقواهاي

 شـاهد  خواهنـد  مـي  كـه  رانـي  اتومبيـل  مسـابقات  دايمـي  هـاي  مشـتري  نمـا،  انسان الشخورهاي

 را رنـگ  بـه  رنـگ  هـاي  پروانه گروه وقتي تماشاگران. گذاشتند نمي راحتشان باشند، تصادفات

 بودنـد،  هـم  اصـليش  غـذاي  حال حين در و اند پوشانده را عايشه بدن لباس، مانند كه ديدند مي

 سوراخي داشتند دنيا از كه اي ذهني تصوير در. نشستند مي عقب بيشتر انتظارات با متحير و مات

 چاپ به ها روزنامه ي همه در عايشه هاي عكس. شد نمي پر اي وسيله هيچ با كه بود آمده پديد
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 برابـر  سـه  خـوار،  پروانـه  زيباي تصوير كه گذشتند تبليغاتي تابلوهاي كنار از زائران و بود رسيده

 "اند پروانه بال نرمي به ما هاي پارچه" قبيل از شعارهايي شده، نقاشي طبيعي ي اندازه از بزرگتر

 اطالعيه در مذهبي افراطيون از بعضي. رسيد تري جدي خبرهاي سپس. شد مي ديده كنارش در

 و عمـومي  افكـار  "انحـراف " جهـت  در اقـدامي  را آن و دانسـته  مـردود  را "عايشـه  حـج " هايي

 اي دسـته  ميشـال  -كـرده  پخـش  هـايي  تراكت. بودند كرده قلمداد "همگاني احساسات تهييج"

 از قبـل  ملي هاي سنت از يكي پياده زيارت": بودند نوشته آن در و -بود يافته جاده كنار تراكت

 بـه  سـنت  ايـن  آلـودگي ": نيز و ".باشند كرده ابداع مهاجرين اين كه نيست چيزي و است اسالم

 وضـعيت  بـه  فضـاحتبار  و عمـدي  زدنِ دامـن  نامنـد،  مـي  جي بي بي عايشه را او كه آن ي وسيله

 ".است كنوني حساس

 ".داشت نخواهيم مشكلي ما": كرد اعالم و شكست را خود سكوت كاهن

* 

 :ديد را اي حومه خواب در جبرئيل

 دريـاي  ساحل بزرگ شهر ي حومه دورترين ،]Sarang[ سارنگ به عايشه حجِ گروه كه همين

 بـراي  بيشـتر  هرچـه  پلـيس  و سياسـتمداران  خبرنگـاران،  شـد،  نزديك بود، مقصدشان كه عرب،

 امـا  كـرد،  خواهنـد  متفـرق  زور بـا  را هـا  آن كه كردند تهديد پليس افراد ابتدا. شتافتند ديدنشان

 سراسـر  در احتمـاالً  و ماند مي آشكار جانبداريِ نوعي به كار اين كه شدند يادآور سياستمداران

 راهپيمـايي  ي ادامـه  بـا  پلـيس  سـران  سـرانجام . شـد  خواهـد  منجـر  قومي هاي درگيري به كشور

 را زائـران  خطـر  بـي  عبـور  تـوانيم  نمي": كه افزودند آميز تهديد غرولندي با اما كردند، موافقت

 ".دهيم مي ادامه خود راه به ما": گفت اختر ميشال ".كنيم تضمين
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 معـدنچي  شـد  معلـوم . بـود  ثروتمند نسبتاً و سنگ ذغال مهم معادن نزديكي در سارنگ ي حومه

 شـايد  يـا  -زيرزمينـي  هـاي  راه كنـدن  صـرف  را خـود  زنـدگي  كـه  مردانـي  يعني سارنگ، هاي

 را كـار  همان دست، تكانِ يك با فقط دختري كه آوردند نمي تاب كردند، مي -"راه گشودن"

 اي منطقـه  حكومـت  بـه  معتقد هاي گروه به وابسته كادرهاي از بعضي. كند عملي دريا مورد در

 و دار خرابكـاران،  ايـن  اَعمـال  ي نتيجـه  در و كردنـد  تحريك را ها معدنچي شده، كار به دست

 خانـه  بـه  هـا،  پروانـه  جـادوگر ! خـواهيم  نمي اسالمي زائر ما" شعارهاي با و شد تشكيل اي دسته

 .برد نمي خوابش سعيد ميرزا. كرد تظاهرات به شروع "برگرد

 التمـاس  بيهـوده  و شـد  زائـران  دامـن  به دست ديگر بار سعيد ميرزا سارنگ، به ورود از قبل شبِ

 ميشـال  گـوشِ  زيـرِ  عايشـه  ". كُشند مي را مان همه فردا. برداريد راهپيمايي اين از دست": كرد

 كسـي  اينجـا  در. بمانيم ترسو تا بشويم شهيد است بهتر": گفت بلند بانگ به او و كرد اي زمزمه

 "هست؟ ترسو

 كـه  سـازي  عروسـك  ي كارخانـه  مالـك  كـانيون،  گرانـد  كاشف نيواس، سري. بود ترسو يك

 ي الهـه  سـخت  و سـفت  پيرُوان از كه او. پيوست سعيد ميرزا به بود، صداقت و خالقيت شعارش

 احسـاس  -داشـت  شـباهت  عايشـه  بـه  انگيـزي  شـگفت  طرز به اش چهره كه همان -بود لكشمي

: كـرد  اعتـراف  سـعيد  نـزد . باشـد  طرفين از يك هيچ هوادار ها درگيري در تواند نمي بود كرده

 آنچـه  آوردن دسـت  بـه  بـراي  بايد مرد و شدم خانم عايشه عشق گرفتار. هستم ضعيفي آدم من"

 عضـو  پنجمين نيواس سري ".بمانم طرف بي ناچارم كرد، توان مي چه اما. بجنگند دارد دوست

بكار  آدم يك كنار در ناچار به قريشي خانم حاال و بود بنز مرسدس ي جامعه ملحدين جـا  كاسـ 

 كشـد،  مـي  كنـار  را خودش بدخُلقي با ديد چون و كرد سالم او به غمگين نيواس سري. گرفت

: گفـت  آورد مـي  در خانواده تنظيم عروسك يك جيبش از كه حالي در و كند جبران خواست

 ".بپذيريد من از احترام ي نشانه به را ناقابل ي هديه اين دارم خواهش"
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. پرداختنـد  دعا و نماز به باز فضاي در مؤمنين. بردند سر به واگن استيشن در ملحدين را شب آن

 راه موقـت  انبـارِ  گذشـته  در كـه  زميني در نظامي پليس حفاظت تحت بودند داده اجازه ها آن به

 بـاطن  در كـه  اين. بود گفته نيواس سري كه بود چيزي فكر در سعيد ميرزا. برَند سر به بود، آهن

 بـه  را افكـاري  چنـين  كه ندارم توان قدر آن اما": بود داده جواب او و. است گاندي راه طرفدار

 ام نشـده  درسـت  بـردن  رنج براي من. است همين حقيقتش اما ببخشيد،. درآورم عمل ي مرحله

 اينجـا  تـا  مـرا  كـه  جويي حادثه مرض اين به و ماندم مي هايم بچه و زن پيش بود بهتر. جي ست

 ".دادم مي خاتمه كشانده

 نـوعي  از هـم  مـن  ي خـانواده ": داد جـواب  عروسـك  تـاجر  بـه  خوابش بي ذهن در سعيد ميرزا

 بسـياري . احساسـات  و حوادث اشيا، با ارتباط ايجاد در ناتواني انفصال؛ مرض: برده رنج بيماري

 بيشـتر  ما كه حالي در. دهند مي توضيح آن به شبيه چيزي يا تولدشان محل يا كار با را خودشان

 ".نيست آسان واقعيت با شدن روبرو حالتي چنين در. ايم زيسته ذهنمان درون بيشتر و

 مـي  روي آنچـه  امـا . بود مشكل برايش داد مي روي كه آنچه واقعيت باورِ كه بود اين منظورش

 .داشت حقيقت داد

* 

 بـا  پـور  تيتلي از كه هايي پروانه گروه شدند، حركت ي آماده عايشه زائرانِ وقتي بعد، روز صبح

 بر كه هايي آن حتي. گذاشتند خالي را ابري آسمان و گشتند ناپديد رفته رفته بودند همسفر آنان

 لباسـي  بـا  ناچـار  بـه  او و. كردنـد  پرواز دوردست به نيز بودند پوشانده لباس -سرور -عايشه بدن

 ادامه زائران رهبري به داشت برگ نقش حاشيه بر كه نخي ي كهنه ساري يك از مركّب عادي،

 از محروم. كرد افسرده را رهرُوان نهاد مي تأييد مهر زيارتشان بر كه اي معجزه شدن ناپديد. داد
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 سـرودي  سرنوشـت  سـوي  بـه  حركـت  حـال  در كـه  اختر ميشال اصرار برابر در ها پروانه بركت

 .ماندند تفاوت بي بخوانند،

* 

 رديـف  آن طـرف  دو كـه  خيابـاني  در "خـواهيم  نمي اسالمي زائر ما" داد مي شعار كه جماعتي

 زائـران  راه. بودنـد  داده ترتيب عايشه براي استقبالي مراسم بود، دوچرخه تعميركاران هاي دكان

 شكسـته،  هـاي  چـرخ  از مركّـب  سنگر اين پشت و آورده بند قراضه هاي دوچرخه ي الشه با را

 بـه  خيابـان  شـمالي  بخـش  بـه  عايشه حج رسيدن تا معوج و كج هاي دسته و خاموش هاي زنگ

 و ندارنـد  خـارجي  وجـود  پنـداري  كـه  رفـت  جماعـت  سوي به چنان عايشه. بودند نشسته انتظار

 را انتظـارش  دشـمنان  چاقوهاي و ها چماق آن پشت كه رسيد چهارراهي آخرين به كه هنگامي

 از اقيـانوس  تَـوان  بـه  بـاراني  و رسيد گوش به شوم سرنوشتي شيپورِ چون رعد صداي كشيد، مي

 بـه  زائـران  از بسـياري  بعداً. بود دير خشكسالي از محصول نجات براي ديگر. ريخت فرو آسمان

 آسـمان  در را هـا  آب آنقـدر  و داشـته  ذخيره روز آن براي را باران آن خدا كه رسيدند باور اين

 آن محصـول  مؤمنانش و پيامبر نجات براي خدا بله،. شود انتها بي دريا مانند كه بوده كرده تلنبار

 .بود كرده فدا را سال

 آشـفتگي  ميـان  در. بود كرده گيج را بدخواهانشان و زائران آسا، سيل باران انگيز شگفت نيروي

 ميرزا واگن استيشن بنز مرسدس باز اين راستش. رسيد گوش به نيز سرنوشت دوم شيپور سيل، و

 چنـد  كه طوري به بود، رانده پيش به حومه كنار هاي پسكوچه كوچه از سرعت به كه بود سعيد

 هـوا  به را پالستيكي سيني چند و انداخته را حلوايي كدو گاري كنده، جاي از را شُسته لباسِ بند

 را سـازان  دوچرخـه  خيابان كوچه، اين. بود رسيده سبدبافان ي كوچه به سرانجام تا كرده پرتاب

 داد فشار گاز پدال روي آخر تا را پا سعيد ميرزا اينجا. كرد مي قطع سنگربندي شمال در درست

 كنـاري  بـه  سـبدبافان  هـاي  چهارپايـه  و عابرين كه طوري به راند، چهارراه طرف به سرعت به و

 به وقت آن. ريخت فرو آسمان از سيل كه رسيد چهارراه به اي لحظه در درست و شدند پرتاب
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 و گرفتند را پيغمبر ي عايشه و اختر ميشال پريدند، بيرون عثمان و نيواس سري. كرد ترمز شدت

 مرسـدس  درون بـه  را دو هـر  گفتنـد  مـي  ناسـزا  و زدنـد  مـي  پـا  و دسـت  شـدت  به كه حالي در

 سـر  و چشم روي از آب زدودن فرصت كسي كه شد دور صحنه از شتابان چنان سعيد. انداختند

 .نيافت را صورت و

 بـه  زيـر  آن از اختـر  ميشـال . بودنـد  شـده  تلنبـار  يكـديگر  روي خشـمگين  همگـي  اتومبيل داخل

 اسـتهزاآميز  حـالتي  بـا  سـعيد  ميـرزا  و "!چيـز  همـه  بي! خر! خائن! خرابكار": داد فحش شوهرش

 وا گُـل  مثـل  اقيانوس وقتي خواهي نمي مگر. ميشال است آسان زيادي شدن شهيد": داد جواب

 "ببيني؟ رو اون شه مي

 شـده  سرخ اش چهره و زد مي نفس نفس كه حالي در عثمان پاي و دست زير از قريشي خانم و

 ".نداشتيم بدي منظور كه ما. ميشو ديگه كن بس خُبه،": گفت بود

* 

 .ديد را سيل خواب در جبرئيل

 از امـا  بودنـد،  زائـران  منتظر دست به تبر سارنگ هاي معدنچي كرد، باريدن به شروع باران وقتي

 خـود  ي كلّه از فكر اين كردن بيرون به قادر بود، برده خود با را سنگر هاي دوچرخه سيل وقتي

 تسـليم  بالفاصـله  شـهر  فاضـالب  ي تخليه سيستم و ها جوي. است عايشه طرفدار خدا كه نبودند

 سيالب الي و گل در كمر تا ها معدنچي كه نگذشت ديري. شدند آب ناپذير مقاومت ي حمله

 بـه  خـود  ها آن كه حالي در كردند، مي تالش زائران سوي به حركت براي ها بعضي. رفتند فرو

 ضخامت و شد برابر دو هم باز بعد و برابر دو طوفان نيروي هنگام اين در. رفتند مي جلو زحمت

. رفـت  مـي  فـرو  مغاكي در زمين پنداري. كشيد شد نمي نفس آساني به كه رسيد حدي به باران

 .بود شده يكسان زمين و آسمان فرامين
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 .گرفت خواب در را جبرئيل ديد جلوي آب فزوني كه باريد چنان

* 

 هـاي  خيابـان  اينـك . افكنـد  پرتـو  ونيزي ويرانيِ ي صحنه آن بر خيس خورشيدي و ايستاد باران

. بودنـد  شـناور  هـا  آن در هـا  خرابـي  اقسـام  و انـواع  بقايـاي  و بودند شده مبدل كانال به سارنگ

 شـده  تعمير هاي دوچرخه و گاري با شترها موتوري، ريكشاهاي پيش ساعت چند تا كه آنجايي

ل،  روزنامـه،  مقاديري اكنون كردند مي آمد و رفت عينـك  چتـر،  هندوانـه،  پوسـت  دسـتبند،  گـ 

 رنـگ  آب،. بـود  شناور المپ و كيك پن شيريني، بازي، ورقِ دارو، ي شيشه گُه، سبد، آفتابي،

 خـون  جـويِ  هـا  خيابـان  در كردند مي خيال مرطوب جماعت و بود گرفته خود به عجيبي سرخِ

 از چهـارراه  در سـگي . شـد  نمـي  ديده اثري عايشه زائران و زورگو هاي معدنچي از. است روان

 سـكوت  كـرد  مـي  كـار  چشـم  تـا  اطراف در. كرد مي شنا ها، دوچرخه ي فروريخته سنگر كنار

 نداشـتند  بـازي  توانِ كه بودند خورده يكه چنان كودكان. بود حكمفرما جا همه بر سيل مرطوب

 .بودند مانده خيره رسيد مي شده پارك هاي اتوبوس كمرِ تا كه آب به ها بام باالي از و

 .بازگشتند ها پروانه وقت آن

 بـه  شـادماني  مراسـم  ابـراز  بـراي  و كشيدند مي كمين خورشيد پشت پنداري. كجا از نبود معلوم

 نور عظيمِ فرش اين پيدايش. بودند گرفته خود به را آفتاب نور رنگ همگي باران پايان مناسبت

 هـا  آن. كشـانيد  حيـرت  به بودند رفته فرو طوفان از بعد بهت در كه را سارنگ مردم آسمان، در

 امـا  كشيدند را ها كركره و بردند پناه ها خانه درون به دنيا پايانِ وحشت از كرده، گم پا و دست

 بودنـد،  معجـزه  بازگشت شاهد نزديك، هاي تپه از يكي روي كه همراهانش و اختر سعيد ميرزا

 .شدند پر مقدس خوفي احساس از -زميندار خود حتي -همگي

 بـا  ديد، نمي را چيزي درست مقابل ي شكسته ي شيشه از باران نفوذ اثر بر كه اين با سعيد ميرزا

 پالك با دري برابر در تپه يك ي گردنه در اي جاده در كه اين تا رفت مي جلو جهنمي سرعتي
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 بـاران  در زحمـت  بـه  معـدن  تأسيسات. كرد توقف "سارنگ يك ي شماره سنگ ذغال معدن"

 آنجـا  هـا  الت آن. انيشتين آهاي": كرد گفتن ناسزا به شروع ضعف با اختر ميشال. شد مي ديده

 دسـت  كـه  واقعـاً . آوري مـي  رفقايشـان  ديـدن  بـه  اينجا را ما تو وقت آن كشند، مي را ما كمينِ

 ".تو بر آفرين. سعيد مريزاد

 وقـوع  بـه  سـارنگ  معـادن  ي فاجعـه  روز آن زيـرا  نداشـتند،  ها آن با كاري ديگر ها معدنچي اما

 ميشـال،  سـعيد، . شـدند  مدفون شهر بيرون ي تپه زير زنده زنده چي، معدن هزار پانزده و پيوست

 مغــز تــا رطوبــت كــه حــالي در خســته، عايشــه و نيــواس ســري قريشــي، خــانم عثمــان، ســرپنج،

 آتـش  مـأمورين  آمبـوالنس،  مقـاديري  كـه  بودند ايستاده جاده كنار بود، كرده نفوذ استخوانشان

 بـه  كـه  حـالي  در بعـد  هـا  مـدت  و رسـيدند  سـر  معدن امور مسؤولين و نجات هاي گروه نشاني،

 و شَسـت  ميـانِ  را هـايش  گـوش  سرپنج. كردند ترك را محل جنباندند مي سر حسرت، عالمت

 سـكه . اسـت  دادن دسـت  از و درد همش زندگي. است درد زندگي": گفت و گرفت اش سبابه

 ".ارزد مي كمتر سگ ماده يك از كه است مقداري بي ي

 داده دست از را عزيزي همسفر راهپيمايي آن در كه سرپنج مانند و نداشت گاو ديگر كه عثمان

 اسـت  اين كار اصل": بنمايانَد را قضايا مثبت ي جنبه خواست مي قريشي خانم. گريست نيز بود

 نهـاد  هم بر ديده عايشه وقت آن. نداد را جوابش كسي اما ".هستيم سالم و صحيح همگي ما كه

 ".رسيدند پليدشان هاي نيت و پست اميال جزاي به آنان": گفت پيامبران آهنگين آواي با و

 آن زيـرِ  داشـتند  هـا  بدبخت. نبودند سنگر پشت كه ها اين آخه": زد فرياد خشمگين سعيد ميرزا

 ".كردند مي را كارشان المصب زمينِ

 ".كندند را خود گور آنان": داد پاسخ عايشه

* 
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 گرد طاليي ابر آن كه هنگامي سعيد. افتاد بازگشته هاي پروانه به چشمشان كه بود لحظه اين در

. بـود  ايسـتاده  تماشا به ناباوري با فرستاد، گوناگون هاي جهت به را خود بالدار نور سپس و آمد

 كه كاري تنها. گرفته سيل را آنجا": كرد مخالفت سعيد. بازگردد چهارراه به خواست مي عايشه

 امـا  ".آوريـم  در سـر  شـهر  سـوي  آن از و بـرويم  تپـه  طرف آن به كه است اين بكنيم توانيم مي

 و تكيـده  ميشـالِ  كمـر  دور دست پيامبر. بودند بازگشت راه در كرده، پشت او به ميشال و عايشه

 .كرد مي كمكش و بود انداخته خاكستري

 بـا  مـن  آخـه . داري دوست را خدا اگر خدا، به رو تو ميشال": گفت زنش به خطاب سعيد ميرزا

 "كنم؟ چه اتومبيل اين

 بـه  بينـدازد  نگـاهي  عقـب  بـه  كه آن بي بود، داده تكيه بين روشن ي عايشه به كه همچنان او اما

 .رفت مي پيش سيل سوي

 را اش عالقـه  مـورد  اتومبيـل  واگن، استيشن بنز مرسدس اختر، سعيد ميرزا سر آخر كه بود چنين

 .بپيوندد عرب درياي زائران به تا كرد رها سارنگ ي سيلزده معادن ورودي نزديكي در

 خيابـان  تقـاطع  در بودنـد،  رفتـه  فـرو  سـيالب  در ران تـا  كـه  حـالي  در و آلـود  گـل  مسافرِ هفت

 سـعيد  ميـرزا . رفت مي پايين آرام آرام آب. ايستادند سبدبافان ي كوچه و دوچرخه تعميركاران

 هـا  دهـاتي  سـر  بـه  چـه  دانـد  نمـي  كس هيچ. شده تمام زيارت. پذيرفت را واقعيت بايد": گفت

 مـا  جـز  ديگر. اند شده گور و گم بيشتر احتمال به. اند رسيده قتل به يا اند شده غرق شايد. آمده

 را قضيه است بهتر": افزود و كرد نزديك عايشه به را صورتش وقت آن ".نداري پيرُواني تا چند

 ".شده تمام بازي. خواهر كني فراموش

 ".كن نگاه": گفت ميشال

 سـوي  به شهر كنار و گوشه و سيلزده هاي تعميرگاه معدن از طرف، هر از پور تيتلي هاي دهاتي

 هـاي  صف و بود پنهان ها پروانه بال زير پا قوزك تا گردن از هايشان بدن. بودند روان چهارراه
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 درون از را هـا  آن كـه  بودنـد  هـايي  طناب انگار. كردند مي پرواز مقابلشان در ها پروانه طوالني

 هـا  پنجـره  پشت از وحشتزده سارنگ مردم. بردند مي راه امن مكاني به و كشيدند مي بيرون چاه

 بـار  عايشـه  حـجِ  نشستند، مي فرو كم كم مكافات هاي آب كه حالي در. بودند ايستاده تماشا به

 .شد متشكل جاده وسط ديگر

 ".است نكردني باور": گفت سعيد ميرزا

 بازگردانـده  اصلي خيابان به و يافته را حج كاروان اعضاي تك تك ها پروانه. داشت حقيقت اما

 پايي ي شكسته مچ روي ها پروانه وقتي كه اين مثالً. شد گفته هم عجيبتري چيزهاي بعداً. بودند

. بود شده بسته جادو اثر بر پنداري بازي زخمِ كه آن يا بود، خورده جوش استخوان بودند نشسته

 حتـي  آورده، بيرون بيهوشي از را آنان هايشان، لب گرد ها پروانه پرواز گفتند زائران از بسياري

 .اند بازگردانده زندگي به را آنان ها پروانه و بودند شده غرق آب در كردند مي تصور بعضي

 خـود  بـا  را دشـمنانتان  چـون  داد، نجـات  را شما سيل. نباشيد احمق اينقدر": زد فرياد سعيد ميرزا

 توجـه  علمـيش  ي جنبـه  به لطفاً. باشيد ديده آسيب شما از كمي تعداد كه ندارد تعجبي پس. برد

 ".كنيد

 كرد مي اشاره براق هاي پروانه از پوشيده كودك و مرد و زن صد از بيش به كه حالي در ميشال

 "دهد؟ مي توضيح چطور را اين تو علم. سعيد كن باز را چشمت": گفت

* 

 شهرداري شركت مأمورين. آمدند ديدنشان به شهر مردم ي همه راهپيمايي، روزهاي آخرين در

 نزديكـي  از را راه. گرفتنـد  نظـر  در شهر ميان از را عبوري راه و كردند مالقات ميشال و عايشه با

 بند را ها خيابان كه آن بي ها شب توانستند مي زائران كه طوري به بودند، كرده انتخاب مساجد

 سـوي  بـه  زائـران  كـه  روز هـر : داشـت  شـدت  شـهر  در هيجـان . كننـد  بيتوته مساجد در بياورند،
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 و اسـتهزا  بـا  بعضـي . ايسـتاد  مـي  تماشـا  بـه  عظيمـي  جماعـت  شدند، مي روانه بعدي استراحتگاه

 .شدند مي روبرو ها آن با خوراك يا دارو شيريني، هداياي با بسياري و خشنونت

 بـود  نشـده  موفـق  آخـر . برد مي سر به شديدي سرخوردگي در آلود خاك و خسته سعيد، ميرزا

 بـه  تـا  كـرد  اعتمـاد  تـوان  مـي  بيشتر عقل، به كه كند عقيده هم خود با را زائران از مشتي از بيش

 بـوده  پشتيبانشـان  زمـان  آن تـا  معجـزه  كه بود اين پور تيتلي هاي دهاتي ي عاقالنه پاسخ. معجزه

 كـاري  شـد  مي نبودند ها آن اگر. المصب هاي پروانه اين": گفت سرپنج به زيرلبي سعيد. است

 ".كرد

 ".بودند ما با اول از ها آن آقا": داد پاسخ انداخت مي باال شانه كه حالي در سرپنج

 بـه  اش چهـره  و داد مـي  مـرگ  بـوي  ديگـر  حـاال . شد مي نزديك مرگ به آشكارا اختر ميشال

 او بـه  شـوهر  داد نمـي  اجـازه  امـا . ترساند مي سخت را سعيد و بود درآمده گچ سفيديِ به رنگي

 در و گرفت مرخصي بانك از پدرش وقتي و بود كرده دور خود از نيز را مادرش. شود نزديك

 تـرك  را آنجـا  اسـت  بهتـر  گفـت  آمد، ديدارشان به شهر مساجد از يكي در بيتوته شبِ نخستين

 كـه  همـين  ".باشند هم با توانند مي پاكان فقط كه ايم رسيده جايي به اكنون": كرد اعالم و كند

 .رفت باد بر اميدش بيشتر شنيد، همسرش دهان از را عايشه ي جمله سعيد ميرزا

 نماز در و بپوشند چشم راهپيمايي از روز آن در زائران كه كرد موافقت عايشه و آمد جمعه روز

 فـرو  ذهـنش  در كـودكي  در كـه  را آيـاتي  تمام تقريباً اينك كه سعيد ميرزا. كنند شركت جمعه

 صـورت  مقابـل  كتـاب  مثـل  را ها دست كي دانست، نمي درست و بود برده ياد از بودند، كرده

 بـه  خـود،  از بيـزاري  احسـاس  با بفشارد، زمين بر پيشاني زمان چه در و بنشيند دوزانو كي بگيرد،

 را عايشـه  حجِ كه داد روي اي واقعه پايان، در حال اين با. رسانيد پايان به را نماز مراسم زحمت

 .كرد توقف به وادار
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 بيـرون  بودنـد،  ايسـتاده  گفتند مي ترك را مسجد حياط كه مردمي تماشاي به زائران كه هنگامي

 خبـر  چـه  آنجـا ": گفـت . رفـت  آن سـوي  بـه  سعيد ميرزا. رسيد گوش به صدايي و سر اصلي درِ

 گذشـت،  مـي  زحمـت  بـه  بودنـد  ايستاده ها پله روي كه جماعتي ميان از كه حالي در و "است؟

 مـي  گـوش  بـه  نـوزادي  كـودك  ي گريه صداي آن درون از كه ديد پله آخرين روي را زنبيلي

 .رسيد

 مردم. نداشت زيادي شانس و بود حرامزاده حتماً. گذشت نمي عمرش از هفته دو از بيش ظاهراً

 شـهرتش  كـه  بـين  روشـن  ي عايشـه . شد سبز ها پله باالي مسجد آخوند بعد. بودند مردد و گيج

 .شد مي ديده او كنار در بود، گرفته فرا را شهر تمام

 آخوند. آمدند پايين زنبيل، سوي به آخوند و عايشه و شد نيمه دو به وسط از دريا چون جمعيت

 :گفت و ايستاد جمعيت به رو و برخاست كرد، وارسي را نوزاد كوتاه اي فاصله در

 .بود جواني مرد آخوند ".است شيطان فرزند. است ناپاك مولودي نوزاد، اين"

 تـو  كـاهن،  ي عايشه اي تو، و": زد فرياد اختر سعيد ميرزا. بود شده تحريك جمعيت احساسات

 "گويي؟ مي چه

 ".شد خواهد خواسته ما از چيز همه": داد جواب زن

 .كردند سنگسار را بچه نبودند، آشكارتر دعوتي نيازمند كه جماعت و

* 

 در شورشـي  فضاي نوزاد مرگ. كردند خودداري راهپيمايي ي ادامه از عايشه زائران پس آن از

 ميشال. بود نكرده پرتاب سنگي يك هيچ آنان ميان از. بود كرده ايجاد خسته پورهاي تيتلي ميان

 كـه  بـود  رفته فرو بيماريش از ناشي ضعف در آن از بيش بود، پريده رنگ برف چون اينك كه
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 مـي  بـاز  سـر  گفتگو و بحث از هميشه مثل كه عايشه و آورد هم گرد را رهرُوان ديگر بار بتواند

 بـه  مقابلـه  شـما  بـا  نيز او كه اين از كرديد، پشت خداوند به وقت هر": داد هشدار دهاتيان به زد،

 ".نكنيد تعجبي كند مثل

 بيرون از كه مسجدي. بودند زده چمباتمه شهر وسيع مساجد از يكي ي گوشه در هم گرد زائران

 روشـن  رنگارنـگ  هاي نئون با لزوم وقت به و بود، خوشرنگي آبي درون و روشن سبز رنگ به

 يكديگر به بيشتر هوا رطوبت و گرما رغم علي و كردند پشت او به عايشه هشدار از بعد. شد مي

 عايشـه  بـا  مسـتقيماً  ديگـر  بـار  تـا  شـد  آن بر بود يافته مناسب را فرصت كه سعيد ميرزا. چسبيدند

 ايـن  ي همـه  چطـور  دقيقـاً  فرشـته  ببيـنم،  بگوييـد ": پرسـيد  مهربـان  ظـاهري  بـا . كند زورآزمايي

 را خودتـان  تفسير هميشه. كنيد نمي بازگو را او كلمات هرگز شما دهد؟ مي شما به را اطالعات

 "كنيد؟ نمي تكرار را خودش كالم و دهيد نمي ما به مستقيماً را او پيام چه براي. كنيد مي بيان

 ".گويد مي سخن نشدني فراموش و روشن هاي شكل طريق از من با او": داد جواب عايشه

 از مانـدن  دور و عايشـه  بـه  نسـبت  خـود  تمنـاي  ي شده سركوب نيروي تلخي از كه سعيد ميرزا

 اين در گذاشت، نمي راحتش راه هاي بدبختي ي خاطره و بود آمده جان به مرگش به رو همسرِ

 بدهيد توضيح بيشتر لطفاً": كرد اصرار و بازيافت گشت مي پيش كه را ضعفي دختر رفتن طفره

 "اند؟ چگونه ها شكل اين. نكند باور را حرفتان كسي است ممكن والّا

 "!خوانَد مي آواز روز محبوبِ هاي آهنگ به من براي مقرّّّب ملك": كرد اعتراف عايشه

 انتقـام  ي خنـده . خنديـدن  بـه  كرد بنا و كوفت هم به را ها دست شادي فرط از اختر سعيد ميرزا

 شـروع  رقصـيد  مي ها دهاتي اطراف در و نواخت مي دهل كه حالي در گاو صاحب عثمان. بود

 مـي . دخترانـه  هـاي  كـردن  نازك چشم پشت و تازه هاي فيلم آوازهاي آخرين خواندن به كرد

 ".هوجي هوجي. خوانَد مي اينطوري جبرئيل. هوجي": خواند
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 از رؤيـاي  بـا  هـا  آن. كردنـد  شركت نواز دهل رقصِ در و شدند بلند يكي يكي زائران وقت آن

 اعمـال  اين ديدن از و رسيد فرا سراسيمه آخوند كه اين تا رقصيدند آنقدر نفرتشان و رفته دست

 .رفت آسمان به هوارش كفرآميز

* 

 درباره جدي خيلي و بودند جمع دين محمد سرپنج اطراف پور تيتلي هاي دهاتي. رسيد فرا شب

 ميشـال . داد نجـات  را محصـول  از مقـداري  شـد  مـي  شايد. كردند مي گفتگو ده به بازگشت ي

 از اشـكي  ي قطـره  و كشـيد  مـي  درد شـدت،  به كه حالي در نهاده، مادر دامان به را سرش اختر

 حيـاط  دوردسـت  هـاي  گوشـه  از يكـي  در و. شد مي نزديك مرگ به بود، سرازير چپش چشم

 نشسـته  بـود  بـين  روشن دخترِ كنار در زميندار مرد رنگارنگش هاي نئون آن با آبي و سبز مسجد

 .افشاند مي نور آنان بر دار زاويه و سرد نو، ماهي. گفتند مي سخن و بود

 ".كني استفاده ها فرصت از چطور داني مي خوب. هستي زيركي مرد تو": گفت عايشه

 خواهـد  مـي  دلش خيلي من زن": گفت. بيايند كنار هم با كرد پيشنهاد سعيد ميرزا هنگام اين در

 ".داريم مشترك منافع هم با تو و من كه است اين. ميرد مي دارد او. شود مشرّف مكه زيارت به

 كه چيزهايي از خيلي راستش. نيستم بدي آدم من عايشه،": داد ادامه سعيد. داد مي گوش عايشه

 بـه  عميـق  معنـوي  ي تجربـه  يك مردم اين براي تو. گذاشته تأثير من بر افتاده اتفاق راه طول در

 ".ايم بيگانه معنوي ابعاد با متجدد هاي آدم ما نكن فكر. نيست بحثي اينش در. آوردي ارمغان

 ".اند گفته ترك مرا مردم": گفت عايشه

 دريـا  كنـار  بـه  را ها آن اگر كه است اين حقيقتش. اند سردرگم و گيج مردم": داد جواب سعيد

 ايـن  مـن  پيشنهاد بنابراين. آورند درمي روزگارت از دمار نيفتد، اتفاق دارند انتظار آنچه و بِبري

 مـا . بپـردازد  را هزينـه  از نيمـي  كـرده  موافقـت  او و ام كرده صحبت هم ميشال پدر با قبالً: است
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 بـه  سـاعت  هشت و چهل ظرف را ها پوري تيتلي از نفر دوازده ده حدود و ميشال و تو حاضريم

 سـفر  ايـن  بـراي  كـه  هـايي  آدم انتخـاب . نـدارد  وجـود  مشـكلي  هـم  جـا  رِزِروِ بـراي . ببريم مكه

 كـرده  معجـزه  هـا  بعضي براي واقعاً تو وقت آن. گذاريم مي خودت ي عهده به هم را مناسبترند

 نخواهـد  كـار  در اي معجزه كس هيچ براي برود پيش منوال همين به وضع اگر كه حالي در. اي

 كرده كارها خيلي تو بنابراين. بوده معجزه يك راهپيمايي اين خود من نظر به گذشته اين از. بود

 ".اي

 .كرد حبس سينه در را نَفَسش سعيد

 ".كنم فكر اش درباره بايد": گفت عايشه

 اگـر . بپـرس  ات مالئكـه  از. كـن  فكـر . كـن  فكـر . باشـد  خُـب، ": كرد تشويقش خوشحال سعيد

 ".است درست حتماً كند، موافقت

* 

 را او پيشـنهاد  مقـرّب  ملـك  جبرئيل كه كند اعالم عايشه اگر دانست مي خوب اختر سعيد ميرزا

 و تقلـب  بـه  هـم  هـا  دهـاتي  چون. داد خواهد دست از هميشه براي را خود قدرت است، پذيرفته

 داشت؟ هم اي چاره آيا -كند؟ رد را او پيشنهاد توانست مي آيا اما -.برد خواهند پي پريشانيش

 مـي  را ميشـال  دسـت  بدهد دست از را خود اعتبار دختره وقتي. است شيرين انتقام گفت خود با

 .برد مي مكه به را او بخواهد، دلش هم هنوز اگر و گيرد

 آن شـكل  پيـازي  گنبـد  و بيرونـي  ديوارهـاي  روي. بودند شده مسجد وارد پور تيتلي هاي پروانه

 راه به وار سايه تاريكي در عايشه. درخشيدند مي رنگ سبز اي اشعه با تاريكي در و بودند نشسته

 آن. رفـت  مـي  آهسـته  و بـود  مـردد  ظاهراً. افتاد راه به دوباره بعد و كشيد دراز و بازگشت افتاد،

 .بازگشت دم سپيده. شد محو مسجد هاي سايه درون پنداري وقت
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 .پذيرفتند ميلي بي با. كند اعالم را مطلبي خواهد مي گفت زائران به صبح نماز از پس

 كـه  اين و گفت سخن ترديد و شك از من براي بلكه. نخواند آواز مقرّب ملك ديشب": گفت

 مـي  چـه . ندارند باور مرا ديگر ها آن آخر گفتم. كند مي استفاده سوء ما ترديد از چطور شيطان

 ".كرد خواهد برطرف را ترديدشان هستي آنچه اثبات تنها داد جواب بكنم؟ توانم

: زد فريـاد  و گفـت  برايشان را سعيد ميرزا ديشبِ پيشنهاد وقت آن. بود كرده جلب را همه توجه

 شـماها  ميـان  از تـوانم  مـي  چطـور . دانم مي خودم من اما. بپرس ات مالئكه از برو گفت من به"

 ".رود نمي كس هيچ يا رويم مي هم با همه يا كنم؟ انتخاب

 تـو  دنبـال  بـه  بايـد  چـرا  ديگـر  بچه، آن شدنِ كشته و مير و مرگ همه اين از بعد": گفت سرپنج

 "بياييم؟

 مـي  الهـي  شُـكوه  بـه  گـاه  آن. يافت خواهيد نجات همگي گشايند، مي راه ها آب وقتي زيرا" -

 ".پيونديد

 "گشايند؟ مي راه چطور ها؟ آب كدام": زد فرياد سعيد ميرزا

 ".كنيد قضاوت ام درباره ها آب گشايش از پس و بياييد من دنبال به": داد پاسخ آرام عايشه

 مقابـل،  در عايشـه  و اي؟ انديشـه  كـدام  اهـل  تـو : بـود  قديمي سؤال همان سعيد پيشنهاد واقع در

. نيسـتم  معاملـه  اهـل  مـن . نداشـت  دوام وسوسه اين اما شدم وسوسه من: بود داده قديمي پاسخي

 .منزّهم و پاك

* 

 هـاي  معشـوقه . بـود  مـد  حـال  در دريا گذشتند، اين هاليدي كنارِ ي كوچه از عايشه زائرانِ وقتي

. گرفتنـد  مـي  عكـس  پوالرويدشـان  هـاي  دوربـين  بـا  هتـل  هاي پنجره پشت سينما هاي هنرپيشه
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 هـاي  نارگيـل  ميـان  از سـپس  ديدنـد،  ماسه پايشان زير آسفالت جاي به زائران كه رسيد هنگامي

 ميـوه،  پوسـت  مصـرف،  بـي  هـاي  بطري چهارپايان، پشگل سيگار، خاليِ هاي پاكت شده، فاسد

 هـاي  درخـت  اينجـا  در. رسـيدند  پررنگتـر  هـاي  ماسـه  بـه  و كردند عبور پاره كاغذ و نبات آب

 كـه  جواناني تيم كنار از ها آن. شدند مي ديده دريا به رو لوكسِ هاي آپارتمان بالكُنِ و نارگيل

 مي ها الخلقه ناقص به كه بودند كرده تقويت را عضالتشان آنقدر و كردند مي كار اندام زيبايي

 زائـران . آوردند مي در حركت به باله رقاصان از لشگري مانند را ها بدن ها آن. گذشتند ماندند،

 اعضـاي  و بودنـد  آمـده  آنجـا  بـه  كار و كسب يا فراغت اَيام گذراندن براي كه را هايي خانواده

 .ماندند خيره عرب درياي به زندگيشان در بار نخستين براي و گذاشتند سر پشت را كلوپ

 قـادر  تنهايي به ديگر. بودند گرفته را بغلش زير ها دهاتي از تَن دو كه ديد را ميشال سعيد، ميرزا

 شـده،  خارج ميشال بدن از پيامبر زنِ پنداري سعيد نظر به. بود كنارش در عايشه. نبود ايستادن به

 گذاشته كه اين از وقت آن. بميرد تا بود نهاده جا بر را كالبد آن و آمده در اي اسطوره هيبت به

 بحـث  يك از پس پور تيتلي هاي دهاتي. شد خشمگين كند سرايت هم او به ميشال خرافات بود

. بودنـد  گرفتـه  سـفر  ي ادامـه  به تصميم نكند، شركت آن در بودند خواسته عايشه از كه طوالني

 از بـيش  هـدف،  بـا  كه حاال راه، همه اين پيمودن از پس كه بود كرده گوشزد آنان به سليم عقل

 در تـازگي  بـه  كـه  ترديـدي  و شـك  هنـوز  اما. بود ديوانگي بازگشت، نداشتند، فاصله گام چند

 مـي  بيـرون  عايشـه  خيـالي  آبـاد  ناكجـا  از گـويي . گرفـت  مي را توانشان بود، شده بيدار ذهنشان

 مي بيمار يا پير گام هر با كنند، پيروي او از كه آن بي رفتند مي دنبالش به كه حاال انگار. آمدند

 ديـدگان  بـا  تبدار و سرماخورده و شَل گروهي ديدند، را عرب درياي وقتي كه طوري به. شدند

 كنـار  بـه  را خـود  قادرنـد  تـن  چند ميانشان از كه بود فكر اين در سعيد ميرزا و نبودند بيش سرخ

 .برسانند آب

 .كردند مي پرواز سرشان باالي و بودند ها آن با همچنان ها پروانه اما
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 فروشـندگان  چشـم  جلـوي  اي كرايـه  هاي اسب سمِ زير همانجا زنش ترسيد مي كه سعيد ميرزا

 بـه  را مـا  ي همـه  تو عايشه؟ كرد خواهي چه حاال": زد فرياد كند، تهي قالب شكر ني ي عصاره

 ات فرشـته  حاال. دريا: دارد قرار برابرت در ناپذير انكار واقعيتي اينجا اما. اي كشانده نابودي مرز

 "است؟ كجا

 قـرار  فروشي نوشابه ي دكه كنار كه بزرگي ي جعبه روي و رفت باال ها دهاتي كمك به عايشه

 آن. نـداد  جـوابي  كنـد،  نگـاه  پايين آن و سعيد به آنجا از توانست كه هنگامي تا و ايستاد داشت

 را خـود  روح هـاي  دريچـه  گـاه  هـر . اسـت  مـا  روح ماننـد  دريا گويد مي جبرئيل": گفت وقت

 مـي  نيـز  را دريـا  بگشـاييم  را خـود  هـاي  دل بتـوانيم  اگر. بريم مي بصيرت سوي به راه بگشاييم،

 ".گشاييم

 نصـيبمان  چيـزي  فاجعـه  جـز  كـه  زمـين،  روي اينجـا،  گشـايش  اين": داد جواب تمسخر با سعيد

 مـي  فكـر . اند داده دست از را خود جان نفر چندين حال به تا كه باشيد نبرده ياد از شايد. نكرده

 "كند؟ تفاوت وضع آب در كنيد

 ".شود مي نزديك ما به فرشته. سي سي": گفت ناگهان عايشه

 مـي  عجيـب  راهپيمـايي،  بـا  رابطه در هياهو همه آن از پس دريا كنار جمعيت توجهيِ كم ظاهراً

 مسـير  و بسـته  را هـا  راه و بودنـد  برده كار به را الزم تدبيرهاي مربوطه مقامات واقع در اما نمود،

 كـه  شـدند  نمـي  ديـده  دريا كنار نفر دويست حدود از بيش بنابراين. بودند داده تغيير را ترافيك

 .نبودند نگراني ي مايه

 پـيش  در كـه  را مسيرهايي و ها پروانه دريا كنار تماشاگرانِِ كه بود اين بود شگفتي ي مايه آنچه

 كرد، پرواز دريا سوي به كه ديد روشني به را درخشان ابر آن سعيد ميرزا اما. ديدند نمي گرفتند
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 از كـه  درخشـاني  تحـول . آمـد  در آسا غول موجودي شكل به درنگي اندك از پس و بازگشت

 .پوشاند مي را آسمان افق امتداد در بود، شده تشكيل بالدار كوچك موجودات آن

 حـاال . بوده ما با راه آغاز از بينيد؟ مي حاال! فرشته كنيد، نگاه": زد فرياد زائران به خطاب عايشه

 و دل بـه  شـرطي  و قيد هيچ بي ايمان، كرد احساس سعيد ميرزا و "كنيد؟ مي باور را هايم حرف

: كردنـد  بخشـش  تقاضـاي  او از التماس با و ".بله": دادند پاسخ گريان. گردد مي باز زائران جان

 ".اهللا يا. جبرئيل. جبرئيل"

 بـه . آينـد  درمـي  گونـاگون  اَشـكال  به ابرها": زد فرياد و كرد تالش بار آخرين براي سعيد ميرزا

 اعتنـايي  كـس  هـيچ  امـا  ".كند مي تغيير دارد كنيد، نگاه. چيز همه سينما، هاي ستاره فيل، شكل

 .زدند مي پر دريا سوي به اينك كه نگريستند مي ها پروانه به شگفتزده همه. نكرد

 تماشـا  بـه  دريـا  كنار كه ها آن. رقصيدن كردند بنا و ".گشايش گشايش،": زدند فرياد وقت آن

 آمده هيجان به چه براي ها اين است؟ خبر چه. آقا آهاي": پرسيدند سعيد ميرزا از بودند ايستاده

 ".بينيم نمي چيزي كه ما اند؟

 را او بودنـد  گرفتـه  را ميشـال  بغـل  زيـر  كـه  نفر دو و داشت برمي گام آب سوي به عايشه اينك

 ول را زنم": گفت دهاتي مرد دو به و دويد سويش به سعيد. آوردند مي دنبالش به كشان كشان

 بكشيد را كثيفتان هاي دست. كنيد ولش هستم، هايتان زمين صاحبِ من. ها المصب. فوراً. كنيد

. هستي اي بسته آدم تو. برو تو. كنند نمي ول مرا ها آن. سعيد نه": كرد زمزمه ميشال ولي ".كنار

 ".گشايد مي راه بازند كه هايي آن براي تنها دريا

 .بودند رسيده دريا به پاهايش حاال اما ".ميشال": زد فرياد

 سالم دوش روي ها ناتوان. كردند دويدن به شروع ها دهاتي شد، دريا آب وارد عايشه كه همين

 دريا سوي به بودند گرفته بغل در را خود كودكان كه حالي در پور تيتلي مادران. بودند پريده ها

 ي همـه  بعد دقيقه چند. پريدند آب درون به و گرفتند دوش به را ها مادربزرگ ها، نوه. شتافتند
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 بـه  عقـب  بـه  كه آن بي و رفتند مي پيش خيزان و اُفتان و زدند مي پا و دست آب در ده مردمان

 به بود زده آب به تن كه هم سعيد ميرزا. رفتند مي افق سوي به بيندازند، نگاهي نيم ساحل سوي

 ".برگرد. نشده باز هم از دريا. برگرد": كرد التماس زنش

 ژسـت  بـا  ميشـال  مـادرِ . بودنـد  ايسـتاده  سـاحل  كنـار  نيواس سري و سرپنج عثمان، قريشي، خانم

 وقتـي ": گفت عثمان "شد؟ خواهد چه حاال. ام بچه. ام بچه آي": گريست مي اپرا هاي خواننده

: گفـت  كنـان  پرخـاش  نيـواس  سـري  ".گردنـد  برمي شان همه -نيست خبري معجزه از فهميدند

 "بودند؟ آمده تصادفي بودند؟ چي ها پروانه پس"

 ".انـد  افتـاده  نفس از حتماً": گفت سرپنج. گشت نخواهند باز ها دهاتي كه دريافتند زودي به اما

 مـردم  حـاال  تـا  كي از شنا؟": زد فرياد نيواس سري "بلدند؟ شنا چندتاشان": پرسيد قريشي خانم

 بـا  هـا  فرسـنگ  پنـداري  كـه  گفتنـد  مـي  سـخن  فريـاد  بـا  چنان همگي "اند؟ شده بلد شنا دهات

 آب تـوي  دارنـد  خيـال  گـويي  كردنـد،  مي پا آن و پا اين حال همان در و دارند فاصله يكديگر

 برقـراري  براي كه پليس گروه يك. بودند ايستاده آتش روي انگار. زنند كاري به دست يا بپرند

 .آمد بيرون آب از شتابان سعيد كه رسيد هنگامي بود شده فرستاده آنجا به نظم

 "چيست؟ براي هيجان اين شده؟ خبر چه": پرسيد پليس افسر

 ".بگيريد را ها اين جلوي": گفت كرد مي اشاره دريا به كه حالي در زنان نفس سعيد ميرزا

 "اند؟ كرده خرابكاري": پرسيد افسر

 ".ميرند مي دارند. بابا نه": داد جواب سعيد

 رسـيده  جـايي  بـه  خـورد،  مـي  چشم به هنوز سرهايشان كه هايي دهاتي. بود شده دير ديگر ولي

 فـرو  آب زير به خود، نجات براي تالشي هيچ بي همگي. گرفت مي فزوني دريا عمق كه بودند

 .بودند شده ناپديد دريا در عايشه زيارت گروه افراد ي همه دقيقه چند ظرف. رفتند
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 .خورد مي چشم به حركت در بازويي نه زنان، نفس فَردي سرِ نه نشد، ظاهر بعداً هم يك هيچ و

 مـي  فريـاد . پريدنـد  آب بـه  همگـي  فربه قريشيِ خانم حتي و سرپنج نيواس، سري عثمان، سعيد،

 ".كمك. بيرون بياييد. كن رحم خدايا": زدند

 

  

 

 خـالف  ايـن . زنـد  مـي  پـا  و دسـت  آب از مانـدن  بيـرون  بـراي  شدن غرق خطر در انسان معموالً

نفعال با كه است بشر طبيعتحـال  ايـن  با. ببلعد را او آب سرانجام كه برود پيش دريا در آنقدر  ا 

 .نشدند خارج آب از هرگز و رفتند فرو دريا عمق در پور تيتلي هاي دهاتي و اختر ميشال عايشه،

 دريـا  از بود، آب از پر هايش ريه كه حالي در كبود، روي و رنگ با را قريشي خانم پليس افراد

 و نيـواس  سـري  عثمـان،  او از پـس  بالفاصـله . دادنـد  نجات اوليه هاي كمك با و كشيدند بيرون

 و كـرد  مـي  شـنا  دورتر و دورتر كه بود مانده اختر سعيد ميرزا تنها. كشيدند بيرون هم را سرپنج

 بـه  زيـارت . دادنـد  نجـات  عرب درياي از جان نيمه نيز را او سر آخر كه اين تا رفت مي زيرآبي

 .بود رسيده پايان

. يافـت  خـود  تخـت  كنـار  را پليس بازرسان از يكي گشود، چشم بيمارستان در سعيد ميرزا وقتي

 كنند متهم غيرقانوني مهاجرت براي توطئه به را عايشه زيارت بازماندگان بودند، فكر در مقامات

 .نيابند مشورت فرصت تا كنند بازجويي آنان از درنگ بي بودند مأمور بازرسان، و

 حـالِ  آن در. نداشـتم  حركـت  تـوان  ديگـر ": داد شـهادت  چنـين  پـور،  تيتلي سرپنج دين، محمد

 مثـل . ديـدم  چشـم  بـه  را دريـا  شدن تقسيم ناگهان كه يافتم مي يقين خود مرگ به نسبت ضعف

 هـم  او. رفتنـد  مـي  دوردست در بودند، آنجا همگي ها آن و كنند باز را فرقش كه سري موهاي

 ".داشتم دوستش كه زني. گويم مي را خديجه زنم بود،
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 يكه سخت سرپنج شهادت شنيدن از كه است بازرسان به گاو، صاحب عثمان، هاي گفته هم اين

. گشـتم  مـي  او دنبـال  چشـم  بـا  اين وجود با. ترسيدم مي سخت شدن غرق از اول،": بود خورده

 غريبي چيز. ديدم را آن لحظات آخرين در درست و شناختمش مي تغيير از قبل كه عايشه دنبال

 مـرگ  بـه  رو هـاي  ماهي ميان در اقيانوس كف كه ديدم را ها آن و شدند باز هم از ها آب. بود

 ".رفتند مي راه

. اسـت  ديـده  چشم به را عرب درياي گشايش كه خورد قسم لكشمي ي الهه به هم نيواس سري

 آن دانسـتند  مـي  زيرا بودند، پريشان و گيج بازرسان رسيد قريشي خانم نوبت وقتي كه طوري به

 بـه  را حكايـت  همان نيز بزرگ، بانكدار همسرِ ميشال، مادرِ. اند نساخته تباني به را روايت اين ها

. نكنيـد  خواهيـد  مـي  كنيد، باور خواهيد مي اگر": كرد تأكيد سر آخر و گفت باز خود ي شيوه

 ".است ديده چشمم كه گويد مي را هماني زبانم اما

: برگزيدند را سوم ي درجه ي شيوه خود جوشِ از پر هاي صورت با مخصوص بازرسان آخرش

 ايـن  كـس  هـيچ  و بودنـد  آنجـا  آدم همه اين. نشاش دهانت از اينقدر سرپنج، ببينم، كن گوش"

 بـاد  بادكنـك  مثـل . رسيده ساحل به هاشان خيلي جسد اصالً. است نديده گويي مي كه را هايي

 مـي  و گيـريم  مـي  را دسـتت  بدهي، ادامه دروغگويي اين به اگر. دهند مي گند بوي و اند كرده

 ".آوريم درمي دماغت از را حقيقت و بريم

 ديـده  چشـم  به را چيزها اين من اما. بكنيد خواهيد مي كاري هر": داد جواب دين محمد سرپنج

 ".ام

. بگو تو حاال": پرسيدند گشود چشم تا و شدند جمع اختر سعيد ميرزا تخت دور همگي بازرسان

 "ديدي؟ چه دريا در
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 ايـن  بـا  شـماها  وقت آن شده، غرق من همسر است؟ سؤالي چه اين": گفت معترض سعيد ميرزا

 ".شويد مي سِرخر سؤالتان

 نيـواس  سـري  -نديده چشم به را امواج گشايش كه است عايشه حجِ ي بازمانده تنها فهميد وقتي

 بـا  همراهـي  ارزش كـه  اين از ما": افزود ماتمزده لحني با و داد شرح بودند ديده همگي را آنچه

 هم به چشممان جلوي چنان و جي، ست شد بسته رسيد كه ما به آب. شرمساريم نداشتيم را آنان

 روزگار وحشت از. كرد گريستن به شروع سعيد ميرزا -".است بهشت درهاي پنداري كه خورد

 .بود نمانده باقي برايش اشكي ديگر كه چند هر. افتاد مي لرزه به بدنش و تركيد مي بغضش

 .بازگشت خانه به وقت آن

* 

 بلعيـده  را كتابخانه هاي كتاب گرسنه هاي كرم و بود برده ميان از را پريستان هاي چوب موريانه

رد  خزنـده،  جـانوران  و خزيـد  بيـرون  ها لوله از مار آب، جاي به كرد، باز كه را شيرها. بودند گـ 

 بـه  زمان گويي. بودند زده حلقه خُفت مي آن بر انگلستان ي نماينده روزي كه تختي هاي ستون

 قـالي  بـه  وقتـي  كـه  چنـان . بود گذشته ها قرن ها، ماه جاي به و بود آمده شتاب به او غيبت وقت

 حمام هاي وان. شد خاك دستش زير قالي زد، دست بود شده لوله اي گوشه در كه سالن عظيم

 درختـان . كشيدند مي زوزه باد همراه ها شغال ها شب. بودند سرخ چشمان با هايي قورباغه از پر

 علـف  و آب بـي  و خشـك  كـوير،  مانند ها مزرعه و رفتند مي نابودي به رو يا و تر خُشك سبز،

 اينـك  بـود،  ديـده  آن در را زيبا و جوان دختر آن، از پيش ها مدت كه پريستان هاي باغ. بودند

 .زدند مي پرسه جا همه الشخورها و نمودند مي متروك و زرد

 .ربود در را او خواب تا خورد تاب آن در آنقدر و نهاد ايوان در را صندليش سعيد ميرزا

 كوشـيده  راهزنان و زمين بي دهقانانِِ. بود شده يكسان خاك با ده. زد سر درخت به بار يك تنها

 نباريـده  بـاران  اينجا. بود رانده را آنان خشكسالي اما اندازند، دست شده رها هاي زمين بر بودند
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 بازمانـدگان  شـايد  سرنوشـت . نهاد قفل زنگزَده درهاي بر و بازگشت پريستان به سعيد ميرزا. بود

 .كند جا از را آن و رفت ديواري تلفن سوي به پس بود، تفاوت بي برايش

 آسـتون  بـوي  بدنش از. است مرگ به رو غذايي بي از برد پي شمار بي روزهاي گذشت از پس

 را خـوراك  جستجوي كرد نمي تشنگي و گرسنگي احساس كه جا آن از اما. رسيد مي مشام به

 .نكنم فكر نكنم، فكر نكنم، فكر و بخورم تاب صندلي اين در است بهتر چي؟ كه. يافت بيهوده

 بـه  كـه  بـويي  و كـرد  مـي  له پا زير را جنگلي غولي انگار شنيد، صدايي حياتش شب آخرين در

 صـندلي  از. اسـت  سـوختن  حـال  در درخـت  كـه  بـرد  پـي . بـود  غـول  چـس  مانند رسيد مشامش

 حكايـت  آن هاي شعله كه آتش. باشد آتش شاهد تا رفت باغ سوي به تلوتلوخوران و برخاست

 سـويش  بـه  كـرد،  مي پاك را زمين و گرفت مي فرا را او اجداد و آبا ي تاريخچه خاطرات، ها،

 فـرا  نيز او زمان زود زوديِ به و راند مي خانه سوي به را آتش باد، كه چرا -برهانَدش تا آمد مي

 اش تنـه  و شـدند  پراكنـده  فضا در سوزان ي تكه هزاران.شد منفجر كه ديد را درخت. رسيد مي

 را عايشـه  بـار  نخستين كه رفت باغ در مكاني سوي به و چرخيد. بود دل پنداري كه تركيد چنان

 پـيش . كشـيد  دراز خاكسترها روي به شد، مي سنگين كرد، كندي احساس وقت آن -.بود ديده

 كه ديد را ها پروانه كوچك گروه و كرد احساس لبانش بر را نرمشي نَهد هم بر چشم كه آن از

 طرز به كه عايشه. بود عايشه نزد آب در. شد سرازير سويش به دريا گاه آن. رفتند مي دهانش به

 نـافش  از "!شـو  بـاز  شـو،  بـاز ": زد مـي  فرياد... بود آمده بيرون همسرش كالبد از آميزي معجزه

: زد فريـاد  دوبـاره  عايشه. بريد مي را ها آن دستش پهناي با سعيد و بودند جاري نوراني نوارهاي

 دو هـر  -بشـنود؟  را صـدايش  توانست مي چطور -"!بيا آخر تا اي، آمده اينجا تا كه تو. شو باز"

 صـداهاي  آن همـه . شنيد مي وضوح به را او صداي سعيد اما بودند، گم دريا پرخروشِ آبِ زير

 .شد بسته او و ".شو باز": گفت. شنيدند مي را زنگدارش
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 آب، ديـد . شـد  مـي  غـرق  نيز عايشه -شد مي غرق اينك -محكم هاي دروازه با بود دري چون

 در چيـزي  وقـت  آن. شـنيد  هايش شُش در را آن رفتن پايين صداي و كند مي پر را عايشه دهان

 .شد گشوده شكست، قلبش كه دم آن در و برگزيد ديگر راهي و زد باز سر درونش

 نيـز  عايشـه  اينك. كرد نفوذ وجودش ژرفناي تا عايشه و شد گشوده شكم تا آدم سيب از بدنش

 دريـاي  بسـتر  بر آنان و شد نيمه دو به آب گشايش، ي لحظه در. بودند گشوده همگي. برگشود

 .شدند روان مكه سوي به و نهادند گام عرب
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 انگيز شگفت چراغ
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 داده خبـر  تلگـراف  بـا . نشست هواپيما به ديگر بار قلبي، ي حمله از بعد ماه هجده چمچا صلدين

 تلفـن  پاي پدرش مخصوص دكتر خانم. كند مي طي را سرطان مراحل آخرين پدرش كه بودند

. اسـت  كُشنده صددرصد و استخوان مغزِ سرطان نوعي بيماري كه بود داده توضيح تفاوتي بي با

 فرسـتاده  صـلدين  براي را بلوط درخت بقاياي واال چمچا چنگيز كه اين از پس پيش ها مدت از

 بـه  سـالم  جان بستان ي فاجعه از كه بود فرستاده يادداشتي صلدين تنها. بودند خبر بي هم از بود،

 بـا  ".داشـتم  اطـالع  قبالً. خواندم را ات نامه": كه بود زده كوتاه تلگرافي پاسخ در پدر و برده در

 فرسـتاده  دو، ي شماره نسرين دوم، همسر ي وسيله به بود آورده را بد خبرِ كه تلگرافي حال اين

. بياييد زود ببينيدش خواهيد مي اگر. مرگ حال در پدر". بود پرده بي و صريح بسيار و بود شده

 كـه  روابطي و پدر با درگيري عمري از پس دريافت شگفتي با صلدين ").خانم( واال چمچا -ن

. دهـد  نشـان  خـود  از سـاده  واكنش تواند مي هنوز بود، آورده بار به "ناپذير ترميم هاي خرابي"
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 بمبئـي  بـه  را خود داد مي دست از را پدرش هميشه براي كه اين از قبل بايد حتماً كه بود روشن

 .رساند مي

 بـا  انـدكي  گذرانـد،  ويـزا  گرفتن براي هند كنسولگري صف در را طوالني مدتي كه اين از پس

 احمقانـه  نحـوي  بـه . دارد فوريـت  تقاضـايش  بفهمانـد  او بـه  تـا  رفـت  كلنجار خسته كارمند يك

 مـي ". بدهـد  نشـان  مدرك بايد بود گفته كارمند و. بياورد خود با را تلگراف بود كرده فراموش

 هـم  آن نـه؟  مگـر  اسـت،  مـرگ  حـال  در پدرش بگويد و بيايد اينجا به تواند مي كس هر دانيد،

: تركيـد  سـر  آخـر  اما كند، غلبه خشمش بر كوشيد چمچا ".بيفتد راه زودتر كارش كه اين براي

 چمچـا . انداخت باال شانه كارمند "هستم؟ خاليستان هاي الت شبيه بنده شما نظر به نكند ببينم،"

 برگشـته  بخـت  آدم همان من. ام كي دهم مي نشانت حاال": غريد بود آمده باال كفرش بدتر كه

 از هـا  تروريسـت  همان اَعمالِ از پس كه همان. بودند گرفته گروگان ها تروريست كه هستم اي

 ميـرزا  از بايـد  هـا  تروريسـت  همـان  خـاطر  بـه  بـاز  هم حاال و. افتاد پايين هزارپايي سي ي فاصله

 قطـور  ي دسـته  زيـر  قلمـدان  ميـرزا  كـه  ويـزايش  تقاضـاي  بـه  ".بشنوم بيراه و بد تو مثل قلمداني

 و سـي  داشـت  خـالي  جـاي  هنوز كه پروازي اولين و دادند پاسخ بعد روز سه بود، نهاده تقاضاها

  .گلستان نام به ايراينديا ٧٤٧ هواپيماي: بود آن از پس ساعت شش

 ترمينـالِ  از وقتي چمچا... يكي اين و شد منفجر يكي -بهشت دوقلوي هاي باغ بوستان و گلستان

 درِ كنـار  -ديد را آن نام كرد مي عبور چكاند مي هواپيما درون به قطره قطره را مسافران كه سه

 را پـوش  سـاري  ميهمانـدارِ  صـداي  وقـت  آن. پريد رخَش از رنگ و -.بود شده نوشته ٧٤٧ باز،

. داد كـف  از اختيـار  ناگهـان . گفت مي خوشامد او به كاناداييش صددرصد ي لهجه با كه شنيد

 گـروه  بـه  رو كـه  حـالي  در امـا . بپـرد  بيرون هواپيما از تا چرخيد. بود وحشت از ناشي واكنشش

 قهـوه  چـرم  كيف آن با دانست مي خوب. بود ايستاده بودند، هواپيما به ورود منتظر كه مسافران

 حـالي  در ديگـر،  بـازوي  روي مخصوص نايلوني كيف در شلوار و كت دو و دست يك در اي

 بـه  قـادر  طـوالني  مـدتي  تـا  وجـود  ايـن  بـا . دارد اي مسـخره  ظاهر زند، مي دو دو چشمانش كه
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 ي لختـه  آن مـن  باشد، شاهرگ اين اگر كرد فكر. كرد مي پا آن و پا اين جمعيت. نبود حركت

. كـنم  چكـار  فهميـدم  حـاال  امـا . ترسـيدم  مي مي مي قبالً هم من": گفت شادي صداي. المصبم

 ".شود مي بلند راراراحت آآآنوقت -زنم مي دددست شود، مي بلند ب ب كه هووواپيما

* 

 كه نيست ترديدي ت اامروز": گفت ويسكيش ليوان كنار سيسوديا درآمد پرواز به هواپيما وقتي

 زدن دست به شروع گرفت مي سرعت زمين روي گلستان وقتي ".است الهه باباباالترين لكشمي

 ترسـم  ت ت هـم  دفعـه  ايـن ": بـود  گفتـه  لبخند با داده، لم صندليش در راحت بعداً و بود كرده

 و. بـود  ها غيرسيگاري مخصوص يك ي درجه هواپيماي جلوي بخش در دو هر جاي ".ريخت

: بـود  گفته. بود كرده اشغال را چمچا كنار خاليِ صندليِ كند پر را خالء كه هوايي مثل سيسوديا

 اي؟ بـوده  خـارج  وقـت  چنـد  چ چ آوري؟ مـي  در چقدر چيه؟ شغلت ش. ويسكي بگو من به"

 پـدر  بـه  و بسـت  را چشـمانش  چمچـا  "داري؟ اااحتيـاج  كمـك  بـه  يـا  يا شناسي مي زن آآآنجا

 چنگيـز  بـا  را خـوش  روزِ يـك  حتـي  آورد نمـي  يـاد  به بلوغ از بعد كه افتاد فكر اين به. انديشيد

 پدرش آخر دست تواند مي آدم بود برده پي كه اين اما. بود انگيز غم بسيار اين و باشد گذرانده

 سيسوديا ".بيايم پيشَت نمانده چيزي كن، صبر": گفت مي دل در. كرد مي شادش ببخشد هم را

 بمبئــي در ثــروت؟ ث ث ي الهــه از بهتــر كــي گرايــي مامامــادي دوران ايــن در": داد توضــيح

 مي باباال آن را لكشمي ي االهه و اندازند مي راه پاپاپارتي صبح تا ها شب ش جوان بابابازرگانان

 بـه  كـه  انـد  گذاشته كار الالمپ هايش انگشت روروي و كرده باباباز را هايش ددست گذارند،

 روي بـر  ".ريـزد  مـي  دستش از دارد ثروت ث ث يعني ي ملتفتين؟ م م. شود مي روشن نونوبت

 در. بـود  ايمني دستورات دادن نشان مشغول ميهمانداري فيلم نمايش مخصوص كوچك ي پرده

 چمچـا . كـرد  مي بيان ناشنوايان مخصوص هاي عالمات با را او هاي گفته مردي پرده، ي گوشه

. بـود  هزينـه  رفـتن  بـاال  معنـيش ) ناشـنوايان  زبـان ( بيشـتر  پيچيدگي. آدم جاي به فيلم. بود متوجه
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 تـازه  هاي مدل جايشان به توانست نمي واقع در كه حالي در ايمني، خدمت در مدرن تكنولوژيِ

. يافت مي افزايش هوايي تصادفات و شد مي جدا هواپيما از اي قطعه روز به روز. كند خريداري

 شـما  ايمنـي  بـراي  ببينيد": بفهمانند خواستند مي. نبود بيش فريبي عوام يك فيلم نمايش بنابراين

 بـه  پـرداختن  جـاي  بـه  فريبي عوام ".ايم ساخته اش درباره هم فيلم حتي برايتان. كنيم مي ها چه

 پرهزينـه  پ پ فـيلم  يـك  ي دارم": گفـت  سيسـوديا ... واقعيـت  جـاي  به تصوير اساس، و اصل

 تـويش  هـم  دوي سري س شايد. بمانَد خودمان خ خ پيش اَالبته. بينم مي مي تدارك اش درباره

 ".شود مي يك ي شماره زن ي هنرپيشه دددوي گردد، مي بر دارد جبرئيل كه حاال. كند بازي

 فـيلمش  اولـين . اسـت  كـرده  پـا  بـه  بسـياري  صـداي  و سر جبرئيل بازگشت كه بود شنيده چمچا

 بـازاري  فيلم سينمايي هاي حقه زيرا بود، نياورده دست به چنداني موفقيت عرب درياي گشايش

 موريا، بيلي بل بيم نام به اي ستاره كرد، مي بازي را عايشه يعني اصلي نقش كه دختري و زد مي

 از بسـياري  را مقـرّب  ملـك  نقش در جبرئيل خود بازي و بود برنيامده كار ي عهده از درستي به

 ايـراد  او بـه  كـس  هـيچ  كـه  دوراني. بودند كرده وصف بينانه خودبزرگ و خودپسندانه منتقدان

 از اثـري  و برخورده مذاهب ي همه اهالي به نيز ماهوند دومش فيلم. بود آمده سر به گرفت نمي

 ديگـر  هـاي  كننـده  تهيـه  ت بـا  خواست او ببينيد،": كرد گله سيسوديا. بود نگذاشته برجاي خود

 ه دهـم،  مي ترتيب ت خوب را ها حقه ح هم من اما. زنند مي حرص اش همه ها آآن. كند كار

 پـرواز  از تـرس  خـاطر  به. داد لم صندلي در و بست را چشمانش چمچا صلدين ".دارم سليقه هم

 بـا  او قـديمي  ي رابطـه  سيسـوديا  انگار. رفت مي گيج سرش حاال و بود نوشيده تند را ويسكيش

 گـويي  كـه  سيسـوديا . قـديم : بود هم همان به مربوط رابطه آن. بهتر چه. بود برده ياد از را فرشته

ري  سـي ": افزود داد مي دست از را نفسش به اعتماد وي سـنـاب  طـالي  ط لكشـمي  نقـش  در د 

 تمـاس  ممـن  بـا  بـا . كنيـد  بـازي  ب وطـن  در بايـد  ايـد  هنرپيشه خودتان كه ههم شما مهل. است

 ".پالتين: است سفيد ططالي فيلم اين. كنيم كار هم با بتوانيم ششايد. بگيريد
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 مفهـومِ  در پـيش  روز چنـد  تـا . يافتنـد  مـي  غريبـي  مفـاهيم  چه كلمات. رفت مي گيج چمچا سرِ

 شاخك قديمي احساسات و بود مرگ به رو پدر اكنون اما. يافت نمي حقيقتي وطن به بازگشت

 لهجـه  و چرخيـد  نمـي  درست زبانش هم باز شايد. كنند رخنه وجودش در تا فرستادند مي هايي

  .كند باز دهان كرد نمي جرأت ديگر. گشت بازمي ديار آن خصايلِ ديگر با همراه شرقي ي

 تئاترهـاي  ي حاشـيه  در اش شـده  كاري دست نام با جوان صلدينِ وقتي پيش، سال بيست تقريباً

 حفـظ  پدر با را مطمئني ي فاصله بتواند تا داد مي تن نميري و بخور زندگيِ به و پلكيد مي لندن

 بـود،  شـده  مـؤمن  و منزوي و نشسته عقب ديگر هاي عرصه در چنگيز كه اوقاتي همان در كند،

 را ملكـي  واگـذاري  پيشـنهاد  و بـود  نوشته نامه پسر به پدر هوا بي روزي كه بود دوران همان در

  .بود] Solan[ سوالن ايستگاه هاي تپه روي وسيع اي خانه ملك. بود كرده

 به من ي هديه نخستين هم دليل همين به. شد من آنِ از كه است ملكي اولين": بود نوشته چنگيز

 به او جلب براي پدر كه ديد دامي را پيشنهادي ي هديه آني واكنشي با صلدين ".بود خواهد تو

 دسـت  سوالن ملك به دولت دانست وقتي بعدها. است گسترده خود قدرت پود و تار و "خانه"

 را پـدر  ي هديـه  اسـت،  داده آنجـا  در را اي پسرانه ي مدرسه ناچيز اي اجاره برابر در و انداخته

 چـون  او بـه  مدرسه مدير كند اراده وقت هر كه داشت اهميتي چه چمچا براي. يافت خوار بيشتر

 كارهـا  ايـن  دهـد؟  مـي  ترتيـب  رژه و نـرمش  ورودش مناسبت به و نهد مي عزّت دولت رؤساي

 كـه  بـود  ايـن  واقعيـت . نبـود  خواسـتارش  كـه  را چمچا نه كرد، مي ارضا را چنگيز بزرگ غرورِ

 اداري دردسرهاي جز آن واگذاري و بود فايده بي پدر ي هديه خورد، نمي جم آنجا از مدرسه

 از. بود واال چمچا چنگيز كوشش آخرين اين. كرد رد را هديه و نوشت اي نامه. نداشت سودي

 .گرفت مي كناره ناخلف فرزند از "خانه". نداد او به چيز هيچ ديگر پس آن

. هسـتيد  مي مي دوست شما. كنم نمي فراموش را ها صورت ص هرگز من": گفت مي سيسوديا

. شـناختمتان  ايـد،  ايستاده ددر دمِ وووحشتزده ديدم كه اين محض به. بستان ي فاجعه ي بازمانده



 سلمان رشدي

640 
 

 كنيد باور. نه. جنباند سري منفي عالمت به بود گرفته قلبش كه صلدين "نيست؟ بد كه حاحالتان

 گذشت مي كنارشان از كه ميهمانداري به زالووارش ي قيافه با براق سيسوديا. است خوب حالم

ش چشمكميانه شد بد خيلي خ": داد ادامه گفتارش به و خواست ويسكي باز و زد آوري چِند 

 عجـب  هـا  پسـره  ايـن . لويـا  آآآله داشت، قشنگي اسم چه. خورد هم به خاخانمش با جبرئيل ي

 مـي  در كفرشـان . اسـت  مشـكل  امـروزي  ددخترهاي براي ب. است حسود چقدر. دارد اخالقي

 راحـتم  بـرو : ام شـده  رهـا  گذشـته  درد از تـازه  مـن . اسـت  خواب كرد وانمود باز صلدين ".آيد

 .بگذار

 را نقـاهتش  دوران پايـانِ  كـه  بود جانسون حنيف و صفيان ميشال عروسيِ در پيش، هفته پنج تنها

 سـختي  بـه  چنـان  ميشـال  شـاندار،  سـوزي  آتش در مادرش و پدر مرگ از پس. بود كرده اعالم

 بـودم  گفتـه  وقتـي  اگـه ": ديـد  مـي  خـواب  در منـد  گله را مادر مدام كه بود كرده گناه احساس

 مـن  حـرف  بـه  وقـت  هيچ تو اما بودي، كرده فوت بيشتر اگر بودي، آورده را آتش ضد سيلندر

 فوت تواني نمي هم را شمع يك كه اند شده فاسد سيگار از آنقدر هايت ريه و دهي نمي گوش

 آپارتمـانِ  مـادر،  روح سنگين نگاه زير ميشال ".باشد گرفته آتش كه اي خانه به برسد چه كني،

 سابقِ شغل درخواست ورزشي مركز از گرفت، اتاقي ديگر زن سه همراه گفت، ترك را حنيف

 عاقبـت  كـه  درافتـاد  بيمـه  هـاي  شـركت  بـا  آنقـدر  و آورد دست به ر آن و كرد را جاش جامپي

 ي آماده او نظر زير ديگر بارِ و بود شده بازسازي شاندار كه هنگامي تنها. پرداختند را خسارتش

 ميشـال  وقـت  آن. است رسيده فرا ها زنده دنياي تَرك زمان كه پذيرفت هند روحِ بود، گشايش

 پاسـخ  نتوانسـت  كـه  خـورد  يكه چنان حنيف. كرد ازدواج درخواست او از و زد تلفن حنيف به

 و ".اسـت  خـورده  را جانسون زبان گربه": گفت هم او. داد همكارش دست به را گوشي و دهد

 نمودار فاجعه آن آالم از بهبودي آثار. پذيرفت را ميشال پيشنهاد شده، ميخكوب وكيلِ طرف از

 كرد، مي جلوه شاد عروسي، در زيست مي اُملش ي عمه نزد ناچار به كه آناهيتا حتي. بود گشته

. واگذارد او به جديد شاندار هتل در را خود هاي اتاق بود داده قول ميشال كه خاطر اين به شايد
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 عقـد  اصلي شاهد خواسته او از مادرش و پدر نجات در صلدين تالش از قدرداني نشان به ميشال

 نشسته آن در ازدواج ثبت مأمور كه واال پينك استيشن سوي به كه هنگامي و باشد ازدواجش و

 ي همـه  از پلـيس،  مـدارك  نبـودنِ  كـافي  دليـل  بـه  مسـلمه  جان رئيس و. ج.دي( رفتند، مي بود

 در كـنم  مـي  احسـاس  هم من امروز": گفت عروس به خطاب چمچا.) بودند شده تبرئه اتهامات

 قلـب،  جراحـي  از پـس  ".داريـم  احساسـي  چنـين  مـا  ي همـه  شايد. هستم تازه آغازي ي آستانه

 در بـاز  را خـود  وار كـابوس  تـوهمي  در و آمده كنار خود ي چندباره مرگ با سختي به صلدين

 شرمسـار  مـدتي  تا سپس. بود يافته گوگردي و دار سم شيطاني، موجود شكل به دگرديسي حال

 كردند پيشنهاد و بازگشتند صدايش هاي مشتري سرانجام كه هنگامي و بود گريزان اش حرفه از

 در را عروسـكي  بنـدي  بسـته  در سوسيس يا يخزده فرنگي نخود صداي مثالً صداهايش، از يكي

 بـا . كـرد  خفـه  نطفـه  در را صدا و پيچيد گلويش در تلفني جنايات ي خاطره بگذارد، اختيارشان

 اين به بيشتر. بود غريبي مراسم. يافت شده رها را خود ناگهان ميشال، عروسيِ جشن در همه اين

 يكـديگر  بوسـيدن  از خـودداري  بـه  قـادر  شد مي انجام مراسم كه هنگامي جوان زوج كه خاطر

 خيـال  اگـر  كرد يادآوري ميهمانان به كه شادابي و جوان زن( عاقد سرانجام كه طوري به نبودند

 زوج ظـاهراً . كننـد  شتاب است بهتر داد تذكر.) ننوشند مي زياد است بهتر كنند، رانندگي دارند

 طوالني رفته رفته و يافتند ادامه ها بوسه شاندار ي كافه در بعد. بودند راه در ميهمانانشان و بعدي

 و يافتند خصوصي هاي لحظه مزاحمِ را خود ميهمانان، سرانجام كه اين تا شدند؛ تر آنچناني و تر

 غيبـت  متوجـه  تنهـا  نـه  كـه  بودنـد  حـالي  چنان در دو آن. گفتند تَرك را ميشال و حنيف آهسته

 شـاندار  ي كافـه  هـاي  پنجـره  بيـرون  كه هم كودكاني كوچك گروه به بلكه نشدند، دوستانشان

 هـا  بچـه  و كشيد را ها پرده بود، نفر آخرين كه چمچا. نكردند اعتنا بودند آمده گرد تماشا براي

 چنـان . افتاد راه به استريت هال ي شده بازسازي روي پياده در وقت آن. كرد محروم تماشا از را

 .زد مناكي شه استپ ختيار ا بي كه كرد مي سبكي احساس
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 ابـدي  چيـز،  هـيچ  انديشـيد  بسـته  ديـدگان  بـا  كردند، مي پرواز صغير آسياي برفرازِ كه حالي در

 و. غـم  اقيـانوس  در كوچـك  جزايـري  ها شادي و باشد بشر زندگي قلمروي اندوه، شايد. نيست

 بلنـد  دسـتي  بغـل  صندلي از كه پرتواني ي خرناسه... افسردگي كم دست نناميم اندوه را آن اگر

 .بود درربوده را دست به ويسكي سيسودياي خواب،. بريد را افكارش ي رشته شد،

 از را ليوان و آمدند. بود ربوده را هواپيما ميهمانداران دلِ سينمايي، هاي فيلم ي كننده تهيه ظاهراً

 بـا  انداختنـد،  پتويي پاهايش روي. بردند امني مكان به و كشيدند بيرون احتياط با انگشتانش ميان

. دارد اي بـامزه  ي قيافـه  چـه ": گفتنـد  و شنيدند را هايش خرناسه و نگريستند اش كلّه به تحسين

 هاي ميهماني در كه افتاد بمبئي معاشرتي هاي خانم ياد به ناگهان چمچا "!خدا به است ناز خيلي

شـود  مـانع  را هايش اشك ريزشِ كوشيد شگفتزده و كشيدند مي دست سرش به مادر كوچك .

 طرز به و برداشته را عينكش رفتن، خواب به از قبل. بود انگيز نفرت حدودي تا سيسوديا واقع در

 بـه  شـايد . نداشـت  شـباهت  شـيوا  آلـت  از بيشتر چيز هيچ به چمچا نظرِ به. نمود مي برهنه غريبي

 .بود بانوان محبوبِ هم دليل همين

 بـه  چشـمش  زد، مـي  ورق بودنـد  آورده ميهمانـدار  كـه  را هايي روزنامه و مجالت كه حالي در

 بـه  موفقيتي امريكا در واالنس هال تلويزيوني شوي. بود قديمي دوستي به مربوط كه افتاد خبري

 آن ملحقـات  و تبليغـاتي  آژانس كه اين بدتر آن از. بود شده متوقف آن نمايش و نياورده دست

 اژدهـاي . شـد  مـي  خـارج  گردونـه  از هال پنداري. بود بلعيده امريكايي تجارتي غول يك نيز را

 حـال  بـه  خـوردن  تأسـف . بـود  شـده  چيـره  او بـر  داشت را كردنَش رام قصد كه اطلسي ماوراي

 بـود  نمانـده  باقي برايش ميليون چند از بيش و شده بيكار كه حاال حتي. بود مشكلي كار واالنس

 هـايي  بندچي و زد ورشكسته، كارانِ مقاطعه با و بودند گفته تركَش دوستان و گر شكنجه زنِ و

 همـه  ايـن  بـا . بـود  يافتـه  مشـتركي  سرنوشـت  فراري، سابقِ وزراي نيز و بود شده رو دستشان كه

 هـالِ  بـراي  دلش كه بود شده احساساتي چنان كرد مي پرواز پدر مرگ بستر سوي به كه چمچا

 "كند؟ مي بازي كسي چه بيليارد ميزِ سرِ حاال": انديشيد مبهمي طور به. سوخت نيز پليد
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 شرح اكسپرس ايندين هفتگي ي مجله در. داشت ادامه همچنان مردان و زنان ميان جنگ هند در

 صـفحه  در ".است شده متواري و دارد نام پاتي پراجا شوهر،": بود خوانده را عروسي خودكشي

 عروس يا كردند مي خواستگاري پسران براي والدين هنوز ازدواج، هاي آگهي بخش در بعد ي

 افتـاد  زيني دوست شاعر، گاندي بوبن ياد به چمچا. داشتند مي عرضه بازار به "گندمگون" هاي

 اسـت،  آلـوده  چنـين  خودمان هاي دست وقتي": گفت مي سخن تلخي و غيظ با باره اين در كه

 ي مسـأله  انگلـيس  در شـماها  از خيلـي  كنـيم؟  متهم داوري پيش به را ديگران توانيم مي چگونه

 در امـا . دانـم  نمـي  را شـما  وضـعيت  و ام نبوده آنجا در من البته. ايد كشيده پيش را شدن قرباني

 از كـه  اسـت  واضح. بيايم كنار كنند خطابم قرباني كه اين با ام نتوانسته هرگز شخصيم ي تجربه

 روندهايي و ها نظري تنگ ي همه اينجا در هم فرهنگي نظر از حتي. نيستم قرباني طبقاتي لحاظ

 ماهـا  از كـدام  هـيچ  كنم نمي تصور. دارد وجود دهند، مي نسبت سركوبگر هاي گروه به كه را

 ".هستيم شُكوهمندي ي خصيصه چنين داراي كنيم ادعا كه باشيم داشته را اين استحقاق

 مثـل  مرتجعـي  هـاي  آدم كـه  اسـت  اين بوپال افراطيِ انتقادهاي ايراد": بود كرده يادآوري زيني

 ".كند مي شيدا و واله را ما ساالدباباي

 بهانـه  بـه  بعـداً  و داده رشوه ها دالل به هند دولت آيا. بود كرده پا به غريبي جنجال اسلحه خريد

 اعتبـار  كـه  طوري به شد، مي گفته سخن هنگفتي مبالغ از بود؟ كرده پوشي پرده گوناگون هاي

 بـه . نداشـت  ارتباطي چمچا به ها اين ي همه اما. بود كرده ضعيف را آن برخوانده، وزيرِ نخست

 در را فراوانـي  ي كـرده  بـاد  جسدهاي كه بود شده خيره مياني صفحات از يكي در تاري عكس

 و رســانده قتــل بــه را مســلمانان هنــد شــمالي شــهرهاي از يكــي در. داد مــي نشــان اي رودخانــه

 كـه  بودنـد  پوسـيده  و كـرده  بـاد  آنقـدر  جسـد  صدها. بودند كرده رها رودخانه در را اجسادشان

 خشـمگين  هـاي  گـروه  كشـمير  در و. رسيد مي مشام به مجله ي صفحه از گندشان بوي پنداري

 كنـار  كنگره با اينك و داشته محبوبيت زماني كه وزرا از يكي براي عيد روز بنيادگرا، مسلمانان
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 زبانه چنان جا همه در طلبي جدايي و قومي احساسات. بودند كرده پرتاب كفش لنگه بود، آمده

 و دنيـا  زيبـايي  ميان ابديِ ي مبارزه در. شدند مي آماده جنگ براي خدايان گويي كه كشيد مي

 آن ي رشـته  سيسـوديا  صداي. شد مي نزديك پيروزي به بيشتر روز به روز ظلم آن، جور و ظلم

 ميروت شهر اجساد عكس به چشمش شدن بيدار محض به كننده تهيه. گسيخت را بدبينانه افكار

]Meerut [هميشـه  مثـل  كـه  آن بـي . بود افتاده زد مي ذوق توي چمچا تاشوي ميزِ روي از كه 

 بشـر  نونونـوع  هاي آرمان باالترين ي نشانه كه دين و خدا به اايمان": بود گفته باشد خُلق خوش

 تبـديل  پليـد  موجودي به خدا خ و درآمده غرايز نازلترين خدمت به ما كشورِ ك در حاال است،

 ".است شده

 ناديـده  تـوان  نمـي  را تـاريخ  مسـؤوليت  كشـتار  ايـن  در": بـود  گفتـه  دولـت  سـخنگويان  از يكي

 نوشـته  ديگـري  درشـت  تيتـر  بـا . دانستند مي نادرست را تحليل اين "پيشرو عوامل" اما ".گرفت

 عكـس  ديگـري  سياسي ي نشريه در ".زنند مي كشتار به دست هندي هاي ناسيوناليست": بودند

 مـردي  مسـجد،  متـولي  -شد مي ديده بودند كرده نصب دهلي جامع مسجد بيرون كه شعارهايي

رخ  خـاكي  با زميني قطعه -نشست مي باغش در ها صبح بيشترِ كه نافذ نگاهي با گنده شكم و سـ 

 شمرد مي را مؤمنين ي صدقه هاي روپيه و -داشت قرار مسجد ي سايه زير كه آشغال از پوشيده

 هاي سياست با و است، سيگار كردي مي خيال دور از كه كرد مي لوله طوري را اسكناس هر و

 نتيجـه  ميـروت  ي حادثـه  از شود مي كرد مي خيال ظاهراً نبود، بيگانه هم ها طلب جدايي و روز

 و ".رسـيدند  شـهادت  به پليس هاي گلوله با كه آنان بر درود": بود اين شعارها. گرفت نيكو اي

 .آن تاريخ و تظاهرات به دعوت سرانجام و "!شو بيدار وزير، نخست"

 خرابـي  و تلويزيـون . اسـت  بـد  هـم  سينما سي سي وضع. شده بدي روزگار": داد ادامه سيسوديا

 اقـرار ": شـد  بـاز  بناگوش تا نيشش افتاد ميهماندارها به چشمش تا اما ".گذاشته تأثير آن بر انتقاد

 ".بكنم توانم مي چكار ببينم بببگذار. خارد مي چيزها بعضي براي تنم كه كنم مي
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. اسـت  پريـدن  شـاخ  آن بـه  شـاخ  اين از به قادر حد چه تا انسان ذهن انديشيد اندوهناك صلدين

 ندارد تعجبي پس. ستيزند در يكديگر با مدام "خود" از گوناگون هاي عرصه آدم پوست درون

 كـه  ايـم  سـاخته  را دور راه از كنترل اَبزار و بمانيم باقي متمركز چيز هيچ روي بر توانيم نمي كه

 كانـال  آنقـدر  كنـيم  امتحـان  خـود  روي بـر  را اَبزارها اين از يكي اگر. كنيم عوض كانال راحت

 مـثالً ... انـد  نديـده  هـم  خـواب  به اي ماهواره يا كابلي تلويزيون ريزان برنامه كه كنيم مي كشف

 طـرف  بـه  بـاز  كند، متمركز پدرش روي به را افكارش كوشيد مي چه هر كه بود شاهد خودش

 بـه  آيـا . بـود  داده خبـر  او بـه  را آمـدنش  تلگرافـي  فعـالً . كردنـد  مـي  پرواز وكيل زينت دوشيزه

 عـدم  و زينـت  تـرك  آيـا  آمد؟ نمي يا آمد مي پيش چه ها آن ميان سر آخر آمد؟ مي فرودگاه

 فكـرش  بـه  تـازه  -او آيـا  كرد؟ مي جلوه ناپذير بخشايش عملي خبري، بي مدت اين و بازگشت

 احساسـي  درگيـري  داشـت؟  شـوهر  -خـورد  يكـه  بـود  نينديشـيده  آن بـه  قبالً كه اين از و رسيد

. فهمـم  مـي  را ايـن  ديـدمش  وقتـي  گفت خود با خواست؟ مي چه واقعاً چي؟ خودش و چطور؟

 پرسـش  از آكنـده  نگاهي نيم با آينده كه اين ولو كند، پنهان ديده از را آينده تواند نمي گذشته

 قد برابر حقوقِ حفظ براي زندگي نهد، مي گام صحنه ميانِ به مرگ هنگام، آن در و باشد همراه

 .كند مي عَلم

 .رسيد پايان به حادثه بي پرواز

 .نبود انتظارش به فرودگاه در وكيل زينت

 ".برسانمتان بگذاريد پس. بردارد را ماماما آمده ماماشينم. بياييد": كرد اشاره سيسوديا

* 

. كـودكيش  هـاي  دروازه كنـار . رسـيد  پوينـت  اسـكاندال  بـه  بعد دقيقه پنج و سي چمچا صلدين

 بـود  معلـوم  كـه  خـروج  و ورود بر نظارت ويدئويي سيستم به و ايستاده دست به چمدان و كيف
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 نوشـته  مخـدر  مـواد  عليـه  بـر  شـعارهايي  پيرامـوني  ديوارهاي به. بود دوخته چشم است، وارداتي

 وقتـي " و ".شـوند  مـي  غـرق  رؤياهـا  شود، مي .[ است حشيش منظور] اي قهوه كه شكَر": بودند

 يكبـار  را زنگ و. باش داشته جرأت زد نهيب خودش به ".است سياه آينده است، اي قهوه شكَر

 .آورد در صدا به شدت با

 * 

 بـه . كشـيد  خـود  بـه  را مشوشَـش  نگاه بلوط، درخت ي بريده ي تنه گياه، و گل از پر باغِ آن در

 بـراي  پـدر  ".كننـد  مـي  اسـتفاده  آن از ميز عنوان به نيك پيك موقع حاال حتماً": انديشيد تلخي

 سطحي روي خوردن ناهار و داشت زيادي استعداد خودش به نسبت ترحم و دراماتيك كارهاي

 سـينه  از هـا  لقمه وسط حتماً كه هايي آه با همراه كرد، مي حمل را سنگيني عاطفيِ بارِ چنين كه

 چطـور  خواهـد  مـي  را مـرگش  انديشيد اختيار بي. آمد مي در جور شخصيتش با داد، مي بيرون

 در. بـود  داده ترتيب ترحم جلب براي را شگرفي بازي اينك حتماً حرامزاده، پيرمرد كند؟ بازي

 كشـيده  جـاي  و آمـد  مـي  در او ي اراده تحـت  كامالً مرگ به رو آدمِ يك نزد هركس حال هر

 .مانَد مي باقي ابد براي شود، مي زده مرگ بستر از كه رواني هاي

 به توزي كينه از نشاني بي تا آمد بيرون مرگ به رو پيرمرد مرمريِ و بزرگ ي خانه از نامادريش

 و. شـود  مـي  تـازه  روحـش  ببيند كه را شما. الدين صالح آمديد شد خوب": بگويد خوشامد او

 شـش،  ".نمانده چيزي ديگر جسمش از چون برود، مرگ جنگ به روحش با است مجبور حاال

 درشـت  پـدرِ . بود وار پرنده او مانند و كوچكتر.) ماند مي زنده اگر( صلدين مادر از سالي هفت

 زنـده  چقـدر ": پرسـيد  صلدين. بود مانده وفادار اش سليقه به موارد اين در طلبش زياده و هيكل

 فردايـي  و امـروز ": گفـت  خودفريبي بي آمد، مي بر تلگرافش از كه همانطور نسرين "مانَد؟ مي

 سـرطان،  نيـز  خانـه  در -بـود،  رسـيده  چنگيـز  ي جمجمـه  و بلند هاي استخوان به سرطان ".است

 هاي سلول -زد نمي حرف ها ران و بازو از كسي ديگر و بود آورده خود همراه به را واژگانش

 اين از زودتر بايد ما": گفت نسرين. بودند موجود نيز ها استخوان اطراف خونِ در حتي سرطاني
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 پيـر  چـون  دانيـد،  مـي  كـه  خودتـان  اما. شد مي كم مدام وزنش پيش سال دو از. فهميديم مي ها

 پليد و انگيز نفرت بيماري اين به كرديم نمي فكر. انداختيم مي سنش گردن به را چيز همه است

 با كه را اش اراده نيروي. كرد احساس را پير بانوي نيروي ديگر بار صلدين و ".باشد شده دچار

. كنـد  مهـار  را صـدايش  لـرزش  تـا  كـرد  مكـث  نسـرين . رانـد  مـي  فرمـان  خود احساسات بر آن

 بـر  گذشـته  سال واالبه همسرش شد معلوم. بود آمده باغ به او ديدن براي سابق، ي ننه كاستوربا،

 يـك  كـه  همـاني  -را آقـايش  جسم اينك آنچه از آسانتر مرگي. است مرده خواب در پيري اثر

 زيمبـودار  زلـم  و كهنـه  هـاي  ساري هنوز كاستوربا. برد مي تحليل -بود كرده بلند را زنش وقت

 تـن  بـه  را داشـت  آرت آپ سفيد و سياه طرح كه آن امروز. پوشيد مي را يك ي شماره نسرين

 من": گفت كنان هق هق و افتاد گريه به و بوسيدش. شد روبرو گرم صلدين، با نيز او. بود كرده

 ".كنم مي دعا معجزه براي باشد، باقي نَفَس هايش ريه در وقتي تا كه

 و آني مهرشان. نهادند يكديگر ي شانه بر سر. گرفت آغوش در را كاستوربا دو ي شماره نسرين

 پاك و شُسته را زندگي هاي حسادت و ها درگيري مرگ نزديكيِ گويي. بود ها كينه زنگارِ بي

 رفـتن  دسـت  از زمـان  اينـك . دادنـد  مـي  دلـداري  بـاغ  در را يكـديگر  پير بانوي دو. است كرده

 بياييـد  زودتر است بهتر": گفت صلدين به نسرين سرانجام. معشوقشان يا عشق: بود عزيزترينشان

 ".ببيند را شما

 مدام. است باهوشي مرد او": نشنيد درستي جواب نسرين از و "ام؟ آمده من. نه": پرسيد صلدين

 از باعث اينطور كه دارد وجود بيماري دو تنها گويد مي رفته؟ كجا خون همه اين پس پرسد مي

 زبـان  بـر  را اسـمش  هـيچ ": كـرد  اصرار صلدين اما ".است سل يكي شود، مي خون رفتن دست

 حضـور  در نزديكـانش  نه و خودش نه هرگز زمان آن تا. افكند زير به سر نسرين "است؟ آورده

 يـك  حـق  ايـن  آيـا  شده؟ مبتال چه به بداند نبايد": پرسيد چمچا. بودند نبرده سرطان از اسمي او

 زبانـه  نسـرين  نگاه در چيزي آن يك در اما "كند؟ آماده مرگ براي را خودش كه نيست انسان
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 و حـق  ي همـه  تـو  كشـي؟  مـي  رخمـان  بـه  را ما ي وظيفه كه هستي كي كني مي خيال": كشيد

 و آرام صـدايش  گشـود  لـب  كـه  هنگـامي  و نشسـت  فرو شعله اما ".اي كرده قرباني را حقوقت

 بيچـاره . بگـوييم  او به چطور" ناليد كاستوربا اما "باشد؟ شما با حق شايد": بود احساس از عاري

 ".شكند مي قلبش

 گَـردش  بـه  بـدن  درون را آن زياد فشار با قلبش كه بود كرده غليظ را چنگيز خون چنان سرطان

 نمـي  دوا را دردي نيـز  تـازه  خـون  تزريـق  كـه  بود شده آلوده چنان خونش جريان. آورد مي در

 چنگيـز  بـود  ممكـن . نيست ساخته هم فكري كمك حتي من از انديشيد حسرت با صلدين. كرد

 اثـر  بـر  اگـر . بـرود  ميـان  از جـانبي  اثـرات  ايـن  علت به بسازد، را كارش سرطان، كه آن از پيش

. شـود  دچـار  كليـه  افتـادن  كـار  از بـه  يـا  الريـه  ذات به بود ممكن مرد، نمي زودي اين به سرطان

 در تـا  بودنـد  فرسـتاده  خانـه  بـه  را او نيسـت  سـاخته  كـاري  دستشـان  از دانسـتند  مي كه پزشكان

 شيموتراپي گيرد، مي فرا را بدن تمام سرطان، نوع اين چون": داد توضيح نسرين. باشد انتظارش

 بعضـي  در كـه  اسـت ] Melphalan[ فـاالن  مـل  درمـانش  تنهـا . است فايده بي اشعه با درمان و

 اسـت  نـوعي  آن از او سـرطانِ  انـد  گفته ما به اما. اندازد مي تأخير به سال چند تا را مرگ موارد،

 نمـي  هنـوز  او": كـرد  اصرار صلدين دروني صداي و ".ندارد تأثيري رويش فاالن مل قرصِ كه

 گفتند دكترها. شده معجزه اين وجود با": ناليد كاستوربا ".نيست درست. نيست درست اما. داند

 بعضي كند، دعا اگر آدم. ندارد درد اصالً پدرتان اما. است ها سرطان دردناكترين از اين معموالً

 سالِ دو. بود كشيده طول اينقدر سرطان تشخيص كه بود درد فقدانِ خاطرِ به ".دارد اثر ها وقت

 وقتي ".ببينم را او بروم است بهتر": گفت نرمش با صلدين. بود دوانده ريشه چنگيز بدنِ در تمام

 نيـز  خـودش  اينـك  و بود برده خانه درون به را چمدانش و كيف مستخدمي بودند صحبت گرم

 .شد داخل

 حد اول نسرين ي خاطره حفظ براي دوم نسرين تالش ظاهراً. بود نكرده تغييري هيچ خانه درون

 مشتركشـان  همسـر  عمـر  روزهاي آخرين كه روزها، اين در الاقل دوم نسرين -نداشت مرزي و



)                   آواي بوف (                                                      آيات شيطاني                                                                           

              

      649  
avayebuf.wordpress.com/ 

 را هايش پروانه و شده خشك پرندگان كلكسيون حال اين با. بود كرده تالش پيش از بيش بود،

 بـه  و كرد عبور مرده هاي بال به مزين ديوارهاي ميان از صلدين. بود داده جا ها اتاق از يكي در

 كـه  اتـاقي  درونِ پايين، ي طبقه به را تختخوابش چنگيز اصرار به -.رفت پدرش دفتر اتاق سوي

 بـراي  بيـت  اهـل  تـا  بودند برده پوسيدند، مي آن در ها كتاب و بود چوب از پوشيده ديوارهايش

 .رسيد مرگ درگاه به سرانجام و -نشوند ها پله از رفتن پايين و باال به مجبور او از مراقبت

 "چيـز  همـه  مراقب" تا بخوابد باز چشمان با بود داده عادت را خود جواني، از واال چمچا چنگيز

 كـه  رنگ خاكستري بازِ چشمِ دو آن ي مشاهده با شد اتاق وارد آهسته صلدين كه اكنون. باشد

 و اسـت  ديـر  خيلـي  ديگـر  كـه  انديشيد اي لحظه. شد مشوش بودند دوخته سقف به تهي نگاهي

  كـرد،  سـرفه  چنـد  خفتـه  مـرد  امـا . اسـت  مرده كرده، مي پرحرفي باغ در او كه هنگامي چنگيز،

 سـوي  بـه  چمچـا  صـلدين . كرد دراز سويش به را مرَددش دست و چرخاند او سوي به را سرش

 .كرد خم را سرش نوازشگر دست آن زير و رفت پدر

* 

. بـود  آرامـبخش  و زيبـا  احساسي آلود، خشم و طوالني ي دهه چند گذشت از پس پدر به عشق

 دمـد،  مي زندگي به نوين نَفَسي و كند مي تازه را روح احساس، اين بگويد خواست مي صلدين

 كه شد خواهد شبيه آشامي خون موجودات به آن گفتن با رسيد نظرش به چون فروبست لب اما

 بخـش  بـه  بيشتر هرچه را خود گفت نمي چيزي كه اين با ولي. گيرند مي جان ديگران مرگ از

 ي -هـا  الـدين  صـالح  بگـوييم  بهتر يا -ها صلدين. يافت مي نزديك خودش وجود مطرود هاي

 برمـي  را خـود  راه كـه  هنگـامي  زنـدگي،  از مراحلـي  در و بودنـد  گذشـته  به مربوط كه ديگري

 كـه  مـوازي  هـاي  كهكشان در شايد ظاهراً، اما. بود انداخته دور به را ها آن خصوصيات گزيند،

 بـه  را واال چمچـا  چنگيـز  سرطان،. دادند مي ادامه خود حيات به موجودند، كوانتوم ي نظريه در

 كـه  بـود  رفته فرو چنان باسنش و بودند رفته فرو هايش گونه. بود كرده مبدل استخوان و پوست
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 سـلطه  آنچـه . بـود  كـرده  نـابود  نيز را هايش عيب اما. بگذارد خود زير اسفنجي بالشي بود ناچار

 كه هوشمندي و پيشه عاشق و شوخ مرد تا بود رفته ميان از بود او در ظلم و سركوبگري جويي،

 نـام  از سـال  ٢٠ از بعد بار اولين براي داشت تازه كه( صلدين. شود نمايان اَنظار در ديگر بار بود

 خـوب  چه بود اينطور زندگيش تمام در اگر": انديشيد) برد مي لذت خود انگليسيِ غيرِ و كامل

 .بود مشكل چه گفت مي بدرود او به بايد وقتي پدر بازيافتن ".شد مي

: گفت. بتراشد را ريشش كه خواست واال چمچا الدين صالح از پدر بازگشت، صبح نخستين در

 چـرم  مثل چنگيز پوست ".تراشد مي طرف كدام از تراش ريش دانند نمي من پير هاي زن اين"

 خـالي  را تراشـي  ريش ماشين الدين صالح وقتي( ريشش موهاي و بود افتاده پايين هايش لُپ از

 پـدر  صـورت  بـه  چنـين  اين زماني چه در نداشت ياد به الدين صالح. بودند خاكستر مانند) كرد

 بعـد  و كشـيده  آرامـي  بـه  را پوسـت  كرد مي حركت آن روي ماشين كه هنگامي. كشيده دست

 همچنـان  اي لحظـه  كـار  پايـانِ  از پـس . باشـد  كـرده  نـوازش  را آن بودنش، نرم از اطمينان براي

: گفتنـد  شـدند  اتـاق  وارد كـه  همـين  كاسـتوربا  و نسرين. كشيد مي پدر هاي گونه به را انگشتان

 و زد اي خسته لبخند واال چمچا چنگيز ".بردارد پسرش از چشم تواند نمي. كن نگاه را پيرمرد"

 .شدند پيدا بود مانده رويش غذا هاي خُرده و بزاق كه خرابش هاي دندان

 آب انـدكي  نسرين و كاستوربا اصرار به كه اين از بعد رفت، خواب به ديگر بار پدر كه هنگامي

 دنيـاي : نگريسـت  مـي  دنيـا  سـه  به حال عين در و ديد مي خواب بازش چشمان با و بود، نوشيده

 مـي  آن بـه  زودي بـه  و بود زندگي وراي آنچه و رؤياها رمزآلود دنياي اش، مطالعه اتاق كنوني

 پسـر  گـاه  آن ،.)بـود  كـرده  تصور آلود وهم اي لحظه در الدين صالح كه بود چيزي اين( رسيد

 روي بـر  شده آميزي رنگ و عجيب گلي سرهاي. رفت پدر سابق خواب اتاق به استراحت براي

 مـرد  داشـت،  شانه بر عقابي كه شرور نگاهي با عرب مردي: داشتند آميز شماتت حالتي ديوارها

 مـي  بـاال  بـه  كـه  حـالي  در وحشـت  از و بـود  نشسـته  ابـرويش  بر بزرگي سياه ي پرنده كه طاسي

 هـا  آن از -بـود  آشـنا  كـودكي  از سـرها  ايـن  بـا  الدين صالح. بود درآورده را زبانش نگريست،
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 سـرها  كنار در خواب. بود يافته چنگيز از هايي چهره بسان را ها آن رفته رفته زيرا داشت، نفرت

 .داشت آرامتري وضع كه رفت ديگري اتاق به سرانجام و نبود پذير امكان

 اتـاق  بيـرون  كـه  ديـد  را پيـر  زن دو و رفت پايين ي طبقه به برخاست، خواب از وقتي زود صبح

 روزانـه  كـه  ماالفـان  هـاي  قـرص  جـز  به. بودند داروهايش به رسيدگي حال در و ايستاده چنگيز

 كـم  ماننـد  سـرطان  وخـيمِ  و جـانبي  عـوارض  بـا  مبارزه براي ديگري داروهاي كرد، مي مصرف

 دواهـا  ي همـه  باشد،": گفت پيرزن دو به. بودند كرده تجويز برايش غيره و قلب به فشار خوني،

 بسيار و وارنگ و رنگ ها قرص ".آيد مي بر دستم از كه است كاري كمترين اين. خورم مي را

 بيمـار  پادشاه هاي قرص آن در كه افتاد  مارلو قديمي هاي نمايشنامه از يكي ياد به ناگهان. بودند

 بايد. آبا است بس": گفت و آمد باز حال زمان به! است عجيبي چيز خاطره. افتند مي هم جان به

 ".دهي نجات را جانت

 توانـد  مـي  و اسـت  جـادو  گفتنـد  مـي  كـه  شـد  مـي  ديده مسي چراغي چنگيز ي مطالعه اتاق در

 نكـرده  امتحـانش  چـون  شايد. بود نشده ديده آن از اي معجزه هنوز اما. كند برآورده را آرزوها

 را خود موت به رو مالك و كرد مي نگاه پايين به بود زنگزده حدودي تا اكنون كه چراغ. بودند

 نظـر  زيـر  را آن نبود، مالك پسر تنها جز كه ديگري كس خود، ي نوبه به كه حالي در ديد، مي

 چـراغ  به بار سه را خود دست خواست مي. شد آن آوردنِ پايين مشتاقِ لحظه، يك ابتدا. داشت

 اما... كند برآورده را آرزويش كه بخواهد شد مي ظاهر كه سر به عمامه جنِ از وقت آن و بمالد

 فـرو  ي اجـازه  خـود  بـه  توانسـت  نمـي  و نبود عفريت و غول و جن جاي اينجا. نكرد را كار اين

 رو پـيش  آنچـه  نبـود،  كـار  در جـادويي  هـاي  فرمـول . بدهـد  را واهـي  خياالت و اوهام در رفتن

 مـي  تكان را دارو كوچك هاي شيشه كه حالي در الدين صالح. بود داروها فايدگيِ بي داشت،

 خـواب  از را پـدرش  و "...اسـت  اينجـا  دهد مي دوا كه مردي": كرد خواندن آواز به شروع داد

 "...تف... اَخ": كشيد درهم چهره كودكان مانند چنگيز. پراند
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 بخوابند خود راحت هاي رختخواب در كرد مجبور را كاستوربا و نسرين الدين، صالح شب آن

 بيمـار، . پرداخـت  چنگيـز  از مراقبت به بود كشيده دراز زمين روي تشكي بر كه حالي در خود و

. بـرود  توالـت  بـه  خواسـت  مـي  بعـد  و خوابيـد  ساعت سه ايزوسوربيد، خوردن از پس شب نيمه

 نسبتاً مرد هميشه كه چنگيز. خورد يكه وزنش سبكي از و كرد بلند جا از را چنگيز الدين صالح

 بـه  رسـيدند،  توالـت  بـه  وقتي اما. بود گشته مبدل سرطاني هاي سلول خوراك به حاال بود چاقي

 كـرده  شكايت آميز محبت لحني با كاستوربا. كرد رد را الدين صالح كمك و شد وارد تنهايي

 سـوي  بـه  بازگشت هنگام ".است خجالتي خيلي. بدهيد انجام گذارد نمي را كارها بعضي": بود

 روي را اش كهنه هاي دمپايي كه حالي در و داده تكيه الدين صالح بازوي به اندكي تختخواب

 جلو به باريك گردني روي سرش و ايستاده سيخ موهايش. رفت مي راه آهسته كشيد، مي زمين

 در عـوض،  در ولي گيرد، آغوش در را پدر خواهد مي كرد احساس الدين صالح. بود شده خم

 خواسـت  نمـي  دلـم  كـه  آمـدم  ايـن  بـراي  من آبا،": كرد آشتي پيشنهاد او به فرصت نامناسبترين

 فشار كمي را پسرش بازوي آمد مي راه آهسته همچنان كه چنگيز ".باشد كدروتي ما بين ديگر

 ".شده فراموش بوده هرچه. ندارد اهميتي ديگر آن": گفت و داد

 كرده استراحت خوب بود معلوم و پوشيده تميز هاي ساري كه حالي در صبح كاستوربا و نسرين

 چنگيـز  سـوي  بـه  دو هـر  بعد ".نخوابيديم اصالً صبح تا او از دور": گشودند شكايت به لب اند،

 را خصوصيشـان  روابـط  دارد كـرد  احسـاس  الـدين  صالح كه كردند نوازش را او چنان و رفتند

 در. بود داده دست او به صفيان ميشال عروسيِ شب كه بود احساسي مثل درست. كند مي نظاره

 .رفت بيرون اتاق از آرام گريستند، مي و بوسيدند مي را يكديگر عاشق سه كه حالي

حقيقت الـدين  صـالح  آخر. بود گسترده پوينت اسكاندال ي خانه بر را جادويش مرگ، بزرگ 

 يـك  بـا  گذشـته  مانند غالباً دوم روز از كه نيز چنگيز حتي. داد در تن آن به ديگران همچون نيز

 بـه  امـا  اسـت،  خبر چه دانم مي من گفت مي داشت انگار كه چنان زد، مي لبخند لبش ي گوشه
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دام  نسرين و كاستوربا. آورم نمي خودم روي زبـانش  كـه  چنگيـز . كردنـد  مـي  مواظبـت  او از مـ 

 بـه  حتي و كرد مي امتناع خوردن غذا از بود، مشكل برايش گفتن سخن و بود كرده ورم اندكي

 بـه  كه غذاهايي و پوره كمي فقط. زد نمي لب داشت دوست عمرش تمام در كه جوجه ي سينه

 مـي  قـرار  پشـتش  الـدين  صـالح  نشسـت،  مي تختخواب در وقتي. خورد مي را دهند مي ها بچه

  .داد مي تكيه پسرش بدن به خوردن غذا حال در چنگيز و گرفت

 .آمدند مي عيادتش به كه باشد دوستاني با خواست مي چنگيز صبح روز آن

 را سرش نسرين ".بگوييم او به را حقيقت بايد": كرد اصرار الدين صالح ميهمانان، رفتن از پس

 .گريه زير زد كاستوربا و داد تكان تصديق عالمت به را آن و انداخت پايين

 جـواب  را سؤاالتش ي همه و بيايد تا اند داده اطالع متخصص به گفتند چنگيز به بعد روز صبح

 مـي  خـودش  بـه  احتـرام  شـدت  از كـه  حـالي  در و شد وارد صبح ده ساعت پانيكار دكتر. بدهد

 وحشـت  عزيزانشان كه اين از ها مريض بيشتر. كنم صحبت او با من است بهتر": گفت درخشيد

 پانيكار ".خودت جون آره": گفت خشمگين الدين صالح ".دارند شرم ببينند، شان چهره در را

. كـرد  رفـتن  عـزم  و "...صـورت  ايـن  در خُب،": گفت انداخت مي باال را اش شانه كه حالي در

. كـنم  مـي  خـواهش ": شـدند  الـدين  صـالح  دامن به دست كاستوربا و نسرين لحظه اين در ولي

 هدايت پدرش اتاق به را دكتر بود، خورده شكست كه الدين صالح و ".نكنيم دعوا هم با بياييد

 .بست را در و كرد

 سـرطان  مـن ": گفـت  الدين صالح و كاستوربا نسرين، به پانيكار رفتن از پس واال، چمچا چنگيز

 بـه . نـدارد  تعجبـي  البتـه . پيشـرفته  خيلـي  سـرطانِ ": كرد مي صحبت شمرده و آرام بسيار ".دارم

 وقتي "رفته؟ كجا خون همه اين پس. دارم سرطان گفتم شما به اول روز از كه من گفتم پانيكار
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. بـود  روشـن  نگاهش آمديد شما وقتي از": گفت الدين صالح به كاستوربا شدند، خارج اتاق از

 ".جنگيد نخواهد ديگر. شده تار نگاهش ديگر حاال اما. كرد شادي ها ميهمان با چقدر ديروز

 كـه  اين با. شد تنها پدر با الدين صالح رفتند، خواب به ها زن كه اين از پس ظهر از بعد روز آن

 چنگيـز  امـا . بگويـد  چه داند نمي كرد مي احساس حاال شود، گفته چيز همه خواست مي هميشه

 :گفت پسرش به كند، صحبت بود مايل كه

 ايـن  از. بميـرد  چيزي يك از بايد آدمي هر. نيست اي مسأله برايم سرطان كه بداني خواهم مي"

 بـاقي  بـرايم  مسـيري  ديگـر  كه دانم مي. بزنم گول را خودم خواهم نمي. نيستم جوان من گذشته

. اسـت  درد ترسـم  مـي  كه چيزي تنها از. باشه. ام رسيده خط آخر به من. بروم جايي به تا نمانده

 .بشوم تحقير خواهم نمي من و. كند مي حقير را آدم درد كه اين براي

* 

 در آورده، خانه به آمبوالنس با را جسدش. گفت بدرود را زندگي بيمارستان در بعد روز چنگيز

رد  بـاال  را ايركانديشـن  ي درجه نسرين،. بودند خوابانده تخت روي كارش اتاق باشـد  هرچـه . بـ 

 .بگيرد بو جسد بود ممكن. گرفت مي شدت گرما و آمد مي باال زودي به آفتاب بود، تابستان

 هـم  بـا  همـه  و بودنـد  همـه  دوستان و ها عمه پسر عموها، دختر عموها،. آمدند هم باز ها ميهمان

 نشسـتند  اتاق كف سفيد هاي مالفه روي كاستوربا و نسرين. گرفتند دست در را منزل امور زمام

 ذكـر  تسـبيح  هاي دانه كمك به ها بعضي. كنند عزاداري تا ماندند كنارشان در فاميل هاي زن و

 سـاكت  بگويد ها آن به كه نداشت اراده آنقدر اما بود، درآمده كفرش الدين صالح. گفتند مي

 صـالح  بود زياد مردها شُمارِ كه اين با. رسيد فرا جسد شستشوي هنگام و آمد آخوند بعد. شويد

 خواسـت  بـه  كـه  پـدر  ي برهنـه  جسـد  ديدن با. باشد حاضر مرده شستنِ هنگام كرد اصرار الدين

 كـه  آورد يـاد  بـه  زنـدگيش  در را ديگـري  زمـان  تنهـا  الـدين  صالح شد، مي رو و پشت آخوند

 سـرزده  گرفـت  مـي  دوش حمام در چنگيز كه هنگامي كه بود ساله نُه. بود ديده برهنه را چنگيز
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 خودش آلت چقدر. نكرد فراموش را آن هرگز كه خورد يكه چنان پدر آلت ديدن از. شد وارد

 مـي  را هـا  آن قـبالً  بايـد . شـود  نمـي  بسته هايش چشم": گفت آخوند. بود كوچك آن برابر در

 آنجـا  در سـال  چنـدين  مـن  لنـدن؟  خود در كنيد؟ مي زندگي لندن در شما": گفت بعد ".بستند

 و در اين از خواست مي آخوند ".جالب چه واقعاً؟" - ".بودم كالريج هتل دربانِ. كردم زندگي

 نمي مگر است، من پدر اين باشد هرچه. خورد مي هم به الدين صالح حالِ! كند صحبت در آن

 را هـا  لبـاس  اين": گفت كرد مي اشاره چنگيز هاي لباس آخرين به كه حالي در آخوند فهمي؟

 هـاي  تكه كه حالي در و كرد تشكر آخوند ".برداريد را ها آن توانيد مي نه،" - "خواهيد؟ نمي

 ايـن ": گفـت  بـرد  مـي  فـرو  چنگيـز  چشم پلك زير و دهان در را رنگ سياه اي پارچه كوچك

. اسـت  متبـرك  پارچـه  ايـن . فهمم نمي" - ".بياور درش" - ".آمده مكه از. است متبرك پارچه

 ".ببخشد را شما خدا الهي" - ".كن جمعشان گفتم" - "نشنيدي؟ مگر

 تـا  نهـم  مـي  خاك بر را پدر سرِ خود دست با". بردند قبر سوي به را واال چمچا چنگيز سرانجام

 ".برسد آرامش به

 .كنيم مي اثبات را آن واقعيت خود مرگ با ما كه است جايي جهان كه است نوشته كسي

* 

 چمچا كار اتاق به. كشيد مي را انتظارش گورستان از بازگشت هنگام كه بود ميراثي جادو چراغ

 يـك " به تبديل بود گفته كه همانطور. بودند تختخواب كنار او هاي دمپايي. بست را در و رفت

 گياهـان  سنگين بوي و نداشتند خود در را پدر بدن شكل ها مالفه. بود شده "خالي كفش جفت

 جيـب  از دسـتمالي . نشسـت  چنگيـز  ميـز  پشـت  و برداشـت  را چـراغ . بـود  پيچيـده  اتاق در معطر

 .بار سه بار، دو بار، يك: داد مالش آن با را چراغ و درآورد

 .شدند روشن ها چراغ ي همه ناگهان
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 :شد اتاق وارد وكيل زينت

 و بـود  بسـته  هـا  كركـره  ديـدم  ولي كنم، روشن را ها چراغ خواستي نمي شايد. ببخش منو آه،"

 بلنـد،  زيبـايش  صداي با داد مي تكان را ها دست كه حالي در ".بود دلگير و تاريك خيلي اتاق

 زيني بله،. بود كرده اسبي دم رسيد، مي كمر تا كه را بلندش موهاي دفعه اين. زد مي حرف بلند

 خواستم مي. ناراحتم خيلي نيامدم قبالً كه اين از" - ".خودش اختصاصي جن". بود اينجا وكيل

 بينمـت  مي كه خوشحالم. خودخواهم خيلي من. بودم كرده انتخاب را موقعي بد اما. كنم اذيتت

 ".من يتيمِ ي بيچاره غاز. يار

 فعاليـت  از داد مـي  ادامـه  پزشـكي  كـار  بـه  كـه  حـالي  در. بود زندگي غرق گردن تا هميشه مثل

 رسـيدي  تـو  وقتي": كرد مي سخنراني هنر ي درباره دانشگاه در گاه و كشيد نمي دست سياسي

 نمـي  چيـزي  پـدرت  مريضـي  ي دربـاره  شد، تمام چيز همه وقتي تا اما. بودم بيمارستان توي من

 ".داري حـق  كنـي  بيـرونم  اگـر  بدم، خيلي من. بگيرم بغل را تو نيامدم هم وقت آن تازه. دانستم

 بـا . بـود  شـناخته  حـال  به تا كه بود زني قلبترين خوش. بود دستي گشاده و قلب خوش زني زيني

 كـرده  فكـر  درسـت  ديد مي حاال و. بكني بايد چه فهمي مي ديدي را او وقت هر بود گفته خود

 حالي در زينت ".دارم دوستت": گفت مي كه شنيد را خودش صداي و بريد را او حرف. است

 كـه  اسـت  معلوم. گيرم مي نديده را اين باشه،": گفت سرانجام رسيد مي نظر به راضي بسيار كه

 عـالي  هـاي  بيمارسـتان  آن از يكـي  در كـه  اي آورده شـانس . اي داده دست از را ذهنيت تعادل

 مـواد  آنقـدر  و خواباننـد  مـي  هـرويين  بـه  معتادين پهلوي را ها ديوانه آنجا. نيستي خودت دولتي

 هم معتاد سر آخر اسكيزوفرني به مبتاليان بيچاره كه شود مي فروش و خريد ها بخش در مخدر

 حرفـت  بـار  اين است ممكن كني، تكرار را آن روز چهل از بعد اگر. باش مواظب اما. شوند مي

 ".باشد بيماري نشانِ است ممكن حاال. بگيرم جدي را

 و بازسـازي  رونـد  زنـدگيش،  بـه .) بـود  شـوهر  بي هنوز ظاهراً كه( ناپذير شكست زيني بازآمدن

 روزهاي آخرين مولود پرتضاد، و انگيز شگفت نحوي به كه روندي. كرد مي تكميل را نوسازي
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 هـايش  بـدي  و عجايـب  بـا  همـراه  انگلسـتان،  در پيشـينش  زندگي. بود پدرش بيماري و زندگي

 به وقتي. اش صحنه ي شده كوتاه نام مثل درست. رسيد مي نظر به بيجا حتي و دور بسيار اكنون

: بـود  گفتـه  كـرده،  استقبال زيني است، بازگشته الدين، صالح اصليش، نام به كه بود گفته زيني

 ي مرحله كه اين مثل. بله ".برداري دست كردن بازي از تواني مي ديگر حاال. بود وقتش ديگر"

 وجـود  پـدري  ديگـر  آن در كـه  دنيايي. بود واقعي و وزين دنيا آن در كه بود شده آغاز ديگري

 مرگـي  سـنگينيِ  اثر بر كه اي زندگي. ديگران و محمد زندگي مانند. شده يتيم زندگي. نداشت

 .درخشيد مي جادو چراغي همچون ذهنش چشمان در و بود شده روشن نوراني،

 كرد مي استراحت رختخوابش در عشقبازي از پس كه حالي در زيني آپارتمان در بعد روز چند

 هـا  مـدت  از پـس  گـويي  كـه  چنـان  بـود،  كـرده  دعـوت  اش خانـه  بـه  را او شرمسـاري  با زيني(

 كـه  كـنم  فكـر  بايـد  بعـد  به اين از": كه بود گرفته تصميم.) داشت مي بر سر از چادر پوشيدگي

 چنگـال  از سـادگي  ايـن  بـه  تواند نمي آدم اما ".برَم مي سر به آينده ي لحظه نخستين در هميشه

 .آمد مي باز اي گونه به پيشين زندگي زودي به. شود خالص گذشته

* 

 ثـروت  ي بهـره  چنگيـز،  ي نامـه  وصيت طبق. است شده ثروتمندي مرد كه برد پي الدين صالح

 دو مـرگ  از پـس  گذشته، اين از. شد مي تقسيم الدين صالح و كاستوربا نسرين، ميان هنگفتش

 بود بخشيده كاستوربا به را بمبئي ي خانه حال اين با. شد مي چيز همه صاحب الدين صالح زن،

 را آن بگـذار ": گفـت  وكيل زينت. بود آن فروش عازمِ الدين صالح اعتراض رغم علي نيز او و

 ".كني زندگي موزه آن در تواني نمي كه تو. بفروشد

 هـاي  گـروه  ي دربـاره  مسـتندي  فـيلم  ميراندا جرج. رفتند بوپن و جرج ديدن به زيني پيشنهاد به

 هـر  بنيادگرايـان . بود كرده مصاحبه متضاد و گوناگون عقايد صاحبانِ با ساخته، مسلمان و هندي
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 فـيلم  سرنوشت رو اين از. بودند شده فيلم ممنوعيت خواستار كرده، شكايت دادگاه به گروه دو

 ي ميخانه در و شده بزرگتر شكمش و كمتر موهايش كه جرج. بود افتاده عالي دادگاه دست به

 نـوك  و ".نـدارم  زيـادي  اميد ديگر": گفت رم مقداري نوشيدن از پس بود، نشسته تاالثو دويي

 كوتاه موهاي با بلندقد و الغر دختري كه جديدش دختر دوست. پيچاند را اش ماليده موم سبيل

 بـوپن  ي تازه شعر كتاب به لحظه اين در انداخت، مي صفيان ميشال ياد به را الدين صالح و بود

 هـا  اسـطوره  و هـا  سمبل كاربرد خاطر به را بوپن اشعار بود، سواتيلكا نامش كه دختر. كرد حمله

 بيـان  روشـن  و وضـوح  بـه  مـا  مواضـع  بايـد  امروزه": كه داشت اصرار. يافت مي ناروشن و مبهم

 جامعه كه بافي نظريه به كرد شروع بعد و ".كرد تعبير غلط به توان مي را ها تمثيل ي همه. شوند

 رشـد  هنـد،  در. شود مي رهبري اخالق و اقتصاد تاريخ، يعني "بزرگ هاي روايت" ي وسيله به

 ي پـروژه  در شـركت  از مـردم  ي تـوده  گذاشـتن  كنـار " موجـب  بسـته  و فاسـد  دولتيِ ابزارهاي

 يعنـي  "بـزرگ  روايـت " تـرين  كهـن  به خود ارضاي براي ها آن دليل اين به. بود شده "اخالقي

 اي گونـه  بـه  سياسـي  عوامل و ساالران دين را ها روايت اين ولي. بودند شده متوسل ديني ايمان

 پـيش  ايمـان  گونـه  ايـن  به نسبت ما اگه ولي": گفت بوپن ".كنند مي دستكاري ارتجاعي كامالً

 هـا  توده به خود نظرات تحميل و نخبگان از طرفداري به بخوانيم، نادرست را آن و كنيم داوري

: انـد  شـده  كشـيده  خطـوطي  امـروز  هنـد  در": داد جواب خشمگين سواتيلكا "شويم؟ نمي متهم

 را خـود  طرف هم تو است بهتر. جنگد مي سفيدي عليه بر سياهي و گرايان منطق ضد بر مؤمنين

 ".كني انتخاب

. گرفـت  آرام چيـز  همـه  زينـي  پادرمياني با ولي كند، ترك را ها آن تا برخاست خشمگين بوپن

 .بوسيدند را يكديگر طرفين و كرد عذرخواهي سواتيلكا

 تظـاهرات  يـك  در خـود  نقـش  ي دربـاره  بحـث  بـراي  هـا  آن كه برد پي زودي به الدين صالح

 شـهر  جنـوب  تـا  شمال از "انساني زنجير" يك بود قرار. بودند آمده آنجا به توجه جالبِ سياسيِ

 چنــين مــثالً هنـد،  كمونيســت حــزبِ. شـود  ايجــاد ملــي همبسـتگي  و برابــري از هــواداري بـراي 
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: گفـت  ميرانـدا  جـرج  ولـي  بـود،  كـرده  پـا  بـر  كران شهر در آميز موفقيت نحوي به را تظاهراتي

 نگـذارد  پليس است ممكن. داشت را اذيتي و آزار گونه هر انتظار شود مي و است بمبئي اينجا"

 تظـاهرات  گونـه  ايـن  خطرهـا،  ي همـه  وجـود  با گفت الدين صالح به زيني ".بايستيم سنا مقابل

 يكـديگر  جـان  به شهرها حمالت در مختلف مذهبي هاي گروه كه حالي در. است الزم عمومي

 كـه  بـدهيم  نشـان  هـا  آن به بايد": گذاشت خود حال به را بنيادگرا نيروهاي توان نمي اند، افتاده

. بـود  شـگفتزده  زندگيش دگرگوني سرعت از الدين صالح ".دارند قدرت هم مخالف نيروهاي

 .عاشقم حتماً. است عجيب خيلي. ام شده سياست وارد هند در من

 رمِ نوشـيدن  بـه  شـروع  رسـيدند،  توافق به كارها ساير و آمدن گرد محل مورد در كه اين از پس

 كـه  حـالي  در. شنيد را شايعات الدين صالح كه بود وقت آن و كردند زدن گپ و قيمت ارزان

 همچـون  گذشـته  كـه  كـرد  احسـاس  گفتند، مي هنرپيشه ي فرشته جبرئيل عجيب رفتار از ها آن

 .زند مي نيش او به پنهان خاري

* 

 آن ديگر گيرد، سر از را قبليش هنرپيشگي زندگي تا بود بازگشته بمبئي به كه اي فرشته جبرئيل

 داشـت  بـر  از را سـينما  به مربوط شايعات كه ميراندا جرج. نبود ناپذير مقاومت و جذاب جبرئيل

 خورده شكست عشق در چون گن مي. چرا دونه نمي كسي. داره خودكشي خيال انگار": گفت

 سـوزيِ  آتش از پس كُن اَلي. است شده داغ صورتش كرد احساس الدين صالح ".شده اينطور

 لوياي اله از كي انديشيد الدين صالح. بود كرده خودداري فرشته جبرئيل پذيرفتن از هال بريك

 حاشـيه  در را او زنـدگيِ  ديگر بار". نكرد بخشش تقاضاي بود، خورده ضربه اينقدر كه گناه بي

 از جبرئيـل  را ايـن  ".است عصباني قدر اين كه است اين براي. داديم قرار خود هاي خواست ي

 بـه  دارد خيـال  بـود  افـزوده  جبرئيل گفتگو، آخرين اين در. بود گفته الدين صالح به تلفن پشت

 و ".نبيـنم  زنـدگيم  ي باقيمانـده  در را لعنتي شهر اين و اَلي و تو ريخت ديگر تا": برگردد بمبئي
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 هـاي  فيلم دارد": داد ادامه جرج. كشاند مي ورشكستگي به را خود ديگر بار و بود اينجا او حاال

 هـايش،  فـيلم  آخـرين  شكسـت  از بعـد . اسـت  خودش با هم خرجش دفعه اين. سازد مي عجيبي

 خواست مي جبرئيل ".است تمام كارش ديگر دفعه اين اما. كشيدند كنار را خود ها كننده توليد

 جـاي  بـه  پايـان  در كه تفاوت اين با. كند بازسازي فيلمي در مدرن شكل به را رامايانا ي حماسه

 شـاه  راونـا،  و شـدند  مي بارتر و بند بي و فاسدتر شوند، مؤمن و پاك گناهكاران ي همه كه اين

 جبرئيل": داد توضيح جرج. شد مي داده نمايش صادق و خوب آدمي صورت به صفت، شيطان

 خواهـد  مـي  شـود،  برنـده  تواند نمي داند مي كه اين وجود با ظاهراً. كند مي بازي را راوانا نقش

 ".كند مقابله افراطي هاي مذهبي با بار آخرين براي

 به را جبرئيل ها مصاحبه در و گفته تَرك را فيلمبرداري ي صحنه بازيگران و كاركنان از بسياري

 انتخـاب  از بيشـتر  غلطـش  رفتـار  گذشـته  ايـن  از. بودند كرده متهم خباثت و پرستي شيطان كفر،

 در و اسـت  مهربـان  و خوب روزها بعضي": گفت جرج. بود گشته شايعات موجب فيلم موضوع

 مـن . بزننـد  زانـو  خواهد مي همه از و است خدا انگار كه آيد مي صحنه سر چنان ديگر روزهاي

 چـاره  روانيش مشكل براي جبرئيل كه اين مگر برسد، پايان به فيلم ي تهيه كنم نمي فكر شخصاً

 خـوب . خـورد  شكست عشق در هم بعد و كرد سقوط هواپيمايش بعد شد، مريض اول. بيابد اي

 دسـت  در اش نشـده  پرداخـت  هـاي  ماليات ي مسأله كه بود اين همه از بدتر ديگر، است معلوم

 سـؤاالتي  او از مرچنـت  ركـا  مـرگ  ي درباره تا بودند آمده اش خانه به پليس چند و بود تحقيق

 را حرامزاده اين هاي استخوان ي همه": كه بود كرده تهديد بولبرينگ، پادشاه ركا، شوهر. كنند

 كـه  شـده  شايع ديگر طرف از. رفت مي كار سرِ محافظ با روز چند تا جبرئيل و ".كنم مي خُرد

. كنـد  مـي  مصـاحبه  مـدام  كرده، استفاده وضع اين از پل بيم. رود مي بدنام هاي محله به ها شب

 صـالح  بـه  و ".شناسـيد  مي را او شما ام شنيده راستي". شده چيزيش يك فرشته كه است معلوم

. شناسـمش  نمـي  خوب": گفت الدين صالح. كرد نگاه بود شده سرخ رويش و رنگ كه الدين

 صـالح . شود خالص درونيش شيطان شرِ از نتوانسته جبرئيل بود معلوم ".بوديم هم با هواپيما در
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 او جـان  جبرئيـل  كه اين و هال بريك سوزي آتش ي حادثه كه بود كرده باور سادگي به الدين

. اسـت  سپرده آتش به را درونشان هاي شيطان و كرده پاك ها بدي از را دو هر بود، داده نجات

 را انسـان  بـدي  همچـون  خـوبي  و آفرينـد  مـي  انسـاني  نيرويـي  نفـرت  مانند عشق كرد مي تصور

 .شد نمي كامل مداوايي هيچ گويي. نبود ابدي چيز هيچ اما. كند مي دگرگون

 بـه  صـعود  بـراي  كوهنوردي المللي بين تيم يك كه خواند روزنامه در الدين صالح بعد روز دو

 كوهنـوردان  ميان در ،"اوِرِست ي ملكه" كُن، لويا الي نام. است شده بمبئي وارد "پنهان ي قله"

 گذشته ارواح معني من": انديشيد الدين صالح. گشت مي باز مكرر رؤيايي همچون گذشته. بود

 ".همين مانده، ناتمام كار كه است اين مفهومش. دانم مي را

* 

 مطمئن رفته رفته بود؟ آمده بمبئي به چه براي. كرد مي فكر الي به الدين صالح بعد، روز چند تا

 .افتد مي بدي اتفاق زودي به كه شد مي

 رفت؟ مي جبرئيل ديدن به بايد آيا

 اش دربـاره  تواني نمي و چيست داني نمي تو كه افتد مي بدي اتفاق: داد هشدار درونيش صداي

 .بد اتفاق يك. بله. بكني كاري

* 

. درآمد آب از آميز موفقيت انتظار، خالف بر كه تظاهراتي. داد روي تظاهرات روز واقعه اين و

 مـنعكس  زيـاد  نبايـد  پس. است كمونيستي نمايش يك اين مقامات نظر به": زيني ي گفته به اما

 ".شود

 بود؟ چه ها روزنامه تيترهاي پس
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 .سينما بزرگ ي كننده تهيه و اوِرِست ي ملكه مرگ

 .ماالبار ي تپه در دوگانه تراژدي

 .شود مي ناپديد فرشته جبرئيل

 اصـابت  قلـبش  بـه  اي گلولـه  كـه  حـالي  در سينما، محترم ي كننده تهيه سيسوديا، اس اس جسد

 همـان  طـي " پلـيس  تصـور  بـه  نيـز  كُـن  لويا اله خانم. شد پيدا فرشته جبرئيل منزل در بود، كرده

 ركـا  پـيش،  سـال  چنـد  كه آسمانخراشي همان. بود افتاده پايين آسمانخراش بام پشت از "حادثه

 .بود افكنده زير به آن بام از را فرزندانش و خود مرچنت

 بـه  بايـد ": گفـت  الـدين  صـالح . بـود  شـده  قلمداد مظنون فرشته بعد، روز صبح هاي روزنامه در

 مـي  چطـور . گذاشـت  تنهـا  بـود  معتـرض  و خشـمگين  كه را زيني و ".برگردم پوينت اسكاندال

 .بود او پليد اَعمال ي نتيجه دو اين شدن كشته يا كند، مي گناه احساس كه بفهماند او به توانست

* 

 كاسـتوربا  كـه  بـود  ايسـتاده  پنجـره  كنـار  كودكيش خواب اتاق در چمچا الدين صالح شب آن

: گفـت  مـي  سخن ترسيده حالتي و آهسته صدايي با ".ببيند را شما آمده نفر يك": زد در آهسته

 كـه  همـان . فرشـته  جبرئيـل . آمـده  كـه  است جبرئيل بدين، گوش. شده وارد خدمتكارها درِ از"

 .خورد را حرفش ي بقيه و "...اند نوشته ها روزنامه

 "است؟ كجا" -

 "كنم؟ تلفن پليس به خواهيد مي. نرويد پهلويش باشد بهتر شايد. است پدرتان دفتر توي" -

 ".خواهد مي چه ببينم روم مي. نيست الزم نه" -
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 چـرك  هـايش  لباس. بود گرفته دست در را كهنه چراغ و نشسته چنگيز تختخواب روي جبرئيل

: گفـت  و نگريسـت  او بـه  نور بي چشماني با. بود كشيده بيداري هاي آدم مثل اش قيافه و بودند

 ".است خودت ي خانه. سپونو تو بيا"

 را دهانت و بنشين": گفت فرشته جبرئيل ".نيست خوش حالت كه اين مثل": گفت الدين صالح

 ".كنم تعريف برايت اي قصه آمدم. ببند

 هميشـه  كـه  نيز او و اند، كرده مي خيانت او به لويا اله و سيسوديا چگونه كه گفت برايش بعد و

 به را دختره و زده تير با را سيسوديا  بود، گردانده حاكم را خدا خشم بوده، مظنون آنان به نسبت

بود كرده پرتاب پايين به باال آن از ركا پيشنهاد. 

 :زد در كسي كه بود رفته فرو فكر به سخت ها گفته اين شنيدن با الدين صالح

 .بود كرده خبر را ها آن سرانجام كاستوربا ظاهراً ".كنيد باز را در لطفاً. پليس"

 الدين صالح. انداخت زمين به صدا و سر با و برداشت را واال چمچا انگيز شگفت چراغ جبرئيل

 او باشـيد،  مواظـب ": زد فريـاد . اسـت  كـرده  پنهـان  آن در اي اسـلحه  جبرئيل كه برد پي ناگهان

 را رولـور  ناگهـان  و كشـيد  دست چراغ به بار سه جبرئيل. شد قطع زدن در صداي ".است مسلح

 .گرفت دست در

 بنده من چيست؟ شما آرزوي": گويد مي ظهور از بعد بدهيبت جنِ كه آورد ياد به الدين صالح

 جبرئيـل  ماننـد  درسـت . يافت مي جدا وقايع از را خود الدين صالح ".هستم چراغ اين مالك ي

 كـه  حاال مثالً. كند مي محدود چقدر را آدم اسلحه، كه كرد فكر. بود شده بيمار كه اين از پس

 مي نظر به كوچك چقدر دنيا بود، نشسته برابرش در سالح بي او و بود جبرئيل دست در اسلحه

 چـراغ  ي بنده مدرن، غولِ اين كه حالي در. كردند مي باز را درها ي همه قديم هاي جن. رسيد

 .بود مبتذل چقدر بيستم، قرن
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 ديگـر  مرض اين بدانم اگر كه بودم گفته تو به پيش وقت خيلي": گفت آرامي به فرشته جبرئيل

 ايـن  از پـيش  سـرعت،  به و ".كنم تحملش توانم نمي كند، مي عود هميشه و گذارد نمي راحتم

 .شد آزاد جبرئيل. كشيد را ماشه و گذاشت دهان به را اسلحه شود، مانع بتواند الدين صالح كه

 كـودكي . داد تكـان  را سـرش . بود تمام بدر ماه. نگريست مي بيرون به و بود ايستاده پنجره كنار

 هـا  تـازه  زننـد،  بـاز  سـر  مرگ از ها قديمي اگر. بيايند بولدوزرها بگذار! درك به. بود شده تمام

 .شوند متولد توانند نمي

 اشـتباهات،  ي همـه  رغـم  علـي  انگـار  ".بـرويم  بيـا ": گفـت  سـرش  پشت از وكيل زينت صداي

 دفعه اين بله،. شد مي داده او به ديگري شانس است، بودن انسان از نامش كه گناهاني و شرارت

 ".من ي خانه برويم بيا": گفت زيني. بود آورده شانس

 ".برويم": گفت و چرخيد او سوي به الدين صالح


