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 1بخش 

  

 ". شود می شروع رویا در مسئولیت"

  )درکرانه کافکاـ   موراکامی هاروکی(

 

 در حجابی که است شرم یکی :دارد وجود زندگی مشکالت و مسائل شناخت راه در بزرگ مانع دو"

 . میگردد اقدام مانع مخاطرات بینی پیش با که است ترس دیگري و، میکند ایجاد ذکاوت و هوش برابر

 ". داردمی بر میان از را مانع دو این کامل استادي با دیوانگی

 )دیوانگی درستایش ـ اراسموس (
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 مادرش، دریافت اورا نبوغ که کسی یناول . شد مشخص جنینی دوره همان  از میم آقاي نبوغ 

 که شوهرش سمت به زده هیجان زن. بام پشت بند پشه زیر . گرم و خفه هوا. بود تابستانی سرشبی . بود

، بود زده بیرون رکابیش زیر از که اورا پرموي شانه. چرخید، بود خزیده بند پشه گوشه به ممکن حد تا

 را او پرسان، حرفی هیچ بدون، حرفی وبدون برگشته پرخواب چشمان با ناراحت که مرد وبه. داد تکان

 :گفت زده هیجان البته و، کنان زمزمه. بود نگریسته

  ". است نابغه مون بچه کنم می فکر ؟آقا عباس دونی می"

 ، زن بود نگریسته همچنان بسته نیمه چشمان الي از اورا، حرفی هیچ بی ، خواب ومست گیج ، شوهر

 ریز هاي گل با سفید ململ پیرهن زیر از آن پایینی ثلث که، اش آمده بر شکم به آمیز نوازش دستی

 :بود کرده تکرار و کرده تعقیب را دستش رد نگاهش با. کشید، بود زده بیرون صورتی

 . "است نابغه ابولفضل حرضت به. است نابغه"

 :بود گفته کلمه یک حوصله کم شوهر بالخره ووقتی

 "هووم؟" 

 شوهرش منظور که دانست می مردش با کردن زندگی روز ودو ماه وشش سال پانزده از پس که که زن

 :که است معنی این به وکوتاه خشک حرفی سه واژه این از

 "است؟ نابغه مون بچه کنی می فکر چرا عزیزم "ـ 

  .. یا

 "فهمیدي؟ چطوري گلم"

 :بود گفته. این شبیه چیزي یا 

 نه، کشه می وآه خوره می چرخ خودش دور فقط ، فیلسوفا مثل ساکت، کنه نمی کاري هیچ اینکه برا" 

 ".. . نه وپازدنی دست نه، لقدي
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 : بود کرده قطع را وحرفش کشیده خمیازه وشوهر

 "!!!برقصه کرم بابا برات خواي  می . دیگه آد درنمی این از بهتر، آزمایشگاهی بچه خب"ـ 

 بندش وپشت بنوشد قلپی ش سر باالي ایاس باتن خاکشیر کاسه از تا شد می خیز نیم که حالی ودر

 :بود افزوده طعنه با ، کند روشن سیگاري

 "!!بیرون داده تونوشته اون صدمنی کتاب کردم فکر  که، نابغه گفتی همچین"ـ 

 . بود فرستاده بیرون، بند پشه توري الي از را ودودش زده سیگارش به محکم پکی 

 "آزمایشگاه؟ قسط رسه؟غیر یم من به چیش، نابغه گیرم تازه. ."

 که حالی ودر نکند زدنش عق به وادار سیگار بوي تا بود کشیده ورتر آن را وخودش ورچیده لب زن 

 پرستاره آسمان به چشم، کرد می نوازش شکمش خورده قاچ پوست ازروي را پسرش سر همچنان

 می چه کسی. آید فرود برآنها. کند کشف، گلش نابغه پسر ، پسرش بود قرار البد که هایی ستاره. دوخت

 ازاین کاري هر. ببرد اش ستاره دیدن به اورا حتی کندو نامگذاري او اسم به آنهارا از یکی  شاید داند؟

 شکمش جداره از را اش فلسفی وعمیق بگاه گاه هاي وآه قلبش ضربان تنها او که وآرام ساکت پسر

 گریه، ونیازها نذر حاال . گفتند می ها ؟همسایه است پسر دانست می کجا از پسر؟. آمد می بر ، شنید می

 . بود دیده پسر خواب خودش، کنار به پیر وآن امامزاده این معجر بر یش اشکها ، ها وزاري

 قرولند تحمل، وخانباجی خاله توصیه، خانگی ودرمان وجنبل جادو هزار از شدن ناامید از بعد که پسري

 امام  پابوس سفرمشهدو حتی و وشابدوالعظیم زینعلی عینعلی امامزادهونیاز نذر، وخواهرشوهر شوهر مادر

 . بودند نشانده شکمش در را اش تخمه، مهر رویان آزمایشگاه در، شوهر ازاداره وامی اخذ با بالخره، رضا
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 قواعد با د،خو اخالقی حقیقت با انسان آن در که ییتجربه زبان؛ زمینه در است ییتجربه جنون،"

 ". شودمی روبرو خود حقیقت و سرشت با مناسب

 ) جنون تاریخـ فوکو میشل(
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  اي کرده باز را کتاب این اول وصفحه کشیده دراز تخت روي که خانمی اي، خواننده اي وتو

. داري بار که است معلوم ات آمده بر شکم از !!تونیست کتاب این !!نه. کنی خواندن به شروع تا

 داشته نامی هم نیست وقرار . ندارد مادر جز نامی هنوز که، نابغه مادر . ما قصه قهرمان مادر مثل ستدر

 هنوز قصه . دانی نمی هم را او وقیافه شکل حتی محترم خواننده اي تو ؟اما مادر از بهتر نامی چه . باشد

 قیافه یا زیباست کوتاه؟ یا است ندبل باال به قصه قهرمان مادر این ، زن این توبدانی که نرسیده آنجا به

 به اورا که دهد می مجال تو به واین . شکم در تپنده جنینی با است زنی دانی می تنها دارد؟ معمولی اي

 هنوز هم آن . است مادر یک تنها او فعال . داري نظر در که آرمانی هرشکل یا . بسازي خود شکل

 از تو  وطبعا. خودت مثل درست. طبیعت اعجاز از متحیر ،باردار است زنی بگویم است بهتر. نیست قطعی

 !وگیجی خوشحال ، محض تصادف این از

 را غذایش وظرف کیف ، وعاشقت  وپاچلفتی دست شوهر، شوهرت که، سرصبح . بود پیش روز سه

 : بود وگفته برداشته

 ". بگیرم ، اداره از برگشتن سرراه، بگو خواي می چیزي، عسلم"

 : دادبزنی وجودت باتمام. بزنی داد، خواستی وتومی

 برلیان با ، انگشتر یه حداقل یا!!که نداره پرسیدن !! خوام می چی معلومه جون احمق!! کارتیه ست"ـ 

 . "سنگین ولی باشه هرچی طال تیکه یه خالصه . ورینگی پیچ النگو . درشت

 :برگرداندي را حرفت. تیگرف را خودت جلوي زور به ولی . دانم می. هم شما است تان نخست بچه 

 "خوندن برا خوبیه وقت بیکارم که حاال. بگیر برام بچه تربیت و روانشناسی کتاب تا چند"ـ 

 :بودي کرده اضافه وبعد

 گوش موسیقی  خوبه خیلی بچه برا گه می خانوم شکوه. باشه الیت. بگیر هم  موسیقی دي سی چندتا"ـ 

 "کنه می گریه کم اومد که در. بده

 تب  فرط از که موهایی . بود کرده نزدیک ، ات کنارشقیقه برموهاي را ولبهایش شده خم شوهرت

 :بود وگفته کشیده عقب را خودش، کشیده هم به دماغ با سریع. بودند چسبیده گاهت گیج به شبانه وعرق

  "گلم باشه. عزیزم حتما"ـ 
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 :بود کرده شماتت را خود. دبو درهم، تنت کننده مشمئز عرق ازبوي که همچنان، آسانسور وتوي 

 "باشه شده متوجه مبادا !احمق. البد دیگه است مادري بوي"ـ 

 هنوز آخر، زده بناگوش ونرمه گلو زیر به شانل، کرده آرایش، بوده دیده حالت بهترین در تورا اوهمیشه

 . یدا کرده ازدواج که است نشده هم سال یک

 خوشگل شوهر. است زیاد دست، نکرده کونه پیازت، شدهن کوبیده هنوز، داري درشکم که همین، میخت 

 .. و شد با هم دار مایه بچه که وقتی مخصوصا . برود پایین گلویش از خوش آب آدم گذارد نمی داشتن

  ". هستن؟ هایی قرتی چه خواهر دونی نمی، خانومش همکارهاي این. . ."ـ 

 شایدبراي، بود مانده دماغش در ، تنت  تند بوي هنوز که درحالی، روز آن  !!محترم خانم ، وشوهرت

 . بود شده مست، بود پیچیده دردماغش که ومطبوعی تلخ عطر از. بود کرده بلند را نگاهش ، بار اولین

 کوتاه درمانتو که منشی خانم. بود کرده تعقیب را منشی خانم باسن وآهنگین مطبوع تاب بانگاهش

 که درحالی ، زده هیجان واندکی مشتاق. بود شد دور یحرف وبی گذاشته جلویش را کازیه  ، وچسب

 . بود کرده تعقیب کارش میز پشت تا اورا خرامیدن ، داد می قورت را دهانش آب

 خودش. بود کرده خم میزش جلوي پرونده بر را سرش، واهی خیاالت از وشرمگین بالفاصله تقریبا اما 

 مادرش دست زیر او. بگذارد وعیاشش هوسباز پدر پاي جاي پا خواست اونمی. بود کرده لعنت را

 . کند خوشبخت تورا خواهد می و خواست می . هست و بوده ودلبندش سرسبد گل. بود شده بزرگ

 پدرش. نگفته را حقیقت کمی، نه که دروغ. باشد گفته تو به ازدواج از پیش هم دروغ کمی گیرم حاال

 ، نامندش می خالی عزت، ودوستان هم پیاله عزت حاج وهمکاران عزیز اورا مادر که، اهللا عزت حاج

 ، داده تاب جوگندمی باسبیل. است محسوس باشکوه و همچنان حضورش . ونیست هست تقریبا

 به، کرده برتن راحتی لباس وقتی حتی ، وهمواره همیشه که کرواتی با. قرمزش باشکوه باروبدوشامبر

، و گیرد می آغوش در بوسیدن براي ترا که وقتی ،قیمتش گران پیپ توتون مطبوع عطر با. دارد گردن

 ترادر معمول حد از بیشتر کمی، کمی که کنی می حس ، ساید می ات برگونه گونه که همچنان

 شیئی . کند نمی ایفا خانواده اقتصادي حیات در چندان نقشی او الواقع فی اما ، دهد می فشار آغوشش

 واقع در . وکتابخانه ها کتاب خود حتی یا، چوبی بخانهکتا کنار چینی بزرگ گلدان چون، است دکوري

، بگذاري ومرفه وخوشبخت شاد ظاهر به خانواده این به پاي تو حتی آنکه از پیش ، پیش سال چندین

 . داده باد به پوکر دوستانه جلسات پاي را خانواده ونیست هست
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 وکوتاه مایه کم ازبرد اشین مستی نوعی، سرخوشی حالت در شبی که مامان وزرنگی همت اگرنبود

عمارت قدیمی  همین شاید، بزند سند خودش نام به ، را ولنجک خانه بود گرفته قول زور به ، قمار مدت

 اشیاي وفور از نهادي می پاي آن به بار اولین براي وقتی که اي خانه . بود داده کف از هم را

 افتاديمی  حیرت به دکوریش

 دوست را مادرش چون. کند دنیا زن ترین خوشبخت تورا خواهد اومی نک باور، خواننده خانم ولی . 

 پاره کار یک که همین هم دلیلش. کرده گریه، پدر هاي وبدمستی ها الواتی در مادرش پاي وپابه دارد

 از هم را ماشین بنزین پول وحتی . دانی تونمی که برداشته . ط شرکت حسابرسی عنوان به دیگر وقت

. بود یادش بله. بود مانده یادش تو صبح سفارش وصف این با . آورد می در کارش رمسی در مسافرکشی

 دوان. کشید کنار، دید ه را سر کتابفروشی بروي رو جاپارکی تا بودکه این، دستش کنار زدن ضربدر بی

. برداشت کودك روانشناسی مخصوص قفسه از کودك تربیت مورد در کتاب وچند شد وارد دوان

 کودك چگونه"بدانیم باید نوزاد نفخ باره در آنچه" "تمت تاي تا اهللا بسم ب از کودك پرورش"

 هاشان وبعضی، دهد می نوي بوي دراورت کنار که ها کتاب این ؟همه بینی می"کنیم؟ تربیت خودرا

، را کتاب واین نبوده حواسش که گیرم حاال. گرفته اینهارا همه بله ، نشده باز هم دورش سلوفان هنوز

، داشته عجله خب ، برداشته ها رمان ازقفسه اشتباها، هم را اي رسیده سومش صفحه به که کتاب نهمی

 نیست؟او نابغه کودك داشتن آرزوي در پدري کدام تازه.. . و وپلیس جریمه ترس، کرده ممنوع پارك

 بلکه . اونیست کردن نابغه ههاي ورا نوزاد ذهنپرورش درمورد کتابی ، کتاب این که دانسته می چه

 می عجله آن با ازکجا. وگمنام ناشناس اي نویسنده از دیگر قصه کتاب صدها مثل. است اي قصه کتاب

 بفهمد؟ را این بایست

  نبوغ وپرورش کشف  نحوه درمورد نه ، کتاب این که اي دریافته . اي فهمیده توکه اماحاال ، خب 

 بعد گرفتن آروغ شیوه درباره. کند می صحبت صحیح کردن پوشک روش باره در حتی نه . است نوزاد

 ذهن پرورش در ، باربی وعروسک لوگو بازي اسباب نقش طرح دنبال به . گوید رانمی جزییات شیر

. نیست تو کتاب، کتاب این گفتم اول همان!!دیگر بینداز هستی؟دورش چی معطل ، خب. نیست کودك

 . پاتختیت کنار دیگر هاي کتاب سراغ برو

 قدیمی هاي نویسنده  اصل برابر نسخه هم مدرن نویسنده! نه است؟ نویسنده شگرد نای میکنی فکر

. دارد کهن گوي قصه جادوگران وحتی سروانتس ، مدرن رمان نویسنده نخستین همچون عالیقی . است

 زمینی وسوسه هیچ اگر حتی . ناپذیرند سیري. بینند می را ترهوب بیشتر شنونده و خواننده خواب شان همه
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 چشم . دارند تمنا یک بازهم ولی . باشند آن به اعتناي وبی دنیا سالک، باشند وارسته، باشند نداشته يا

 . وبازتر بیشتر وگوش

 داده هم را آن پول. خریده را کتاب این تو شوهر . شده کاریست؟ کرد شود می چه ، حال هر به

 کم کارش اضافه تا بکشد را ئیسر منت کلی باید تومانش هر براي کنی می فکر تو آنچه وبرخالف

 دوستانی. اند سپرده او به را شرکتشان دفاتر حسابرسی کار که  . ط شرکت در پدرش دوستان یا. نشود

 تنظیم ، حسابرسی کار براي اورا، اند خورده شان خانه در که اي بره گوشت با پلوهاي باقال خاطر به که

 استخدام ، خاکستریست کمی چون، بدهد آشنا به هم دبای آدم که کارهایی خالصه ، صوري فروش دفتر

 چرمی درمبل، است کرده رجوع آنها به وقت پاره کار براي پدر خط ودست باسفارش وقتی . اند کرده

 درحالی. اند کرده پچ پچ آهستگی به خودشان بین. اند چرخانده دست به دست را ونامه رفته فرو شان

 سرش  پشت . کشد می انتظار، وامیدوار احترام به درهم دستها انگشت، در دم ایستاده، تو شوهر، او که

 : اند گفته

، نشسته کج تاسش است صباحی چند حاال گیرم، خودمون سابق همپالگی، تعز حاج پسر از بهتر چه"ـ 

 کباب دنده، بره گوشت با باقالپلو مزه، خب ولی . بود کرده کورش حرص، تقصیرخودشه آنهم، آورده بز

 ". است دندانمان بیخ هنوز، شد می بلند ازش انگیز بخاراشتها میشد آورده تاسرمیز که هایی

 اندکی، تنگ مشکی دردامن که ، کدبانوي منزل وخوشتراش سفید ران مهمتر همه واز، بعدشام ودسر  

 مخ جلویشان دیگ ته تعارف براي که وقتی هایش سینه انگیز هوس سفیدي.. و  . ران بیخ تا رفته باال

 . . . شد می

 :بود کرده واضافه کشیده پشتش کم موهاي به دست، امیدوار اما آمیز تمسخر کمی دیگر ودوست

 دوره آن از  بیشتر دوسال یکی هنوز. انداختن قالب وقت. است خوبی وقت سابق؟االن چرا راستی"ـ 

. زد چکشی شودب شاید. است خوب برورویش، خواهري چشم به، هم ، زنش، نگذشته، وشام قمار هاي

 هم قابلی حسابدار نظر به. نداره ضرري هرحال به. بدیم پسره به را کار میگم من ؟ دیدي چه خدارا

 ". هست هم مودب تازه . میاد

 می سابقشان بزم هم پسر، ریزانت وعرق معذب شوهر دست رابه دفاتر بامنت که است طوري واین

 پسر، تو وشوهر است نزدیک مالی سال پایان . ندبجنبا ودست باشد مواظب که سفارش یک دهندوهزار
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 می وتشکر رود می عقب عقب. چسباند می پهلویش به را دفاتر. دهد می قول مگولیت گوگول خجول

 . کند

 صندوقدار سر باالي همان . گیرند نمی که هم پس، داده را کتاب این پول وضعی چنین با تو شوهر خب

 خواندن کتاب ناي خستگی اززور که هم خودش". شود نمی تهگرف پس فرهنگی کاالي. ." زده درشت

 بی را خودت مثال که، بیجا هوس یک با. خواننده؟ خانم اي داده قرار وضعیتی چه در مرا بینی می. ندارد

 باشی؟ وروشنفکر شعور مثالبا، دهی جلوه طال به تفاوت

 هم خودم وجدان راحتی خاطر به مجبورم پس. باشم که هستم نویسنده. دارم که وجدان من باشد هرچه

، کرده پرداخت اشتباهی کتاب این خرید براي شوهرت که پولی اندازه به، روانشناسی درس یک شده که

 به. نامید می زنانه سیاست، خودمانی هاي جمع در که همان، بازرنگیت که. محترم خانم تواي به. توبدهم به

 ودورش راببند وبعدکتاب .. و بخوان را پند این بله !!اي کرده نوزاد کتاب مطالعه هوس، کارتیه جاي

 :است این هم پند. بیانداز

 شده ضدعفونی، شده اصالح ، عالی هاي ژن با، خوب هم چقدر هر. ماند می بذر مثل، دانه مثل هم نابغه"

 حصولوم بنشیند بار به تا دارد مناسب ومکان زمان به نیاز باشد، محصول کیفی تضمین نامه گواهی وبا

 ". بدهد خوبی

 آن اخالقی نکته دنبال به نخست کتابی هر در که، عزیزي هاي خواننده بقیه وشما!! خواننده خانم بله

 تلگرام به. ندهید هدر را وقتتان. ببندید را کتاب . شد تمام بود همین. است همین کتاب این پند. هستید

 این بقیه . باشید ها الیک تعداد نگران. کنید روز به را اینستاگرامتان پست . دبزنی سر وفیسبوکتان ووایبر

 که است هایی وکلک دوز صرفا. میکنم هم سوم بار براي. کردم تاکید دوبار ، صرفا و صرفا کتاب

 راحفظ آن ، آورد وجوده ب شد؟را خواهد چه بعدش واینکه، تعلیق حس شما در تا کرده سوار نویسنده

  . بکشاند خود دنبال به شمارا نپایا صفحه تا، کتاب آخر  وتا کند

  

   



  نشر آواي بوف                             نگون بخت ينابغه م،یم

   T.me/AVAYEBUF      16 

 

  

  

  

 

  3بخش  

  

  

  

  

  

  

  

 ". سوییسی بانک یک در پول پر حسابی مثال . داد می نشان من به شفاف اي نشانه خدا کاش"

  )دیوانگی از دفاعـ آلن وودي (
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شصت  سال، ها شهر جنگ اوج. گرفت صورت ممکن زمان بدترین در دنیا این به آمدنش

 :که بگوید نداشت جرات پدرش، وشش

  "است مانده روزي پنج وچهار سی خودت حساب با که بود؟هنوز گرفتنت درد وقت چه این "

 ومجروح کشیدند می آژیر ها آمبوالنس بود غلغله داد؟بیمارستان می گوش کی تازه. نبود زدن غر جاي

 چند ساختمان در، نزدیکی همان در که را مردمی مبهوت . اوردند می آلود وخاك وپاشکسته دست

 همسایه زن کمک با آژانس از زحمت به . کردند می پیاده اورژانس در دم، بود خورده بمب اي طبقه

 بازوي وزیر زد دور را ماشین عجله با کرایه دادن از بعد پدر. بود شده پاره گویا آبش کیسه . شد پیاده

 به که بود زایمانی دکتر که دبو خدایی رانمیشناخت صاحابش خر که هیاهو آن در. گرفت را دیگرش

 تا کشید می داد. زد می حرف دیواري تلفن با وداشت بود آمده اورژانس بخش به بیمارستان از اي بهانه

 به خوشحال برد می زایمان بخش به آنهارا که دست به پرستارپرونده . برسد خط طرف آن به صدایش

 :گفت زن

 دارن کاري برا گفتن پیش ساعت نیم. بیمارستانند وزایمان زنان دکتر تنها .. دکتر دارین شانسی عجب "

 "بیمارستان بیرون رن می

 شانس خوش ابتدا همان از نابغه کودك . زد می حرف گوشی در همچنان که دکتر سمت دوید ومرد

 . بود

 علیرغم، قرمزش موهاي و بود بزرگتر بسیار اش جثه به نسبت سرش. کشید نش بیرو زحمت به  دکتر

 سایه فضایی در بود که آنجا. نداشت جدید ناشناخته جهان به آمدن به تمایلی. انبوه بودنش سزودر

 در شناور و مادي جهان این آفرینش وکار ساز در. بود هستی فلسفه در تعمق براي مکان بهترین ، روشن

 !متافیزیکی بخار

 در همواره. نکشید دست آن از، گذرا لحظاتی جز، حیاتش دوره سرتاسر در نیز ها بعد که عادتی

 هدفش وبی مات نگاه. بزند چمباتمه تا. ساکت و تاریک نیمه هاي گوشه . بود دنج هاي مکان جستجوي

 پایینی لبه ، انگشت سبابه دست چپش ناخن پشت با ، گاه به گاه. کند وفکر بفرستد ، نامعلوم اي نقطه به را

 . بتاراند خود از را موهوم جانوري، نامریی اي پشه ، آمدن پایین حین در ودستش بخاراند را پلکش
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 باز، بود شده پیچیده نوزاد گلوي دور دار طناب چون که را وخونی ضخیم ناف بند، حواس بی دکتر

 به خیره نگاهی با وتنها مانده ساکت نوزاد گذشته ثانیه چند در که کند توجه آنکه بی. قیچیش زد  . کرد

 چرده سیاه پرستار آغوش به برگشتی چکی الشه چون، را نخونیوتپنده  گرم جسم آن. نگرد اومی

 . انداخت کنارش

 را اش نشانه زمخت انگشت . راببیند تیزش نگاه آنکه بی، بود شده سکوتش متوجه که بود پرستار واین

 ها روز آدامس چون، وعفن اي فهوه و چسبناك اي تکه کامش انتهاي زوا کرد فرو نوزاد حلق به

 . زد ضربه نوزاد قرمز هاي کپل به دیگرش دست پشت وبا کشید بیرون ار شده حویده

 معادله سومین حل مشغول پیش ساعت چند از که را افکارش . جاخورد پرستار خشن ضربه از  نابغه

 صورت سمت به را اش معده رنگ خاکستري و گرم قی وباقیمانده کرد رها، بود بر میان روشی با فوریه

 روپوش دامن بر غلیظ وقی کرد کج را سرش لحظه آخرین در کشته کار پرستار  .رفت نشانه پرستار

 :غرید زیرلب دکتر. شد پاشیده بود هایش دستکش آوردن در حال در باعجله که، دکتر سفید

 "!خطا به مادر قحبه زن"ـ 

، میلگردهاي مابقی، نرسد پولی تا گفت ومی شده سمج صبح از که معمار با یا است نوزاد با نشد ومعلوم 

 . شود نمی تخلیه ساختمان

 بسته لخته، تودلی بره مثل که آلود خون هاي جفت سینی روي اتاق همان ودر کند بانفرت را روپوشش

 خوردن ضربه ترس از که مصلحتی هاي جیغ البالي در، نابغه. شد خارج اتاق از و انداخت، بودند

 ودکتر زد رضایت روي از لبخندي، کشید می رپرستا اطمینان جلب منظور وبه کپلش بر ناخوشایند

 نابغه. کرد بدرقه نگاه با، رفت می رختکن چرخان در سمت به باشتاب که را کنان غرولند و عصبانی

  . بود گرفته ، او براي هنگام ونابه نابجا دنیاي این، دون جهان این ساکنان از را انتقامش نخستین
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 آید پیش چه تا شکستم را تن کشتی همت به

 آید پیش چه تا نشستم پایان بی دریاي درین

 من سپند کار از نگشود گره زبیتابی

 آید پیش چه تا نشستم آتش دل در مربع

 آید نمی من از ساختن هوشیاري تنگ به

 آید پیش چه تا مستم نیم گاهی دیوانه، گهی

 صائب زدن پا و دست به چون کاري پیش از نرفت

 آید پیش چه تا بستم پشت بر را عیس دست دو

  ) 3185  غزلـ   تبریزي صائب(
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 هاي نیمه در گیج بغایت زمانی . شود متولد زمان واین مکان این اودر نبود قرار راستش

 شده آغاز زمان هاي طاغوت سلطه با مبارزه و پلشتی هرچه از دنیا پاکسازي باهدف که معنوي  انقالبی

 دیده جامعه ترین ومادي . شود بدل تاریخ انقالب  ترین وخونین واپسین به که فتر می تدریج به وحاال

 وجفت تاق هاي وحوري برین بهشت تا آدمیزاد خون از را هرچیزي، پول با تقریبا که را آنزمان تا شده

 . کند ریزي پایه، خرید شد می آن

 اسلحه جز به، را متمدن جامعه ريبش دستاوردهاي تمام تقریبا که سومی جهان کشوري در گیج ومکانی 

 تحقیر دیده به، بود سرانش ریز خون بواسیرهاي بخش التیام که پزشکی داروهاي و ها دستگاه البته و

 ستشیکمون انورقیب همتا از پرواتر وبی تر سرسخت. داشت جهان بر مدیریت ادعاي . نگریست می وتنفر

 از اي زمینه بر، را وقاحت و حماقت نگرهايوس تاخت می پیش به، میکرد طی را زوال دوران که

 . کرد می فتح توامان ، پرشورش پیروان پذیر نا پایان صداقت

 فرستاده مزرعه به، آزمایشگاه سفید سردو والبراتوارهاي دانشگاه میزهاي پشت از را واستادان دانشمندان 

 هرکدام، فرزندانشان که ، ستائیانیرو. کنند کمک گمان وبد زده ریشخند روستائیان به درو کار در تا بود

 تکیه وخود ، بودند شده انقالب هاي کمیته وجذب شهرها راهی دست به کالشی و آلمانی اورکتی با

 ارباب بردگی سال هزاران زیر در شده سرکوب نفس عزت رفته رفته، روستا میدان کاهگلی بردیوار زده

 هر کثیفی در را رستگاري، ، برلب پوزخندي با، امیدوار اام ومحتاط ناباورانه وهنوز نهادند می کنار را ها

 . دیدند می، رفتار و زبان وپلشتی انبوه ریش و جامه بیشتر چه

 از که، ریز وعرق خسته هاي لک لک که شد سبب ناخواسته اتفاقی تنها، وغریبی گیج زمانه چنین در

 با باتبانی ، راه نیمه در، بردند می بغر سمت به و گرفته دندان به اورا کنان پرواز شرق هاي دوردست

 زهدان از را دیگر کودکی و کرده رها شهدا بیمارستان اورژانس در اورا ، آلود خواب محاسب فرشتگان

 ، محض تصادفی جز ، نبود چیزي ناخواسته اتفاق آن . دهند مسیر ادامه، تر بار سبک و کشیده بیرون مادر

 نتیجه ودر شده ها استخوان شدن ستبر باعث که، وشیش صتوش وسیصد هزار ژنوم در ژنتیکی جهشی

 . بود انداخته شماره به را ونفسشان کرده خم سنگین بار زیر را قاصد بخت نگون هاي لک لک گردن

 ها لک لک شد وسبب . داد تغییر تاحدودي ، اورا پیرامونی وجهان را میم نابغه سرنوشت که عاملی

 قصر سمت به را وپروازشان کنند عوض وسبکتر تر نحیف نوزادي با، را  هفدهم هافمن. میم بارون ، اورا
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 کودك بااین، باویرآلمان ایالت زمردین بهشت دل در سرسبز اي تپه بر لمیده، پدر هافمن بارون

 . دهند ادامه تصادفی خوشبخت

 وظیفه در وقصور تبانی این متوجه بعدها، کبریایی عیب بی ذات که بگویم نرفته یادم تا باید جا همین(

 سرشت اما. رساند خور در مجازاتی به را رسان نوزاد هاي لک لک وهم محاسب فرشتگان وهم شده

 مناسب تصمیمی اتخاذ با نیز، انسانی جامعه از را اشتباه عواقب که هست و بود آن از مانع  خداییش

 مانع تغییرات آن نتایج از گاهیآ ونا، درپی پی تغییرات قانون به او اشراف ، شاید . سازد پاك، ودرخور

 رونده درهم هاي موج وگسترش ایجاد باعث برکه در سنگی انداختن چون که تغییراتی . شد کار این

 ، کبریایی  عرش درحد، پیشرفته ریاضیاتی به باوقوف حتی و میگشت ، پیچان منحنی هاي وهذلولی

 ). گردانید می وناممکن دشوار را محتمل نتایج تمام بینی وپیش محاسبه

 ومعین مشخص مثبته واسناد نامه شجره با پشتش نسل شانزده تا که ، هافمن. میم بارون که بود گونه واین

 آغوش در بالیدن جاي به. گشت بدل تنها  میم آقاي به شود بزرگ اصیل خاندانی در بایست ومی بود

 ازکشتزارهاي ناشی ثروت بر هتکی با که فاضل پدري جاي به. شد بزرگ فقر در ثروتمند اي خانواده

 در روییده هاي وکارخانه وحشی فندق حاصل وکم انبوه هاي جنگل جاي به شده ساخته   بیکران

 مامن هایش  ظهر از بعد محفل که، دوست هنر مادري و داشت علمی مشغولیاتی دل، ها زمین آن حاشیه

 و زحمت به ، آورخانواده نان که تاداف اي خانواده دامن به، بود آلمان جامعه هنرمندان مشهورترین

 وبا بعدها هرچندکه. بود رسیده امالك ثبت اداره آبدارچی سمت به، رشوه تومان هزار پنج باپرداخت

 پرطمطراق عنوان به  کاریش عمر اواخر در ، سیکل واخذ شبانه هاي کالس بار مشقت گذراندن

 . بود آمده نائل  بایگانی پایه کارمنددون

، بود گذارده رختشویی تشت سر  را چیزش همه، پرور وخیال مالیخولیایی ذهنی جز که، سواد مادربی از

  . بهتراست، نگویم چیزي
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 ". اندازند می نظر تو درون به هم اعماق آنگاه، کنی نگاه اعماق به دراز زمانی اگر"

  )نیچه( 
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 و وهشلهف نظم بی بیمارستان آور توحش گیجی از رهایی از پس، آنها که است طبیعی

 نوزاد به افزونتر  وسواسی و بیشتر دقتی با، رسیدند که خانه به، آن کم چندان نه هاي هزینه پرداخت

 بود عاشق مادر. کردند بررسیش دقت به پا تا سر واز کردند باز را قنداقش. نگریستند شان پیچ قنداق

 دید می شده او به بام پشت در که الهامی بر محکمی هاي نشانه را بچه قرمز وموهاي درشت وجثه

 . موعودند نبوغ همان عالیم از نیز اینها البد که بود رسانده تر قطعی نتیجه این به واورا

 آن، اش عقابی دماغ با نوزاد وایکینگی جثه درشتی. نگریست می نوزاد به ، وشکاك تر مادي اما پدر

 خانواده در آورد می یاد به که جایی تا. اش هویجی نارنجی تاموهاي انگیخت نمی بر را قدرتعحبش

 ، که نگریست می زنش به چشمی وزیر مشکوکانه . نداشت سابقه مویی رنگ چنین، شان منفردوپراکنده

 نوزاد وحریص مشتاق دهان در را ودرشتش بلوري وسینه شده خم نوزاد برروي ، گیج عاشقی چون

 چون، ذهنش از را مزاحم افکار کرد سعی!لعنت حرامزاده برشیطان. . .این باور. بود سخت . بود چپانده

 رنگ گذشت که ماه چند شاید داد می دلداري خود به. شد نمی ، اما کند دور سمج هاي مگس

 . برگردد ، موهایش

 وکونه نگریست می بچه وعقابی خمیده دماغ وبه کشید می دست خودش اي کوفته دماغ به طانه محتا

  . خایید می  هایش دندان زیر را شبهمن سیگار

، نوزادان دیگر چون اونیز . برد پی درخشانش نبوغ به، نوزاد میم  رفتار یا ظاهر از که نبود طور این اوایل

 مکیدن جز اي اندیشه همتایانش همچون نیز بیداري ودر گذرانید می خواب به را کوتاهش عمر بیشتر

 هایی کهنه، نداشت قنداقش هاي کهنه وقفه بی کردن کثیفو مادر کرده ورگ پرشیر پستان حریصانه

 لباسشویی ماشین چون آنهارا، غذا دیگ به وسرزدن اش نابغه نوزاد شکم کردن سیر البالي در، مادر که

 پاییزي رمق بی آفتاب در تا ، گستراند می ، طناب بند وبر میزد چنگ، آب تشت در، ناپذیر خستگی

 . شوند خشک

 قاصدکی چون پیوسته هایش خواب در. کرد نمی پیدا بیرونی نمود، گذشت می میم ايآق ذهن در آنچه

 آن به بیداریش وقت بیشتر که خوردنش شیر حین ودر پرید می شاخه آن به شاخه این از، گردان سر

 که بود پوشکش کهنه کردن کثیف ویا زدن آروغ حین در تنها. داد می ادامه را کار آن نیز گذشت می

 بی زواید و وحشو بشري علوم مازاد . داد می نشان را گذشت می ذهنش در آنچه از اي ارقهب نوزاد
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 ها شرح. داد می بیرون، نشده هضم و ثقیل اضافاتی ، وچرب بدبو مدفوعی شکل به ، هارا آن انتهاي

 . نداشت ، جوان پژوهان دانش وارعاب علوم هاي شاخه کردن بغرنج جز تاثیري که هایی وتفسیر

 وچون درخشان هاي ورنگ آور سرگیجه بوي آن البالي در توانست می. بود که، نبود سواد اگربی درما

 حال ودرعین غامض ترین از هایی تکه، دلبندش فرزند بالانقطاع هاي شاش وسرخ زرد مذاب طالي

 گذاشته آنها بر را عمرشان، وفیلسوفان دانشمندان که متونی . ببیند را بشري دانش هاي بخش، هجوترین

 و ساده حقایق، هضم ودیر دشوار هاي واژه از اي ملغمه در، شبانگاهی هاي خوردن چراغ دود وبا

 فضوالت این همه کودك. بودند کرده وثقیل باور ودیر پیچانده، را گذشتگان از رسیده ارث به درخشان

 مغز خاکستري يها سلول البالي در را مختلف علوم وعصاره وجوهر راند می خویش ازتن را مازاد

 . کرد می ذخیره، اش یابنده رشد

فالش ها   شناخت به قادر ، فرزندش هاي آروغ البالي در، داشت موسیقایی گوش اندکی اگر مادر ، شاید

 موسیقیدانان آثار از هایی موومان هماهنگ وبی تاریک هاي قطعه. می شد درخشان هاي سمفونی زوائدو

 اجداد از برده ارث به درخشان هاي کروموزوم بر وباتکیه ، خویش ذاتی نبوغ با کودك . جهان مشهور

، ناکوك ترومپتی نفیره چون و کرده جدا ، اثر همان درخشان هاي بخش از آنهارا، آلمانیش موسیقیدان

 . فرستاد می هوا به هایش آروغ البالي در

نابغه آن روز را دقیقا  . یافت رورشپ او در ماهگی نه از مرتبط نا ظاهر به موضوعات وتجرید انتزاع توانایی

 . گذاشت تنها شپدر کنار در واورا زد کوچه به وسبزي نان خرید براي مادر روزیکه. به خاطر داشت

 به پا آن براي صرفا که، دید می مزاحم بدتر آن از و انگیز نفرت موجودي شکل به را بچه، آقا عباس

 بردل شکی بچه موي قرمزي آنکه ویژه به. کند تر تلخ براو را بار مشقت زندگی که، بود نهاده دنیا

  . رفت می فرو قلبش اعماق وبیشتردر بیشتر هرلحظه خاري چون که بود اوانداخته

 پایان بی هاي کهنه کردن وپهن چالندن تا بگیر ها ظرف شستن از، بهانه هزار به جمعه هاي شب در زن

 مرد آنکه امید به . انداخت می تاخیر به را  بستر رد حضورش، وخواباندنش خواندن الالیی وبالخره بچه

 مثل وساکت کشید می نارضایتی از آهی ، شد می بستر راهی که هم بعد. باشد برده خوابش خستگی از

 دادولکه می بچه شاش بوي تنش . شمرد می را سقف چوبی تیرهاي ، مرد سنگین جثه زیر ، جنازه تر

 . بود کرده خوشجا اش سینه درشکاف ترشیده شیر هاي
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 اي وسیله همراه وبه رفت باالیی همسایه سراغ به، شتاب به کرد ترك را خانه زنش اینکه محض به پدر

 ودر آورد بیرون غریب شیئی اداریش کیف از . برگشت ، بود ندیده خانه فضاي در حال به تا نوزاد که

 نوار ویدئوهاي عصر. رافشرد اش ودگمه گذاشت بود کرده خوش جا تلویزیون زیر که دستگاه دهان

 مشغول ، داشت نظر تحت دقت به را وحرکاتش کرده کج گردن که نوزاد به توجه بی  او و بود بزرگ

 . شد فیلم تماشاي

اورا مورد قضاوت غیر منصفانه قرار  بدهید حق ما قصه قهرمان پدرزحمتکش آقا عباس به، عزیز خواننده 

 این. .. این ، آمدن دنیا به زمان از که کرد می احساس او اما، کنار به معاش وتامین اداره فشار، ندهید

 پیش تا که را وقتش همه،  وهواسش هوش تمام. شده توجه بی او به زنش، قرمز کله انگیز نفرت موجود

 ونرمش توپر هاي وسینه گرم آغوش که او ي تمنا به. بود کرده دریغ ازاو، داشت تعلق او به تنها آن از

 هاي وموشک ها افکن بمب بگاه وگاه  کرکننده وغرش زندگی مشکالت از فرار براي ییملجا را

  . بود شده توجه بی، دید می ، ویرانگر

 در بایستی عادي فرد یک قاعدتا که را آنچه تمامی کردو می نگاه تلویزیون صفحه به دقت به نوزاد.. . 

 صفحه برروي ومرد زن حرکات. گرفت فرا هجلس همان در، گیرد یاد بلوغ دردناك گذار ساله چند طی

 به را راهش راه تنبان فیلم حساس لحظه در که پدر تن وتاب پیچ و پیچیدند می هم ماربه چون که

 هاي ناله معماي ، کودك ذهن در بالفاصله که، اش بریده هاي ناله صداي ، انتها ودر بود سرانده پایین

 نفخ ویا گرسنگی از ناشی کرد می فکر او ، آن از پیش تا هک هایی ناله. گشود را شب نیمه گاهی هراز

 وروشناي تاریک ودر پراند می خواب از اورا که اي شده خفه گلو در فریادهاي. است مادرش شکم

 . کرد می جلب، والدینش بستر سمت به را توجهش اتاق

، کرده النه، بشر مادي عتطبی در نیز دیگري جسمی نیازهاي، گرسنگی از جداي که فهمید بار اولین براي

 . آموخت او به را این شدن ارضا از پس پدر آمیز رضایت آه. آنهاست از قویتر حتی موارد برخی که

 بود زدن مک حال در ، آسودگی به، مادر پرشیر پستان زیر که حالی در ، روز آن فرداي پس یا فردا

، تصادفی اي گونه به، کرد مرورمی را رفشا تحت مجاري در سیاالت بر حاکم قوانین درذهنش زمان وهم

 می پستانش برحسته انحناي به مالیم شیبی با که آنجا شد جلب ، زن گلوي روي کبودي به توجهش

. یافت، بود شده خم براو که مادر درچشمان را وشرم شهوت همزمان حس، نهاد که برآن دست  . رسید

 شنیدن از پس، زده شرم و هراسناك که درپ چشمان شبیه اندکی. بود وتر آب پر ، درشتش چشمان
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 در. بود داده وتکانش شده خم او برروي اختیار بی و کرده خاموش را دستگاه ، حیاط در زن صداي

 . نگریست رامی پدر زده شتاب حرکات کنجکاوانه وتنها کرد نمی گریه او که حالی

شبانه  هاي زدن نفس نفس و کاتحر به را پوست روي تیره لکه آن بالفاصله، او وتجریدي پویا ذهن

 هم. نشست برلبش رضایت از لبحندي . داد ربط، زن تن برروي مرد بازشده دهان حریص  وگردش آنها

 . مادرش چشم در کرده النه اديوش شرم خاطر به وهم بود کرده که کشفی واسطه به

. با نتایج غیر منتظره روي داد اتفاقی مشابهبود شکردن قنداق درحال زده چمباتمه مادر که بعد روز چنداما

  . بردارد را قنداق بند تا برگشت عقب بهمادر

 وبراي ، قبل دفعه مثل . افتاد، مادرش چپ تهیگاه روي بار این منتهی مشابهی کبودي بر او نگاه بازهم

 بند هراسان مادر. کرد نوازش نیز را کبودي آن ، مرطوبش چشمان برق دوباره ودیدن خوشایندمادر

 زمان آن تا . بود کرده النه وبیزاري وحشت تنها چشمانش در . برگشت او سوي کردوبه پرت را اققند

 علیرغم ، زن روشن پوست هاي کبودي که کرد نوزاددرك میم. بود نکرده کشف درمادر را حس این

 ودر هخورد فرو هاي ناله صداي نیز گذشته شب که آمد یادش . دارند متفاوتی منشا ، ظاهریشان شباهت

 را شبی نیمه هاي ناله اش کودکانه ذهن در زیرا . بود مانده توجه بی آن وبه شنیده را زن شده خفه گلو

 روز آن صبح که بود آورده یاد به وباز . نبود توجهش مورد دیگر که بود داده ربط واحدي موضوع به

 بود ریخته هم به را تاقا گوشه آشفته رختخواب کمربندش درجستحوي ، غضبناك پدر بار اولین براي

  . بود کرده راترك خانه و کوبیده هم به را در صبحانه وبی
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 یادش کنه فراموش داره دوست که چیزي و کنه می فراموش بمونه یادش داره دوست آدم که چیزي"

 ". مونه می

 خودشون که خطرهایی بخوا مردها و بینن می کنه می تهدید شون عزیزان که خطراتی خواب ها زن"

 ". کنه می تهدید

  )آذر نوش حسین ترجمه ـ کارتی مک کورمکـ جاده(
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، محقر وسایل با ساده اتاق آن. خشکید می نبوغش چشمه شک بی، ماند می دراتاق اگر نوزاد

 وغم والدین دستی تنگ اما. کند جلب خود به را او ذهن که نداشت چیزي ماهگی شش از بعد تقریبا

 کوچه به وسپس مستاجري خانه وپرهیاهوي بزرگ حیاط ابتدابه ساالنش هم دیگر اورانیز چون ، ننا

 . کشاند

 صحبت مشغول، کار حین در. برد می حیاط به را حوصله بی نوزاد ناچار به وظرف کهنه شستن مادربراي

 درخت. بود نوزاد یمم هابراي ناشناخته از پر و وسیع جهانی خانه. شد می همسایگان با پایان بی هاي

 که همسایه هاي بچه وداد جیغ. بود پرسروصدا هاي گنجشک از پر همیشه که ، حیاط میان توت کهنسال

 پایان بی هاي صحبت و ، دویدند می هم دنبال به ، ووسیع سبزرنگ حوض تادور دور ناپذیر خستگی

 پایان بی هاي وراجی به، خوشانهوسر کشیده راحتی به نفسی ، شوهرانشان سنگین سایه غیاب در که زنها

  . زدند می دست

 . کند موبایل گوشی در وسر منزوي را آدمیان که. بود نشده اختراع هنوز ، بوك وفیس وایبر و تلگرام

 مدام  رادیو. ویکنواخت محدود هایی برنامه با لیکن. بود یافته راه وبیش کم ها خانه به تلویزیون و رادیو

 دور به افرادي . یون تقریبا همیشه یا اخبار داشت وتفسیر آن ویامیزگرد وسخنرانیوتلویززد می جنگ مارش

 شیوه مهمترین روایت، هم هنوز . شدند می پایان بی هاي صحبت ومشغول نشسته هم وروبروي دوربینها

 . بود بشري تجربیات انتقال

 ابزار، بود زده بیرون شبزرگ سر ازدوطرف اتوبوس آینه مثل که، وبرگشته بزرگ هاي گوش با نوزاد

 . کرد می استفاده خوبی به آنها واز، داشت بشري دانش پایان بی منبع این وثبت جذب براي خوبی

 چندین، همگی بیش و کم زنها . شد می ها همسایه بحث موضوع او خود گاهی ، ها غیبت درالبالي

 در صدایشان کشیدند می را مه گیس ، دویدند می حیاط دور که هایی بچه. داشتند قد ونیم قد بچه

  . چربید می نیز حیاط هاي گنجشک جیک جیک بر حتی، بازي اوج

 هایی درس . دادند می انجام بااو، کردنش سرگرم قصد به که، همسایه هاي بچه کودکانه هاي ازبازي

 ویژه ایتیعن، بود جمع نوزاد ترین خردسال که او به ها بچه . بود این شان مهمترین از یکی. آموخت مهم
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 ده تنها داشت حق هرکدام . چرخاندند می حوض دور وبه کشیدند می آغوش در نوبت به اورا . داشتند

 به رو این از . بود آنها از بهتر بسیار زمان درهمان او ریاضی. بدهد دیگري به وبعد دارد نگه اورا شماره

 پذیر نا خدشه قوانین حتی، واندت می چگونه ، باخونسردي همراه نفس به اعتماد کردکه کشف راحتی

، عددها کننده وگیج سریع باتکرار که دهد اجازه خانم مریم شیطان بچه ، ناهید وبه بشکند را ریاضی

 . کنند شک بزرگترش  هاي بازي هم آنکه بی، نگه دارد بیشتر دوبرابر اورا دوستانش را گول زده و

 

 ، نوزاد میم . بود داري بچه وفن فوت مورد در ربیاتشانتج انتقال تنها، ابتدا در، ها همسایه ي ها صحبت

 او براي حال به تا که بود حسی این. شد می خوشحال بسیار ، گرفته قرار توجه محور دید می که ازاین

 اظهار هرزنی. میشد شاد، گرفته قرار  بحث موضوع او شاش رنگ حتی دید می اینکه از . بود ناشناخته

 بنفش وحتی قرمز اي قهوه تا زرد به مایل سفیدي از که، مدفوعش رنگ زتنوعا همگی . کرد می ي نظر

 . کردند می متهم زیاد هوله هله خوردن به را زن و . بودند گیج، گرفت می بر در را

 آنهارا و برد می دهان به را چیزي هر، تقریبا اول روزهاي همان از که بود او خود این که درحالی

  . چشیدمی

 گچ از، بود اتاق در چه آن . کند ابداع اي ساده بندي تقسیم نظام بود توانسته زندگی اول چندروز در

 تقسیم دسته دو به میشد را، پدر شده وگلوله وچرك خورده وصله جوراب تا دیوارنمور کنار  ریخته

 . نه که وآنها بودند خوردنی که آنها. کرد

 مزه خوش که آنها. کرد بخش دو نیز را خوردنی اشیائ و داد گسترش را بندیش تقسیم سیستم، بعدها

 صورت مادر چشم از دور غالبا که، دهانی هاي فعالیت این طبیعتا، شدند می  نفخ باعث که وآنها بودند

 به را مادر ، دانستند نمی را این که زنها، اما. بود شده مدفوعش رنگ گسترده تنوع باعث، گرفت می

 گل یا بخورد شنبلیله تواند تامی که خواستند می وازاومصرانه ندکرد می متهم.. . و لواشک خوردن

 کفلمه ، دست کف یک اندازه به،  صبح هرروز ، خشک خشک را خاکشیر هاي دانه آنکه ویا. گاوزبان

 را سنتیش وپزشکی دارویی اطالعات اما کودك. نشست نمی زن ساده ذهن ودر بود متعدد تجوبزها. کند

 . بخشید می وغنا وسعت گفتگوها این در

 برروي را سرش مادر، لحظات این در. کرد می میل نیز قرمزش موهاي سمت به ها حرف ، اوقات بعضی

 بودند پروا بی ها زن. شد می سرخ وکوچکش ظریف هاي گوش بن وتا کرد می خم رختشوییش تشت

 . دیدند نمی شان پرده بی گفتگوهاي در عفاف رعایت براي دلیلی مردها غیاب ودر
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 مردا ازسوي ها شب که بود اي طرفه یک وناقص خشن سکس کننده تکمیل گفتگوها این حقیقت در

 به، اي تنه پایین هاي ولطیفه لیچارها با . شد می تحمیل آنها بر، زنان تمنیات به توجه وبی خودخواه ن

 اجبار سر واز قاعده وبی زمخت اغلب هماغوشی آن بخش تسلی که رسیدند می کالمی ارگاسم نوعی

 . بود شبانگاهی

 طعنه به یا صراحت وبه شدند می جویا را طفل واقعی پدر ونشان نام زن از ، ولودگی طنز به، ابتدا

 سد وبا نیافتند توفیقی راه این در وچون کنند کشف را آن تا داشتند آن بر سعی زنانه هاي وکلک

 منطقی حدسیاتی به ودست اشتندگذ کنار را بدجنسی ، شدند مواجه زن ومعصومیت وشرم وحیا حجب

 . دادند می نسبت بودند خورده شهرشو یا زن ، نطفه انعقاد شب که غذایی به را آن برخی. زدند تر

 وسایه مداوم حضور لطف به. کرد می اشاره عملیات درحین رختخوابشان بر افتاده مهتاب تاثیر به دیگري

 . بود یافته عمومی محاوره رهگست در وسیع کاربردي، نظامی اصطالحات ، جنگ گستر

 :گفت می یکی

 هاي پیچ رختخواب کنار ؟ میدونم یاچه درحمام ، شاید. جونم اي کرده سري بر خاك سرپا حکماـ "

 سمت به میشه سرازیر خون. گرده برمی شکلش هم بچه ، میشه پا کله نطفه وقتا جور این . اتاق گوشه

 ". میشه سرخ مو، سرش

 درگوشه سفید کاشی چند با دوشی تازگی به آنها. کرد سکوت و ایستاد باز ها رخت زدن چنگ مادراز

 ادامه زدن چنگ به تندتر، حرفی بی بعد . گفت می طور این حسادت از زن شاید. بودند ساخته آشپزخانه

 گذشته این از . خواهند می اورا خیر مجموع ودر نیستند جنس بد هایش همسایه که دانست می. داد

 یا رانداشت آنها ولیچارگوي تند زبان که ، او سوي از هم آن، اعتراضی هر. نداشت سکوت جز اي چاره

  . گشت می، طورموقت به ولو، زنانه ازجمع تردش باعث درنهایت یا شد می ها آن شدن تر وقیح سبب

 زن. نشست دلش وبه شبرد فرو فکر به، خودش سن هم وتقریبا جوان زن یک نظر باراظهار یک اما

 هماغوش مرد آن با خودرا خیال ودر است اندیشیده می موسرخ مردي به نطفه بستن وقت احتماال فتگ

 ذهن در لقاح  لحظه در که گیرد می را مردي شکل که، شوهر شکل نه پسر نوزاد که بود مصر. دیده

 با ستريب هم حین در مرد که باشد خیالی زنی شکل تواند می دختر نوزاد که همانطور. است نشسته زن

 :که آورد می دلیل حرفش براي . است اوبوده یاد به، زنش
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 اینه چیه؟غیر دلیلش خب. وزمختن سوخته بیشترسیاه ، ها قبلی برعکس . ببینین انقالبو بعد هاي بچه "ـ 

 " بازناشون؟ برسري خاك وقت توخواب؟حتی شبا ؟حتی عربا این با جنگن تو مردا که

 :کرد اضافه لغزگو پیرزنی

 هامون بچه حداقل. بشه شروع ، امریکاییا با جنگمون زودتر هرچه کاش ، تومیگی که طوره اگراین "ـ 

 " !واکبیري سوخته سیاه صدامی عرباي این مث نه میشن وموبور خوشگل

 با اما. وتار تیره یا بوده مهتابی ، شب آن دانست نمی. نداشت خاطر به را تخمه تشکیل دقیق تاریخ ، مادر

 اسبی سواربر مردي  ، نوزاد تولد از پیش هایش خواب در . رفت فرو فکر به همسایه زن هاي حرف

 بلوطی موهاي مرد. تاخت می انبوه جنگلی دل به سرسبز دشتیوسط  از تاخت به که دید می را سفید

 پشت در داشت که لحظه آخرین در وتنها داشت برمی موج باد در ، اسبش یال همراه که داشت بلندي

 تا نگریست می. کرد می نگاه را او خیره و . گرداند برمی را سرش ، شد می گم، جنگل هاي درخت

  . شد می غیب درختان ضخیم هاي تنه پس در واسبش خودش
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 ، داشتى را آرزویش که نباشد جشنى آن زندگى شاید"

 "برقص زیبا میتوانى تا شدى دعوت آن به که حاال اما

  )پلینچا چارلى(
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، درسبدي که وقتی. میشد مربوط اززندگیش دوره این به میم  خاطرات ترین خوش شک بی

  هاگنجشک پرهیاهوي جیک جیک یا ها همسایه گفتگوي به او  و بودنش خوابانده توت درخت زیر

 تن عرق بوي و کردند می گذر قدیمی بازارچه از، مادر پشت به بسته که هنگامی یا . سپرد می گوش

 . آمیخت می هم در مشامش در آن کنار گیاهی وداروهاي بازارچه زیر سیرابی و ها حمال

 پاییزي رمق کم آفتاب . گشت برمی درخت زیر خوابیدن به شک بی اش خاطره ترین رویایی اما

 در پاییزییچیده باد نرمه و نشست می او صورت بر، گرفته وخاك کرده عوض رنگ برگهاي ازالبالي

 گنجشک حال درهمان. داشت وامی صورتش روي بر بازي به را ناب زر هاي لکه آن ، ها برگ البالي

 در چنان آن تصویر این. دادند می سر عاشقانه نجواي یکدیگر گوش در ومست چاق ، کرده پف هاي

 کشیده دراز زیر در تنبالنه که وقتی، بازي عشق دفعات معدود ودر جوانی در که. بود قوي او ذهن

 حس. بود تکاپو حال در زنان نفس ونفس نشسته اش سینه برروي، همسایه وپرحرارت داغ دختر، رواخت

  طالیی نورهاي همان ، دختر وسیاه مواج گیسوان البالي در شده وگم کرده عرق ازصورت که کرد می

 رمزق برگهاي ازالبالي تود درخت زیر پیش سالها که، رقصد می اش چهره وبر افتد می صورتش برروي

 به اورا، موهوم گنجشکانی جیک جیک صداي با حس واین . نشست می صورتش بر پاییزي وگرگرفته

  . رساند می جنسی لذت اوج
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 پــرآشوب رهگذار این در عقل، چشم به"

 "است محلبی و ثباتبی جهان، کار و جهان

  )حافظ(
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 درخشان و کشیده ابري خط شکل به، حیاط باالي نآسما آبی پهنه از موشکی عبور ، گاهی

 زیر ي دعا وبه شد می قطع شانیها خنده . آمدند خودمی به ها زن . کرد می جلب خود به را نوزاد نظر

 صداي . کردند می دنبال را نامریی موشک مسیر، سر با. گشت می بدل عفلقی صدام به ونفرین لب

. بزنند حدس را موشک برخورد محل ، کردند می سعی زنها. شد یم بلند حسین بابا رادیوي از آژیرقرمز

 هاي کارخانه در که، شدند می شوهرانشان نگران هاشان بعضی، بود مخصوص وجاده غرب سمت به اگر

 و وفشم شمال ویالهاي به ها شهري شمال. بود تعطیل نیمه شهر . بودند کار به مشغول اطراف آن

 خانواده وبا کرده جور چادري ، رسید می دهنشان به دستشان وبیش کم که اآنه. بودند برده پناه  دماوند

 تکان جایش از کسی تقریبا اما ها آن محله در. بودند کرده کوچ شهر حاشیه هاي وبیابان ییالقات به

  موشک ازدست فکرکنند که، بود آن از تر وقدري قضا شان ذهن. بروند نداشتند را جایی. بود نخورده

 راست . کردند می تکرار را وشایعات اخبار کرات به ، خود ادعاي تایید در. هست گریزي راه هم وبمب

 اوضاع اینکه امید به و بودند زده چادر کردان در هفته یک که خانواده فالن . نبود مهم یادروغش

 گویا که ییهواپیما . بودند شده وجزغاله گرفته قرار هدف اتوبان در، گشتند برمی خانه به، شده آرامتر

 گفته. بود گرفته نشانه، را باالدست برکوهستان لمیده، سفید وویالیی رفته باالتر، بزند را لویزان بود قرار

 آبی سرامیکی هاي کاشی خرده البالي در استخر همان ودرون بودند استخر در وپسرها دخترها شد می

 . بود شده یافت هم  آغوش در مست و برهنه هایشان جنازه. بودند شده دفن

 فهمید می حاال. کرد کشف را مرگ قاهره قدرت، ها آدم وخوي خلق در ناگهانی تغییر این از میم آقاي

. نیز وجود داردآمیز اسرار نیرویی، بود کرده کشفشان این از پیش که ، سکس و گرسنگی قدرت  بر عالوه

 . مرگ نام به فراگیرتر و تر مهیب نیرویی

 خاطره واگویه مشغول لحظه آن تا که زنها . آمد می شگفت به  نیرو این برابر در انسان اززبونی نخست

 می ساکت پریده رنگ، بودند  گذشته جمعه شب در شان سکس از  ودروغ انگیزوراست هیجان اي

 تعمد به بسا ، شان آلوده وشورت زیر لباس زدن چنگ از. رفت می یادشان کالم ادامه . شدند
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 گاز وبا بردند می لب به را شان آلوده کف دست. ایستادند می باز، زنها ردیگ جلوي در وخودنمایی

 . کردند می توبه، آن کناره گرفتن

 وداد جیغ حتی. گرفت می را فضا سکوت لحظاتی براي. میشد چیره، جا چیزوهمه همه بر گ مر بوي

 . شد می قطع نیز ها گنجشک مستانه

 سرکوچه تا دنبالشان به مادرانشان ونهیب نفرین. میزدند چهکو به، بود نزدیک برخورد محل اگر، پسرها 

 درجنوب. بردند می پناه شان وکفی خیس هاي ودست مادر دامن به بیشتر اما دخترها . کشید می پر

 را آنجا به رفتن اجازه روزانه مشغالت سنگینی. بود شده هم اگر. بود نشده بینی پیش پناهگاهی ، شهر

 زندگی آن وبا بودند پذیرفته ، ناپذیر وگریز محتوم اجلی چون را آن اما . یدندترس می ازمرگ . نمیداد

 . کردند می

 اززندگیش اي هردوره . نکردند رها اورا هیچگاه که آمیزي اسرار مثلث اضالع، ومرگ سکس، گرسنگی

 در که هنگام آن ، مرگ دم تا حتی . بود زیسته آن اضالع از یکی حداقل وحشت غلبه سایه در

 نابغه. کش ونخبه آسا غول شهري هاي زباله دفع محل در. بود افتاده اززباله کوهی برشیب ، کهریزك

 سه وهندسه دوخته آبی آسمان به چشم . نیافت رهایی، هراسناك شوم مثلث این از هرگز بخت نگون

 لک کل. نگریست می، گذشتند می سرش فراز از تنبالنه که را ابرهایی آمده کش وتوپولوژي بعدي

 چشم به آنچه هم شاید . نگریست می واورا نشسته مغموم روبرویش، بود فاجعه این اصلی عامل که، نادم

 را آخرش هاي انتظارنفس چشم صبورانه که بود الشخوري ، رسید می نظر به ومغموم سفید لک اولک

  دنیوي دانش از تهانباش، وکوتاهش غریبانه عمر در که، نحیفش سینه دریدن درانتظارلحظه . کشید می

 . بود گشته ناهماهنگی

  . زد شیرجه شوم مثلث آن عمق ودر کشید عمیق نفسی. رابست چشمانش
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 ". ناهموار راه، و اند ناقص سرنشین و راننده است؛ نقصی بی خودرو عشق،"

  )کافکا فرانتس (

  

  

  

  

   



  نشر آواي بوف                             نگون بخت ينابغه م،یم

   T.me/AVAYEBUF      38 

 

  

  

  

 آن از بعد. دید نمی چیزي ولی. بود فرزندش وعودم نبوغ از هایی جلوه منتظر صبرانه بی مادر

 به. بگوید دیگران به را فکرش بود نکرده جرات، بام پشت در شوهرش آمیز وتمسخر سرد برخورد

 ".افته می اتفاق خودش ، بگذار"، گفت می خودش

 زودتر . هاست بچه دیگر از تر خنگ نوزادش که رسید می نظر به اوقات بعضی حتی. افتاد نمی واتفاقی

 شگفت برایش زندگی آنقدر. دید نمی دویدن در اي انگیزه . بود نگرفته یاد را رفتن راه همساالنش از

 و کند تدبر هستی آور شگفتی هاي پدیده به دیدرسش محدوده تا ها ساعت توانست می که، بود انگیز

 مانع که بود خجالتیش خوي واسطه به صرفا این. ورزید می امساك نیز گفتن سخن در. بیاورد کم وقت

 مینازل ، فرزندش نبوغ هاي آیه شاید اندیشید باخود نگران مادر. کرد می دیگرانش با کالمی ارتباط از

 یقین و قطع طور به که اندیشید می خود با گذشته آن از . بیند نمی آنهارا بیسوادي دلیل اوبه لیکن. شود

 . برد خواهد رنج وعامی بیسواد مادري داشتن از اش نابغه فرزند ، دور چندان نه اي آینده در

 حیاط که ظهرها از بعد، بود چندروزي وحاال. دهد یاد اوسواد به که، کرد خواهش ناهید از که بود این

 را ودفترچه گرفت می اش سینه زیر را فرزندش مادر. نشستند می درخت سایه زیر آنها بود تر خلوت

 دهد گوش وانشجنو معلم هاي درس به کامل توجه با ردک می وسعی گذاشت می دیگرش زانوي روي

 . دریابد ، کردند می گیج واورا رفتند می درهم مورچه چون که، را وپیچیده بغرنج حروف این واسرار

 به را سیاهش موهاي . بود گذشت بی نیز معلمی نقش ایفاي در، بود جدي بازي در که طور همان، ناهید

 وبرروي گرفت می خود وظریف کوچک هاي دست در جدیت اب را زن دست، زد می گوش پشت

 :کرد می اصرار ومرتب کشید می کاغذ

 "!!وکوله کج نه گرد. خاله. سینی مثل گرده نون مثل، الم ته باشه گرد باید، خاله نه اونجور نه"

 . بود شده خشک خانه کار از زن هاي دست. بود دشوار چقدر ونون الم ته آوردن در گرد واین

 را نوکش آنی وبه آورد می مداد برنوك ازحد بیش فشار. نداشت ها قوس  ترسیم براي را الزم عطافان

 کشید می بیرون زن ازدست را قلم. آورد نمی رویش به چیزي ولی . شد می عصبی ناهید . شکاند می

 . کرد می تیز را نوکش دوباره وباتراشش
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. نگریست اومی حاصل بی تالش به، مکید رامی درما پستان ومطمئن آرام که ودرحالی صبورانه کودك

 هردوي به کار این. نبودند گرفتنش ازشیر آماده مادرش ونه خودش نه وهنوز داشت سن دوسال نزدیک

 فکرکردن زمان بهترین اوقات این. خورد می غذا وبیش کم حاال که کودك براي . داد می آرامش آنها

 لذت بیشتر. بودند شده ذخیره بزرگش درمغز روز طول در که بود هایی دانسته بندي وطبقه وتصفیه

. داشت اهمیت ، وسفید نرم گوي برگرداگرد نهادن ودست گرم اي قهوه هاله آن مکیدن وآرامش روانی

 تفکر از که، را کامش تلخی  ، شیر قطره چند زدتا می عمیق میکی نیز گاهی. کرد می بازي اغلب

 . دکن برطرف، بود شده تلخ ذهن سنگین

 زیاده از، گاه به گاه اما ، همیشه نه حداقل، تنی شدنی ارضا ضمن تا بود مناسبی بهانه نیز مادر براي

 ذهنش گاه به گاه و داد می ادامه کاردلخواهش به بالذت نوزاد. برود طفره شوهرش جنسی هاي خواهی

 رااز دهانش. کند دخالت. بود خواسته بار چندین . کرد می معطوف باستانی دانش انتقال شیوه این به  را

 :که دهد وپیشنهاد بردارد پستان توك

 . "تره راحت . بده انجامش طوري این، نه"ـ 

 بالخره دانست ومی داشت ایمان، کوچولو معلم ناهید جدیت به. بود گرفته را خودش جلوي اماهربار

 مادرش به اشتباه را اي لمهک داشت ناهید . نیاورد تاب دیگر روزي اما. گرفت فراخواهد را صحیح روش

 :وگفت داد لپش گوشه به را پستان توك توجه بی . داد می یاد

 "بادام ، نه بادان"

 گفتگوي باخودش ها ساعت . شد متعجب، بود نشسته گوشش به که خودش غریبه صداي از وبالفاصله 

 طور وبه هوا زراها که، تنش هاي سلول طریق از نه، مادیش صداي، صدایش اینکه اما. داشت درونی

 :وپرسید کرد سربلند . نبود کمتر نیز ناهید تعجب. واداشتش شگفتی به. بود رسیده گوشش به فیزیکی

 "خاله؟ گفتی چیزي"

 ونه فهمید می را ناهید درس نه که ، وگیج بود روزانه کار خسته قدر آن. داد سرتکان انکار به مادر

 . بود شده طفلش صداي متوجه

 راباال هایش شانه ، نفهمید چیزي وچون نگریست زن وصادقانه خسته صورت به وبهت باشگفتی ناهید

 فارسی درکتاب را شکلش فقط موقع آن تا که ، بادام واژه نوشتن براي را زن دست ودوباره انداخت

 . گرفت ، بود دیده
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 نوزاد به بار این اما. کرد سربلند دوباره. رسید فکرش به چیزي. کرد مکث، رسید که "بادان" خرآ نون به 

 ازصبح. بود ورشده غوطه خودش افکار در دوباره میم. اش وخسته مهربان خاله صورت به نه نگریست

 هاي  برگ رنگ برتغییر هارا شاخه بر گنجشکان پراکندگی و آرایش نحوه تاثیر بود کرده سعی

 به متفکرانه ناهید. بود یدهنرس جایی وبه کند حالجی ذهنش در، وهندسه فرکتالی شاخه هاي آن ، درخت

 ممکن مگر اما. بود کرده شک. انداخت، زد می میک مادر پستان به سیري سر واز تنبالنه که، نوزاد چهره

 :کشید داد، بلند واندکی برد لپش سوي به را دستش شگفتی بود؟با

 "توبودي؟، تو"

 :داد را خودش جواب وخودش

 ". نیستی توالل پس. بودي خودت مطمئنم"

 مادر . زدند زل او به وساکت جاخورده دختر آمیز خشونت وکمی ناگهانی ومادرازحرکت ودكک

 به دادن جواب وحوصله بود رسیده انتزاعیش تفکر اوج نقطه به لحظه آن ونوزاد. نرسید ذهنش به چیزي

 تن از را شدست. فهمید انگار ناهید. بردارد سرش از دست که خواست او از نگاه با تنها. نداشت را ناهید

 آن از. شد وحرکاتش او متوجه ذهنش وبیشتر بیشتر آن از پس اما . انداخت زیر به وسر برداشت نوزاد

 او بین نانوشته وقراردادي دوحانبه تفاهمی ، کهریزك هاي زباله برکپه مرگش روز وتا ، بعد به روز

 . شد برقرار وناهید

 ، افتادنش ه را به ودیر ورفتار حرکات کندي از ودلگیر نبود فرزندش ازهوش ناامید هنوز اگرچه اما مادر

 کردن تمیز، بچه پرورش بخش بارترین مشقت که بود شده تامتوجه طفل. بود خوشحال چیز یک از اما

 علوم وپاالیش تصفیه کار تا داد وترجیح برداشت دست آن از. است هایش کهنه وشوي وشست شاش

 . دهد انجام زردرنگی پالستیکی قصري در که، قنداق در نه را بدنش وسموم بشري

 گرفته گرد دوره ازنمکی ، سفره هاي خشک نان دادن ازاي در ، فرزندش ماهگی نه مادردر که ظرفی

 که آن اوبا و بود شاق عملی بچه کردن تمیز کار زیرا. بود کرده تهیه را آن مادران دیگر چون مادر. بود

 آن باخرید آگاه خود نا، باشد روزي چنین منتظر بایستی می دیگر یادوسال سال یک حداقل دانست می

 . بود رفته روزفرخنده آن پیشواز به

 همه اما میم . بود شده وخجل زده شرم، خود فکر از و کرده پرت آشپزخانه کنج یخدان روي را ظرف

 برداشته را آن متزح وبا رفته سمتش به، بود مانده خانه در تنها که فرصت اولین در. بود دریافته را چیز
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 از، بود شده مجبور ناچار به. رسید نمی بود تر جثه درشت ساالنش هم به نسبت آنکه علیرغم  قدش، بود

 . کند استفاده مسی دیگی

 گوشه کارتنک به را ونگاهش نشسته زردش قصري روي راحت که دید اورا. رسید خانه به که مادر

 پلکش، چپش سبابه انگشت دست ناخن وباپشت . بود دوخته  ،بود تارش ترمیم حال در مجدانه که، دیوار

 . زد می چرخ سرش دور ، وبراق درخشان هایی بارنگ، درشت مگسی. خاراند می را

، دردست وکفگیر کمر به چادر همسایه زن. کرد خبر را ها زن، جیغی با. شد زده وهیجان خوشحال مادر

 تنبانش در وهنوز شده تمام سالش پنج. ." خودش هبچ اینکه از . گفت تبریک زن وبه آمد دیدنش به

 ودر کرد باران  بوسه را طفل رخ مادر . کرد وشکایت شکوه، " باباش کله اندازه سرش خیر ریند می

. انداخت قصري در را وآن نیامد خوشش طعمش از نوزاد . خرید قندي اوخروسک براي فرصت اولین

 . نشود متوجهش ، دان شاش تنوشس کردن خالی هنگام مادر که آن امید به

 با که بود چیزي نخستین و مهمترین نان غم. شد می وبزرگتر بزرگ میم. گذشت می سرعت به روزها

 انتظار .. و ونان کوپن صف در متوالی هاي ساعت و گرفته بغل به اورا بود مجبور مادر. شد رودرو آن

 در گرسنگی که ونقشی فقر به پیش از بیش اهمیت به اورا، صف در محتاج مردم گفتگوهاي. بکشد

 یافت می در نگاه یک با که خورد می بر نوزادانی به وتوك تک، درصف. رسانید ، داشت بشر انحطاط

 حیاتی عناصر ضعف و ممتد گرسنگی دلیل به اما. نیست او از کمتر، نباشد او از بیش اگر آنها هوش که

 امشی مگس چون نیز وخود شده پژمرده و یدهچروک مغزشان خاکستري سلولهاي، تفکر براي الزم

چون او نابغه به دنیا می ، اینجا بود که فهمید تقریبا همه کودکان. زدند می چرت، مادرانشان دوش بر، خورده

خالی آنهارا ازمحتواي نبوغ ، اما فقر غذایی ودرادامه آن سیستم آموزشی نخبه کش و محیط استبداد زده ، آیند

 . ر دلخواهشان باز می داردادامه مسیازوکرده 

 سایر از بهتر وبیش کم ها آن وضع، هرچند. شود مواجه مشکل این با بایست می نیز او یازود دیر

 را زن وتشنه جوان زهدان آوري بار قدرت که مرد ناقص هاي اسپرم واسطه به هم آن. بود همسایگان

 . بودند هکرد اکتفا آزمایشگاهی بچه یک همین به ناچار به و. نداشتند

، اوایل همان از که داد می یاد ها بچه به وغریزه داشتند ومتعدد قد قدونیم فرزندانی وبیش کم همسایگان

 چاره راه نخستین ، تر ضعیف کودك از، نان وقاپیدن دزدي دله. بیابند شکمشان کردن سیر براي اي چاره

 ، نمیشدند حذف ، حادثه یا بیماري واسطه گربها، بقا قانون بنابه، ضعیفان . نبود همیشگی راهی امااین. بود

. گذاشتند می کوچه محیط به پاي بناچار کودکان . نداشتند هایشان لقمه از محافظت جز اي چاره
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 هاي بنیان لحاظ به، اقتصادي فقر علیرغم والدین . نبود جوابگو همیشه، دارها مغازه بساط به زدن ناخنک

 و دار مغازه از خوردن کتک خطر تنها . میافتادند که گیر. ندانشانفرز رحم بی بودندوعاشق غنی مذهبی

 هاي زدن وتوسري ها ویشگون یا پدران هاي شالق، داد می دست اگر. نبود گرد دوره هاي فروش دست

 . شد می اضافه نیز، مادران

، شناختند می که ار راستشان و چپ دست ، وپسر دختر از، کودکان. بود کار، مانده باقی راه وتنها ناچار به

، اینها اما.. . و نان صف در ایستادن تا، کوچکتر فرزندان به ازکمک. شد می گذاشته بردوششان وظایفی

 که خوردندوبستري ونمی خوردند می برسفره که نانی برابر در بیگاري نوعی. بود اجباري کارهایی همه

. خرید نمی وپدر بودند عاشقش آنچه خرید براي پولی بایستی اما. خفتند ونمی خفتند می برآن شب

 می نیز دخترها اما. بود تر ساده بسی کار این پسرها براي . بیابند نیز، شان ممنوع وبعضا ساده یاتفریحات

 عطار براي کاغذي پاکت، سریش واندکی، پیش سال کهنه هاي وکتاب دفترها با ها تابستان، توانستند

، آمدي ودر کرده کمک وترشی لواشک ساختن یا دستکش و لیف مادردربافت به یا. کنند درست محل

 . آرند دست به ناچیز چند هر

 هایش دانسته با آن تلفیق در کوشش وبا نگریست می اقتصادي متنوع جریان این به دقت با کودك میم

، آمد کار ونا کننده گیج واضافات زواید حشو با همیشه چون که داشت آن بر سعی، بزرگترها اقتصاد از

 . ببرد پی ، بود مزمن گرسنگی یعنی، نخستینش ترس برابر در واکنشی که ، اقتصادي فعالیت جوهره به

 اما. بود برده پی آغاز همان در اقتصادي هاي کنش تمام کننده متصل تسبیحی نخ همچون، پول نقش اوبه

 مابین اي رابطه که دریافت او که بود آن بود مهم چه آن. اونبود نبوغ به نیازي، مهم این درك براي

 به ، آن ساخت در که موادي ارزش حتی یا شده صرف آن براي که وزمانی وانرژي کاال ارزش

 دماي تا ، ومشتري فروشنده وروانی روحی وضعیت از، پیچیده اي زنجیره . نداشت وجود ، بود کاررفته

 . کرد می اتعیینر کاال نهایی ارزش که بود، گنحشکان جیک جیک احیانا یا سکوت حتی و هوا

 تنها ، بها کم اي هدیه یا خوردنی شکل رابه شان روزه نیم دستمزد همسایه پسران که بود دیده بارها

 می قد همساالنش از سریعتر که  دختري . پرداختند می خاطر بارضایت ، اختر از دزدانه اي بوسه درازاي

 ، نیز او گویی . بود دریافته، بود نزده جیک شهای سینه هنوز هرچند، را نران اغواي و لوندي واسرار کشید

 هاي پاکت درازاي که بود دیده را یاناهید. میم آقاي چون بود اي نابغه، متفاوت درمسیري منتهی

، تصادفی طور به، آنها از برخی درون چون. گرفت می لواشک محل عطار از بیشتر دوبرابر کاغذیش

   .بود شده نهان، خرد چند هر، اي ریزه سنگ
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 بسا چه که، دریافت، مارکس سرمایه وسنگین ثقیل کتاب خواندن بار هجده از پس، بود شده که بزرگتر

 در چرا امااینکه. بود برده پی، اقتصادي راز این به، او از وپیش کودکی همان در نیز، خردسال مارکس

 با کاال ارزش مستقیم بطهراپی اثبات  در آرزویش از بلکه واقعیت از نه، افزوده ارزش مبحث ودر کتابش

 یدي کار حوصله خود، خردسال میم . یافت درنمی را، برآمده بود بود شده آن صرف که کاري نیروي

 انرژي درصد نود از بیش زیرا. بود فرسا اوتوان براي، بزرگش نسبتا جثه علیرغم، کار . نداشت را وطوالنی

 از بیش ناهید حل راه به بنابراین. رسید می مغزش خاکستري هاي سلول مصرف به بدنش در شده جذب

 سنگ، او حضور در که نداشت ابایی، ودرشتش سیاه چشمان با ناهید. بود شده عالقمند ها روش دیگر

 او که دانست می. کند گذاري جاي آنها در، را کاغذ بارنگ ومتناسب شده انتخاب دقت به هاي ریزه

 بلکه، السکوت حق عنوان به نه، لواشک اي تکه گاهی هگا هرچند. کرد نخواهد افشا را رازش گاه هیچ

 . کرد می دریافت نیز، بود گرفته شکل شان مابین بچگی از که تفاهمی حس واسطه به

 ناهید همراه به روزي . شود می ماجرا وارد، رادارد خودش خاص هاي قانونمندي که، تصادف همیشه اما

 همه. داد ناهید دست وبه برید لواشک اي تکه آن ومعادل کرد وزن پاکتهارا دار مغازه. رفت مغازه به

 لقمه اولین ناهید که امید بدان. کشید ومی گرفته را ناهید اودامن . شد می تمام داشت خوبی به چیز

 که بود همسایه مرد . بست را وراهشان رسید تصادف اما. بود افتاده آب دهانش . بدهد او به را لواشک

 او پسر که را هایی پاکت دار مغازه چرا. بود آمده دار مغازه نزد شکایت يبرا اش بچه دردست دست

 . داد توضیح حوصلگی بی داربا خرید؟مغازه نمی. کرد می درست

 ". بیرون زنه می درزها کنار از که زنه می زیاد اونقدر سریشم. ناقصه برشاش. کارنمیده به دل "ـ 

 . صدازد، زد می بیرون زهمغا از داشت که را ناهید، کارش دلیل وبراي

 "!اندازه یه، تمیز زنه؟ می نازي پاکتاي چه ببین. هست دخترم تازه. داره قد تو بچه نصف. کن نیگاش"ـ 

 مرد صورت جلو و برداشت بود گرفته تحویل ازناهید تازه که را هایی پاکت از دانه ویک شد وخم

 داخلش که ببینند گریانش وپسر مرد تا کرد زبا را پاکت الي وقتی اما. نبود مشکلی تااینجایش. گرفت

 وصداي افتاد هم ترازو پله روي ودرست افتاد ریگ، خورده چسب قاعده وبه تمیز بیرونش مثل هم

 . داد کشداري جرینگ

 نا جیغی صداي با کرد سعی. افتاد واکنش فکر به دیر چه اما. بود کرده بینی پیش را فاجعه وقوع، نابغه

 به زده حیرت دار مغازه مرد . نیافت توفیقی اما. بپوشاند ترازورا کف به ریگ دنخور صداي، بهنگام
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 به بیشتر. شد سرخ صورتش. کرد امتحان را دیگر هاي وپاکت شد خم. نگریست دستش وپاکت ناهید

 نابغه صداي. بود مانده مبهوت ناهید. زد دور را پاچال. بود شده بور وپسرش همسایه مرد پیش آنکه خاطر

 . کرد پرت نشسته مگس هاي لواشک تل وروي قاپید ناهید دست از را لواشک. بود شده بریده هم

 کفه بر ها ریگ افتادن صداي از سیلی صداي. گذاشت ناهید درگوش ، انگشت چهاربند با بعدناغافل

 صورت روي قرمز موازي جاده چهار مثل، دار مغازه دست کلفت انگشتان اثر. بود تر مهیب هم ترازو

 دار مغازه . نگریست می را جلویش ومبهوت مات. نکرد گریه حتی ناهید. بست نقش ناهید گلگون

 اردنگی، نشوند سبز ورها دور این دیگر واینکه، کاري محکم کردوبراي پرت دامنش در را پاکتهایش

 . کرد کپلش حواله هم

 روي شده پرت . شد بدل قطهن این به درست( John forbes Nash) نش تعادل نقطه، ناهید و او براي

 . مغازه جلوي هاي زباله

 کوچه جوي در هارا پاکت. بود خاموش وکماکان مالید می را صورتش ناهید ، منزل به برگشتن درراه

 ناهید که آمد نظرش به. بود حساسی لحظه . کرد نمی توجه، کشید می را دامنش که او وبه. بود رهاکرده

 به دست، برد براي یا، بیاید کنار اطرافش مفلوك واقعیت با. گیرد می ار زندگیش تصمیم مهمترین دارد

 کشف را شنبوغ که کسی اولین. بود رفیقش آخر. کرد می کمکش بایست می بزند؟او بیشتر بلوف

 . بود نگفته کس هیچ به را رازش، آن از ومهمتر کرده

 به اونیز. بود زده بازي در معقولی بلوف ناهید بود؟ چه در اشکال . کند متمرکز را افکارش کرد سعی

. باالببرد کاررا موفقیت درجه، کاغذ رنگ هم هاي ریگ انتخاب با بود کرده سعی. بود شتافته کمکش

 ترین آل ایده در صدایشان ، ها گنجشک که وقتی . ها پاکت ارائه مناسب لحظه انتخاب با همچنین

 از، ثقیل صبحانه آن هضم براي خونی هاي رگ ومسیر خورده را اش صبحانه بقال . بود ممکن شرایط

 آن واز. بود داده کاهش را هوشش کارایی نتیجه ودر کرده پیدا گرایش اش معده اطراف به مغز سمت

 هاي پاکت که، نفر سومین یا دومین عنوان به. دار مغازه هابه پاکت ارائه مناسب لحظه تخمین تر مهم

 دربازي که کرد می کشف داشت حاال . دهد کاهش هارا ریگ اتفاقی کشف، سر پشت هاي بچه دیگر

 شرایط به توجه ، توجیه وقابل مناسب بلوف اجراي بر افزون ، دستت هاي کارت بر عالوه ، روزگار

 . کرد کاري شد نمی دیگر را این. تصادف . کاراست اندر دست نیز دیگر چیزي، مکانی  و زمانی

 دهد؟ کاهش بازي این در را تصادف لعام نقش توانست می چگونه شد؟ واقعانمی
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 شد نمی باصحبت. بود سپرده دل ها گنجشک وهیاهوي بازي وبه نشسته حیاط در حوصله بی ناهید

 . برگشت مادرش آشپزي الک وبا رفت خانه داخل به. کرد جلب را هشجتو

 روبروي هاراآن. کرد جدا، نرم شن مشتی آن واز کرد الک را خانه دیوار پاي شده ریخته هاي خاکه 

 داخل مانده باقی هاي سریش با، برگرداند به کارشرا ناهید توجه، کرد می سعی که ودرحالی برد ناهید

 با شده سنگین سریش با پاکت ساختن ریسک. برگشت کارش به ناهید . شد موفق. کرد مخلوط ظرف

 اقتصادي فعالیت ستیننخ تصحیح در نابغه . بود ها آن درون ریگ کردن مخفی از کمتر مراتب به، شن

 سوي آن مغازه وبه ساختند جدید هاي پاکت سرعت به. بود شده پیروز، وري بهره افزایش منظور به

 . بردند کوچه

 ناهید. بودند خوشنود شان موفقیت واز مکیدند می را شان لواشک، دیوار برکناره لمیده هردو، ظهر از بعد

 نخستین این. بود حساسی لحظه. بوسید را اش گونه ، لواشک از سرخ هاي لب وبا شد خم، تشکر براي

 این. شاید نظیر نخستین بوسه اي که سالومه برلبان نیچه نشانید. بود نبوغش انداختن کار به براي نابغه دستمزد

 بعد روزهاي در. گردد تر مصمم رو پیش مشکالت حل براي هوشش کارگیري به در تا شد سبب بوسه

 جلو ریخته وسرب آهن هاي براده خرده. برد محل گري آهن به را ناهید اصرار اب . داد توسعه را کارش

 اضافه چسب وبه کردند پودر مادر سنگی هاون در هارا آن. برگشتند خانه به. کردند جمع را درمغازه

 وقرمز خیس لبان داغی واسطه به ، همه این. یافت افزایش توجهی قابل حد به سیستم کارایی . کردند

 هاي زباله کوه کنار در. بعد سال بیست تا نبوسید هرگز دیگر اورا اما ناهید !بود هایش گونه بر ناهید

  . کهریزك
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 این و دهد، مانپناه که بامى و سایبان :سدر درختان و شد؛ خواهد بستر را ما زفاف که :چمن آنک"

 ". شد اهدخو ما ىخانه هاىستون زیباست چشم به که سروها

  )شاملو احمد ترجمهـ سلیمان هاي غزل غزلـ دوم سرود(
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 ماه . برد مرگ دره عمق به باخود. اوراکشت بهمن. زمستانی روز دریک. خبر بی. مرد پدر

 باکس آخرین. بود وصل دیوار کنار داده تکیه اکسیژن دستگاه وبه گرد کارنمی تقریبا اش ریه آخر هاي

 مخارج کفاف بازنشستگی حقوق. شد اضافه مشکالتش مادر. شد ترحیمش ممراس صرف شبهمنسیگار

 مادر . داشتش وامی کار به و گرفت می ازمدرسه را پسرش یا. رفت می سرکار به او یا باید . داد رانمی

 را اش بچه نبوغ مسیر ، جورشده هر داشت تصمیم . بپذیرد را محتومی سرنوشت چنین خواست نمی

 از که ها همان. کند گوش بزرگترها نصیحت به نشد حاضر حتی. نشود سد آن دربرابر حداقل یا. بازکند

 . برگردد روستا به خواستند اومی

 ". اومهیاتر براي کار هم. کمتراست هزینه هم"ـ  

 ومقاومت ایستاد که بود خواند؟این خواهد کجادرس در. راخواهدکشت اش بچه نبوغ روستا، میکرد فکر

 . کرد

 نهار عجله با . شد می بیدار ازخواب خوان خروس صبح. یافت شغلی ابریشم کشی پیله کارگاه در

 گالش. گذاشت گازمی باالي همان را پسرش ناهار و ریخت می درقابلمه را خودش سهمیه. میکرد درست

 که خواست می همسایه اززن رفتن بیرون از وپیش سرراه. میزد بیرون خانه از ومیش وگرگ پوشید می

 رفت می همسایه زن صدقه قربان. میکرد را خواهش این هرروز. بیدارکند مدرسه به رفتن براي را پسرش

 . میزد کوچه وبه

 می  هاپرروتر زمستان . پیچیدند می پروپایش به گاه وبی گاه ولگرد هاي سگ. بود تاریک هنوز کوچه

 راضی اما خسته غروب . کردند می دنبالش بوس مینی ایستگاه دم، خیابان سر تا نانی تکه امید به. شدند

، بود شده خم مشقش دفتر برروي که اش بچه به شوق وبا میکرد روشن را سماور . گشت برمی خانه به

 . کرد می نگاه

 وحواس گیج اورا معلمانش . نبود خوب میم وروز حال، رفت می انتظار چه آن برعکس اما درمدرسه

. کرد می پرهیز ها بچه با معاشرت از و داد نمی نشان چندانی توجه ها درس به. خواندند می پرت

 خیره آسمان به. شد می آن بر نشسته هاي وکالغ سپیدارها متوجه حواسش اوقات اغلب سرکالس

 . خاراند می را چپش پلک سبابه اش ناخن پشت وبا گشتمی
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 این برسازوکار اشراف عدم دلیل به، داد می نشان میلش علیرغم را نبوغش هاي بارقه که هم گاهی

 از شدبیش می باعث واین. نشست می پشتش ودر خودش برعلیه شد می خنجري نبوغش، مادي جهان

 . فرورود خود در پیش

 کنکور چالشی سئواالت براي حاال ازهمین هارا بچه خواست می خودش گفته به که، هندسه معلم روزي

، دارند وقت کالس آخر ساعت نیم گفتو نوشت سیاه تخته برروي ودشوار سخت اي مسئله، کند آماده

 :که کرد واضافه. فکرکنند مسئله حل هاي راه درمورد حداقل یا کنند حلش

 که بدانند ها بچه تا آوردم نمونه عنوان به را این فقط. بشه مسئله حل به موفق کسی ندارم انتظار البته" 

 "شونه انتظار در کنکور در شدن موفق براي پرمشقتی راه چه

 بردوش را ساختمان مدیریت گی تازه به چون. شد شان مجتمع هاي هزینه وکتاب حساب مشغول دوخو 

 چون و نوشت دفترش در را جواب. رایافت حل راه ثانیه ازسی کمتر در نوجوان میم. بودند اونهاده

 .بودند برده سو آن وبه کرده عوض، پنجره کنار ازنیمکت نیز را وجایش دهد انجام که نبود کاري

 بازکرده میز زیر در. بود کرده کرایه کناردبیرستان کتابفروشی از روز همان صبح که را کتابی یواشکی

 . شد خواندن ومشغول

 بیش سکوت. بود شده کردنش نگاه ومشغول آمده او سر باال به سروصدا بی، بود اوشده متوجه که معلم

 توضیح خواست وتا کرد بلند را سرش. است آمده پیش مشکلی که کرد متوجه را میم کالس اندازه از

 به واردنگی فحش وبا گرفته اورا یقه پشت ، بود دلگیر ، مجتمع صندوق آوردن ازکسر که معلم، دهد

. بود گدازاده لفظ، زد کاري زخمی را میم دل چه آن، هایش فحش درمیان. کرد پرتش کالس بیرون

 ونشان بعدي توضیحات . کشید می رخش به را اش خانواده فقر روشنی این به کسی بار نخستین براي

 معلم نیز، بیابد مسئله حل براي سرعت آن به حلی راه، بود توانسته او واینکه ناظم حضور در دفترش دادن

 روي جلو شد نمی اما . کرد تعجب میم معمول غیر حل ازروش حقیقتش. نکرد پیاده شیطان ازخر را

 به داد واجازه. بیاورد مدرسه به را مادرش نیست الزم میم که کرد قبول تنها. بیاید کوتاه حرفش از ناظم

 . برگردد میزش پشت

 یک صبح هرروز اومعموال . برگرداند کتابفروش به را آن چگونه، بود فکر واودر. بود شده پاره کتاب اما

 می ریحتف  هاي زنگ ودر تند را آن بعد. ریال پنج شبی ازاي به کرد می کرایه  ازکتابفروش کتاب

 می عوض را کتاب اي بهانه به و رفت می فروش کتاب پیش خانه به برگشتن سر ، ظهر از وبعد خواند

 کرم که بود وقت خیلی. بدهد ریال پنج فقط، دوکتاب خواندن ازاي در توانست می طوري این. کرد



 باران خاموشی                                                                                                                              بخش    10

49                                  AVAYEBUF.com 

 

، داد می مادرش به ناهید که درسهایی ازروي و سالگی سه درهمان را ونوشتن اوخواندن . بود شده کتاب

 مدیون نیز را لذت این . بود کرده کشف سالگی هفت در را خواندن کتاب لذت اما. بود گرفته یاد

 بااو "شانسی" فروختن یا گشتن براي گاه به وگاه بود بزرگتر ازاو سالی سه که، بود همسایه پسر اصغري

 از. چربید می ها آن بافصل ونامناسب زكنا هاي لباس بر، سرما وسوز بود زمستانی شبی. زد می خیابان به

 ي ها وشانسی هوله هله ي ها بسته شدن خیس بودوبیم کرده باریدن به شروع نیز ریزي باران، بدتر آن

. است وگرم دارد اي گنده بخاري" :گفت. بروند خانه کتاب به داد پیشنهاد اصغري . رفت می ها آن

 وگرنه. بکنی نباید وصدا سر فقط. گذره می وقت هم ، شویم می گرم هم، گیریم می کتابی الکی

 ". کنند می بیرونمان

 سرما از وهنوز گذاشته دیوار کنار را محقرشان بساط که آنها به اخم با کتابدار. کردند هم را کار همین

 کثیف باشند مواظب کردکه وتوصیه داد کتابی دستش کنار از هرکدام وبه انداخت نگاهی، لرزیدند می

 روي نه بنشینند دیوار وبغل بخاري کنار بهتراست، است خیس هم لباسشان وچون. نکنند اش پاره یا

 . صندلی

 داستان. خواند آخر تا اول از، ودوبار اشتیاق با را کتاب. بود میم عمر هاي شب ازبهترین یکی شب آن

 . ماند یادش هم عمر آخر تا که. داشت اي ساده

 در صدا به را محقرشان کلبه کوبه، درراه مانده رهگذري شبی. دشدن نمی دار بچه ، پیري وشوهر زن

 در که، رهگذر، بعد روز وصبح کردند پذیرایی او از خوشرویی با آنها. کرد وغذا جا وتقاضاي آورد

 . بخشید آنها وبه آورد در اش کیسه از نخود مشت یک آنها کمک ازاي در، بود مهربانی فرشته حقیقت

 وشکل قیافه به که درحالی وبعد بخیسانند بآ در نخودها آن از خواهند می بچه که تعداد هر به وگفت

 ، ناباور وشاید گیج پیرزن . بخوانند را وردي و انداخته نظر آب در، ندفکر می کن نظرشان مورد  نوزاد

. بود دوخته چشم آب کاسه به که حالی ودر روز تمام بدتر آن از تازه و. ریخت آب در را نخودها همه

  . بود نگشته وباز رفته جنگل به پیش روز سه که، بود همدمش و ملوس گربه "زردك"فکر به

 کلبه، بود شده بیدار که غروب دم اما. بود برده خوابش، شکنش هیزم شوهر برگشتن وتا طور همان پیرزن

 حتی که یافتدر میم. رفنند می باال هم کول سرو از که. بود رنگ وزرد ملوس هاي گربه بچه پراز، شان

 ها میلیون"، شاید. آمد نمی یادش دقیق را کتاب اسم. نیست وتفریط افراط از بري نیز معجزه دنیاي

 بدون که، بود روزي کمتر آن از بعد. کرد کشف را داستان جادویی دنیاي میم ، کتاب آن با  ."گربه

 . شود شب روزش، کتابی خواندن
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 محلی در. نبود ناراحت معلم ي ها ازکتک . بود ودمغ مگینخش هنوز، برگشت که خانه به نوجوان میم

 غمش بیشترین. گرفتند می یاد رفتن راه از زودتر حتی، را خوردن وکتک دعوا ها بچه که بود یافته رشد

 پدرش. اندیشید می خود با. بود کرده تحقیر لقب بدان اورا خشم اوج در معلم که بود گدازاده واژه از

 فقر براي بایست می چرا . داشت تقصیري اوچه، پادشاه یا بود گدا هم اگر تازه. بود لیو فقیر . نبود گدا

 کنند؟ سرزنش اورا پدرش

 اش پرده که . افتاد همسایه اتاق داخل به نگاهش، ومتفکر مغموم. بود نشسته آجري هاي پله برروي

 در روبروي قالیچه دار. بودند باالزده ، عصرگاهی خورشید نور از حداکثر استفاده یا شدن خنک رابراي

 انگشتانشان. بودند ومشغول کار نشسته او به پشت ، عفت دوستش همراه به واختر. بود داده تکیه دیوار به

 گاه. شد نگاهشسنگینی    متوجه اختر . کرد می حرکت سفید تارهاي روي ، پرتکاپو هاي پروانه چونان

 حرکت مثل . بود هم با کامل هماهنگی در انهایش دست. نگریست می اورا، گشت برمی گاه به

 هم موازات به گاه . نوازند می را اي قطعه تماشاچیان سرگرمی وبراي بامهارت که پیانو دونوازنده

 هاي تار بر وگرهی افتاد می فرو گاه . کشید می ازکالف را رنگی نخی وسر. رفت می باال بازویشان

 بردن وپایین باال درحین و زدند می دفتین هردو که حالی رد. میرفتند درهم یابندرت. بست می مرتعش

 وسینه لرزان تن به او توجه که شدند می مطمئن وچون . نگریستند می واورا گشتند برمی سنگین دفتین

 حیاط . خندیدند می سرخوشانه ، جهند می وپایین باال ، دست سنگین باهرضربه که ، آنهاست مواج

 بود کوچکتر که، عفت. خندید وبلندتر کرد زمزمه چیزي، عفت وستشد گوش در اختر . بود خلوت

 کردند می وبازي تفریح انگاربیشتر . کرد نگاه واورا برگشت نیز ، دیوارشان به دیوار همسایه ودختر

 رفت می که راه. اویند شیفته، محل وحتی خانه پسرهاي تمام که دانست می. شناخت می اراختر. تاکار

 جفت فصل در جانوران فحل بوي نظیر چیزي. کرد می پخش هوا در را مقاومت قابل غیر عطري انگار

 هاي وسینه کپل اما . نداشت بیشتر سال هفده هنوز. کرد می دیوانه، را  گله جوان نرهاي که ، گیري

 اتنه مرغی انگار. سراوبود بر بایکدیگر پسرها دعواهاي بیشتر. میداد نشان  رسیده زنی اورا، اش برجسته

 چطور فهمیدند،که نمی پسرها . آدمیان خیل میان در حوایی. بهار درفصل خروس پراز قفسی درمیان

 هاي دوستی. ارزش بی اي سربهانه تقریبا. پریدند می دیگر یک به. شود می پاره شان قدیمی الفت رشته

 در بازش نیمه و اي قلوه هاي لب البالي از که ساده کلمه چند یاحداکثر ، نگاه با وعمیق ساله چندین

 جنگ به. کرد می رهبري را ها آن تمام، ارکستري رهبر چون. شد می بدل دشمنی به ، آمد می

تخمه ، تفاوت بی وانگار نشست می کناري  خونسرد وخودش. میداد شان آشتی یا کشاند می ودعوایشان

 گرفتن براي بود حاضر هرپسري . نگریست می آنهارا  زدوکشمکش می سق لواشکخربزه می شکست یا
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 می که هرکاري اش برجسته سینه مالیدن و  زدن دست حداکثر یا، سرخش لبهاي کنار از اي بوسه

 گلدار پیراهن زیر از تنش هاي برجستگی، رفت می راه ووقتی . بست نمی بند سینه . دهد انجام خواست

 خوش دختري گفت توان می حتی . نبود بدجنس اما او. لرزاند می را همه دل، موزون رقصی با، ونخی

 به راستا یک در نبوغش تمام لیکن، نوجوان میم همچون نابغه . بود استثنایی دختري ، بهتر یا. بود ذات

 . بزند نري سینه ردبه دست او که بود ندیده کس هیچ، هرگز . مخالف جنس به عشق . میشد گرفته کار

 می ، آوردند می پیشکش هرچه . بود شده تهانباش شهوت بدنش در حهان زنان تمام اندازه به گویی

 یا افتاده چشمش از موقتا که پسري با دعوا قول حتی یا . بود خوب هم خوراکی . نبود پول . پذیرفت

 . ببیند را خوردنش کتک خواست می، تفریح براي تنها

 می هم به را محیط استوایی توفانی چون حضورش. بود کرده خود وبرده دیوانه را همسایه پسرهاي  همه

 تاثیر ساله پنجاه مرد تا ساله ده طفل از، نرها  همه روي شدوئیاج جاذبه امواج  . آشفت می وبر ریخت

 یا نداشت جنسی غریزه میم که این براي نه هم آن. ساله سیزده میم. بود نفر یک فقط استثنا. گذاشت می

 می اي سوژه اورا، بهتر یا. دید نمی قریبات، بقیه چون هم اورا میم که بود این مسئله اصل. داشت کمتر

 کرده اشغال را نابغه میم ذهن ، لحظه آن در که موضوعی به بسته . اطرافش هاي سوژه دیگر نظیر دید

 آنها ظاهري وخصوصیات فردیت به. داد می قرار ، مشابهش اشیائ بندي دسته در شیئی چون اورا، بود

 تفاوت علیرغم، را جهان هاي ستاره تمامی که شناسی تراخ چون هم. نگریست می فرعی موضوعی چون

 بازي محاسباتش درادامه آنها با تا. کرد می ثبت جدولی در، رقم یک چون ، انگیزشان شگفت هاي

 . شود کندوسرگرم تحقیق . کند

 کارو ساز. است دریافته کرد می فکر یا . بود دریافته را چیز همه، ماهگی نه در او، جنسی غریزه درمورد

. باشد داشته اضافه توجهی ارزش که نداشت چیزي غریزه این پس. بود کرده فرموله ذهنش در را سکس

، بود شده رانده معلم برزبان که، گدازاده واژه از ناشی آزار که امروز تا بود نپرداخته بدان دیگر نیز واو

 خیسی هنوز که آجري هاي پله روي. بود نشانده، کار سرگرم مست دودختر ومقابل ها پله روي اورا

 ازاین ناشی خشم گویی . بودند کرده حفظ وبیش کم، خود درجسم را بعدازظهر پاشی آب خوشایند

 . بود مانده باقی نامکشوف درتنش روز آن تا که، دیگر بروزحسی براي شد بستري، تحقیر

 شلوغتر مولمع طور به غروب تنگ ، دیگر روزهاي که درحالی. بود خلوت عجیبی طرز به خانه

 آن تا، بودند داده هم دست به دست، محتمل وغیر بعید سخت و ناپیدا عواملی. شد می وپرسروصداتر

 عیادت وبراي بودند برداشته هارا بچه اختر والدین. گردد قدیمی حیاط نصیب دلپذیر خلوتی این، روز
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 بودند کرده سفارش هم اختر به. بودند زده بیرون، بود شده مرخص ازبیمارستان تازه که مریض آشنایی

 نگهشان شام براي احتماال چون. بپیوندد آنها به کارش تعطیلی از بعد اونیز، برنگشتند غروب تا اگر که

 . بیافتد نیز اتفاق این که داشتند امید شان ذهن در والبته. اند داشته

 روزي دوسه، اعتیاد سال چهل از پس  او که بود تصادفی، بودند زده کوچه به فرج آقا نهیب به ها بچه

 ازهر وخشمگین حوصله بی وحال . بود کرده حبس درخانه خودرا و گرفته ترك به تصمیم ، پیش

 بیدي، معمول درحالت ها بچه . داد می چارواداري هاي فحش و رفت می آسمان به دادش سروصدایی

 برمی ودوباره زدند می وچهک وبه شده ساکت اي دقیقه دوسه معموال . بلرزند بادها ازاین که نبودند

 درویش بودو رجب نیمه با مصادف ، شب آن که، بود تقدیر دست اما . دهند ادامه بازیشان به تا گشتند

 وکشکول خرقه با که داشت نذر، بود اوداده به پسر فرزند خداوند که پیش سال ازبیست نیز عبداهللا

 هاي ونقل کند مداحی خوش باصداي ار بازارچه طول تمام، مادي داشت چشم هیچ وبی ، درویشی

 سبب نامحتمل اتفاقاتی از غریب چنین اي مجموعه. کند پخش وعابرین ها بچه بین را کشکولش نذري

 که زمانی در درست، بیاورد ساکت فضاي آن رادر نابردبار معلم توهین از کشیده رنج میم که، بود شده

 . بودند افتاده صدا از نیز ها گنجشک حتی

 بیرون کمرگاهش گودي از بخشی. رفت باال پیراهنش. کند تنظیم داررا باالي چوبی تامیله شد لندب اختر

 هنوز که سرینی. شد می ختم وپرش کشیده هاي ران و برجسته هاي کپل به که مطبوعی انحناي. افتاد

  . بود مانده مخفی چیتش تنبان زیر

 برد دست دلیل بی . افتاد عفت ذهن به. بود شیطان مستقیم امر . نبود تصادف، اما دیگر، بعد به ازاین

 جویبارهایی چون لحظه آن تا که خونی تمام گویی. گرگرفت میم صورت. کشید پایین را اختر وشلوار

 لرزشی ، وخوشتراش سفید و عظیم باسن درآن . مسیردادند تغییر، بود روانه مغزش سمت به کوچک

 . رقصید می نامریی ريارکست آهنگ به گویی. افتاد ومواج مطبوع

 را حادثه این بینی پیش گویی. نکشید جیغ رفت می انتظار که طور آن. سرخ نه شد پاچه دست نه اختر

 باالکشیدن براي تالشی. ماند حرکت بی، کشید طول قرنی میم درذهن که، ثانیه چند براي. کرد می

 صورت وپرسشگربه طوالنی گاهین، اش شانه باالي از نخست. برگشت نرمی به برعکس. نکرد شلوارش

 از را چادرش. شد بلند سریع عفت. کرد زمزمه چیزي عفت گوش در . شد خم. انداخت میم گرگرفته

 آمیز وشیطنت ریز اي خنده لب زیر. گذشت مبهوت میم وازکنار. پاکرد را پاییهایش دم. برداشت سردر

 او سمت به نگاهش اختر. میدید فرم خوش برجستگی آن در حاال را جهان تمام. نشد متوجه میم. سرداد
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 ناي. رفت اتاق سمت به تاالر ازروي وپا چهاردست میم . بود کننده ودعوت سیاه چشمانش . برگشت

 چون. برود راه توانست نمی. بود شده کهکشان ثقل مرکز آن میخکوب نگاهش چون اما. داشت ایستادن

 . داشت خود وناگزیر محتوم سرنوشت به قهارروي اي سیاهچاله جاذبه نیروي در گرفتار، خرد سیارکی

 تعقیب را حرکاتش ، ومنتظر برگردانده سر اما. داشت او به پشت اختر. گذشت در درگاه از، مسیرفنا در

 نیمه دهانش. آورد باال را سرش. زد قالیچه وپود تار در چنگ . رسید دختر استوار پاهاي به میم. کرد می

 را دستش. سوزاند را اختر تن داغش نفس. فروبرد نرم بهشت آن در امیتم رابه صورتش . بود باز

 روي به تقریبا حاال. چسباند خود کپل به  وبیشتر بیشتر را سرش مالیمت با. برد فرو میم سرخ درموهاي

 میم زبان. کرد می هدایت و نوازش را میم گردن ، اش خبره دستان حرکت با. بود شده خم قالیچه دار

 اورا سرعت دستانش حرکت با اختر. کاوید می نقطه به نقطه را اختر تن تمام وعجول سمج کاشفی چون

 . کرد می ، اي درنقطه بیشتر  تعمق به وادار اورا ، گردنش بر ومتوازن مطبوع فشاري وبا. گرفت می

 شرويپی مرکز سمت به نگذاشت اختر . آمدند می کش، میم گرگرفته زبان زیر، بدنش ناپیداي انحناهاي

 رانهایش سمت به را وسرش شد خم بیشتر ، برعکس . داشت رشته دراین ذاتی اونبوغ. زودبود هنوز . کند

 این . بود سپرده دستانش وحرکت او به را خود مومن مریدي چون. اوبود مطیع تمامی به میم. کرد هدایت

. زانویش پشت گودي وحاال. میشد خیس، میم وتبدار زبر زبان زیر که بود خوشتراشش ران کشیدگی

. باالببرد را سرش کرد سعی. بود آمده در سجده به میم. هایش ساق وسفت فرم خوش عضله وبرجستگی

 سر. نشست زمین روي. برگشت ، جدي اما مهربان مادري چون. نداد اجازه اختر. غایی حفره آن سمت به

 رالیس کامش. چرخاند میم گلوي در ته تا را زبانش. خایید اورا تبدار لبهاي بالبهایش . گرفت باال را میم

 رهبر چون . بود موزون و شده حساب حرکاتش همه. را هایش ودندان ها لثه تک تک وسپس زد

، مو موبه را تنش رازهاي ، دانا مرشدي بسان . بود گرفته دردست را میم بدن تمام کنترل مسلط ارکستري

 عطر آنکه از بعد درست. بود اش برجسته پستان نحنايا نوبت حاال . نمایاند می او به نقطه به ونقطه

 . .. چپش پستان اي قهوه بعدنوك. بود افشانده او جان در را وگلویش بناگوش

 سوزد می . شود می زنده . میزند نبض تو حریص دهان زیر من تن چگونه، کن حس. کن لمس. بنگر"ـ 

 کرده ذخیره مغزت وخم پرپیچ قشر البالي در حال به تا آنچه نه. است آفرینش راز این . گیرد می وگر

 ". اي

 سفت شکم روي. خورد می چرخ مدورش ناف دور حیات معماي جستجوي در حاال میم زبان

 اودر راهنماي همچنان اختر پرمهارت دستان . زد می نفس ونفس بود بسته تقریبا چشمانش. وخوشتراشش

 . بود شگفت سفر این
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. پسرکم. کن آماده عروج این بخش دشوارترین براي خودرا. بگیر نفس. آن یک . کن درنگی حاال"ـ 

 خیال اي؟زهی کرده کشف ماهگی نه در را تنانگی اسرار همه که بودي برده توگمان. مویم سرخ نابغه

 ". بنگر دل چشم با حاال. بودي دیده عقل چشم با. باطل

 سویی وبه کند ازتن جامه ، سریع حرکتی با. خواباند زمین روي پشت به اورا فشاردستانش وبا نرمی به

 متوجه، بود پرشده ناپیدا  اي چشمه گنگ بازمزمه تاحاال که میم هاي گوش. اونشست وبرروي. کرد پرت

 کاه دیوار نوك، عصرگاهی یدشخور  پرتوطالیی. شد درخت روي هاي گنجشک مستانه جیک جیک

 شعاع . کردند می منعکس را سرخش النورط هاي براده چون، کاه ذرات . زد می لیس را حیاط گلی

 . خورد می چشمش به، اش کرده عرق سیاه گیسوان وازالبالي دختر گرگرفته صورت از نور هاي

 . بود درخت زیر در خفته ساله یک کودك همان هنوز انگار . رقصید می صورتش وبرپوست

 مرتاضی نیین قفس چون، میم نت . بود واداشته رقص به را موزونش بدن ، آموز دست ماري چون اختر

 نفس هردو ، دوبدن نبرد درتکاپوي. کشید می فرو درخود، دوباره تمامی واورابه آمد می کش ، هندي

 . آمیخت می هم در تنشان هاي وعرق . زدند می نفس

 صورت پوست روي را وسایه نور بازي اماهمچنان. رابست چشمانش. رانداشت لذت همه این تاب میم

 پرگو هاي گنجشک جیک جیک وبا. شد می وبلندتر بلند ، شان فروخفته صداي. کرد می حس خود

 . آمیخت می درهم

 ماهر دیگري و ، ونابلد تشنه یکی، پیاپی دوموج چون، دوبدن . برداشت نهایی قوسی اختر تن

 به هم وبرروي ، آلود کف اي خیزابه چون، برشدند آسمان فراز به . شدند نوا هم، باهم ، وچربدست

   . شدند ویکی فروریخته آرامی

 خیزابه برابر در مقاومت از ناتوان اي کشتی چون، بدن و روح یگانگی قله به ازرسیدن پس، انجام ودر

 ، شهوت مرموزوبیکران اقیانوس ژرفاي در آهستگی وبه . شد دونیم، شان رسیده وحدت به تن ، عظیم

  . فرورفت
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 بودم وقاري با ننشی سجاده"

 ". کردي کویم کودکان رقصنده

  )مولويـ شمس دیوان(

  

  

   



  نشر آواي بوف                             نگون بخت ينابغه م،یم

   T.me/AVAYEBUF      56 

 

  

  

 

 توري پرده و خزید می داخل به خنک نسیمی باز درنیمه ازالي. ماند بیدار را شب تمام، میم

 به قادر. نگریست  می مهتاب نور در خفته ودرخت حیاط به وخسته گیج میم. میداشت وا رقص به را

. کرد نمی یاریش نیز فکرپریشانش . بود شکسته درهم ایمانش هاي پایه. نبود شذهن کردن وجور جمع

 عشق آن لحظه لحظه. افتاد می توفانی ظهر از بعد آن فکر به گاه . پرید می شاخه آن به شاخه ازاین

 پس بر راهنوز اختر دست. داشت درد اندکی گردنش پشت هنوز. کرد می مرور درذهنش را پرشور بازي

 جنسی شور ورمز راز سالگی یک از پیش داشت اوگمان بود؟ افتاده اتفاقی چه. کرد می سح گردنش

 معجون ، تن فیزیک تکاپوهاي آن تمامی، ذهنش آزمایشگاه در  ، مجرب شیمیدانی چون. است دریافته را

 تجربه این از وپس حاال. است یافته دست بنیادینش عناصر وبه است کرده تجزیه را شهوت پیچیده

 دست بدان عقلش با بود؟آنچه درست برداشت کدام . بود رفته سوال زیر هایش یافته تمام، ستقیمم

، گدازاده واژه، ها آشفتگی این تمام درالبالي بود؟وتازه کرده تجربه وقلبش بااحساس که چیزي یافته؟یا

 این را ذهنش حال به تا. نمود می تر بغرنج، فروخفته خشمی در را چیز همه و چرخید می ذهنش در

 . کرد می کاري باید. بود نیافته رو پیش مسایل حل از وعاجز ناتوان گونه

 چراغ زرد نور. نشست اول پله وبر رفت تاالر روي به. برداشت را وقلمش دفتر آهستگی به. شد بلند

، سرعت وبه برداشت را قلمش. بود نشانده  کاغذ سپید صفحه بر شگفت ترکیبی مهتاب نور با کوچه

 همه، فراموشی از پیش که داشت آن ترس یا. گریخت می کسی ازدست انگار. کرد نوشتن به روعش

 . بنویسد باید را آنچه

، معلم وتوهین ازتحقیر ناشی خورده فرو خشم با آن وازترکیب کاربست به را هایش ودانسته عقل تمام

 همکالسی ذهن سطح به توجه با دکر سعی. وعقل ازاحساس تافته، الیه چند روایتی . نوشت داستانی شبه

 این، وثروت علم بین راازرابطه خودش روایت. کند بیان سادگی به اما تمامی به میخواست را آنچه، هایش

 که را آنچه نوشت . خواست می یاحتی میدانست را چه آن نه نوشت . کند تقریر ، همیشگی موضوع

 . هست مخاطبانش وحوصله وقت سطح در کرد می فکر



 باران خاموشی                                                                                                                              بخش    11

57                                  AVAYEBUF.com 

 

. کرد تعجب معلم . رفت باال داوطلب عنوان به، بار نخستین براي دستش، انشا سرزنگ، روز آن يفردا

 جلوي بیاید کردکه اشاره باسر . بود نکرده توجه وخجول موي سرخ بچه این به سرکالسش هیچگاه

 . هانشست ازبچه یکی کنار، نیمکت روي و رفت کالس عقب ، عادت همیشگی به وخودش تخته

 موي سرخ غول این به آموزان دانش بقیه همچون، معلم. گذشت سکوت در تماما بعد ساعت یک

 با، بردارد دفترش از سر که آن بی که نگریستند می سیاه تخته درمقابل افتاده فرو هاي شانه با ایستاده

 را شونفرت بغض تمامی کودکانه داستانی درقالب. خواند می را انشایش، رسا و شمرده اما غمگین صدایی

 ، معلم جز همه اما. بکند اي اشاره حتی یا ببرد ازاو نامی آنکه بی، کرد هندسه بخت نگون معلم نثار

 را صدایش که وقتی انشایش انتهاي در تنها . گرفتند می روشنی به کلماتش ازالبالي را منظورش

 :وگفت بلندکرد

 دلیل یک همین و ننامند گدازاده، درسهم رادر هایم بچه تا شد خواهم پولدار آینده در من آري. . ."ـ 

 ". باشد کافی گمانم علم بر ثروت برتري ي برا

 دادوسر گوش مختصرش توضیحات به. پرسید چیزي مهززم به کناري آموز دانش واز کرد خم سر معلم

 بعضی. کرد نمی بلند دفترش ازروي را سرش میم . بودند سکوت غرق وهمه شده تمام انشا. فروافکند

 و شصت نوك با. برداشت چشم از را عینکش معلم. بودند معلم واکنش منتظر و برگشته عقب به ها بچه

 از دست وباکمک آهستگی به. میزند را چشمش گوشه عینک رد که انگار. گرفت را چشمانش نم سبابه

 يروبرو. نرسید فکرش به چیزي . بشکند چگونه را سکوت که بود مانده درراه. شد بلند نیمکت پشت

. اوگذاشت دست ودرکف رابست انشایش دفتر رافهمید منظورش میم . کرد دراز را ودستش ایستاد میم

 :وگفت کرد کالس روبه. زور به شده اگر حتی. بگوید چیزي باید که فهمید معلم تازه

 ". دارم کار من. سروصدا بی ولی بروید حیاط به. شد تمام امروز کالس"ـ 

 . رفت دفتر سمت وبه زد ونبیر ازکالس ها ازبچه وقبل

 پشتش به دست. کرد متوقف ، رفت می مدرسه آهنی در سوي به بقیه چون که اورا هندسه معلم ، ظهر

 . رفتند راه درختان سایه زیر زنان قدم . سپیداربرد درختان زیر مدرسه حیاط کنار به واورا گذاشت

 عذر ازاو، کالم یک ودر. شده بزرگ یتیم. است ومحنت فقر زاده هم خودش که، کرد اعتراف برایش

 توانست می قلمش . کرد درك را مکتوب کالم قدرت میم. پوشی پرده وبی صراحت به . کرد خواهی

 . برگشت خانه به شرمگین اندکی اما خوشحال. باشد شمشیرش
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 را ذهنش که مهمتري مسئله به توانست می ، معلم ازتوهین ناشی فروخفته بغض وبی تر آسوده حاال

 جسم رابطه همان آیا است؟ چگونه دو آن رابطه چیست؟ چیست؟شهوت عشق. بپردازد، بود کرده اشغال

 اندیشید؟ می موضوع این به تفکر در غرق خانه راه ؟درتمام ومتافیزیک است؟فیزیک وجان

  . رسید سوالش جواب به ، بریتانیایی کور شاعر گمشده دربهشت . رفت کتابخانه به شب
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 ". ايآمده دنیا این به هدفی براي جلسامینا، نیز تو دارد، مقصودي و مفهوم نیز ریگ این وجود حتی"

 )فلینیـ  جاده(

 الهام يسرچشمه واقع، در و است ادبیات در متعارف نسبتاًمفهومی زهدان، یا مادر نماد يمنزله به خانه"

 احساس این تا اند کوشیده و پندارندمی جاندار وجوديم را خانه که است شده معمارانی از ايعده

  ". کنند بازآفرینی خویش هايطرح در را بودن محاط و محصوریت و امنیت

  )مارکوس(
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 اکثرا ها همسایه . بیرون تغییر حال در شدت به جامعه از نمادي. بود پرهیاهو محیطی خانه

 اضافه جدید اي همسایه تا. کرد می خالی را اتاقی، یگرد اي حادثه یا مرگ گاهی اما . بودند قدیمی

 چند ، پدر آمد در یا شانس به بسته . کشیدند می قد سرعت به کودکان . بود راه در اما تغییرات. شود

 جنگ تا . شدند می گم جامعه هیاهوي در. زدند می کوچه به سرعت وبه خواندند می درس سالی

 می مسجدمحل به مادرانشان امابا ها دختر. کردن در وتفنگ وتیر بود جبهه ها بچه پسر عشق، برقراربود

 را ها شناسنامهپسربچه ها . ها جبهه به باالشهر مردم هاي اهدایی بندي بسته به کمک براي. رفتند

 برمی اگر بعد. شدند می وراهی گرفتند می نامه رضایت والدین از ونارضا ورضا کردند می دستکاري

 دیگر نگاهشان که. وتنک نرم وریش سوخته آفتاب هاي باصورت گشتند برمی مردانی هیبت به. گشتند

 . حسرت غرورو اندکی و زد می موج آن در غمی . نداشت را بچگی زاللی آن

 کوچه وبه بستند می سفت کمرهارا باید. بود رسیده پایان به جنگ که بود بیشتر سالی ده اما حاال

 بودند وجسورزرنگتر که آنها. بود راه ترین ساده ، کشی چرخ . کردند می شروع بازار از اکثرا . زدندمی

 غیر وموسیقی فیلم ازفروش، فروشی دست تا گري ازتکدي . شدند می بازار تیره هاي قسمت جذب

 . باالتر بگیرتا مجاز

 دانمر قامت به وصبح خوابیدند می شب ها بچه. بود کوتاه سخت، محله دراین ونوجوانی کودکی دوران

، نامیدند می اصغر داش اورا محل در حاال که، اصغري . شدند می گم ، شهر گیج ازدحام در وزنانی

 چهارراه وسر کرد می سوار صبح هارا همسایه قد ونیم وقد کوچک هاي وبچه بود کرده کرایه وانتی

 کمر به که لیموبای با همیشه ، بردوش لنگی یا دست در آدامسی بسته با . گماشت می کار به ومیدان

 صحبت آمیز احترام، ناپیدا آدمیانی با، برد می باال خدایی حد تا همسایگان نزد در را ومقامش بود بسته

 درحین است ایستاده مقابلشان در انگار، انتها ودر کرد می خطاب آقا حاج، آقا حاج آنهارا. بلند . کرد می

 این. حیاط کنج مستراح سوي به رو وقتها بعضی. دان ایستاده درمقابلش انگار، شد می خم، غرا خداحافظی

، چالندند می آلود کف درتشت هارا کهنه که وهمچنان . کردند می نگاه هم به زنها، ها وقت جور

 . زدند می پوزخند
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 معج کهنه وپالستیک کارتن که دادند محل آشغالی به اورا . شوهرکرد که بود نشکفته هنوزکامل ناهید

 . زد می اوبیشتر وبرابرد از سنش . کرد می

 وگوشه ساکت ناگهان، بود وشلوغ شوخ، زمان آن تا که او. شد مربوط اختر به تغییر ترین عمده شاید اما

می  سر بر  چادرمشکیحاال. شدند تر وپوشیده ضخیم هایش لباس . شست دست حرکاتش ازهمه. شد گیر

 خوش نواي به را مفاتیح که ومحزونش آهسته نواي، دارش زنگ هاي خنده صداي جاي به شبها . کرد

 . گذراند می محل مسجد بسیج درپایگاه را وقتش بیشتر. زد می بیرون باز نیمه پنجره از ، خواند می

 بود شده مد زمان آن که خفاشی چادر با. بود جلو صف در همیشه درتظاهرات. بود شده آن فعال عضو

 ومجالس مراسم در شرکت به تهییج ا هار مسایهوه داد می شعار بلند. وسیاه بزرگ وعینک ودستکش

 جدیدش وباشخصیت کردند فراموش را قدیم اختر، گان همه که بود نشده سال یک. نمود می مذهبی

 . کجا به نشد ومعلوم رفتند محل از بعد سال سه. گرفتند خو

 روز به روز شمادر . بگذراند روزگار، خواندن بادرس تنها ازاین بیش توانست نمی هم نوجوان میم

 دوردست اي ستاره چون را آن اما. داشت ایمان کودکش نبوغ به هنوز. تر وفرسوده میشد تر خسته

 . دید می، ضخیم ابرهاي وراي در شده وپنهان

 از یکی مسئول اورا چندروزي . خودکند وردست درشتش جثه واسطه به اورا خواست می اصغري

 که چهارم روز. تجربه وبی بود پخمه سخت ومدیریت ردنک درتحکم میم اما. گذاشت هایش چهارراه

 آدامس وبسته شانه به بادکنک که اورادید آمد چهارراه سر، روزه نیمه سرکشی براي، اصغر داش

 زیر، ها وبچه خورد می تاب مهربان غولی چون، قرمز چراغ پشت ایستاده هاي ماشین بالي ال، دردست

 . بودند شمرده را دندانش ها بچه . مشغولند وشیبازیگ به، رو پیاده چنار درخت سایه

 دیگر واینکه کنجکاوي براي صرفا ابتدا . رفت کارش محل به مادر با چندروزي میم، بعد سال درتابستان

 جذب اورا که نداشت چیزي، رغاص داش به اصغري تبدیل و اختر ودگردیسی ناهید درغیاب خانه حیاط

 . باشند پذیرا هایشان بازي در اورا ، کوچکتر هاي بچه که بود آن از تر گنده هیکلش. کند

. شد می آورده  انبار از بزرگ هاي درکیسه درخشان و سفید هاي پیله. رفت کشی پیله کارگاه به ابتدا

، خود رویاي در که را زنده هاي وپیله . ریختند می جوش آب از ولبریز بزرگ هاي دیگ در آنهارا

 بد بوي علیرغم. کرم ها قربانی رویاي خودمی شدند. کشتند می، دیدند می را شدن وپروانه پرواز خواب

 چرخ سمت به، آوردند می در که را کشته هاي پیله. کرد ونگاه ایستاد ها ساعت شدید وبخار وگرما

 را ، ساخت می ابریشمی ظریف ونخ تابید می هم به که آنها ظریف تارهاي. بردند می ابریشم بزرگ
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 انبار اي گوشه در که، شده کشته هاي کرم وچاقالو چرب جسدهاي بزرگ تل هایتودرن . کرد لمس

 بوي . کرد ورویش زیر . رابرداشت اي شده کشته کرم . بیایند آنها خرید ي برا داران مرغ تا. شد می

 از پیش ، اجتماع دیگ در که نبود کرمی هم او آیا . رفت فرو فکر به. شد چرب دستش . داد می بدي

 جامعه محتوم سرنوشت یا بود؟ او تقدیر این آیا شد؟ می کشته، کند تجربه را وپرواز شود پروانه آنکه

در   دستهایش که هرچند. بود چسبیده زمین به ودودستی . تافت برنمی را پرواز که اي جامعه اش؟

 بود؟ بلند آسمان به، تضرعی ابدي

 بازهم کردند می کاریش روغن هرچه. تداش ابتداییو ساده ساختاري، کشی ابریشم بزرگ هاي چرخ

 جاي به نا حرکات واسطه به ابریشم ظریف تارهاي از مقداري تقریبا که بود این . داشت لنگر اندکی

 . شد می تبدیل ضایعات به، ها تار هاي شدن وقطع، چرخ

 حرف به . داد کاهش را ضایعات این توان می تغییر کمی با که، دریافت میم، دقت اندکی با

 سپردند می گوش حرفهایش به باریشخند ، وخسته بسته بند پوزه استادکارهاي. نشد توجه وتوصیحاتش

 به، نشده متولد، آمیزش نبوغ افکار دیگر نظیر نیز فکرش این که بود نزدیک. پراندند می متلکی وگاه

 وبه ایستاد می شطرنح عاشق آقابهرام سر باالي وقتی. بود شده چنین بارها قبال . ها پروانه خود نظیر. فنارود

 ذهن در، بود دریافته که را هنگامی زود کردن مات ساده حل راه، نگریست می دوستانش با او بازي

 پرورش طریق از ارزان پروتئین تولید براي علوم کالس در که آمیزي غ نبو هاي روش یا. کرد می خفه

 معلم آمیز تایید وسکوت ها کالسی هم شخندوباری بود داده شهري هاي زباله از استفاده یا خاکی کرم

 . بود شده مواجه

 کارگاه در اورا روزي. بود میم کالسی هم کارگاه صاحب برادر پسر. شد این از مانع بار این، تصادفی اما

 کارگاه گوشه در که، برد عمویش پیش اورا وبعد . فکرکرد . داد گوش بادقت هایش حرف به. دید

 پسرك هاي حرف از نیمی که آن با کار کاسب عموي. بود کرده وپا دست خود براي محقر دفتري

 میم. بنویسد را وتوضیحاتش اوبکشد براي ونقشه شکل با را افکارش که کرد تشویق اورا. رانفهمید خجول

 اورا ، شدنش مسخره از بیم واسطه به مظطرب اما امیدوار مادر که حالی در. کرد کاررا این هنگام شب

. آنهارادید همکالسیش عموي. برگشت کارگاه به مادر با دوباره فردا. زد می وچرت نگریست می

 آنجا. برد"داد علی" استاد دوستش کارگاه به اورا بعد چندساعت . رفت فرو فکر به وبعد. کرد سئواالتی

 را هایش وشکل خواندند را اش نوشته دوباره، پرس  سنگین وناله کاري جوش شدید برق فضاي در

   . خواستند توضیح وازاو یستندنگر



 باران خاموشی                                                                                                                              بخش    12

63                                  AVAYEBUF.com 

 

 نوضیحاتی بازهم. ببیند تا بردند دوباره اوراهم . شد وآزمایش ساخته جدید هاي چرخ نمونه بعد ماه چند

 شده اصالح هاي چرخ با را قدیم هاي چرخ کارگاه صاحب که. بود نرسیده پایان به سال. ازاوخواستند

 کار به اورا. شد خوشحال کارگاه صاحب. رسید قبل پنجم ازیک کمتر به ضایعات. کرد تعویض، جدید

 اولین. کردند چرخی پرست سر هم را مادرش. کرد تعیین برایش وحقوقی گماشت اهمیت بی تقریبا ي

 خویش سفره بر را فرزند نبوغ حاصل ، وپسر مادر که، ناهید با کودکیش هاي تجربه جز به البته، بود بار

   . دیدند می

 . اونداشت براي اي جاذبه دیگر آنجا. کرد ترك را دبیرستان ، مادر مخالفت علیرغم میم، در پایان سال

 همه خودش. نگویند چیزي کاریش رقباي جمله ومن هیچکس به که کرد سفارش اکیدا کارگاه صاحب

 کاتالوگ حرفش تایید وبراي. کرده وارد سوئد از سنگین هزینه با را دیدج هاي چرخ که کرد شایع جا

 می نشان، وفضول  کنجکاو همکاران به، بود کرده تلنبار میزش روي که را ناشناخته زبان به یمضخ هایی

 ها غریبه بازدید مانع ، پیر سرایدار، تعطیل روزهاي وحتی بود بسته ها غریبه روي به را کارگاهش در. داد

 . شد می

 هرگز اما. شدند مجهز ، جدید هاي چرخ به ها کارگاه همه. لورفت مسئله که بود نرسیده پایان به سال

 چگونه؟ نشد معلوم

 دلش، پروانگی درحسرت مرده هاي کرم جنازه وانبوه کاریکنواخت، کارگاه محیط از سرعت به هم میم

 برگشت درراه، بودند ساخته آنحا را ها چرخ که سازي ماشین کارگاه صاحب ، داد علی روزي. گرفت

 کار شوق. پذیرفت را حرفش درنگ بی میم. کارکنند باهم کرد پیشنهاد و شد اوسبز جلوي، خانه به

 او بدنی وهماهنگی ذهنی شکفتگی اوج دوره درخشانترین شاید دوره این . شد زنده دروجودش دوباره

 . بود

 میان در، نامیدند می "سره یک علیداد" اورا تمسخر یا شوخی به ومشتریان دوستان که ، داد استادعلی

 آورده دنیا به کهنه فولکسی درعقب اورا مادرش . بود شده وبزرگ آمده دنیا به زوفل فنر و ومهره پیچ

 . بفروشد ناچیز مبلغی ازاي اورادر سالگی یک درهمان خواست می ومادر بود نامشخص پدرش . بود

 اما. گذراندند می روزگار اي حرفه گداهاي به انها کرایه و نوزادان خرید با که بودند حریص دالالنی

 به اتوبوسی الشه از شده ساخته اي خانه در پیرمرد . شد  مانع ماشین گورستان وعبوس پیر یدارسرا

 بچه شش اوو بین منصفانه طور به که شیري با اورا. کرد می زندگی تنهایی به وسگش ها گربه همراه

 آنحا از. بودند واشر و  ومهره پیچ هایش بازي اسباب. کرد بزرگ، میکرد تقسیم آمده دنیا به تازه گربه
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 فنی زمینه در استعدادش ونیز اش عالقه که نبود تعحب ، بود شده بزرگ وماشین وآهن سیم درمیان که

. آورد دست به اوراقی ي ها ماشین الشه مسی سیمهاي آوري گرد از را آمدش در نخستین. شود شکوفا

 کش سیم شاگرد که بود نشده ساله هفت. گرفت فرا تجربی طور به را چیز همه. نرفت مدرسه به

 سیستم برق عیب رفع یا کشی سیم به قادر سهولت به اما دانست نمی را برق تئوري. شد ساختمانی

 مدار هیچگاه ، رفت می خانه یا کارگاه به برق تعمیر براي واگر نداشت اعتقادي فازمتر به. بود ساختمان

 به وافري عالقه که کوبیده کباب مثل تاس الزم بدن براي هم برق گفت میهمواره  . کرد نمی قطع را

 تعجبی . میکشد را آن هاي میکرب و شود می بدن تقویت عث با برق جریان شتهذگ آن زا، داشت نآ

 هایی وحوزه داشت تجریدي ذهنی. بود گریزان ومدرسه درس مثل نیز وبیمارستان دکتر از که نداشت

 وپریزها وکلید فیوز واین دارد زور. ماند می آب مثل برق گفت می . داد می پیوند هم به را غریب بس

 اورا دلیل همین به . شود ایجاد مانع آب ه را سر بر که آن مثل درست. کنند می ضعیف را برق نیروي

 به . کرد می متصل یکدیگر به .. و وفیوز تقسیم جعبه بی را برق هاي سیم . نهادند نام یکسره داد علی

 افراد، بود کرده پیدا اعتقاد که واسطه این به صرفا هم آن . کرد می تحمل را کلید حضور زحمت

 کرد توصیه او به استادش . ندارد شان سالمتی با کاري ، برق جریان که هستند دنیا در او چون اندکی

 مینیاتوري فیوزهاي واقسام انواع محتاج وبالنتیجه تر محتاط روز به روز مردم چون. کند عوض را کارش

 . بودند هگردید .. و

 و سازي ساعت و جوشکاري تا سازي دوچرخه از . آزمود را دیگر هاي شغل واقسام انواع آن از پس 

 هاي گلوله واقسام انواع وساخت گري ریخته، جنگ دردوران ، اواخر واین فشفشه وساخت آهنگري

. بود کاریش هدور دراوج، کرد مالقات  جوان میم با که ها موقع آن . انداز وموشک وراکت خمپاره

 نیز حال همان در، میکردند اوراریشخند که کسانی تمام تقریبا. شاگرد چند با داشت آهنگري کارگاهی

 میم هاي طرح . نباشد مجددش اندازي وراه تعمیر به قادر او که نیست معیوبی ماشین  که داشتند ادغان

 از گردانیش روي که شد متوجه زهتا کرد اصالح او راهنمایی به که را کشی ابریشم وچرخ دید که را

 این. بود عمرش پنجاه دردهه. بود دیر دیگر اما. است زده او به ناپذیري جبران ضرر چه مدرسه و درس

 اشتراك به ابله وکمی مو سرخ پسرك این وعلم هوش با خودرا تجربی توان افتاد فکر به که بود

  . آمد در کار از پنداشت می آنچه از درخشانتر کار این ونتایج. بگذارد

 ، می توانست با دستگاه هاي مو جود در کارگاهحاال او . شگرفی گذاشت رهمکاري مشترك آن دو بر میم نیز اث

درکنار کارهایی که به سفارش مشتري وتحت نظر علیداد  . یش جنبه مادي ببخشدنبه بیشتر افکار واختراعات ذه

هرچند که تادیروقت در کارگاه  . رگرم طرح هاي خودش گرددقدر وقت باقی می ماند که س آن ، دادانجام می 
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او صورت مادر را . مادر ازتنهایی گله کرد . می ماند وحتی بعضی وقتها شب رانیز در کارگاه به صبح می رساند

اجاره کرد   ، خالی مانده بود به واسطه فوت باباحسین را  که مدتی بود پله هازیر کوچک واتاق. غرق بوسه کرد

 درظهر تا پاسی از شب را  حاال نیمی از روز را با علیداد بود وبعد از. کرد انجا برپآش را در وکتابخانه ا ارگاهوک

  . مشغول کار بود ، چاي یا غذا ومیوه می آورد بدرحالی که مادر برایش مرت، کارگاه کوچکش

که در جریان  ، ز دوران کودکی اشبا یاد آوري خاطره اي ا . تنوع افکار وابداعاتش گوناگون و گسترده بود 

شخصیتی ، پودري اختراع کرد که به سایه ، باسایه هاي دستهایش بر دیوار ناهید را سرگرم کند ، آن سعی کرده بود

به جاي آنکه چسبیده به او  . سایه دیگر اسیر و تابع تنش نبود ، گرد پاشیدن آن اب . مستقل از شیئ می بخشید

درحالی که او مشغول راه رفتن درکوچه  . ه دوشادوش وگاه جلوتر از او گام برمی داشتگا، ودنباله رویش باشد

حتی روزي از بی  . اش شیطنت می کرد وشروع به لی لی بازي بر دیوار کاه گلی می نمود سایه ، به آهستگی بود

ستش به درون جوي طوري که با نان سنگک توي د . ناراحت شده وبه او پشت پازد ، توجهی او به شیطنت هایش

چون در . دشمادر ناراحت . بالفاصله به خانه برگشت وشیشه پودرجادویی را درمستراح خالی کرد. آب افتاد

شبهاي طوالنی زمستان باسایه هاي عجیب وغریب پسرش که براي سرگرمی او به دیوار اتاق می انداخت وپشتک 

اما او به مادرش دریک جمله دلیل کارش . شده بود غرق شادي ، ووارو زدن هاي  پی در پی سایه هاي سبکبال

  . را توضیح داد

  ". تصورش هم برایم وحشتناك است . شاید سایه ام فردا بخواهد ازپشت به من خنجر بزند " 

ش مبازویی مکانیکی ساخت که پاهاي متور، براي مادرش با کمک چند موتور الکتریکی ودستکش ظرفشویی

بهانه آورد  ، ادر هیچگاه راضی به استفاده از آن نشد ودرجواب پرسش هاي مکرراوهرچند که م. را ماساژ دهد

ساخت دستگاه  . که آن دست پالستیکی نامحرم است وحس گناه وقت استفاده از آن در او به وجود می آورد

ین کمانی شبیه رنگ به طیف رنگی، تبدیل آواز پرنده گان و به ویژه گنجشک ها  که عالقه خاصی به آنها داشت

آواز هماهنگی  مابین   فکر ، که ازنوك آنها به بیرون نشر می کرد ودر آسمان خاکستري به تدریج محو می شد

بلکه به صورت گروهی وهماهنگ با ، از طریق انتشار موج الکتریکی به طوري که آنها نه به شکل منفرد پرنده ها

بازیگوشی بی وقفه  بدیل انرژي هدررفته در جریان ابداع دستگاهی به منظور ت، نغمه سرایی کنند، یکدیگر

از طریق اصالح نوع آنها ویا دستکاري ژنتیکی به نحوي که منجر  تهیه پروتئین از کرم خاکی ، کودکان به برق

رشد  ، کرمهایی که تنها با خوردن زباله وپالستیک . به پرورش کرمهایی در حد گوسفند وحتی گوساله گردد

راه هم به پاکسازي محیط زیست کمک می کردند وهم گوشتی لذیذ وبدون چربی وکلسترول می کردند وازاین 

که هرکدام چند وقتی بر ذهنش سایه می  ، ودهها وصدها فکر عجیب وغریب دیگر  ، مضر تولید می کردند
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ادش می رفت  بعضی اوقات حتی ی  . بیشتر ایده ها تنها در حد فکر باقی می ماند . انداختند ومشغولش می کردند

، بعضی پیشنهاداتش را نیز به مطبوعات می فرستاد که به دلیل غرابت. که اصل ایده را در دفترش ثبت کند

   . معموالامکان چاپ پیدا نمیکردند

اي دو صفحه اي فرستاد ودر طی آن پیشنهاد کرد که  نوشته، بار به عنوان مثال براي مجله کشاورزي یک

استدالل می  . به پرورش علف هرز اهتمام کنند ، جهت پرورش گندم و سبزياي کوشش در کشاورزان به ج

علف هاي هرز همچنان  .. کرد که علیرغم صرف میلیاردها دالر براي سموم کشاورزي و وجین کردن مرتب آنها و

ب درحالی که محصوالت کشاورزي با کمترین تغییر در شرایط آ . به رشد سریع وبی وقفه خود ادامه می دهند

، این مطلب را تحت عنوان اصول کشاورزي دینی . به زحمت افتاده وازبین می روند، آفت شیوع یک وهوایی یا

ودر طی آن استدالل می کرد که ذات طبیعت نیز مشابه انسان بوده وتمایل به حرکت در مسیر  . ارسال کرده بود

به میل بشر  ، و ثواب ترویج کارهاي نیک همانگونه که علیرغم صرف هزینه ووقت فراوان براي. گناه را دارد

  .. و "منع االنسان حریص به ما"زیراکه طبق روایت مشهور  . حرکت درمسیر شیطان وانجام کارهاي ممنوع دارد

  

 کارگاه وشاید بود اصالحات عصر. کار به صورتی متفاوت پیش می رفت، اما در کارگاه  باشریکش علیداد 

 از واو. وتبلیغ نمایش عصر . بندي وسرهم شتاب عصر. بود عصر این وتمام تام نماینده ادعایی هیچ بیآنها

 که جدید ي دستگاهها ساخت تا وصنعتی کشاورزي آالت ماشین تعمیر از ، نبود رویگردان کاري هیچ

 دست، علیدادو بود سر چون میم جدید دوره این در . بود رسیده رجوعی ارباب ذهن به خامش ایده تنها

 از باشکوهیدوره  که میرسید نظر به. کردند می پیاده درعمل را سر این هاي ایده که انیپرتو هاي

 با . گذاشت احمقانه بندي شرط یک سر بر را انشعلیدادج اما. آنهاست انتظار در مشترك همکاري

  .بود اوداده به خفیف غلغلکی تنها وبرق گرفته دردست را حفاظ بی برق هاي سیم وبارها بارها آنکه

 رفقا به تا ، گرفت زبانش نوك ودیگري دست با یکی  را برق لخت سیم دوسر بازهمشبی دیروقت 

 در تنها ، بودند مست وسیاه بودند زده خمره به دمی، شده جمع او کارگاه ته در که محلی هاي وکاسب

 محض به اام . بگذارد نمایش به را بدنش استثنایی توان از اي گوشه ، شب آن وعرق شام پول ازاي

زبانه هاي  . سوختنش شبیه سوختنی معمولی نبود. وسوخت. گرفت آتش، زبانش نوك با لخت سیم تماس

انگار زبان عاشقی شیفته  . رالیس می زدند رنگی بینابین فسفري وزعفرانی براق تنش، آتش با رنگی عجیب

یا دانه برچیدن  ، تن اثیري معشوقاز صدمه زدن به  گونهوسواس  وترسلذت کامجویی  درمانده مابین ، ونگران

بلکه ازروي تفنن وسیري در البالي چین وشکن لباس هاي ، طاووسی بازیگوش که نه به واسطه گرسنگی
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 ، نبود کارگاه در آتش کننده خاموش وسیله هیچ  . چروکیده وخیس مرد سرك می کشد وتک می زند

 معادل کارگاهش در آنهارا وجود ، ده وفرسودهاین منجی ومصلح ماشین آالت ازرده خارج ش ، علیداد چون

نوازشگر آتش که برتنش راه می  به انگشت هاي ، با تعحب وانکار اما بدون هیچ ترسی. دانست می محض کفر

که هنوز درمیان انگشتان ، وبه سیم قرمز برق . می نگریست، ه اش می لغزیدندقودرون ی انبوه به زیر ریشو ، تندرف

دوست شفیقش که یک عمر با ، یار غار تمام عمرش، برق. این همان بود. دام افتاده بود بهش دست چپ منقبض

هاي تنش را دفع کرده بودوبراي او شهرت وثروت به ارمغان آورده  میکرب . اوبه مسالمت وبا رواداري زیسته بود

مست ومبهوتش  چشمان متعجبش را به دوستان، چشمانش. وحاال داشت ذره ذره تنش را ذوب میکرد . بود

مردمک  ، شاید به واسطه آنکه به تدریج. دارند از حدقه بیرون می زنندچشم هایش  احساس می کرد که . دوخت

چربی مثل قطرات اشک به آرامی از گوشه چشمانش به بیرون تراوش می  . یا عنبیه اش در حال ذوب شدن بود

به جرقه هاي آبی برق که از را نگاهشآخرین  . شداش برسد آتش گرفته وبخار می  وپیش از انکه به چانه کرد

سربلند کرد وبه . بودوهمراه با ستایش  تحسین آمیز ، نگاهش . انداخت، کنتور بدون فیوز مغازه بیرومن می جهید

دست به جیب شلوارش برد وچند واشر  ، وبا احتیاط تمام با نوك انگشتان شعله ورش . نگریست راستش  دست

آنهارا روي میز کارگاه  نتوانست . انگار می خواست آنهارا ازگزند ذوب شدن نجات بخشد. اوردومهره را بیرون 

 بی تقریبا . دوستانش مست تر ومبهوت تر از آن بودند که بتوانند کاري انجام دهند . مدآبه زانو در  . بگذارد

باز کارگاه به آسمان صعود بانسیم خنک شبانگاهی از پنجره نیمه  ش خاکستر و سوخت کامل طور به، و صدا

  . کرد

  سگی عرق حد از بیش خلوص را سوختنش ، ازدوستان هم پیاله ورفیق گرمابه وگلستانش برخی تنهابعدها

 . وگرنه اکثریت مردم آن رابه عذاب یا قضا وقدر الهی تفسیر کردند . دانستند سیموندست سازمسیو 

 

به  ازاین رو . خواب عروس ونوه هایی قد ونیم قدرامی دید، شده بود ومادر نومید از نبوغش  ساله بیست میم

 کامیونی، ومادرش خود ساله چند کار سرمایه با ، ناچار وبه دنبال چندین ماه خانه نشینی ناشی از بیکاري

 کاریش مستقل پروژه اولین خریدو ورشکسته داري کارخانه از، را پالستیک تزریق  دستگاه چند. خرید

 در هارا وآن کرده استفاده بانکها بهره کم هاي وام از خواستند می که کسانی براي. ختاندا راه به را

 باکمک، روز ازیک کمتر در. کرد پیشنهاد اي هزینه وکم ساده راه ، اندازند کار به، وزمین ملک خرید

، تولید حال در اي کارخانه به را متروك یا خالی اي سوله، بود آورده در استخدام به که کارگر چند

 را پوش اونیفورم کارگرانی، آمدند می بازدید براي که بانک کارشناسان و بازرسان . کرد می تبدیل

توپ وپشه کش و عروسک پالستیکی ، بشکه نفت، بطري آب و نوشابه  تولیدو  کار مشغول سخت که میدیدند
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 می کامیون بار . چیدند می بر را کارخانه ساعت ازنیم کمتردر ، گرفت می انجام که امضاها . بودند

 به وبسته کارشان اوج. رفتند می ، جدید اي کارخانهرهم بندي  س براي دیگر اي ومحله شهر وبه کردند

  کارخانه صاحب. بودند راضی همه. گرفت می خوبی پول. شد می افتتاح نیز کارخانه یک هفته اي، فاصله

 صنعتی واحدهاي پیاپی افتتاح از ودولتمردان ، دکر می دریافت که خوبی دستمزد از او ، بهره کم ازوام

 ابتداي شدودر می درج دولتی هاي گزارش در صرفا که، روزافزون و بنیان بی اشتغال وآمارهاي خیالی

 ، شغلش را کارخانه کار ، کارش را پرواربندي کارگاهطنز خودش به. . رسید می همه گوش به شبانگاهی اخبار

  . بود گذاشته"پرنده کارخانه" را شمحصول نام و

 پروژه تواند می ، کنند حمایتش کمی اگر ، گفت می شوخیدرلفافه اي از لودگی و لحنی جدي و به

، مگرنه اینکه مدام  در روزنامه ها ورادیو تلویزیون . گسترش دهد هم کشور مرزهاي وراي را پرنده کارخانه

 داران سرمایه و فریبکار هاي دولت، منطقه طحس در . خدمات مهندسی می زنند حرف از صادرات غیر نفتی و

 یا یک توانست می و شد می بیشتر ها حمایت اگر شاید. داشتند نیاز اوسخت خدمات به، حریص

 آمریکاي ي سرد ولم یزرع ها فالتو افریقا پهناور صحراي تمامقادر بود، بخرد باري کوچک دوهواپیماي

 . پرکند، خیالی هاي باکارخانه هم را التین

 سیال مکانیک دامن به غلتیدن با گاه گه، نیوتونی مکانیک جهان این بر حاکم التقاطی نظام که افسوس

 دنیاي براین حاکم قوانین گی پیچیده دلیل به . سازند می را شگرف بس رویدادهایی، کوانتومی وبغرنج

 دعا ، بینی طالع اسلحه وبا. دکنن می بندي طبقه شانسی وبد  بدبیاري دررده آنهارا  عوام ناگزیر به ، جدید

 مند نظام و ناگزیر هاي تصادف ، هارا آن فالسفه که حالی در . خیزند برمی آنها با مقابله به قهوه وفال

 چنین جهانی، هیچ از تقریبا که مهبانگ نظیر چیزي . نهند می نام آشفته و نظم بی ظاهر به درمجیطی

  . آفرید غریب
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  13بخش   

  

  

  

  

  

  

 

 نوکر به طمع چشم باش، نداشته همسایه زن به طمع چشم باش، نداشته همسایه ي خانه به طمع شمچ"

 ". باش نداشته همسایه به متعلق چیزِ هر یا، همسایه قاطر، همسایه نر گاو، همسایه کلفت، همسایه

  )مقدس کتاب –دهم فرمان(
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  . ونابجا  نابه هنگامچند بسیار هر. وچنین تصادفی در زندگی او نیز به ناگزیر فرارسید 

 تمامی تقریبا وخواندن، میلتون شده گم بهشت در غوطه با، به دنبال اولین تجربه جنسیش، چند سال پیش

 چشمانش برابر در جدیدي افق، پیداکرد، وجان تن، شهوت و عشق رابطه به راجع زمان آن تا که کتابهایی

 . ده بودش گشوده

، خردسالی دردوران خودرا ات جنسیتوهمدریافت ها و تا داشت برآن سعی ،بودگشته  متورمکه  مغزش

وبا غوطه در اقیانوس ، درادامه . آمیزد درهم اختر تنتجربه فیزیکی وبالواسطه با  دستاوردهاي حاصل ازبا

 زعشق پرشور واسرار آمی. پیوند زند عشق آسمانی با ، راتالش کرد که این عشق زمینی ، بیکران عشق عرفانی

 . عاشقانه غزل هاي  هزارساله وهمیشه جاري نهفته دررودخانه 

 . شد شاکی هم مادرشطوري که . کرد سیاه ، را فراوانی برگ چهل دفترهاي. ماند بیدار پیاپی شب چندین

 . کرد مختصر،فشرده اي مقاله شکل به را یشیادداشت ها تمام تا کارکرد ماه یک

 دیگر امکان . داشت نخواهد را داخل نشریات در شدن چاپ شانس اي مقاله چنین که بود واضح کامال

 خواست نمی ومیم . نداشت زیادي مشتریان هنوز اما. بود شده میسر تازگی به که بود اینترنت در آن نشر

 . نشود بود،دیده مکتوبش نوشته نخستین نوعی وبه کشیده زحمت برایش قدر این که اي نظریه که

 راه تا خاراند را چپش پلک پشت، سبابه اشانگشت  ناخن وبا نشست اي وشهدرگ تمام شب ویک دوروز

  . یافت را حل

 اي نوشته صورت به دانشگاهی اي مقاله از ها، واژه تغییر با را آن ظاهر. کرد بازنویسی دوباره را مقاله

 عنوان .کرد عوض را مقاله عنوان . آورد ،در حوزه ادواري هاي نامه گاه در چاپ ومناسب حوزوي

 ومسیحی اسالمی فلسفه در هبوط نظریه تطبیقی مقایسه"را فرعی وعنوان "گندم؟ یا سیب" به را اصلی

 ونسطوري،با ویهودي اسالمی متون از فراوانی هاي پانویس. نمود انتخاب " اسالمی نظریه حقانیت واثبات

 تار عکسی . افزود بدان، رسوالن چهارگانه،ورساالت هاي وانجیل وقرآن تورات به فراوان ارجاعات

 تفسیر، و حدیث تطبیقی علوم آموز کار مهدوي مهدي سید را مقاله نویسنده و پیداکرد طلبگی درلباس
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 اندك تقریبا حوزوي نشریات  باره در ارشاد هاي سانسورچی حساسیت که بود مطمئن . کرد انتخاب

  . است

 به وابسته شرکت فالن مدیره هیئت تا دانشگاه دياستا متعدد،از مشاغل واسطه به، نامه گاه سردبیرروحانی

 به را مقاله تمام خواندن وزحمت حوصله بود،که آن از تر شلوغ ،سرش دیگر پست ها ده.. و خیریه بنیاد

. آمد خواهد وارد ادیان دیگر در رقبایش بردهان محکمی مشت که بود مشخص ازعنوانش . بدهد خود

 ها پانویس آنکه مهمتر. باشد خودش و نشریه براي حوبی امتیاز توانست ومی بود علمی ظاهرش

نوشت ، در پانویس  . صادرکرد را آن چاپ دستور . دوبرابر تقریبا . بود مقاله ازخود تر ،حجیم وارجاعاتش

 :که شود اضافه مقدمه ودر شود حذف ارجاعات، که

 خواننده خواست صورت درو بوده محفوظ مجله دفتر در ارجاعات فهرست جا، کمبود دلیل به  . .."

 ". شد خواهد ارسال پست طریق از برایشان ومحققین فاضل گان

 

 مسیحی متون به چند ارجاعاتی با. بود کرده شروع فریبانه وعوام لوحانه ساده عمد به را مقاله، میم

 هشتدرب اعظمش وهمدست شیطان اغواي به حوا که اعتقادند براین ها آن، که بود داده توضیح، ویهودي

. بود داده آدم به و چیده ازدرخت را سیبی، بود آمده در ماري هیئت به که، زبوب بعل یعنی عدن

 بر بالخره تا شده متحول ، قرون طول در نظرشان چگونه ویهودي مسیحی متکلمان که بود داده توضیح

، وحوا آدم آن زا پس که چرا، بوده عقل نماد سیب آن که بودند رسیده نسبی اجماعی به مسئله این سر

 از اعم مفسرین وتفاسیر متواتر هاي وحدیث قرآن به ارجاع با، درمقابل . بودند برده پی خود برهنگی به

 . است بوده گندم بلکه، سیب نه گیاه آن که است این مسلمانان اعتقاد که داد نشان، وسنی شیعه

 از اعم، آن پیرو نظریات و  جدید میعل اکتشافات که بود وگفته کرده راعوض نوشته لحن، بعد به ازاین

 نظر ، وهرمنوتیک شناسی زبان وعلم مدرن شناسی جامعه تا، شناسان وانسان شناسان باستان هاي یافته

 بخش بقیه از بهتر تا، بود کرده تایپ درشت را مقاله قسمت این(کنند می تایید را مورد این در اسالم

 ). بیاید چشم به ، ها

 جمله چند در. بود آورده، بشر احتماعی تکامل روند از وعلمی دقیق اما، ومختصر موجز شرحی درادامه

. بود کرده توصیف داشته بشر درزندگی، پیش سال هزار هشت در کشاورزي انقالب که را مهمی نقش

 :که بود شده آور یاد
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، ناچیز درصدي تنها، سال هزار هشت ، انسان ساله میلیون پنج وعمر شناسی باستان کشفیات به باتوجه "ـ 

 ". است شده شامل بشررا عمر از

 . بود کرده بیان"مدعیند" یا"اند دریافته" عبارت وبا مجهول جمالت با اینهارا همه

 کرده بیان، منابع همان از نقل به، کشاورزي انقالب از قبل طوالنی دوره طی در را بشر زندگی درادامه

 ها مجسمه، دینی هاومتون رادراسطوره نمودش که، گسترده ساالري زن از، مالکیت عدم وجود از. بود

 بروز، وافریقا خاورمیانه مونث متعدد هاي الهه وبالخره  ونشان نام بی گورهاي از مکشوفه اشیاء ودیگر

 . بود گفته سخن تفصیل به بود داده

 وهم معیتج پراکندگی واسطه به هم، وشکارچی کننده گردآوري بشري هاي گله که بود شده آور یاد

 در واحتمالی اتفاقی مشکالت . نداشتند خود مابین مهم جنگی تقریبا، مالکیت وجود عدم واسطه به

 :که، جنگ با نه، را گاهشان به وگاه ناگزیر برخوردهاي

 تجربه شاید خود گروه در که، تازه لذتی کسب پی در توافقی جماعی. کردند می حل جماع با "ـ 

 ". بودند نکرده

 نوشته از بخش این در کرات به، بدوي قبایل، طوالنی هاي بررسی از حاصل شناسی مردم دشواه از 

 . بود کرده استفاده

 گرمسیر مناطق به کوچ به بشرراناگزیر که، بود پیش هزارسال ده بندان یخ این که بود شده آور یاد

 شده ساکن، وسند النهرین بین  هاي جلگه آب پر رودهاي درکناره ناچار به که آنجا. بود نموده جنوب

. بود آمده پیش، کشتزار ومرزهاي حدود مسئله، کشاورزي اختراع با . بودند کرده اختراع را کشاوررزي و

. آمد پیش ، است پدرش کسی چه واینکه فرزند تعیین مسئله، مالکیت تولد با. .. . بود شده متولد مالکیت

 . شدند منتسب مشخص پدري به، سهیم ساختنشان در مردان وهمه بودند قبیله فرزند وقت آن تا که، ها بچه

 وسازمان وشرایع قوانین ، بود شده آن از بخشی کشتزارهایشان نیزچون  زن تن که، ازمالکیت دفاع براي

 ابداع کشاورزي انقالب از پس سال پانصد از درکمتر  ها این همه. بود یافته گسترش واخالق دولتی هاي

 . نبود بیش زدنی هم به چشم چون، بشر عمر درمقابل ، که زمانی . دبو گردیده وتثبیت شده

 هاي آتش پاي در که ، بودند قبایلشان ازسوي الهگی از شده خلع زنان این که بود کرده اشاره پایان در

 یاد آوري می، بدوي هاوآوازهایی وآیین رقص ، قصه قالب در، را زمان آن خوش خاطرات، شب نیمه

  . کردند
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افزایش جمعیت ویکجانشینی که پیامد  ناشی از حشتناكو هاي ومرض جنگها، گرسنگی از کشیده درد مردم

 . دادند می گوش قبیله جادوگر هاي گفته به نهان حسرت با ، بود کشاورزي انقالبناگزیر

 عرفان به، نبود ممکن واقعیت دیگردر که، شان تنانگی وروابط قبیله به بازگشت آرزوي ودر. . ."ـ 

 "کردند اختراع را بهشت.. .. بودند زده چنگ مذهبو

 آن در "عشق"واژه محوري ونقش شرقی عرفان گیري شکل نحوه به گریزي با، ازمقاله دیگر درقسمتی

 :بود کرده اضافه، بودند جنسی نمادهایی همگی که ، صوفیانه ورقص سماع به اشاراتی مختصر وهمچنین

 و میکردند تشبیه آدمی گلوي به را آن  موالنا مفسران که، ويمعن مثنوي فخیم کتاب ابتداي  ین"ـ  

 که، آدمیزاد گلوي نه . دادند می ارجاع، بود گرفته یاد را گفتن سخن تازه که، انسان صداي به را بانگش

 ". دارد جانوران میان، بدنش وزن نسبت به، را نرینگی آلت بزرگترین انسان زیرا. بود ذکوریتش آلت

نظریه  آنچه برخالف که. بود کرده ذکر ، موهوم پردازي نظریه دردهان خودرا نظریه ، هصفح درپانویس

، جنسی گسترده ارتباطات به دادن شکل با که، بود دستش ونه مرد آلت این. پندارند می پردازان غربی

. است تهداش انسان مغز شدن حجیم، آن پیامد در و زبان اختراع در را عمده نقش، اي قبیله وبیرون درون

 بهـ . کرد پاك، نهایی ویرایش در البته را ، آخر جملهـ . بادستش نه شد انسان کیرش با انسان درحقیقت

 :کردکه اضافه آن جاي

 آلت همین بلکه، نیین قلم نه منظورش . است خورده قلم به قرآن در، خداوند که قسمی شاید "ـ 

 مفسران ها قرن که ازنون منظور شاید . ایسطرونوم والقلم نون:فرماید می چراکه. است بوده مردانگی

 ". یعلم واهللا. باشد زنانگی آلت به شکلی اي اشاره، است کرده راگیج

، متنوع ازمرداب که آلتی. است دیگرجانوران هاي برگونه مزیتش بزرگترین، انسانی آلت آري" . ... 

 مجزا، شده مراقبت دقت وحقیروبه گتن اي باغچه در و شده محروم قبیله زنان فرج ورنگارنگ فریبنده

 باغچه به گاهی گاه وباید شود می که گرفتند یاد تدریج به مردان. بود شده کاشته، ها باغچه ازدیگر

 ". نمود مراقبت خودشان باغچه از چهارچشمی وباید توان می که همانگونه . سرزد همسایه

 ساده تفسیري ، در حقیقت که عشقی. ر گرفتد وعشق شهوت مابین دایمی جنگی که بود زمان آن از".. . 

  . است برتن مالکیت ازحس آمیز ومداهنه دالنه

 کردند سعی ، چون توفیق نیافتندو برخاستند جنسیتانکار به نخست مسیحیت چون ، گوناگون مذاهب "

 ". دهند سامانش وشرع قانون درقالب
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  قانون واضع آنها ذکور گان ونماینده دمر خدایان . بود شده سپري زن وخدایان گان الهه عصر".. . 

 کشتزار به گاه به گاه هجوم درکنار ، زن وبرتن برخاك مالکیت محوریش نکته که، شدند وشرعی

 ". بود همسایه

 این ، عشق وشهوت، تن وروان مادیت با معنویت وبه بیان بهتر، خداباشیطان پایان وبی بزرگ وجنگ".. . 

 ". آغازشد چنین

 جوانی که معاونش به دستوراتی دیگرهم مقاله سه چاپ براي، کرد امضاء را دیگر امهن چند سردبیر

 شلوار روي که حسنیش یقه پیراهن به . داد، داشت مات ونگاهی انبوه ریشی که، والغر پریده رنگ

. بست پشتش ودررا زد بیرون جوانک . شد منصرف . بگوید چیزي خواست. انداخت نظري، بود انداخته

 موهومی لکه ، دستش پشت با همیشگی عادت به. برداشت میز روي از را سیاهش عمامه . داد انتک سري

 را مشکیش چرم مهندسی کیف . کرد مرتب را آن ، کمد در پشت قدي آینه ودر سترد آن کناره از را

. زد بیرون اتاقش از . کرد عوض ، تر ورسمی مشکی مدل با را زردش تیماجی هاي نعلین . برداشت

 هاي تماس فقط ظهر تا پس. دارد مدیرکل با قرار. رود می صنایع اداره به که گفت جوانک به سرراه

 سوار را ماشینش. زد نفرزنگ چند به تلفن با، پارکینگ درراه . دهد اطالع یلش موبا روي را ضروري

 انگارانه سهل را رویش که ، اندام وخوش جوان زنی به ، گاراژ ازدر رفتن بیرون هنگام. زد بیرون و شد

. انداخت خریدارانه نگاهی، پیچید می پرش هاي ساق وبه برداشته موج باد در  چادرش لبه بودو گرفته

 هاي کپل بانگاهش . رفت باال، انتشاراتی دفتر هاي ازپله و گذشت ماشین ازجلو . نشد نگاهش متوجه زن

 دنبال ، داشت برمی متوازنی موج تاریک نیمه پله درراه که ، را زن نازژاپنی کرپ چادر در شده قاب

 تلفنش از. داد ادامه راهش به . برگشت اماازتصمیمش . وبرگردد شده منصرف خواست لحظه یک . کرد

، خدا که اوبود امروز قسمت این شاید. کرد راعوض دنده . داد ودستوراتی زد زنگ معاونش به دوباره

 دقیقه چند تا . نه هم شاید. برد می باال دفترش هاي پله واز گرفته را دستش، رسان وروزي مهربان خداي

 دفتر به دارد که خانمی حاجیه درمورد ، هرتصمیمی از قبل که بود کرده سفارش. شد می معلوم دیگر

 حضرت طالیی گنبد به ازدور . گازداد ، عفاف بلوار سمت وبه کشید آهی . کنند مشورت او با، میرسد

 ولبخندي ایستاد سیخ چهارراه دم پاسبان. داد باسرسالم ، درخشید می وزنیمر آفتاب در که، معصومه

 اش پیشه ورمز راز داري مردم. کرد مالطفت ، ماشین پنجره از داده بیرون بادست اوهم به. کرد نثارش

 . بود وآسمان زمین اتصال نقطه ، او چراکه . بود
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 بودم خود بان زندان باز"

 عاصی هدیوان من آن

 میکرد هوي و هاي درونم در

 

 میکوفت دیوارها بر مشت

 میکرد جستجو را روزنی

 

 خواب در شب نیمه شنیدم می

  را هایش گریه هاي هاي

 

 میکردم گوش صدایم در

 را صدایش سیالٍ درد

 

 خویش بر میخواندمش شرمگین

 "گریانی؟ بیهوده چه از

  )فرخزاد فروغ(
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 و رسول و خدا با محاربه اتهام به، بعد ماه وهشت سال پنج وراا که، نبود میم تقصیر این

 . برانگیز بحث انتخاباتی حوادث کشاکش در. کردند دستگیر.. ، سندو جعل و عمومی اذهان تشویش

. داشت پرنده کارخانه نوع چندین. بود گرفته دفتري. بود داده توسعه را کارش او، دوتاریخ این فاصله در

 از بیش . کرد می مهیا، فرسوده اي کارخانه خرید با نیز را سیمان صنعت به ورود مقدمات داشت حتی

 نیز، روز نصف به را آن اندازي وراه کارخانه نصب رکورد که، داشت استخدام در ورزیده گروه ده

 . بودند داده کاهش

، وفاسد کارریا کشوري بروکراسی نیافتگی توسعه عوارض با تلفیق در اتفاقات از اي مجموعه بازهم

 . نبود آن بینی پیش به قادر، نیز نوجوان میم نبوغ حتی که عواملی. بودند انداخته تاخیر به اورا دستگیري

 معدود نسخ. نکرد به پا صدایی سرو هیچ اما. بود شده وتوزیع چاپ، اندك تیراژي در زمان همان در مجله

 در که، فرهنگی ودرشت ریز موسسات دربین کار ونمونه هدیه شکل به یا شد توزیع ها کتابخانه در آن

 . گردید پخش، بودند اقتصادي هاي بنگاه براي پوششی واقع

، ازمنافع اي زنجیره از استفاده براي بلکه . شدند نمی منتشر خواندن براي ، چنین این نشریاتی واقع در

 هایی نمایشگاه در آن نمایش تا گرفته کاغذ دولتی سهمیه تخصیص از . میشدند چاپ وگروهی شخصی

 . گردید می برگزار ، بیگانگان فرهنگی باهجوم ومبارزه گوناگون عناوین تحت ، سال سرتاسر در که

 ترقی پلکان سریع کردن طی ودرنهایت کاري رزومه وپرکردن شخصی شهرت براي آن از استفاده

 . بود دیگر منظور

، دعوا طرف یک داريهوا به و انتخابات عرصه به درورود، طلب وجاه حوان روحانی تصمیم اگرنبود 

. بردند نمی بین ذره زیر را هایش فعالیت سابقه مو به ومو. رفتند اونمی کاري پیشینه سراغ به رقبا هرگز

 تیزبینی این مشمول نیز، بود مسئولش ومدیر امتیاز صاحب سال چند او که اي مجله نسخ که بود طبیعی

 . گیرد قرار
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. یافتند کنکاش این در که، بود هایی لقمه وچربترین برانگیزترین بحث از ییک میم شده چاپ ومقاله

 و کرد راعوض اش سیاسی گیري موضع آشکار چرخشی در ، بود یافته هواراپس که جوان روحانی

 وامنیتی قضایی مقامات هاي وپیگیري ها وتهدید رقبا سیاسی تیغ ازدم، شود فوت وقت اینکه از پیش

 . گریخت

 در که اي پرونده . گرفته اوشکل علیه اي پرونده که نداشت خبر روحش. نداشت بختی نینچ اما میم

 و چرخد می دست به دست، وپنهان آشکار امنیتی هاي وسازمان حکومتی دیوانساالري میان گردش

 . شود می وچاقتر چربتر لحظه به لحظه، کوه سراشیب در غلتان بهمنی گلوله چون

، را مقاله که اي خانه پست مهر ازروي. رسید میم خانه در به ، تابستان واخرا ، روزي نیمه که بهمنی

 انهخ آن از، کرد می اصرار مادرش به که بود چندي میم. بودند اورسیده به بالخره. بود کرده ارسال

 اي محله در حتی، مادر براي نقلی اي خانه بتواند که بود شده خوب قدر آن وضعش. کنند کشی اسباب

 نیز کارکردن از، فرزند خواست وبه نشسته صورتش بر پیري گرد دیگر حاال که، مادري . کند تهیه بهتر

 . بود کرده وخودرابازنشسته، بود کشیده دست

 ویژه به، کودکیش هاي همبازي پرکشیدن خاطر به بیشتر. بود شده سخت میم براي خانه فضاي تحمل

 . نشست می گلیمی روي کهنسال توت درخت زیر . بود همسایگانش دلبسته سخت اما مادر. واختر ناهید

 بعضی. شدند می جمع دورش به ها زن مینداخت هم روي را آبیش برجسته بارگهاي واریسی ي پاها

 با زدن وحرف، چاي خوردن و بوداده تخمه شکستن . ظرفشوئی درتشت سر هنوز وبرخی بیکار او چون

 که وقتی. بود شده سپري وباد برق چون که روزگاري ، بود سرگرمیش تنها گذشته روزگار از ها همسایه

 گوش و درخت تنه به زدن تکیه. شدند می پراکنده گردش از ، ها وبچههرشو آمدن هراس در نیز زنها

 یاد، آن گرفته خاك وبرگ شاخ میان در پیچیده باد خش وخش ها گنجشک جیک جیک به سپردن

 کمتر. دانست نمی درستی ؟به خوش خاطرات کدام. دکر می زنده درذهنش را گذشته خوش خاطرات

 . شد می فرو ، رفته ازدست روزگار آن درحس وبیشتر کرد می فکر

 برتنه زده تکیه. بود فرورفته حال همین در نیز زدند را در زنگ بالخره میم دنبال به مامورها که روزي

 با سفید براسب سوار. رادید مرد همان خواب ها مدت از وبعد دوباره روزیش نیم چرت در، درخت

 انبوه جنگل درختان پشت در بااسبش که وقتی، وپرسشگر خیره نگاه وهمان. وبلند بلوطی موهاي همان

 . رفت می فرو
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. ریختند خانه به، پوش شخصی مردانی. برید را چرتش، کوچه سر برکاج نشسته کالغی خراش گوش جیغ

 اطالعاتشان. بردند هجوم اتاقش به ، توضیحی هیچ وبی  ،ها همسایه ودیگر او زده بهت نگاه غیاب در

 با داشت سعی که را مادر. راندند گوشه یک به نهیبی با هارا همسایه . خبره نیز کارخود در. بود کامل

 :که مادر اصرار درقبال میبرندو راهم خودش که کردند تهدید. ترساندند ، شود کارشان مانع وداد جیغ

 ". جدانمیشم جگرگوشم از هم لحظه یک . میخوام همینو منم، بهتر "ـ 

 باغچه کنار هاي خاك ، بازیگوش اي بچه که انگار، پا وبا ایستاده زیردرخت ساکت که شان سردسته به

 . انداختند نگاهی، کرد می وپیش پس را

 کنار ، بخش آرام و نافذ صداي با. ، کرد هدایت زیردرخت به را گریان مادر نهادبادستش پاپیش مرد

 : کرد زمزمه، وگریان گیج زن گوش

 می برش هم فردا ساده سوال تا چند براي  برند می. ونیست نبوده بیش تفاهمی سو. نیست چیزي ـ 

 قبل چون. کن آماده تر فردارومفصل صبحانه فقط . مادر نیست شمام پیگیري به نیازي. خودشان. گردانند

 "میگم؟ دروغ. نیست بیشتر که جواب سوال تا چند. آخرشب هم شاید . پسرت برگشته آفتاب طلوع

 هاي برسرشاخه کرده وخپ هراسان هاي گنجشک یا ازاو. پرسد می ازکه را سوالش که نبود ومعلوم

 . دسترس از دور

 . ورفتند کردند سوار، کامپیوترش وکیس ها نوشته ودست کتابها انبوه با، را وگیج زده بند دست میم 

  مردي. نرسید فرا هرگز بود کرده زمزمه مادر درگوش چهره خوش مرد که فردایی آن بود طبیعی

 شمایل مادرشبیه درچشم اورا که بخش واطمینان آرام وصدایی، مرتب ومحاسن  مشکی وابروي باچشم

 . بود داده جلوه ابوالفضل

 ها نامه ورونوشت عکس و فتوکپی از پر نایلونی وبا پوشید را هایش کفش. شد شروع دوباره مادر کار

 دیگر زندانی در به زندان این در از، دور فامیل فالن تا گرفته محل مسجد روحانی از، ها نامه وتوصیه

 او چون مادر وصدها ها ده روزها آن درفضاي، که کاري. شد می وپایین باال سراددا هاي ازپله. رفت می

 :جواب بایک وهمیشه. بودند انجامش درحال

 خارجی وجود شخصی همچین اصال. نشده هم بازداشت حتی کسی چنین. درما نداریم اطالعی اصال"

 . "مادرم کردي داره؟اشتباه
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 سرباز از . انداخت رومی هرکسی به. کرد می ارایه را پسرش شناسنامه وفتوکپی وبارهاعکس بارها مادر

، مادر انقطاع بی هاي گریه از وکالفه حوصلگی بی با که، میز پشت نشسته حوصله بی روحانی تا در دم

  . خاراند مهرنمازرامی بسته کبره رد، را پیشانیش، دست وباکف داد می تکان را سرش
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  15بخش    

  

  

  

 

 این و ام شده جدا ژسیکا از، ام گذرانده زندان در را سال دو، ام شده پیر من ： کن نگاه من به"

 از ناشی اینها تمام، برهانند را من که بگیرند تصمیم رفقا تا گذرانم می را گم در سر ي مسخره زندگی

 نه؟، است من جنایت

 به ، قلبم بر نه، هایم شانه بر نه و گردنم بر نه، کنم نمی حس را آن، ندارد سنگینی جنایت این ولی

 نه و ببینم توانم می نه را آن ولی، راند می حکم ام بیرونی زندگی بر، فهمی می، شده بدل سرنوشتم

 "…دهد نمی رنج ولی، کشد می که است اي کشنده بیماري، نیست من مال. کنم لمس

  )آلوده هاي دستـ سارتر پل ژان(
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 کتاب کتابهاي تنوع از. نبود اي کاره او. اند زده دان کاه به که، فهمیدند بالفاصله بازجوها

 نیمه داستان، عرش. بود چیزي هر باره در تقریبا که، وگوناگونش پراکنده هاي نوشته از ، کوچکش خانه

 جان تا مرغ ازشیر. آمدند شگفت به. هایش قلم وسیاه ها طراحی. تولید دستگاههاوخط طراحی، تمام

 اصال، تر دقیق. نداشت سیاسی مشخص گرایش ولی. بود موجود!جرمش مدارك البالي در، آدمیزاد

. بود بودن مجرم، نبود مهم سیستم این در که چیزي تنها. نداشت اهمیتی این البته. نداشت سیاسی گرایش

، والش آش بابدن، زده بند چشم که حالی در. فهمید اولیه هاي بازجویی درهمان را این بالفاصله میم

 به را دندانش شدن شکسته از حاصل شور خون . داد می جواب جویش باز هاي سوال به، دیوار روبه

 قابل غیر دردش، کشید می که نفس . بود شده شکسته نیز  هایش دنده از یکی. داد می قورت زور

 پرنده کارخانه او. اودارند مشابه کاري هم ها آن کرد احساس ، دردل نهفته دردخندي با . شد می تحمل

 کارخانه، آنها. بازار به ارائه آماده وتولیدات کار مشغول کارگران با ساخت می خیالی هاي کارگاه. داشت

 ، بودند موظف فقط آنها. گشت برمی مجرم ، رسید می آنجا هب گذارش ، کسی هر . داشتند سازي مجرم

 ثابت خالفش اینکه مگر . بودند مجرم جامعه همه، تر ازدیدگسترده. کنند تعیین را جرمش شدت و دامنه

 . اج آن به آمدنشان . داشت الزم دلیل یک تنها هم جرم اثبات . شد می

 می فرجام به تعهدي اخذ و ماهه دوسه کوتاه داشتباز باهمین کارمیم شاید، بود عادي شرایط در اگر

 هاي شورش در آنها ودخالت بیگانگان توطئه اثبات پی در روسایشان. بود دشواري برهه اما. رسید

 می نظر به . کرد راجور الزم واعترافات مدارك بایست می هرقیمتی به. بودند گذشته انتخابات پراکنده

 این در. نداشت آشنایی که، بود این مزیتش مهمترین. باشد کار این براي خوبی طعمه میم که رسید

 مجرم. نبود مهم جرم. بود شان فامیلی هاي وابستگی با متناسب، شرایط دربیشتر افراد جرم میزان، سیستم

 . خودش شیوه به منتهی . بود کرده نفوذ نیز سیستم بخش این به موریانه چون، سیستماتیک فساد . بود مهم

 کارهاي به اعتراف . خواستند می اعتراف ازاو بار این. دادند قرار فشار تحت، دوباره را میم که بود این

 اعتراف میم براي. بود نشنیده هم را نامشان او که کسانی از دستور گرفتن یا، وابستگی به واقرار نکرده

 بازداشت کوتاه مدت همان در اما. هرگزنبود اش دغدغه حکومت داخل هاي جناح دعواي. نبود مهم

 . نابودیست معادل اعتراف که دانست می، بازجو دوجین ویک بازداشتگاه سه دو کردن عوض و موقت
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 براي جرمی مدرك توانست می ، نکرده کاري، نبوده اي رابطه به اعتراف براي، بازجویی با هرتوافقی

 تمام خواندن حوصله، اريج هاي وپرونده کارها حجم واسطه به صرفا یا عمد به که، باشد دیگر قاضی

 حکم صدور عامل مهمترین ، قاضی علم که، بود آموخته او به هم فقهی متون مطالعه . رانداشت پرونده

 جریان در حتی یا شده اخذ زور به اعترافات اینکه. قاضی علم منبع مهمترین هم متهم اعتراف . است

 را قاضی که، رسید می دستگاه به شخص آن يرو سفارشی مگراینکه. نبود مهم اصال. بازجوها با توافقی

 . کند حکم صدور در دقت به وادار

. دهد پاسخ فراوانی ربط بی هاي سوال به بود مجبور. آورد برنمی دم و کرد می هاراتحمل فشار بنابراین

در زیر شالقها باخود کرد نمی یاري جسمش اما . داشت آن از حداکثري واستفاده ذهنش هشیاري به نیاز

دارویی که مثل کپسول هاي  . راع دارو یا دستگاهی بزندتهد کرد که اگر ازمهلکه خالصی یافت دست به اخع

 ، با فشار دندان شکسته شده وارتباط حسی بین بدن زیر شکنجه باغده آمیگدال، سیانور مبارزین در رژیم گذشته

ر جسمی بر زندانی اثري نخواهد داشت می اندیشید که با انجام این کار دیگر فشا . مرکز حس دردراقطع کند

اما ضرري که داشت این بود که دردرا به مثابه سیستم هشدار . شکنجه می پنداشتوآن را بهترین شیوه ازبین بردن 

شاید بهتر آن بود که ساز . دهنده خطر در بدن از کار می انداخت واین ممکن بود به مرگ زندانی منجر شود

تمامی اطالعات حساس و ناخواسته را از ذهن فرد  ، شابه رایانه ها با فشار یک دگمهوکاري اختراع می کرد که م

  . پاك می کرد

مقصر ، از همان اوان  نوجوانی میم . مقاله ارسالی او به یکی از نشریات دانشگاهی را نیز پیدا کردند، دریک مورد

طبیعی بود . ا انقالب کشاورزي می دانستاصلی در پیدایش مالکیت و نظام بهره کشی غیرمنصفانه حاکم بردنیار

او با انجام محاسباتی کلی دریافته بود . که بخش عمده اي از فعالیت ذهنیش متوجه روش هاي تامین غذا گردد

دیگر انگیزه اي براي سودجویی وحرص باقی نخواهد ، دامداري برابر شدن تولید کشاورزي و که در صورت هفده

او در این مقاله به  . ن صورت پایه هاي مالکیت خصوصی تضعیف خواهد شدوفکرمی کرد که درای . ماند

به دنبال روشی براي تولید گیاهان رونده باشند!استدالل می کرد ن پیش نهاد می کرد که کارشناسان ژنتیک گیاها

 به ، تشخیص می دهد ودرصورت داشتن قدرت جابجایی، که گیاه شرایط مناسب خودش را بهتر از کشاورزان

   . دو از نابودي نجات می یابراحتی از آفات وخشکسالی ها فرار کرده 

همه آنهارا به خنده ، فکر  وجود درخت پرتغال یالیموي در حال مهاجرت وفرار . بازجوها به این طرح خندیدند

میم  . دیده بودردر جریان بازجوییهاي مکرر از میم نگون بخت گ ، انداخته وموجب بروز شوخی هاي بی پایان

کشاورزان آمریکایی ، وبارها ابه بازجوها گفت که باره . خودش هم بعدها به بی فایده بودن طرحش پی برده بود
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. محصول قهوه وذرت مازاد خود را در اقیانوس غرق کرده تا مانع از کاهش قیمت محصوالت کشاورزي شوند

 . وسوئ تغذیه رنج برده ودر حال مرگ بودند لیونها کود ك در آفریقا از گرسنگیدر حالی که در همان زمان می

، یافت شدن مدرکی جدید . فزونی می گرفت، پابه به پاي تحوالت سیاسی روزفشار بازجوها ادامه داشت واما

 در. شد می جدیدي گشایش پرونده واتهام به منجر، اش مدرسه مشق دفتر درالبالي کهنه کاغذي تکهولو

 هوش، رفیق آن. بود نوشته، دوستی براي، را اقتصادي طرح پیشنهاد، مشقش دفتر اوبرپشت، موارد از یکی

 اش بالقوه ازامکانات میم. بود کرده مطرح را تقاضایش دبیرستان درراه روزي. بود زده حدس را میم

 از منظورش میم وقتی اما. هیچ تقریبا، است سرمایه ش اگرمنظور که بود داده پاسخ رفیقش. بود پرسیده

 روي بشود وشاید دارد کوچکی بنزین پمپ داییش که بود گفته. بود داده شرح را قوهبال امکانات

 رایگان به تقریبا، دولت حساب بی هاي یارانه همت وبه، برهه آن در بنزین اما. کرد حساب کمکش

. داد کمک قول میم. زد جیب به پولی، اش حاشیه سیاه ازبازار بشود که، نبود هم کوپنی . شد می فروخته

 برپشت را آن، نرود یادش که آن اي بر. رایافت مشکل حل راه، وجو جست بااندکی، خانه به برگشت در

 . نوشت، خط چند در مشقش دفتر

 هزینه با دولت. بود نهفته هاي سادگی همین درکشف نبوغش همیشه مثل. بود ساده میم طرح اساس

 کیفیت افزایش منظور به دولتی هاي یشگاهدرپاال کردکه می وارد بنزین افزودنی مواد ازخارج، هنگفتی

 کمتر حتی، مفت تقریبا، کمتر مراتب به قیمتی با حاصل بنزین . شد می مصرف، داخل تولید بنزین

 مواد آن دوباره که، شد می یافت راهی اگر پس. شد می ارائه بازار به، شده افزوده مواد همان ازقیمت

 وجود راهی چنین . فروخت دوباره آنهارا، شد می. گردد بندي وبسته استخراج ، موجه هزینه با ازبنزین

 جامد افزودنی مواد همان درحقیقت که، آن از حاصل خاکستر آوري جمع و !! بنزین سوزاندن. داشت

 می پنهان، عادي هاي هوش ازچشم را راهی چنین که بود ازحد بیش گی ساده این. بودند بنزین به

 . ساخت

 از مانع ناخوشایند حسی، نادر اتفاقی اما . دردست شیرینی جعبه با آمد دیدنش به روز آن فرداي، رفیقش

 جلوي را چاي سینی مادر که اي لحظه در. دهد قرار مشتاقش دوست دراحتیار را حل راه که، شد آن

 مادرش باز یقه به را دوستش حریص نگاه مسیر . آمد باال طورتصادفی به میم نگاه، بود گرفته دوستش

 را رفیقش . کرد حس دهانش در دوباره را کودکی دوران شیر مزه. کرد کشف، نبسته سوتین هاي نهوسی

 یا خودش درد به روزي شاید، فکرکرد باخودش . بیاندازد دورش خواست می. نگفت را وطرحش پیچاند

 . کرد انبار کاغذهایش سیاه سایر والبالي جداکرد را مشقش دفتر پشت. بخورد دیگر کسی
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 میم یاد به، را مدرسه دوران خاطرات تمام باخود که کاغذي. بود بازحو روبروي کاغذ تیکه این وحاال

 ضربه براي بیگانگان باکمک اي نوطئه ، او گانه بچه خط دست پس در خواست می بازجو. آورد می

 براي ،خوبی بهانه را آن اما. نداشت اعتقاد کارش به هم خودش . کند کشف را کشور اقتصاد به زدن

 : کرد تهدیدش . دانست می گیري اعتراف

 ". سندجدید این کشف با. کرده فرق وضعیتت حاال "ـ 

 " .. دشمنان با وهمدستی مملکت به ضربه در قصدت شدن وآشکار"

 هم مادرت پاي حتی ممکنه، نشی اعتراف به راضی اگر. گیره پات که نیستی ودتخ تنها دیگر حاال"ـ 

 ". شه باز اینجا به

 به وگاه وحشتناك هاي ضجه صداي در تنها ، اینجارا از بازجو منظور، چشم روي بند چشم با میمو

 طاقت . رسید می گوشش به، ساختگی حتی و تعمد به بسا چه، زیرزمین در ازاتاقی که، شنید می گاهی

 طناب کار بااین که دانست می هرچند. کرد می اعتراف بایستی. بود تسلیم درفکر مادررانداشت شکنجه

 . انداخت خواهد، گلویش دور به خودش دست به را دار

. بود درانفرادي بیشتر که، اول ماه مخصوصا. اندیشیدن براي بود خوبی فرصت، زجرهایش جدااز، زندان

 که نبود؟راهی دیگر بود؟راهی رفته درست را راهش آیا. بود این میگذشت درذهنش که چیزي مهمترین

 نگردد؟ ختم اینجا به

، آینده بینی درپیش استثنایی قدرت باآن، درخشان ذهن آن با، اوهم میدیدحتی. میکرد را فکرش که خوب

، او میهن چون مانده وعقب سوز فرصت کشوري در، نبوغ . نبود سرنوشت دست در پرکاهی جز چیزي

 . کشاند می تینیس وادي به سرانجام اورا ناپذیر وگریز مهیب گردابی چون که. بود نابغه گردن به یوغی

 بود بسته تخت به که وقتی حتی . کرد می زمزمه درذهنش را سعدي شعر بارها . فراربود شاید ، راه تنها

 . زد می بوسه، آتشین ماري چون، پاهایش کف بر، چکان خون کابل و

 /شرق/سختی به/ شرق/ مرد نتوان/شرق/شریف است حدیثی گرچه/شرق/ وطن حب/شرق/، سعدیا"

 "شرق، شرق/. زادم ااینج من که

 عمر یک، اختر وتاب پرتب بدن زیر، طالیی غروب آن. کرد نمی بود؟گمان زیسته سختی به او آیا اما

 هاي بالب ناهید کودکانه بوسه که طور همان . داد می جلوه ناچیز نظرش در، را زندگی هاي دشواري

 خوش اتفاقات، بودند نادر چه، اندك چه اما. بود بخشیده رنگ را کودکیش تمام، ازلواشک شده سرخ
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 گر شکنجه خشم باعث که اي خنده. نشاند می لبخند اختیاربرلبش بی، خاطرات این آوري یاد . زندگیش

 دست وسرعت برشدت. میاندازد اورادست دارد، کرد می فکر. داشت وامی زدن نعره به اورا. شد می

 آورد گوشت پایش کف آنقدر، خوردن القش ماه سه با تنها میم که بود طوري این. افزود می هایش

 افلیجی چون. برود راه درست نتوانست ، ش عمر روزهاي آخرین تا دیگر که، شد زخمی ودوباره

 بختکی چون، اش سایه یی گو. آهستگی وبه سختی به. کشید می خود دنبال به، را راستش پاي، مادرزاد

 . شود می اوکشیده دنبال وبه شده زنجیر او به پایش از شوم

 چشم روزنه از پاسداري . ونشست کرد وجور جمع را خودش. خورد لگد درسلولش بهنگام نا، روزي

. گرفت را دستش وپاسدار بازشد در بعد . بزند چشم به را آن، داد ودستور کرد پرت برایش بندي

 آن. زد نمی فیحر پاسدار. میرفت وپیش کرد می لی لی عجول پاسدار دنبال لنگان لنگ . برد واورابیرون

 خارجش بند در از جایش به. نبردش هم بازجویی اتاق به تازه. نبود وییجباز وقت معموال روز موقع

. مش کنند اعدا برند می دارند، فکرکرد اندوهگین. کرد حس رابرپوستش غروب افتاب کمرنگ نور. کردند

. نه. نواخت می زندگی نیسمفو گوشش در، پیدا نا درختی از، ها گنجشک پرهیاهوي یکج جیک صداي

 قبول که چرا؟او اما. کردند نمی اطاعت ازاو دیگر. بود شده سرد و لمس پاهایش. بمیرد خواست نمی

 فحش و کشید می خود دنبال به اورا تقریبا حاال، پاسدار . دانست رانمی دلیلش. بدهد مصاحبه بود کرده

 دري صدابی بالخره. بشنود فحش کمتر تا کند متمرکز را توانش کرد سعی. بود سنگین اش تنه. داد می

 به را دستش. نشاند ارجی صندلی روي همانجا اورا پاسدار . بود انبار یا سوله در شبیه، وبزرگ فلزي. آمد

 چشم . نخورد جم ازجایش دستورداد او به لشش ازتن وشکایت بافحش همراه. بندزد دست صندلی پایه

 فضاي آن در بود مطمئن. شد بسته سرش پشت خشکی صداي دربا . رفت وبیرون. برندارد راهم بندش

 وچرك ترشیده وقی بسته دلمه خون بوي نمیخوردتنها دماغش به دیگر کسی بوي. تنهاست بزرگ نسبتا

 از بخشی شد موفق تنها. راببیند اطرافش کمی بندش چشم اززیر کرد سعی . خاست برمی زمین ازکف

. کند باال را سرش ترسید . بود گرفته جا پالستیکی دمپایی در زور به که ببیند را آلودش خون پاهاي

 چقدر دانست نمی. بود توهم هم شاید . دارند نظرش تحت اي شیشه پنجره ازپشت کسانی کرد احساس

 شده راضی هم مرگش به که طوري. بود شده وکالفه بیتاب، خسته . گذشت می کند زمان. گذشته ازشب

 مادرش داد خواهند اجازه آیا که بود این فکرش تنها. یابد نجات بالتکلیفی ایناز خواست می تنها. بود

 در هرلحظه. دانست نمی چیز مرده؟هیچ یا بود بود؟زنده وضعی درچه مادرش ببیند؟اصال ازمرگ قبل را

 . آمدند داخل به چندنفر کرد احساس شد باز دري بالخره . گذشت می برایش قرنی چون، سکوت آن

 نکته یک در اما. دهد تشخیص هایشان قدم صداي از بود نفر؟سخت سه یا دو. چرخیدند شدورصندلی



  نشر آواي بوف                             نگون بخت ينابغه م،یم

   T.me/AVAYEBUF      86 

 

 واستفراغ ووحشت ترس بوي با شده وتضعیف آمیخته، زن تن بوي. بود زن ها آن از یکی. نداشت شک

 کی اما. آمد می آشنا زنی تن بوي نظرش به حتی. کند حسش اوبتواند که. بود قوي آنقدر اما. بود وگه

 توضیح بیشتر جمله یک هنوز . واتهامش وآدرس اسمش. پرسید سوال چند ازاو مردي. دانست نمی؟

 دوباره. تنهایی دوباره. شد دربسته دوباره. بگوید را اتهامش حتی نگذاشتند. رفتند آنان که. بود نداده

 . سکوت

 را بندش دست . دشنی را میداد فحشش که پاسدار همان آشناي صداي. شد بلند در صداي بازدوباره

 زندان هاي لباس، در شدن بسته از بعد گفت پاسدار . شنید را پایش جلوي چیزي افتادن صداي. بازکرد

 نیمه انباري. برداشت را بندش چشم. آمد در شدن بسته وصداي . بپوشد را خودش هاي بیاوردولباس رادر

 قصد. بود شده مسلم برایش یزچ یک. ترکید می داشت وحشت از قلبش. بود خالی تقریبا و تاریک

 درستون وبیگاه گاه شان عکس که زنی مردو ها ده همانند. کنند نیست سربه اززندان بیرون اورا داشتند

 بدهد خانواده به آنها از خبري که کسی به پاداش نوید با همراه. شد می درج روزنامه هاي گمشده

 به اندوهگین. اند بوده حواس اختالل دچار که نکته ینا باتذکر همراه . آورد در ازنگرانی را اي وخانواده

 . کرد پرت ارج صندلی وروي آورد در را زندان هاي لباس. نگریست پایش دارجلوي دسته پالستیک

 درخت تنه شیره عطر، قدیمی حیاط بوي از اندکی هنوز. پوشید را خودش هاي لباس . نکرد مرتبشان

 آواز وحتی، بودش وبوسیده شده خم مادر بروي و داده تکیه نآ به ، بازداشتش از پیش روز که، توت

 صدایی . ایستاد ومنتظر زد بغل زیر آنهارا ناچار. رفت نمی پایش به کفشهایش . داشت راباخود ، گنجشکها

 دونفردیگر اتفاق به پاسدار همان . دربازشد. کرد اطاعت. بزند رادوباره بندش چشم دستورداد در پشت از

 همچنان که اورا بغل زیر. آمدند دیگرجلو دوتاي. ایستاد در وکنار برداشت چندقدم تنها شان ییک . بودند

 درپشت اورا. بود در دم روشنی ماشین. بردند بیرون وبه گرفتند ، فشرد می آغوش در را هایش کفش

 هم زندان اصلی در از کرد احساس . کرد حرکت ماشین. گرفتند قرار او دوطرف، دیگر دونفر و نشاندند

. شد کمتر شهر وهمهمه ها ماشین بوق صداي . رفتند راه وتاریکی سکوت در ساعتی نیم. شدند رد

 ي ها زنجره صداي. بازشد درماشین. شد خم جلو به ناگهانی ازترمز بدنش . کرد ترمز ماشین بالخره

 جاده کنار اورا. رسید می گوشش به که بود صدایی تنها جاده دوطرف هاي درخت روي آوازخوان

  تصادف با پس ، فکرکرد . فروکند زانوهایش توي را وسرش بنشیند که دادند رافشار وسرش بردند

 به گلوله شلیک، رسید می نظرش به که راهی تنها، بودنش نشانده طورکه این. بمیرد نیست قرار ماشین

 . بود سرش پشت
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 پس. بماند بسته چشمانش همچنان آخر لحظه این داد ترجیح. کندند زور به ازچشمش را بند چشم

. بود شده گیج. آمد  ماشین  دورشدن صداي بعد . شد ازاودور ها قدم صداي. فشرد هم به آنهارابیشتر

. ایستاد او نزدیک. بود سواري ماشین. خورد چشمش به دیگري ماشین نور . داشت زانو سردر همچنان

 را اش بینی گشاده و لرزان حفره آشنا عطري. دبو زنی صداي. سوارشود اوگفت به ماشین پنجره از کسی

  . کرد لبریز
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  16بخش   

  

  

  

  

  

 

 احساس تنش بر را ظریف اسکلتی هاي برجستگی لوکرسیا و بود گرفته آغوشش در حاال  الفونسو "

 دهد فشار را او بیشتر کمی اگر  که داشت را احساس این . افتاد کوچک اي پرنده یاد به و کرد

 را کودك . بودند قد هم تخت بر ایستاده او گونه این . شکست خواهد درهم نی قلمه ونهمچ کودك

 گرماش بادم. ماندند ثابت گوشش الله بر  نازك لب دو کرد احساس لوکرسیا دونا .. . کشید آغوش در

 بر زند می نوك دارد اي پرنده کرد لوکرسیااحساس. . .. گزیدند، ونرم آمیز وشیطنت بوسیدند، دادند

 اما . .. .. . کند دور خود از را او خواست. . اش چانه اش گونه بر ابروهاش هاش، چشم بر، ش پیشانی

 "!لوکرسیا تو اي هرزه چه.. ؟ داشت پنهان خود در بدي چه

 )نامادري درستایشـ یوسا بارگاس ماریو(
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. متفکر و غمگین اما آسوده، تمیز. تلویزیون روبروي. بود کشیده دراز راحتی برروي حاال

. لواسان در بزرگ نسبتا باغی در اي خانه. داشت اقامت ویالیی خانه این در که شد می اي هفته یک

 . بود شده بازسازي اماکامل درونش. نداشت، کند توجه جلب که ي چیز وهیچ بود قدیمی خانه ظاهر

 که، دیواري اینچ پنجاه وهشت زیونازتلوی. بود داده جاي خود در را مدرن خانه یک وسایل همه تقریبا

 دوازده خوري ناهار میز. وچوب ازچرم ، وراحتی مبلمان دست چندین تا. دادبود لم برابرش در اوحاال

 . تجهیزات از مملو اي آشپزخانه با ، ها سقف العاده وفوق مخقی نورپردازي، بزرگ لوستري زیر نفره

 آن در، ازبیرون خرید به نیاز بدون ماه شش توان می که هست خانه در غذایی مواد آنقدر گفت می

 ساخته کوچک استخري همراه  سونا رسید می هال به، وگرد چوبی پلکانی با که  زیررمین در . زیست

 به رو، بودند شده تراشیده مرمر از هم آنها که، سنگی چهارپسربچه. بود پنهان، رنگ شیري مرمر از شده

 اي پله با  که مجزا حمام سرویس با قرارداشت باال طبقه در ها خواب اتاق. کردند می استخرادرار سمت

 درمجموع . شد می ختم هال به، برنزي پهن بادستک گردو چوب از هایی پله ونرده سیاه مرمر از عریض

 تازه روح. خورد می چشم به، شتاب یا گی سلیقه کج نوعی. بود ناهماهنگ اما تجملی، خانه دکوراسیون

 . زد می موج خانه فضاي در گی یدهرس دوران به

. داشند بدرنگی قرمزي که، بود آورده تازه وگوشت خورده جوش پاهایش کف وزخم بود تمیز اش جامه

  وسط در گرفته قرار سلطنتی و عظیم تختخواب در که وقتی حتی. بود پوشیده جوراب همیشه رو این از

 بیشتر هفته این در که چیزي. کرد می بازي عشق، تراخ با، دورش آویزان  حریرهاي با، بزرگ خوابی اتاق

 . زدند می حرف خوردندو می چیزي ، ها وقت سایر در. بود داده اختصاص خود رابه دو آن اوقات

 می اختر وبه نشسته وري یک وناباور لرزان که درحالی. ماشین همان توي. بود ازمادر سوالش نخستین

 اورا زیبابی که، حجاب در سراپاپوشیده، کامل زنی . نبود نشیطا بچه آن دیگر که اختري . نگریست

 وخم وپرپیچ کوهستانی راه در را قیمت گران ماشین فرمان دست یک با خونسرد . کرد می صدچندان

 آرایشش بی ولی اي قلوه هاي لب سمت، دهان به را عطري خوش سیگار دیگر وبادستی داد می تاب

 . نداشت آرایش به نیازي که بود زیبا آنفدر. برد می
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 تراشیده هاي کوه بر ماشین هاي چراغ  نور انعکاس به. زد سیگار به عمیق پکی، پرسید را سوالش وقتی

 :گفت صدایش در تزلزلی وبی دوخت چشم جاده کنار

 "مرد مادرت"ـ 

 . زد سیگار به دیگر پکی

 آبرومندانه مراسمش. کردن شخاک ها همسایه. بود هتگذش ازکار کار. شدم متوجه دیر من. خدابیامرزش"

 ". بود

 :کرد می تکرار مرتب که او ناباورانه هاي سوال جواب ودر

 ". بود جوون هنوز. نبود چیزیش میشه؟اون مگه ، نه"_

 :وگفت پیچاند سریع را فرمان

 "گرفتن ترو که شدم متوجه من. مرد که اون راستش. اوین حلوي. زد آتیش رو خودش"ـ 

 ماشین پنجره از سیگاررا و افتاد سرفه به. زد ناشیانه پک چند نابغه. داد دستش بهو کرد روشن وسیگاري

 . نزدند حرفی دیگر هیچکدام، ویال به رسیدن تا. کرد پرت تاریک دره به

. بودند اوداده رابه اي غریبه مرگ خبر انگار. گیرد نمی اش گریه چرا دانست نمی اما . گرفت دلش میم

. بود مرطوبش چشمان در شده ور شعله شهوت برق، رسید لحظه آن در یادش به مادر از که چیزي تنها

 . بود با پدرش شبانه بازي عشق از ناشی گمان بی که، نهاد زیرگلویش کبودي بر باردست نخستین که وقتی

 . هیچکدامشان. نیاوردندند برزبان موضوع این از حرفی دیگر، هفته طی در

 ناپذیر سیري. ازپیش بیشتر حتی . بود پرحرارت هنوز. نبود شناخت اومی که ودهاتی ساده دختر آن اختر

 زنگ باخنده را مصرع این مرتب شوخی به . کشید می آتش به او تن همراه را رختخواب. نمود می

 :کرد می تکرار آخر در داري

 "!کنم می مرد هوس ، ام گشته خلق زن"ـ 

 بسیار بود رفته که ازوقتی . گرفت می خود به دیگر قالبی، طوالنیشان هاي بازي عشق فواصل در اما

، بود افرادي ازمعدود. بود شناخته را ها آدم. بود رادیده دنیا بیشتر ولی، او اندازه به نه شاید، بود خوانده

 . بود یافته دست آن وبه گردد می چه دنبال دانست می نوجوانی همان از که
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 "رفتارت، فکرت، لباست !روشدي اون به رو ازاین باره یک تو"ـ 

 هم روي را رانهایش . بود پوشیده لیمویی روبدوشامبري. راباالبرد کردولیوانش دار زنگ اي خنده اختر

 خواب زیرلباس در که  تراشش خوش هاي ران  مبهم روشن سایه ، شد می جابجا که وگاه انداخته

 . کرد می مشغول خود به اي لحظه را میم نگاه، گرفت می بدیعی رنگی هاي جلوه ، نازك

 ناهید مثل باید شد؟یا می چی وعاقبتم آخر، موندم می اونجا اگه من. بود توسرم، فکر، تو اندازه به منم"ـ 

 عالی رستوران تویه شام یا خوب لباس دست یه حسرت و کردم می ازدواح سنم برابر دوسه آدم یه با

 می بابام ننه ، آخرشم . فروختم می گل و ذيکاغ دستمال سرچهارراه رفتم می یا بردم می گور به رو

 شد می . بود واویال که شد می یا بود معتادم اگه تازه. ازخودمون تر پول بی آدم یه ریش به بستن

 "یابو وخوردن خر کارکردن حکایت

 راز او اندازه به زنی هیچ . بود شده میم نگاه متوجه. زد آتش وسیگاري گذاشت میز راروي لیوانش

 . راگرفت میم دست . برخاست. شناخت نمی مردهارا کردن دیوانه

 ”. بعد برا باشه حرفا بقیه. بدنت داره احتیاج. سونا بریم بیا"ـ 

 . خودش ي برا بود ابراهیمی . برد پایین ها پله از خود دنبال به معصوم اي بره چون را شیفته ومیم

 تن مابین نبردي . بود جریان در دو نآ بین زیرپوستی نبردي!بود چنین اوضاع هم بعد ورروزهاي

 هماغوشی اندیشه در  اختر. بود گفتگو مشتاق بیشتر میم که حالی در !!ومغز قلب. وعقل احساس. واندیشه

 این اما. داد نسبت طوالنیش نسبتا انفرادي سلول به میشد راشاید صحبت به  میم اشتیاق . بود وقفه بی

 مطابق درست . کردند می سیر اي جداگانه درسپهر ، نوابغ این وهرد که بود این واقعیت. بود اشتباه

 اما. راداشت روزانه مکرر هاي هماغوشی در او همراهی ویاراي بود اختر از جوانتر میم تن. طبیعتشان

 ذهنش در که ناتمامی پازل کردن وجور مبهم هاي گره بازکردن . بود دیگر چیزي جستجوي در فکرش

 . بود گسترده

. ندارد میم مکرر هاي سوال به پاسخگویی از گریزي که دانست ومی. بود دریافته را این فراست به اختر

 آور یاد را این صراحت به هم درابتدا. بود خطر از میم حفاظت براي بییشتر ، اگرداشت هم قصدي چنین

 . بود شده

 بدانی کمتر هرچه ، منکار توي. نیست خوب خودت براي این. بگم بهت رو چیز همه که نخواه ازمن"ـ 

 ". بهتراست
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 گل، ها برگچه. بود ریز جزییات ترسیم پی در ، سمج مینیاتوریستی چون. داشت برنمی دست اما میم

 از. اونهد دراختیار را اش گذشته کلی خطوط تنها که بود آن فکر در اما اختر. واقعیت درخت ریزهاي

 . کرد می پرهیز جزییات به ورود

 را زمانش غریزي فراست به که گاه. بود خاموش نبرد این ناخداي او گذشته وچون کماکان اما

 وبه کند اورارام تا انداخت می میم ذهن گرسنه گرگ جلوي در را اش گذشته از اي تکه درمییافت

 وبرایش بود دردسترس هنوز که، کودکیش عشق ازتنها تا میبرد جسمش آتشگاه به اورا جوان تن موقع

 مقاومت. بود فهمیده نیز کودکی در که بود همان، بود کرده مشتاق میم به اورا آنچه .گیرد کام، مهم

 . بود شناخته روز آن تا که، بود دیگري هرکس از بیشتر اش زنانه اغواهاي برابر در او نسبی

 "پربکشی؟ خونه اون از افتادي؟که فکر این به طوري چه اما"ـ 

 داشت خواهر یه اون . همون که باهاش قالیچه می بافتم، آره؟ روبروییمون خونه یادته؟دوست رو عفت"ـ 

 یاد ازش چیز خیلی. مدیونشم خیلی من. بود نرگس اسمش امرزیخداب. ازخودش بزرگتر سال شیش پنح

 ". انداخت خونه اون از پرکشیدن تو قول به یا فرار فکر به منو که بود اون آخرم. گرفتم

 :داد وادامه زد کوچکی گاز. برد دهانش سمت ظرافت با را پیتزا تکه

. تنش عاشق. بود خودش عاشق. بود آیینه جلوي مرتب اون. رفتم می شون خونه به که بودم بچه"ـ 

. داد یادم اون رو عشق وفن فوت. گفتم بالق کنم فکر. هآ. بود نرگس اسمش . پرستید می رو خودش

 ". میکرد روتمرین تکراري کار یه ، آیینه وجلوي نشست می ، ها وساعت ها ساعت ، بچگی ازهمون

 

 یه هرکدومم. طرفت به کنی نگاه میشه روش هزار با گفت می. رو کردن نگاه مثال چی؟خب مثال"ـ 

 زنانه دنیاي با ، باتنم منو اون. گزیدن لب دونم می چه. انداختن باال شونه ، گرفتن رو یا. داره معنی

 ". ردک آشنا ، شود شکفته که آن از بیش ، درونم

 . برد دهانش به را اش نوشابه لیوان. مالید هم به باتاسف را دستانش

 ". نبود عاقبت خوش خودش برا که حیف"ـ 
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 سرمایشو که صدحیف اما. تنشه ، خونه فقیر تواون ، داراییش تنها که فهمید زود خیلی من مثل اونم"ـ 

 قدر. نبود پرواز بلند بگم بهتره. بود فکر بی بگم تونم نمی. زد آب به گدار بی. کرد خرج مهابا بی

 ". ندونست سرمایشو

 . بود گریخته ذهنش از اوهم محلشان هاي بچه بسیار چون. آورد نمی خاطر به را نرگس میم

 خوب محل جووناي . خیابون تو افتاد گذرش سریع خیلی اما. کرد شروع زودم. کرد شروع خوب"ـ 

 ". اومد سراغش زود مریضی. افتاد پا از که بود نشده سال پنج. کردند معتادش بعدشم. خوردند ازتنش

 دست رو بود افتاده ، برق چراغ چوب کنار. دیدمش که برمیگشتم خونه غروب دم داشتم روز یه"ـ 

 نیگاه یه نرگس تا بده جونشو حاضربود آشناییش ابتداي که همون. گرد بسته یه برا. سیاه غالم وپاي

 . کرد آشناش بنگ با . زد رو نرگس مخ بالخره که نامردي همون. هبنداز بهش شونش ازرو کوچیک

 ".. تورگی وآخرش کرك. شیشه بعدشم. میده حال سکس قبل گفت

 توخونه رفتم. هست منم دیگه سال پنج سرنوشت این گفتم خودم با. کردم خطر احساس که بود اونجا"

 نشده هیچی که هنوز . کنم توبه برم گفتم. دمافتا فکر به. شدم آروم که بعد. قالی پادار زدم زار نشستم

 " راهم واول

 . راکشید میم ودست کرد ریزي خنده

  ". داد نشونم راهو که بود سحرگاهی دعاي حافظ قول به و رفتن مسجد همون ، اما"ـ 

 :کرد زمزمه باعشوه و شد عوض صدایش تن

 حافظ به داد خدا که سعادت گنج هر"ـ 

 بود ريسح ورد و شب دعاي یمن از

  ". بکنم باید چیکار فهمیدم

 . خندید غش وغش

 من. بکنیم خوب خوب کاراي وبعدش بزنیم چرتی یه بریم بیا. ازظهره بعد خواب وقت عشقم ، ولی"ـ 

 "نمونده مرخصیم از بیشتر روز سه
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 گرفته زیارتی مرخصی بود گفته. دونفري خودشان. ماند اومی با هفته یک بود گفته بود آمده که ازابتدا

 :بود افزوده وباخنده بود داده نشانش هم را عتبات به سفر بلیط. کارش محل از

 "!!!هفته این بکنیم زیارتی چه"_ 

 داحل به اختر. گرفت لرزش کمی میم. خوردند می وصبحانه نشسته شمالی تراس خنکاي در صبح فردا

 دماوند قله پرهیب دست ازدور. ندپیچا میم تن دور مادرانه را آن. برگشت نازکی پتوي وبا رفت اتاق

 داده امتداد خودرا فشم دره درازاي تا که بود گرفته صبحگاهی مهی را هایش دامنه . شد می دیده

 ریز ویک. کرد شروع را صحبت، اختر خود بار این. زد می لیس را ویالها رنگ سرخ وبام چرك وزمین

 . زد حرف، کرد می دود ، سیگار البالیش واو نوشیدند می قهوه که همچنان، ظهر هاي نزدیکی تا

 گفتم شو یاعلی اگه اما. کنمنمی شروع رو کاري یه!!هیچ یا همه، اینه زندگی تو رماشع من دونی می"ـ 

 ". باشم بهترین میکنم سعی. میرم تهش تا

 "معلومه سکست از آره"ـ 

 کودکی چون میم . ذاشتگ میم دهان وبه مالید تست نان روي زمینی ماباد کره کمی. خندید اختر

 کرد سعی. بود کرده ولو راحتی روي را خود و گذاشته پاهایش الي، پتو زیر را دستهایش، خوشبخت

. برد دهان به را اش قهوه فنجان و  خندید اختر. ریخت ها نان خرده و نتوانست، بدهد فرو را لقمه بادهانش

 :داد ادامه و زد تشآ سیگاري

 شب اتايجمنا و دعاها که یادته. گذاشتم مایه ازجونم. کردم شروع خوب. دمبو طور همین هم خدا برا"

. میگم دارم تو به چرا دونم نمی هم حاال. نگفتم هیچکی به اینارو. لطفا نکن قطع منو؟حرفمو صبح تا

 دونم می اینکه خاطر به شایدهم. بزنی لطمه کسی به بخواي که ازاونی تر پاك تو مطمئنم اینکه برا شاید

 ". شده برات دلم به جورایی یه. بینمت نمی ترو وقت هیچ یگهد

 زبر گربه بچه چون هنوز که میم براي یگرد اي لقمه. کرد خاموش سیگاري زیر در نیمه را سیگارش ته

 :داد وادامه گرفت بود کرده کز پتو

 بزرگه یآبج ، نرگس شوم سرنوشت به شدن گرفتار ترس. کردم عوض راهمو ترس از من  ،درسته"ـ  

 "کجاست؟ حواست . میگم عفتو

 . کشید رانهایش روي به را زرشکیش بلند پیراهن لبه وبادست
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 از گرفتم تصمیم . میومد بدم بودم کرده که وکارهایی خودم از یعنی. بودم صادق واقعا درادامه ولی"

 وبه بریده زمین هايدیو ازدنیاي. پیرایه وبی پاك عشق به. بپیوندم سمانیآ عشق وبه بگریزم زمینی عشق

 گفته اون چی هر. بودم شیطون بنده فقط حاال تا که بود ذهنم تو تصور این . بگذارم پاي فرشتگان جهان

 تسلیم وسفیدي پاکی به یکسر خودمو. برم بیرون سرزمینش از خواستم می وحاال. بودم کرده گوش بود

 تو ومیشینه میاد خودش خدا بعد. وکمال امتم. وجودت از برونی رو شیطون باید گفتم پس . خدا به. کنم

. نبود ریا مبش نیمه هاي اتجومنا ها گریه اون، بگم بهت خوام می یعنی . کنه پرمی دنیاتو تموم. دلت

 چقدر ومادرم پدر طفلک . طلبگی درس برا کردم نام ثبت رفتم فرصت تواولین براهمینم. بود دل ازته

 حق که بودن شنیده رو ها همسایه و در شکایت اینقدر . ردنک نمی باور اولش البته. شدند خوشجال

 :گفت. کرد گریه پدرم. شد باورشون گذشت مدت یه ولی . نکنن باور داشتن

 " . دم می رو تحصیلت خرج فعلگی با خودم من. کارکنی خواد نمی دیگه "ـ 

 : گفت می اتاق طرف ازآن مادرم

 داشتم آرزو همیشه. دخترم برو. شورم می چرکاشونو رخت .میکنم مردمو کلفتی رم می من چرا؟ تو. "ـ 

 شامل لطفش بینم می حاال. نخواست خدا. نشد قسمت خب ولی. کردمش می دین وقف داشتم پسر یه

، خدا تو واسطه به شاید. میدم رو مشقت و دفتر و لباست و رخت جخر باشه سنگم زیر از اگه . شده حالم

 ". ببخشه رم روسیاه من گناهان

 :گفت و گیراند دیگر سیگاري. حسرت و داشت غم رنگ اش خنده. ندیدخ اختر

 فرصتی. بودن کرده کار یابو بالنسبت مثل بودن کرده وا چشم وقتی گناه؟از کدووم!!خدا گان بنده"ـ 

 شیطون، میگم بهت باشی داشته قبول باید، زمینه این تو که داري قبول منو حرف اگه. نداشتن گناه برا

 باري شکمت . باشی داشته فراغت که میشه پیدا وقتی شیطون کله سرو اصلن . کاره . خدانیست دشمنش

 که، پسرخالم شنید وقتی که داشتم بزرگ مادر یه  .!بیافتی کردن گناه فکر تا. باشه وپر سیر جهت هر به

 یسادهوا گوش منم. کنه نصیحتش خواست ورمیره خودش با خیلی، بود حشري وبیش کم من مثل اونم

 ، دلبندم، دلم جون ، پسرحون" :گفت و  خلوت ايج یه ش کشید . بودم فضولی عاشق ازبچگی. بودم

 با اینقدر !!کمر آب یکلهچ یه میشه خونم چیکه چهل ره، خون چیکله یه میشه غذا لقمه چهلره

 حرفش تو یحکمت فهمم می حاال اما. خندیدم حرفش به فقط موقع اون من ". میفتی پا از. ورنرو تخود

 اون به برسونه ونمیر بخور نون لقمه یه تا کارمیکنه شب تا ازصبح که تنی. گرسنست که شکمی . بوده

 از اندرون که. گفته راست حرفشو بخش یه سعدي شتراس . نداره شیطون به دادن گوش ناي که. شیکم



  نشر آواي بوف                             نگون بخت ينابغه م،یم

   T.me/AVAYEBUF      96 

 

 نه بینی می  نورمعرفت نه، خالی توشیکم که اینه اشکالش فقط. بینی معرفت نور درو تا، دار خالی طعام

 شدن سیر بعد تازه. ممکنه باهرچی . پرشه خواد می چیز یه فقط خالی شیکم. شیطون ووسوسه ظلمات

 ندارن فرقی هیچ الواقع فی فهمم می حاال که. میفته شیطون یا وپیغمبر خدا یاد آدمیزاد حاال که شکمه

 مون همسایه بچه اصغري مثل. واحدن شخص یه دواسم انگار اصلن. ان سکه یه دوروي باهم تا دو این

 ". اصغر داش شده شنیدم بعد که

 :وگفت . مستقیم. کرد نگاه میم هاي چشم هب. شد جدي. شد قطع اش خنده هو یک بعد. ندیدخ

 جاهاشم خیلی با. موافقم جاهاش خیلی با. وندمخ بارم چند. خوندم پروندتو کل اصال. خوندم مقالتو من"ـ 

 شما. جاشه همین، متنیس عقیدت هم یستايژسکسولو وبقیه تو موافق که جاهاش اون از یکی . نه

، ایل مرداي و زن همه بین گسترده جنسی روابط ، نبوده مالکیت چون کشاورزي ازاختراع قبل فکرمیکنین

 قتو اونا که بوده این ، بزرگتر دلیل شاید، دلیلشم یه من نظر به. اشتباس نظرم به این . داشته رواج

 راه باهم که حالی در، وجنگل دشت تو کردن جمع ودونه اشیکارب  شکم سیرکردن . داشتن زیاد فراغت

 اونو بایس می چیزي که میذاشته باقی براشون فراوون وقت ، بوده روبراه البد هم خنده هروکر و میرفتن

 همون، واقعا چون. باهم یدوتای شایدم . کاروکرده این ازخدا زودتر بوده زرنگتر چون شیطون خب. پرکنه

 معلوم واقعا زمان اون. دیدم هاشونو مجسمه ، دنیا سرتاسر ي ها وتوموزه رفتم ومنم، توگفتی که طور

 می یکی رو هردو اونا گمونم . یاشیطون پرستیدن می رو گلیش مجسمه مردم که خداست این که نبوده

 اونا. میگه مارکس که اولیه کمون همون مثل. بودن یافته دست وخام اولیه توحید جور یه به. دیدن

 و کرده می نصیبشون خوب شکار، بوده مهربون باهاشون هروقت. میدیدن شخصی یه وخدارو شیطون

 تو مثل من. کرده می نازل بهشون وسرما وآتشفشان وبرق رعد گرفته می قهرش هروقتم. فراوون دونه

 مرده صاب واین بودم مو جنسی میل جواب نمبتو که همین من. ندارم کارم این ووقت نیستم فیلسوف

 "!!هوا میندازم کالمو، پرکنم بکر پوزیشن یه، تازه شیوه با حداقل یا، جدید شمبول یه با رو

 شلوار تو که کوبید رانهاش وسط به ، دستش کف با آمیز محبت ، آخر جمله گفتن ودرحین خندید

 . بود زده وبیرون شده برجسته، تنش وچسب  سرخابی  استرچ

 قول به ي برا واورا کند قطع را هایش حرف خواهد می که کرد بینی پیش ، بهتر ویا کرد حس میم

 قطع را اش خنده اختر. آمد در غلط بینیش پیش این ولی . ببرد خواب اتاق به صبجگاهی نرمش خودش

 . داد ادامه اش گفته وبه کرد
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 هم. بوده وپراکنده کم جمعیت هم زمان اون انشمنداد وبقیه خودت گفته به که بگیر نظر در اینم تازه"ـ 

 ده، خوب شکار یه با روز یه . بود نامناسبش توزیع. نبود غذا کمبود اشکال. غذانبوده سازي خیرهذ امکان

. داشت واقبال شانس به بسته چی همه . اومد نمی گیرشون هیچی ماه یه. داشتن غذا نیازشون برابر ها

 تموم کارشون صبح اول همون. وحشی پرمیوه درخت یه یا. شد می نصیبشون سرصبح شکار یه بود کافی

 تبدیلش رو شده خورده وغذاي بچسبن هم به درختان زیر که بود آن وقت پس بود سیر شکمشون. بود

 مونده هاي میوه یا، شکار گوشت باقیمونده سروقت برن بتونن و شن گرسنه دوباره تا ، انرژي به کنن

 براي راهی عنوان به رو ورزش وبشر نبود .. و سازي بدن باشگاه هنوز موقع اون اشهب یادت. سردرخت

 ". بود نکرده کشف اضافه هاي کالري سوختن

 نظریه که بود ومنتظر داد می گوش اختر هاي حرف از بخش این به هوا سربه موقع آن تا که میم

. شد جلب نظرش، خودش زندگی شرح ییعن، او عالقه مورد موضوع سراغ وبرود شده تمام هایش پردازي

 زودتر هرچه اینکه به باشد؟اجبار والزام اجبار یک که میل یک نه جنسی فعالیت که بود ممکن آیا یعنی

 ي ها میوه  گندیدن یا شکار گوشت بقیه شدن فاسد از قبل تا شده انرژي به تبدیل شده خورده غذاي

، کردن سود کرد؟نمک  ذخیره بدن ودر خورد هارا آن دبشو دوباره، شده یافت تازه بردرخت مانده باقی

 مالکیت نوع یک. بود نشده کشف هنوز که بیرونی سازي ذخیره هاي ودیگرروش ، انداختن ترشی

 و انسان فقط که نشده موجب عامل همین وبیرونی؟وآیا حقیقی مالکیت اختراع از قبل، درونی و کاذب

، دایم سکس توان به ، اند شده جدا ها شامپانزه دیگر راسته از شپی سال دومیلیون در که، بونوبو شمپانزه

، اجتماعی تکامل روند این تمام یاآ. رسید ذهنش به تر انقالبی برسند؟وفکري جانوران دیگر برخالف

 به میل حقیقت در، بیشتر داشتن به بشر میل و مالکیت آمدن وجود به دنبالش وبه کشاورزي ازاختراع

 با، درحقیقت یعنی سال؟ ایام تمام ودر مدام هماغوشی راه از هم نبود؟آن وبهتر بیشتر وتکثیر رشد

 کردن محدود یابهتر ، نابودي جهت ودر شده تبدیل خودش ضد به ناخواسته جنسی میل مالکیت اختراع

 غار به تا داشت نیاز . ترکد می جدید هاي ایده از سرش که کرد بود؟احساس برداشته گام ، خویش

 پلک، سبابه ناخن با که حالی در بتواند تا، مادرش زهدان چون تاریک نیمه اي گوشه . برگردد تنهاییش

 خاکستري هاي سلول کمک به را جدیدش هاي یافته. ببخشد نظم ش افکار به ، خاراند می را چپش

 پیش او بار اولین براي که بود این. کند  شان یکپارچه ، پیشین هاي یافته وبا بدهد وسامان سر مغزش

 فرو اختر خوشتراش و کشیده رانهاي میان به را سرش . زانوزد اختر پاي جلوي و زد کنار را پتو. شد قدم

 چون. نبرد شکش اما . نگریست می او به تعجب با اختر. داد بیرون ازبینیش، صداداري و عمیق ونفس برد

 آمیز محبت کوبیدن و ها تهگف به طبیعی واکنشی ، او حرکت این انگار که کرد وانمود طوري میم
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. گشت نمی نیز آن براي دلیل دنبال وبه نداشت اولیه تحریک به نیازي  زمینه دراین اختر. بود دستش

 به ، شماالمال از رطوبت شهوت چشمان وبا گرفت راباال میم سر. بود خوب برایش، شد می مهیا که همین

 می او بار اولین براي. نداد بیشتر اجازه او به میم .همیشه مثل. وشهوانی طوالنی. بوسید واورا اونگریست

 چنان آن و کشانید تخت ي رو وبه گرفت اورا دست. باشد زده طوفان کشتی این ناخداي خواست

 رضایت از آهی، کار پایان در . کرد می بینی پیش که همانگونه، اختر که داد نشان خود از تکاپویی

 شبیه، رفت کوچک سوناي به و شد بلند آهسته میم. رفت وابخ به وبالفاصله بست را چشمانش. کشید

 می ذهنش در هنوز اختر هاي حرف . بود یافته مادرش زهدان سان هم که درندشت خانه آن جادر ترین

، گفت می تن قصر بدان تعمدا واو بودش نهاده نام عشق النه شوخی به اختر که خانه آن در. چرخید

 : گفت می اختر . اینترنت به برسد چه، شد پیدانمی کتاب برگه یک حتی

 تازه . نیست ازش اثري ، اي اداره وبایگانی فایل هیچ توي، اي نقشه هیچ روي. است کور نقطه اینجا"

 شکل به نه هم آن بشري فلسفه عصاره. است محض حقیقت جهان اینجا ؟ ورهخ می درد چه به کتاب

 نه است حقیقت آزمایشگاه گفتم می است بهتر .ومحض تجربی صورت به بلکه ، وحرف ونوشته واژه

 ". عشق النه

 نتیجه این به قبال . کرد می اتکا مورد این در قبلیش هاي دانسته به صرفا بایست می عجالتا بنابراین

 امروز از پیش. گفتند می ها یستلماتریا که طور آن، سازد نمی طبقاتی نبرد بشررا تاریخ بودکه رسیده

 برابرش در دیگري افق، اختر امروز هاي حرف با اما . است سکس، بشر پیشرانه ينیرو میکردکه فکر

 ذخیره براي. بیشتر خوردن براي بود ابزاري، سکس. نبود غایی علت آن نظر به هم سکس. شد می گشوده

 اصلی انگیزه، غایی علت پس . بود تباهی و پوسیدن حال در ب آفتا زیر بسرعت که شکاري درونی

 جدید؟در موجودي در شان ارگانیکی خود یافتن ، آن ادامه در و بود؟زیستن چه يبشر تکامل

 تکوین براي اما . کند می پیدا گرایش زیستی ماتریالیسم نوعی به دارد که رسید می نظر فرزندشان؟به

 .. بود خانه آن در ممکن چیز نایابترین که. داشت وکتاب اینترنت به نیاز اش نظریه نهایی

 کنج وبه زده چمباتمه اي گوشه در همچنان که یافت اورا. اوگشت دنبال به را خانه تمام تراخ که ظهر

  . کرد می نوازش را پلکش پشت چنان هم، انگشت اشاره دست چپش ناخن. بود شده خیره سونا

 پناه شیطان آغوش به شیطان از فرار براي چگونه ازاینکه . گفت خاطراتش از بازهم اختر ، ازظهر بعد

 . بود برده
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 خودم من . بود شون ترین وحشتناك، کردم کشف که چیزي امااولین. کردم نام ثبت علمیه درحوزه"ـ 

، خدا اغوش به بردن وپناه توبه از قبل، وجود بااین اما. پنداشتم می زمین روي آدم ترین حشري را

 بیشتر مجال روزمره رهايوکا نان غم. گذشت می سکس خاطره و فکر با بیداریم اوقات از نیمی حداکثر

 نفر یک . شد پرمی باشهوت، باشیطان وقتم تمام تقریبا، خدا آغوش ودر آنجا در اما . داد نمی را این از

 تمام غلطه این ولی . میشه محدود شکم وزیر شکم وجب یک به ، واحکام قوانین تمام بود گفته گویا

 "پامون الي وچلق ودنبه بیرچ صدگرم همین به. میشه مربوط نقطه یه به فقط، دین

 . بود کوبیده شکمش زیر به بادست وباز خندیده غش غش

 به مربوط احکام پس . میشه تبدیل شهوت به وخون خون به غذا. نرفته یادت که بزرگم مادر حرف"ـ 

 "!رسه می ، ورنگ آب خوش سوراخ این به نهایت در هم اون ودفع وخوراك خورد

 هستن ها حوري خداوندي رحمت مهمترین اونجا بازهم که بهشتیه هب رسیدن براي هم وعبادت"ـ 

 که حوریایی اونم. داد ترتیب آنها با ساله صد هاي جماع بتوان تا گرفتن قوت براي بهشتی وغذاهاي

 که چیزي هر از تر ونرم میشه پیدا زمین تو که هست هرکوهی از تر برجسته شون باسن روایات طبق

 ". کرد بشه تصورش

 بوش کاراي دونم نمی. رسه می سوراخ همین به وغیرمستقیم مستقیم. همینجوره هاشم عذاب حتیو"ـ 

 لذاتش؟ باغ ؟یا یادته قیامتش تابلو. رفتم وهلند وین به اونا اصل دیدن برا من. رودیدي هلندي نقاش

 تا ازماهی، نجرخ تا بگیر گل دسته از . رفته فرو یا میاد بیرون زنها فرج از کرد فکرش بشه که هرچیزي

 چیزي. کشیده سیخ به، برمنقل شده کباب، هواداده هاي باسن، ها پستان از آویزان، برهنه همه زنها .. و مار

 " باشه؟ شده نقاش همه این مایه دست که هست زن وبدن زن از بیشتر

 جهنم رددرمو ما روایات در چیزها این صدبرابر. نیست چیزي ما هاي داشته  برابر در ها این تازه

 کشیدن خصوص به . بوده ممنوع چون نقاشی درحقیقت یا. نداشتیم بوش مثل هنرمندي مافقط . موجوده

 چه. انداخت نمی هم ، ها سورئالیست ودیگر دالی آثار به نگاه کسی وگرنه . درجهنم حتی برهنه زن تن

 ". بوش کارهاي به برسه

 . اومده سر به کردن در ترقه دوره. ترسه نمی حمسل چریک از هیچکی دیگه که ساله بیست میدونی تو"

 دادن واختصاص کردن محدود ودرحقیقت، سکس با مبارزه صرف که پولی. خورده ملخ تخمشوناصال

 من. کن باور منو حرف. شه نمی خرج امنیتی دیگه بخش هیچ در، میشه زمینه این تو ، خودشون به اون
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 آندلس ماجراي تکرار از من رییساي اونقدرکه. دارم ترسیدس اطالعات بیشترین به زمینه این در حداقل

 ". ترسن نمی آمریکا مستقیم حمله از ترسن می

 نیز غذاخوردن حتی . زدند حرف ونه خوابیدند نه تقریبا صبح تا قبلش شب. بود رسیده وداع وقت

 تن به را اش هپوشید پا سرتا و مشکی لباس وباردیگر گرفت دوش اختر، زود صبح. بود رفته ازیادشان

 اتاقش ازکمد که داد پیشنهاد، بپوشد را خودش هاي لباس خواست می که میم به. آرایشی هیچ بی. کرد

 خنده با . بگذارد اج به را خودش ازلباس اي تکه ودرمقابل وبپوشد کند انتخاب پسندد می را هرلباسی

 :وگفت خندید میم. کند جمعرا عشاقش خالی هاي پوکه دارد دوست وسواسی تیراندازي چون که گفت

 ". یراق به حاضر سیبلی چون گفتی می بود بهتر "ـ 

 . کرد راعوض صحبت، بگیرد را حرفش زهر آنکه وبراي

 "؟نیست دوستت عاقبت دیدن خاطر به اولیه پشیمونی اون بشی؟منظورم خسته شده وقت هیچ"ـ 

 :داد تکان تایید سربه اختر

 ازدوران زوربا که جاس اون منظورم. افتادم فکر این به. خوندم هک رو یونانی زورباي کتاب آره"ـ 

 رفت بازار به. پیداکرد قلمبه پول یه که بود این. بود آلو زرد یا هلو دونم نمی عاشق که. میگه کودکیش

 منم. افتاد سرش از عادت این تا. وچندباره چندباره. خورد باز و آورد باال. وخورد خرید هلو تونست وتامی

 با روز ازسه درکمتر الحیل ولطایف وخطر ریسک چه با بماند. گرفتم تصمیم روز یه . کردم کارو ینهم

 ". مختلف وشکالي ها سن با مردایی. خوابیدم مرد صد از بیشتر

، انداخت باال شانه ، بداند خواست می را نتیجه که میم سر آمیز استفهام حرکت ودرجواب خندید

 :داد ادامه . بست را آن وسگک کشید رانش باالي به را جورابش

 زن، خونم می هی که براهمینه . اومدم بیرون مردها زیر از پیش دفعه از تر تشنه هربار. نشد که نشد"ـ 

 "!!کنم می مرد هوس، ام گشته خلق

. است پاك او پرونده که گفت مختصرا اختر که آن تا. بود دلگیر اندکی وشاید ساکت برگشت درراه

  :که کرد اضافه . سفرکند خارج وبه بگیرد گذرنامه اهداگربخو حتی
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 سرزمینی به تونیاز. برو . پربکش . نیست خوب تو برا اینجا. دارم روبرات توصیه همین خودم من راستش"ـ 

 درسیاست ادعایی توکه. میدانی بهتر خودت. سمیست دیریست باغچه این اكخ. بشکفی تا. وفراغتی داري

 "اینجانمون. برو پس. است ونهکتابخ بهشتت . نداري

 :داد وادامه کرد عوض را دنده 

 ". باشی خواسته اگه البته. کنم کمکت تونم بري؟می داري نظر در جایی"

 "آلمان شاید، دونم نمی"ـ 

 . خندید غش وغش کرد عوض را بازدنده

 "چرا دونی تومی. نیومد خوشم اتوماتیک ازدنده وقت هیچ"

 که کرد حرکتی، بود شده پوشیده گیالسی سرخ چرم با که، دنده دسته دور به اش شده حلقه وباانگشتان

 ومالین خونین که اول دفعه همان نابغه . نبود آن به نیازي که هرچند. رابفهمد منظورش راحتی به نابغه

 دنده با دستش عاشقانه رابطه ویژه وبه رانندگیش شهوانی شیوه به سهولت به، بود نشسته کناردستش

 :پرسید وجدي برید را اش خنده. بود کرده دقت، بود آن نوازش درحال تقریباهمواره که، نماشی

 "فلسفه؟ خاطر به باز داري؟یا چیزي، آشنایی چرا؟ آلمان"

 دنیا از پیش حتی شاید . قدیمی خاطره یک. خاطره بگم بهتر یا رویا  یک به برمیگرده. نه راستش"ـ 

 ". اومدنم

 یک برف در خفته جاده. بود دوخته جاده به چشم که رانگریست اختر یمرخن و برگرداند را رویش 

 . بود کرده وآلوده پلشت آنرا، اي تازیانه مسیر چون جاده که، اطراف هاي تپه سفید دست

 روبروي راحتی مبلی بر که مادرم درشکم . سبز اي تپه باالي بر باشکوه قصري. هستم اي درخانه "

، در اطرافم شده احاطه وخون آب ازوراي من . خورد می تاب آهستگی وبه ستهنش وسیع بسیار اي پنجره

 وسبز وسیع گستره به ،  مادرم باید بگویمشاید دانم نمی، زن آنشکم   وظریف نازك پوست وراي از

 نوازش رامشکم بر آمده اش ودر حقیقت  عاشقانهزن سفید پوست وجوان زیبایی که   . میکنم نگاه روبرویم

 خزه هاي پایه بر، مرمري مجسمه چند تنها . نیست پوشیده چمن وسیع محوطه آن در هیچکس. کند می

 دایره ونیم پهن هایی پله وبا بناشده اي تپه ربااليب قصر. شود می دیده شمشادها دیواره درکناره، پوشیده

 شمشاد با عظیم  هزارتویی چپ دست. شود می ختم، قصر روبروي وسیع حیاط به صورتی گرانیت از
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 می موج آن برباالي همیشه که مهی وانبوه نیزازها با، مصنوعی اي دریاچه راست درسمت . سبزاست هاي

 و شود می دیده روبرو در قصر وسیع سردر . مهاجر وغازهاي ها مرغابی گاه به گاه وجیغ  وپرواز زند

 هایی ودیواره وبلند فلزي یپرچین با قصر دورتادور. شده کشیده ها پله نزدیک تا ومنحنی شنی اي جاده

 درون در من که کسی آن یا، مادرم. است شده جدا سویش آن رنگ سیاه جنگل از خاکستري سنگ از

 تاب راحتیش صندلی بر، عظیم هاي باشیشه اي پنجره درروبروي ، ام کرده وجاخوش کرده النه جسمش

 اي پایه چهار برروي، کنارش . کند می برنزه را خودش برهنه نیمه تن رمق کم آفتاب زیر یا. خورد می

 آهسته اغلب است خواندن مشغول بیشتر. است نشسته اش ندیمه، قرمز درمخملی شده پوشیده کوچک

 در صدایش . خواند می وار وزمزمه بلند را عبارتی چند بانویش درخواست به گاه. خودش وبراي

 وجلوي آمده بانویش کمک به یگاه . گردد وبرمی خورد می ها شیشه به، پیچد می قصر سرسراي

 نور مواقع ورج این . بخورد، اش خورده وترك ستهجرب شکم بر آفتاب تا کند می باز رابیشتر لباسش

 شکم ، مهارت وبا آورد می بیرون کرمی، دستش کنار ازسبد . زند می هم رام چشم حتی، خورشید اریب

 استخوان. است مکی کک یش ها وشانه رتصو ، آلمانی دخترهاي همه مثل . دهد می ماساژ را مادرم

 به . دهد می ماساژ را بانویش تن وچربدست ورزیده بسیار که ستهایشد خصوص به . دارد درشتی بندي

 وآرام بسته را چشمهایش حاال که ، مادرم همانطور. برد می لذت کار این از که است مشخص وضوح

 درون آب . د شو می گرم وتنش زند می رتندت قلبش ضربان کنم می احساس. کشد می نفس وعمیق

 ومرا ، آید می در چرخش به گردابی چون ، من تن مرده هاي سلول، آن در شناور ذرات همراه، شکمش

 سعی، خروشان گرداب. کند می اشکال دچار،  بنگرم پنجره سمت به، سو یک به همواره خواهم می که

 صداي که طوري. شود می نزدیکتر دختر مکی کک صورت. بچرخاند ومرا زده برهم را تعادلم کند می

 مادرم بدورشکم گر نوازش همچنان ولی تندتر هایش دست. شنوم می وضوح به نیز اورا هاي زدن نفس

. شوم می خلسه دچار. دهد می ماساژ مادرم تن ونازك سفید پوست ازوراي مرا دارد انگار. لغزند می

 دنیا به از پیش که باشم تنهانري من شاید. رسم می ارگاسم یهشب حالتی به. بندم می آرامی به را چشمانم

 "!ام رسیده ارگاسم به هم ندآم

 شبها بعضی کنی می باور بودي؟ اعتنا بی من هاي عشوه به کودکیت در اینقدر که بود همین براي پس"

 بودم وانستهونت خورده شکست بازهم که این از. رفتم می خواب به گریه با یا، برد نمی خوابم غیض از

 "کنم؟ اغوا ترا

 ادامه، کند می سعی آن جاي به . گذارد می جواب بی را سوالش اما. اندازد می باال شانه انکار به میم

 :کند تعریف را خوابش، اش خاطره
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. ایستد می باز مادرم شکم ازنوازش دختر آن دست . دوردست از اسبی شیهه. آید می صدایی ناگهان"

 الي از  چکه چند درحد وسفید غلیظ مایعی کنم می حس. شود می وعادي ندک هم من قلب ضربان

 ". شود می اضافه مادرم شکم کیسه بآ به پایم

 :خندد می شغ غش خترا

 "!!عجیبی خاطره تولد؟چه از پیش اونم آره؟ مادرت با تو بگی خواي می یعنی، تازه گرفتم حرفتو"

 :دهد می ادامه غمگینش چهره یا صدا درتن یريتغی بی . کند نمی توجه انداختنش تکه به میم

 تازي سگهاي . رسند می قصر جلو محوطه به دروازه ازالبالي زنان نفس نفس، کرده عرق، اسب چند"ـ  

 با وازتن است سفید یکدست اسبش. میشود پیاده ازاسب جلویی مرد. کنند می دنبال آنهارا، کنان واق واق

 با. سپرد می دویده جلو که مهتري دست به را افسار. شود می بلند بخار عصر آفتاب زیر شکوهش

، باشد آمده یادش به چیزي انگار بعد . زند می اش چکمه کناره به سرخوشی از کوتاهی ضربه شالقش

 تکان دست ونامحسوس دارد رابرمی کالهش. کند می نگاه پنجره سمت وبه گیرد می باال را سرش

 به را ونوك بینیش وایستاده بلندشده راکچر روي از من همراه حاال که شبانوی به احتم ؟نه من به. میدهد

. کند می اشاره اسب پشت به مهمیزش بانوك، شده سالمش متوجه زن بیند می وقتی. چسبانده تراس شیشه

 مرده روباه بچه. خورد می وتکان است آویزان زین ازکنار که میشوم روباهی بچه متوجه من تازه

 شکم در ، قصر آن توي، نجاآدر من بودن از انگار. مینگرد من به تعجب با، فاصله زآنا درشتش وچشماي

 ". کرده تعجب اشرافی بانوي آن

 ". اسکاتلند یا سویس مثال ونه آلمانه به مربوط، خاطره یا، رویا اون که فهمیدي ازکجا تو وحاال"ـ 

 باویر ایالت در معروف قصري . کردم پیداش تا گشتم خیلی اینترنت تو بعدا دانستم نمی موقع آن"ـ 

 ". هافمن بارون اسم به برگشته بخت خدایی بنده یه مال. آلمان

 "برگشته؟ بخت چرا"ـ 

اي جنگل فندق حداقل به خاطر جدشان که اپر . هافمن ها خاندان معروفی هستند. بود نوشته پدیا ویکی تو"ـ 

که بود  گمنامیموسیقیدان نسبتا هم   شان خاندان وارث اتنه، پسرشحتی آخرین بازمانده . شکن را تنظیم کرده

 می آتش به مادرش و پدر روبا قصر ، چند سال پیش، همین پسر ناخلف. دربارها وکافه هاي شبانه پیانو می زد

پلیس اورا درحالی دستگیر کرد که جلوي پیانوي  . اصطبل ويت اسبهاي حتی سوزند می آتش در همه. کشد

را  برابر دادگاه آنور نشسته ومشغول نوشتن سمفونی جدیدي بود که بعد ها در  ر شعلهعظیمی روبروي قص
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هم  کس هیچ. توسلول زندان جسد حلق آویزشو پیدا می کنند، هم آخر ودر. سمفونی آخرالزمان نام نهاده بود

  "چرا؟ نفهمید

 . میندازه باال شانه، نفهمیده، اختر

 ". کن خبرم گرفتی تصمیمتو تهروق. دیگه هرجاي یا آلمان حاال"ـ 

 :کشید وآهی

 اینجا کارم اینکه از بعد البته. پیشت بیام خواستم روزگاري روزي، هم من شاید. میدونه چه کسی "ـ 

 ". شده تموم کردم فکر یا. شد تموم

 "کاري؟ چه کارت؟"ـ 

 به برگشت. برنداشت نآ از را دستش اما. کشید را دستی ترمز. کرد متوقف نوبنیاد میدان کنار را ماشین

 . کرد نگاهش بار آخرین براي انگار، وطوالنی وعمیق نابغه سمت

 " کارم"ـ 

 . نه یا بگوید را چیزي بگیرد تصمیم خواهد می انگار. کشید عمیق نفسی. کرد مکث

 ندارم هم خودکشی قصد . آرزومه تنها این. دارم که دارایی تنها. باتنم، بساطه این کشیدن آتش کارم"

  ". خوابت توي هافمن بارون احمق پسر اون ثلم

  لحن مصممی اضافه کرد: با ، دید، وچون سکوت میم را که مبهوت درحالی که دستش به دستگیره در بود

   "من کرم توي اون سیبم!!، ات ازسیبی گفته بودي که حوا به آدم داد؟خوب یادته تومقاله"

 . شد نمی باورش میم

 "م؟بین نمی ترو دیگه یعنی"ـ 

. گرفت عقب دنده. شد پشیمان انگار اما. بیافتد راه که گرفت را ماشین گاز. داد تکان سر نفی به اختر

 :داد میم دست به کوچک کارتی. زد پایین دوباره را شیشه

. بزن زنگ  خواستی می پول یا داشتی مشکلی رفتن برا اگه جوابتونمیده هیچکی. منه تلفن شماره این"ـ 

  "بزار پیام
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 خویش سوي به مرا دریا خواند شد، خالی یواش پایم زیر"

 پیش به غرور دهد می هُلم و .. . برگرد !نرو :گویدم می عشق

 کشید تیر دوباره هایم ساق موهوم، حقیقتی مثل سرد

 "اندیش عاقبت عقل اي !آه من، ي کاره نیمه عصیان !آه

 )موسوي مهدي سید(
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 . کردمی درد اندکی سرش. رفت راه هدف وبی پیاده مدید مدتی. افتاد راه به گشتهسر میم

 افکارش توانست نمی. بود کرده بدتر را حالش، هم گذشته شب ازاندازه بیش وفعالیت بیخوابی. بود گیج

. رود خواب وبه بگذارد را سرش که بود جایی دنبال. دانست میکرد؟نمی بایست می چه. کند مترکز را

 هاي حرف به . نبود مطمئن ولی فکرکنم بتوانم بهتر ، شدم که بیدار شاید فکرکرد باخود. عمیق خوابی

 از پراکنده بکشد؟قبال آتش به خواست می داشت؟کجارا قصدي چه. کرد می فکر اختر ماشین توي

 از بعد. دبو خندیده . میکرد صحبت ها بودایی تناسخ به راجع داشت او که زمانی. بود گفته دوستانش

. بود سپرده گوش قاره شبه متنوع هاي وفلسفه وتناسخ نیروانا به راجع هایش حرف به بادقت البته اینکه

 :بود کرده اضافه بعد

 دفعه یه همون ولی. البته کنیم نمی زندگی بیشتر بار یه. کنیم می عمل تناسخ به جوردیگري ایرونیا ما"

 که جسمی لحاظ به آدمیم یک انگار. زندگی هاي موازي . مداری زندگی بیشتر وحتی چهار، سه، دو رو

 جمع در. آدمیم یه کار لحم در. کنیم می تجربه را متضاد وبعضا متفاوت زندگی چند داریم همزمان

 زندگی با، اداره در نقشم که هستم من فقط این فکرنکن. دیگر زندگی خانواده در . جور یک دوستان

 هاي الیه تمام در من . داره تفاوت آسمان تا اززمین، خصوصیم زندگی با ترتیب همان وبه خانوادگیم

 نقش، درخانه، کرد نمی بازجویی وضوازتو بی که هم اوین بازجوي آن حتی. دارم وآشنا دوست اجتماع

 خصوصیش زندگی ودر کنه می بازي را دخترهایش براي مهربان وپدري همسر براي زحمتکش شوهري

 اسم من. بداند پیر بازي عشق براي راهم ساله چهارده دخترهاي حتی شاید که است هرزه اي پیشه عاشق

 "!!ایرانی تناسخ ام گذاشته را چندگانه زندگی این

اما موفق ، یادش افتاد که چندین بار درحین عشق بازي یا گفتگو سعی کرده بود بحث را به کار اختر سوق دهد 

، که نه به اتهام سیاسی  یا مالی، آیا تا به حال زنی مثل خودش را به طور مشخص می خواست بداند که . نشده بود

بلکه صرفا منکراتی دستگیر شده شکنجه کرده وآزار داده واگر جوابش مثبت است چگونه خودش را راراضی 

پیروي از تمنیات ، به این کار کرده؟چه جور دلش راضی شده شالق برتن عاشقی فرود بیاورد که تنها جرمش
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جواب سوالش را کم وبیش یافته  ، حاال با یاد آوري حرف هاي اختر درماشین؟درست مثل خود او، هتنش بود

  . بود

 شاید. بود نمانده ؟یادش مناسبت چه به . بود زده خانوادگیش زندگی به گریزي هم قبل روز دوسه

 از . آورد می خاطر به خوبی به را اختر حرفهاي اما . بود کرده هدایت مسیر آن به را صحبت خودش

 . بود فرهنگی شخب مسئول. است دیده مسجد در را شاول شوهر گفت . خنده با گفت اولش ازدواج

 گفت . استخوانیش صورت در وتورفته درشت بوروچشمانی واندکی نرم ریشی با قیافه خوش جوانی

 که سفید پیراهنی بود یهبق مثل لباسش. دارد فرق برادرها بقیه با بود فهمیده، بودش دیده که بار اول همان

 بقیه برعکس اما . بود کرده رها سربازي وزمخت گشاد شلوار وبرروي بود بسته ته تا را اش یقه دگمه

 از بیش اش وزنانه کشیده هاي وانگشت ظریف دستهاي میگفت . میزد برق تمیزي شدت از هایش لباس

 درحین خواهرها بقیه گوشیدر هاي صحبت از بعدها. بود کرده جذب خود به اورا بدنش بقیه

 . است بوده درست حدسش که بود فهمیده ، فردا فرهنگی مراسم براي کشمش کردن وپاك قندشکستن

که ، ولوح فشردهونوار کتاب پراز اتاقی در چون . بود بریده اش خانواده از گویا . بود آمده شهر ازشمال

 با آنهارا، ها صبح که. سربازي دوپتوي با زمین روي. خوابید می ، بود کار مشغولدر آنجا  همیشه تقریبا

، برادران سرهنگ پدرش که شنید بعدها. گذاشت نوارمی تکثیر دستگاه میز زیر ودر کرد می تا دقت

. موعد از پیش بازنشستگی شامل یا شده پاکسازي انقالب اول وهمان بوده شاهنشاهی ارتش سرهنگ

 را سرش . بود داده ترجیح قطارهایش هم سایر برعکس، تمهاجر و دیار ترك به را ماندن درخانه  پدر

 رعایت براي و شد خانواده عروس که وقتی . دید خودش بعدها را این. کرد می گرم خوانی شاهنامه با

 پوسیده هاي برگ از پوشیده استخري با بزرگ اي خانه در . بود رفته دیدنشان به دوباري یکی تشریفات

 مادر . برادران شهیدمحسن کوچه شد اسمش بعدها. شمیران پیچ یکنزد ، جاوید مسجد کوچه در

 همان در. زنانه هاي مهمانی سرگرم و داشت زندگی به عشق ، پدر برعکس که بود آالمد زنی شوهرش

 را ارشدش فرزند، را محسنش که گداگشنه شهري جنوب دختره این، او به تحقیري چنان با دوبار یکی

 تحمل حداقل یا آمیز تفاهم اي رابطه ایجاد براي امیدي هرگونه او که، دبو نگریسته ، بود زده غر

 . بود داده دست رااز، همدیگري ومدارا

 خانواده رفاه از شرمنده . بود انقالب شیفته او . بود خودش. نبود اش خانواده محسن مشکل اما 

. کرد می صحبت اش خانواده از وامساك ناراحتی با همواره . بود پیوسته پابرهنگان صف به طاغوتیش

 به خدمت براي همکالسیش دوست راهنمایی به که جایی ، آباد یافت وفالکت فقر تمام انگار

 . دید می خودش خانواده از را، بود کرده خوش جاي، مسجدش ودر برگزیده مستضعفین
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 کتاب گرفتن ضقر بهانه به پیشش به رفتن بار چند بودبا خوردن آب راحتی به کردنش تور من براي"ـ 

 دومی دفعه همان. نمیشد رودرو زنها با هیچگاه چون ، پرده پشت از آنهم. انداختم دامش به، مداحی ونوار

 هم یکبار حتی شاید . ام داده انجام خوب را کارم که فهمیدم صدایش ازلرزش ، رفتم اتاقش به که

  . بود نشده دقیق کامال درصورتم

 مرا وتنفر حسادت  اندکی با که، سکینه خواهر حضور ودر صدازد مرا مسجد پیشنماز کهچندروز بعد بود

 وبنابه است من با ازدواج خواهان برادرها از یکی گفت، داشت برلب زورکی لبخندي اما مینگریست

 پدر دیدن به اجازه کسب براي سکینه خواهر همراه به خودش او، بدهم اجازه البته من اگر دالیلی

 پیچیده . بودم واقف خودم قدرت به. نبود يزنیا. رانپرسیدم اسمش حتی. کردم سکوت من . بیایند ومادرم

 موافقت پایین به سر انداختن با، بود بیرون چپم چشم از اي گوشه تنها که حالی در، مشکی چادر در

 دواتاق در ، محل خیرین از یکی درخانه ، مسجد نزدیکی درهمان . کردیم ازدواج بعد هفته یک. کردم

 او . ام کرده اشتباه فهمیدم. شدم پشیمان، اول شب وهمان . رفتم بخت خانه به اهدایی جهیزیه مختصري اب

 به را جنسیم یسیطمغنا میدان نیروي همه و بودم منتظرش وجنسیتم جاذبه تمام با سفید برتشک که مرا

 ازمن دنبالش به. آورد جاي به شکر نماز تا گذاشت معطل دوساعت از بیش ، فرستادم می سمتش

 بالفاصله . داد می انجام شب همه که کاري. صداشوم هم او با اهللا کالم جزو یک درتالوت، خواست

 براي بلوچستان به اعزام تقاضاي ، رابداند دلیلش  خود آنکه اوبی که بود نشده دوماه. شدم ازاومتنفر

 درجاده ماشین شدن چپ با اول تههف همان ودر . هاکرد چی قاچاق، چه می دانم و ضدانقالب با مقابله

 خبر فکرکردم اول. باشد کرده شلیک اي گلوله حتی که آن بی. داد ازدست را هردوپایش کویري

 محسن وگفت بود مسجد از یکی . زدند در که بودم تنها . اند وردهآ برایم شب وقت آن را  شهادتش

 ، شد تنفرم باعث که چیزي . شود می تهران منتقل فردا هواپیما با. نشده چیزیش والحمداهللا شده مجروح

چون فکرمی کردم داره سجده شکر به جا میاره  . مدمیا حتی یک جورایی از آن ها خوشم  . نبود ونیایش نماز

 ، شب زفاف همان در  وفکرمیکنم دید می وخدا شیطان نبرد صحنه واقعا را اودنیااما. که به وصال من رسیده

به نظرم او انتظار زجر و مصیبت  . ام جبهه کدام در من که فهمید مان بازي عشق همان اولینجریان در

نه ، وشکنجه در این دنیا راداشت وفکر می کرد نعمات بهشتی باید در آن دنیا ودر بهشت موعود به سراغش بیاید

 به را این یچگاههالبته  . در اتاقی دوازده متري وچسبیده به مسجد نور در دل محله فقیر ومحنت زده یافت آباد!

 به جانش نیمه جسم دیدن براي که روزي تا. نکردیم صحبت هم با آن به راجع وقت هیچ . نیاورد رویم

 وبا تنها که دید مرا که همین . بود شده وصل بدنش ماندهیقبا نیمه به وسیم سرم انبوهی. رفتم بیمارستان

 را گل دسته. دیدم شمیشی درشت نچشما درته عمیق وحشتی ، مه ارفت دیدنش به کوچک گلی دسته
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 لوله، ضعیفش دستهاي با دیدم ، برگشتم تیقو . کردم آب پر اتاق کنار دستشویی وازشیر گذاشتم درپارچ

 . کند راقطع اکسیژن خواست می. کند شخم خواهد می و گرفته لرزانش دردستهاي زحمت به را اکسیژن

. آوردم در چنگش از را لوله. گذاشتم میزش روي اراگله. است شده پیروز شیطان که بود انگار حس کرده

 میل علیرغم ، اورا تلقین با که پشیمان هم جورهایی یک شاید. بودم غمگین راهدر. کردم مرتب را مالفه

 رفتن به تشویق ، بیاندازد تعویق به را رفتنش  چندماه است وبهتر است داماد تازه گفتند می که دوستانش

 . کنم ایفا را جانباز یک همسر نقش که بودم کرده آماده را خودم جورهایی کی راستش . بودم کرده

 خیال به مرا آنکه وبراي اشاره به مسجد ازخواهران دیگر نفر وچند سکینه خواهر راه بین آنکه علیرغم

. نشده قطع  پاهایش تنها اما است خوب حالش هرچند که بودند گفته، کنند آماده ذهنی لحاظ از خودشان

  معناي به شوهر یک نه است زنده شهید یک که هستم کسی زن که است انتظارم در عظیم وابیث

 . واقعیش

 است انتظارم در دانستم می که زندگی وآن من براي خوبی پوشش . نبود مشکلی. بودم راضی هم آن به

النه  عظیم نفرت آن ، نفرت وآن برگشتم دست در گلدان با دربیمارستان که وقتی اما. باشد توانست می

 شاید. بودم فهمیده بد من شاید میکنم فکر خوب که حاال. شدم منصرف ، رادیدمکرده در ته چشمانش 

 گاه هیچ دیگر که آن حسرت. ودب حسرت سر از نگاهی که نفرت نگاه نه نگاه آن شاید. کردم می اشتباه

 ؟ خورده شکست شیطان با درنبرد که پروردگار سرباز ارتش نفرتنه  شود سیراب تنم تواندازچشمه نمی

 تصمیمم. برگشت نظرم  ، زد می موج درنگاهش  که عجیب حس آن با موقع آن هرحال به. دانم نمی

رامرتب  کفنش انگار. وتازدم کشیده باال اش سینه تاروي را مالفه. آوردم در دستش از را لوله. شد عوض

 :کردم زمزمه ستگیآه به گوشش ودر بوسیدم را تبدارش پیشانی . می کردم

 من گردن به هم را کشیت خود آخر دم این خواهی می نکند. است تر مناسب کار این براي شب" 

 "؟ بیندازي

 شوهرش بر را اکسیژن ، کور درخشمی ، علیل شوهري نیمه بادیدن که عروسی تازه. فکرکن خوب، واهللا

  شود؟ صخال علیلی شوهر چنین با زندگی ادامه عذاب از تا کند می قطع

 مسجد خواهرهاي ممانعت  وتنها اند رسیده در پشت به تازه شجنتلمنوپدر گریان مادر که شدم متوجه 

. باشد داشته مالقات مجروجش شوهر با راحتی به بتواند خانم عروس تا. است شده اتاق به ورودشان مانع

  :دمرک زمزمه درگوشش بار این شدم بازخم که است این

  ". بود نخواهی آن ها آخرین اما ، سوزي می من تن آتش در که ستیه مردي اولین تو "
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 حاال که مادرش روردروي . برگشتم در سمت وبه بوسیدم را قیطانیش و تبدار لبهاي. زدم ندخلب برویش

 چشمانم. بود گذاشته اتاق درون به وپا رهانده من همراه  مسجدي خواهران دست از خودرا، بود طور هر

 پدرم مرگ در حتی. آن جا بود ، کردم گریه درعمرمزمانی که تنها . نبود مصنوعی کن وربا. بود پراشک

 تنگی خاطر به گذشته سال همین که مادرم یا، ومرد کرد سقوط ساختمان داربست از بعد چندسال که

 متنفر چشمان با که مادرش کنار از حال هر به . نکردم گریه هم، رفت ادخ تمرح به دربیمارستان نفس

 در . بداند فرزندش مرگ ل تباهی ومسئو مرا که داشت حق او. گذشتم مینگریست من به دریده نگاه وبا

 علیرغم، را پسرش اصلی قاتل شاید اش مادرانه حس با او اما . کردند می فکر او برعکس همه که حالی

 شیکی تاسپور کت . گریستم لحظه چند شوهرم پدر درآغوش. بود شناخته من آلود اشک چشمان

 ته عینک زیر در، وآرامش نجیب نگاه از . کردند خیس را اش شانه سر اشکهایم که بود پوشیده

 باالوعطر به داده وتاب شده مراقبت دقت به هاي سبیل از طور همین . آمد می خوشم گردش استکانی

 خانه در اورا ودخترهایش زن که هم حاال حتی. گذاشتم می احترام او به همواره ، گرانقیمتش ادوکلن

 نشینم می صندلیش کنار ساعتی یک میروم دیدنش به گاه به گاه . اند رفته خارج وبه گذاشته سالمندان

 کشت را خودش آخرش هم نفهمیدم. مرد شب همان؟ محسن. خواند می را ومنیژه بیژن داستان برایم واو

 . کرد دق، بود شده نصیبش، خودش خیال به شیطان با مبارزه در که آخري شکست این از یا

 بازاریست حاجی. راحتم خیلی آخري این با. سومم شوهر وحاال دوم شوهر بعدها. نبود شوهرم تنها این اما

 از داري نگه موسسه یک امناي هیئت رئیس خطا به مادر ملعون. دارد خیر کارهاي در هم دستی والبته

 کاربا من خب ولی!! گرگ دست به دنبه سپردن قدیمی  حکایت همان!! شده پرست سر بی دختران

 من. را وجفتش تاق هاي وصیغه دارد را خودش هاي سرگرمی . ندارد کارم به کاري . ندارم مشکلی اش

 . ندارد خودم از کمی دست ، هم رذالت لحاظ به پیچد نمی وپایم دست به. آورم نمی برویش هیچگاه

 این بیشتر مطمئنم . ندارد حرف مردانگیست ظهور عرصه مهمترین من براي که، هم رختخواب در کارش

 " . ممنونم هم آنها از دلیل همین به. است گرفته یاد وجفتش تاق هاي وصیغه ها فاسق از هم را مهارت

، بود کرده فکر اختر هاي حرف وبه رفته راه دوساعتی که این علیرغم . شد خسته روي پیاده از میم

 . بود راه نیمه هنوز

 شکی که رازد آخر دیدار حرف قاطعیتی چنان با. داشت رایقین این. بیند اختررانمی ردیگ که دانست می

 . رسید می منطقی نظر به هایش حرف. نیست تو خاك ، خاك این. برو. پربکش . گذاشت نمی برجاي

 ادی. بود رفتن تصمیم بهترین . بود خفته خاك زیر در ومادرش، بود رفته اختر . نداشت اینجا را کسیدیگر 
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 مقابلش تاکسی . کرد بلند دست. رفت خیابان کنار به رو پیاده از. رسید ذهنش به فکري، افتاد که مادرش

   . رفت خواب به بالفاصله و شد ولو تقریبا تاکسی ودرعقب داد را خانه آدرس . ایستاد

 طوالنی اییوراهروه شمار بی هاي اتاق با، مجلل کاخی در داشت ابتدا. دید سروته وبی  عجیب خوابی

 راهروها. بود ساکت قصر . داشت تن به رنگارنگ شرتی تی و زرد شلوارکی. بود بچه . کرد می بازي

 هاي موکت روي پالستیکیش باروروك . بود  تمیزي اعالي حد در چیز همه اما . بودند تاریک نیمه

 کودکی در مادرش ار روروك این مثل که آمد یادش. رفت می وپیش پامیزد، انتها بی راهروهاي سرخ

. بود دادکشیده سرمادر. بود رسیده خانه به که خسته پدرش. بود خریده کوچه توي فروش دست از برایش

 زمان کینه. میکند حرام جوري چه اورد می در زحمت به که را پولی که. بود زده هم هایی حرف

 گشوده اعتراض به لب، زندگیش در بار نخستین براي شاید، مادر. بود نرفته بیرون پدر ازدل هنوز نوزادي

، خسته پدر . داده جایش به خشک ونان نداده پول بود گفته. آمد نمی یادش بود؟دقیق گفته چه . بود

 پرت اي گوشه به را رادیویش، حرفش مقابل  مادر ایستادن از وعصبانی ومتعجب کار محیط از شاید

 خیز، رفت می سر آن به سراتاق این از، توجه یوب کودکانه که، او سمت به برلب سیگار با. بود کرده

 زده وحشت ونگاه او متحیر جلوچشمان. بود داده هل اي گوشه به واورا گرفته یش ازبازو. بود برداشته

 روروك باهمان حاال . بود هتانداخ حیاط به، اتاق ازدر را هایش وتکه راشکسته روروك ، پا با مادر

 . آورد می در ماشین صداي دهانش وبا گذشت می مرموز قصر وتوخل طوالنی وسرسراهاي ازراهروها

، مهارت به آسا غول مرمري هاي وگلدان ها مجسمه کنار از. پیچید می قصر خالی فضاي در صدایش

، بودند شده نصب بردیوار ردیف یک در همه که عظیمی نقاشی تابلوهاي روبروي از . میداد ویراژ

. بودند راضی وازخود عبوس گانی شاهزاده هاي پرتره همگی. اختاند ها آن به سرسري نگاهی. گذشت

 کوبید برزمین پا دوباره. رفت سر اش حوصله . داشتند سر بر سفید گیس کاله ها بعضی. عقابی بینی با

 . پیچید چپ دست تاریک نیمه راهروي وبه

 اما راهرو انتهاي .شد می تامین دیوارها برکناره شده نصب دیوارکوب هایی دان شمع از نورراهرو

 می داخل به، توري نفیس هاي پرده با پوشیده دري هاي پنجره از  نور . شد می دیده مرموزي روشنی

 با خیالی اشکالی وجز بودند مشجر ها شیشه. کرد نگاه را بیرون کنجکاوي با. رفت راهرو انتهاي  به . آمد

 روي را دستش. شد پیاده ازروروك . ادندد نمی نشان را چیزي، وزرد قرمز سبزو تنیده درهم رنگهاي

 هجوم راهرو تاریک نیمه قضاي به بیرون نور. شد باز در فشاري اندك با. گذاشت در طالیی دستگیره

 سحر باغی. ازدرگذشت کشید می خود دنبال به زحمت به را روروکش که ودرحالی، تردید با. آورد

 وآواز خوش گانی پرنده وصداي سر . وانبوه یدهکش آسمان سربه هاي ودرخت ها گل از پر. بود آمیز
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 هاي شن از پوشیده معبري . رسید می گوش به ، ها درخت پیچیده درهم هاي شاخه ازالبالي ، ناپیدا

 يریگ ها روي روروك با رفتن امکان . کرد رها را روروك . رفت می باغ مرکز سمت به  سفید

 رو پیاده کناره متوجه تازه. مدآ می وشرشرآب فواره صداي . رفت باغ مرکز سمت به . نبود باغ درشت

، بود مرمر درخشان سفیدي خاطر به. داشت ادامه، سفید مرمر سنگ از نهرهایی، جاده باغ هردوطرف در. شد

 شد می دیده ، مدورو عظیم حوضی ، چهارراهی میانه بود؟در جاري شیر، آب جاي به ها آن در واقعا یا

 صداي که بود عظیمی فواره  حوض سط درو. شدند می وصل آنپاشویه   به طرف چهار از  نهرها که

 به. بودند کرده کمرخم سرخ هاي بارسیب زیر میدانگاه دورتادور هاي درخت . بود بلند ازآن آب  شرشر

 اعماق در مبهم چیزي. کشید باال وخودرا گذاشت آن لبه بر را دستش زحمت به. رسید حوض کناره

 آسایی غول اساطیري درختان هاي سایه تاللو شایدانعکاس. چیست دانست نمی . یدجنب می سبزرنگ آب

 در. ببیند بهتر تا، کرد فرو آب درون را سرش . بودند افکنده حوض بر مهربانانه را چترشان که، بودند

 صورت . بود شده سوار، برهنه زنی برروي که سرخ  خزه همچون موهاي با دید را مردي حوض اعماق

 می نفس ومردنفس نز. گذاشت صورت زن دیده شود مین مرد آب در مواج موهاي . شد نمی یدهد زن

 موهاي البالي واز مرد برهنه تن ازاطراف ریز هاي حباب ، اما رسید نمی گوشش به نفسشان صداي. زدند

 افیزیکیومت مرموز سکوت . ه بودافتاد آب در سیبی . برخاست صدایی ناگهان . آمدند می باال ، قرمزش

 چشم آن یک. کرد بلند باال سمت به را سرش مرد. همراه با موج هاي دایره وار آب به گرد سیب شکست

   . نداشت شکی. بود خودش. نگریست می  او چشم در، تاثر باشاید و سنگینی به . شدند درچشم

 محل بازارچه یکنزد . میداد وفحش کرده ن رابیرو سرش راننده. پرید ازخواب تاکسی ناگهانی ازترمز

 شلوغی این یا بود واقعی قصروباغ آن دانست نمی . کرد راگم واقعیت اي لحظه براي. بودند رسیده

 شررق صداي. کرد خم لرزانش پاهاي وروي گرفت دست در را سرش ومنگ گیج. وار دیوانه وازدحام

 . خودش خواندن ودوباره وخواندن پیچید می گوشش در کابل قوشر

 . " شررق، شرر ، شریف است حدیثی گرچه، شررق، وطن حب، ششرق. سعدیا"

 را راه بقیه داد ترجیح . رفت وبیرون داد را پولش. زد راننده پشت به زحمت به آورد می باال داشت

 از . بود گردانیده باز او به را نیرویش تاکسی توي کوتاه چرت، نبود تهوعش احساس اگر . برود پیاده

 . آوردند هجوم بینیش به دوباره ها حمال تن وعرق شیردان سیرابی و ادویه بوي. فتادا راه به بازارچه زیر

 تک. بود خلوت کوچه . رسید شان کوچه وبه گشود را راهش، بازارچه وشلوغی ازدحام از زحمت به

 عادي آنجا در، وتریاکی مست دیدن . کردند می نگاه میرفت پبش تلوخوران تلو که اورا ها بچه وتوك
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 سایه دنبال اول. ایستاد. شد خانه داخل. داد هل را وآن رسید درخانه به . نکردند تعجب ها بچه حتی. بود

. بود آمده درست. کرد نگاه را سردر . آمده اشتباه فکرکرد. نبود. گشت توت درخت وگسترده فراگیر

 خاکستري ي ها موزاییک. بود شده ش فر موزاییک حاال خانه صحن تمام . بودند کرده قطع را درخت

 در ، اي خاطره همراه به ، شکلی و طرحی هرکدام که، را وپاخورده سرخ قزاقی آجرهاي جاي، وزشت

 صداي تنها. بود ساکت خانه. نبود هم گنجشکی صداي ، نبود که درخت. بود گرفته داشتند نهان خود دل

 باز نیمه در از یا. کردند بلند را سرشان، در باصداي نفر چند . آمد هامی همسایه از یکی رادیو از اذان

. برگردند اتاقشان به دادند ترجیح بیشترشان ، شدند که دقیق اما. اورانشناختند اول. کشیدند سرك اتاق

 برایش که زد داد سردخترش. نشاند ها پله روي اورا . آمد استقبالش به همسایه کرد پیرزن خانم طاووس

 ساکت میم . دیگر چیزهاي وازخیلی گفت ازمادرش . نشست رت پایین پله یک هم خودش . بیاورد چاي

. داد می شاش طعم . مزه وبی  بود سرد . نوشید را چایش. را مادرش قبر نشانی. کرد سوال یک تنها . بود

 که. دردست کاغذي تیکه با، آمد دوباره دختر. دادزد دوباره خانم طاووس . شد آشوب دوباره دلش

 وآدامسی انبوه وگیسوان قیطانی ابروهاي با. بود سبزه دخترك . بود نوشته برآن دبامدا را مادر قبر آدرس

 گذاشت جیبش در را کاغذ. جابرخاست از زحمت وبه زد زانویش به دست میم . دهانش درگوشه

 را راهش . گذشت داشت سبز وآبی ، بود پرلجن که حوض کنارزا. افتاد راه به در سمت به کرد وتشکر

 برزمین. رفت گیج سرش . بار آخرین براي. بگذرد ، داشت ذهن در که، درخت  خالی جاياز تا کرد کج

 گذر نور بازیگوش وتاللو . پیچید می درگوشش پرگو هاي گنجشک جیک جیک صداي . غلتید فرو

 ها همسایه ودیگر خانم طاووس . آورد هوشش به آبی پشنگه. صورتش بر برگها البالي از کرده

 پچ صداي. بود کرده حس اشتباهی . بود شنیده اشتباه. کردند می ونگاهش شده جمع دورش کنجکاوانه

. مشک بید شربت یا بود قند آب. دادند دستش به شربتی لیوان . ها گنجشک نه بود ها همسایه وپچ

، بودند گرفته را دورش که هایی آدم دربین. کرد تشکر . شد یزخ نیم زحمت به. بود گس دهانش. نفهمید

 :گفت. داد را جوابش خوشحالی با خانم مریم. پرسید را ناهید احوال. دید را ناهید مادر، خانم مریم

. بازارچه زیر درست. زده فروشی پالستیک مغازه . شده خوب وضعش شوهرش. است خوب حالشان "ـ 

 ". اند شده کسی خودشان براي دیگر حاال. کنه می کمکش هم ناهید

 دلش. جهید بیرون ها لجن اززیر زده وحشت قرمزدرشتی ماهی. تگرف حوض آب شیر زیر را سرش

. کرد تشکر ها ؟ازهمسایه چه براي دانست نمی . کرد می حس را الوقوعی قریب فاجعه گویا. لرزید

 وجدان عذاب بی، راضی ها همسایه. نیست معلوم هم بعدش. حاال همین . رود می مادرش قبر سر گفت

 و برود سرخیابان خواست ابتدا. زد بیرون حیاط در از . بودند داده انجام ار شان وظیفه . شدند پراکنده
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 یکی با. رسید بازارچه به ودوباره کرد کج را راهش . شد منصرف اما. بگیرد تاکسی زهرا بهشت براي

 پالستیکی هاي جنس از انباشته. بود تاریک نیمه و بزرگ مغازه. پیداکرد را ناهید شوهر مغازه دوسوال

 پاچال پشت از صدایی اما . نیست درمغازه کسی کرد فکر ابتدا . چینی پنزرهاي وخنزر ریزها و دوخر

 خاك ترازویی که. چوبی میز پشت در شده مخفی. زیلویی بر نشسته. بود مریم. کشاند درون به اورا

 دید که ااور. داد می شیرش داشت. بود شده خم اش بچه برروي . بود آن روي هم استفاده وبال خورده

 تپل صورت به شیر قطره چند. زد بیرون بچه دهان از وسفیدش خوشتراش کوچک اما سینه. کرد حیرت

 دوباره کرد خواهشمیم از او . ایستاد زحمت به ناهید . شد بلند آسمان به نوزاد گریه صداي . پاشید بچه

 . بودند کرده حقظ را گذشته برق هنوز چشمانش. بود بیمناك نگاهش ناهید . کند راتمام وکارش بنشیند

 را اسمش . بود شده مکیدن مشغول دوباره بچه. خورد نمی چشم به آن در کودکی شیطنت از اثري اما

 : گقت خفه صداي با . انداخت زیر به را سرش . شد سرخ بناگوش تا خجالت از ناهید. پرسید

 "خودته اسم هم. میم"ـ 

 به اي پرنده حس. زد می موج هایش چشم در غریبی حس. نگریست چشمانش ودر کرد رابلند سرش

. پرسید شوهرش از. کرد عوض را بحث میم . کشد می وزجر است آگاه خود ازاسارت که افتاده دام

 :داد جواب وسردي باتنفر ناهید . شده خوب بارشان و کار که گفت وتبریک

 به بود خوش دلم. وزشت بود پیر اگه قبال. نیست سابق آدم اون دیگه ، شده دوتا تنبونش ازوقتی"ـ 

 پاي رفیقاش با است توخونه یا. رفته اي دره جهنم کدوم نیست معلوم االنم . پرید اونم ولی. صداقتش

 ". وجفتش تاق رفیقاي باهمون بازي وجنده الواتی به رفته یاهم. وتریاك قلقلی

 آن از تا نرسید دادش به هم عقلش حتی اما. خانه آن در بود عقل نماد، ناهید. آمد درد به میم دل

 به وهمتش شور بیشتر. کرد فرار اگر هم اختر . نبودند دیگر که ها گنجشک مثل. پربکشد منجالب

  . تصادف دست هم شاید. عقلش تا آمد یاریش

 اما. نگریست را مغازه وداخل برگشت . کرد پاسست. گدشت مغازه جلو از زده هاي پازلفی با جوانی

  :کشید سرك میز پشت از ناهید. نشد وارد

 که االنه. غیرتیه منظورم . هست هم گمان خونه، وایراد عیب همه این با بدبختی. حرومزادشه ازرفقاي" 

 ". بهش بده خبر بره

 :کرد واضافه . انداخت دوشش سر را اش بچه. نشست پاچال پشت، وسرنیمکت برخاست
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 "بیا دیگه قتو برویه. پاشه به شر ممکنه. اینجانباشی توبهتره"ـ 

 : کرد اصرار میم

 دنبال افتم می هم فردا از.. و مادرم سرقبر برم خوام می بعدشم. باهات دارم نزده حرف کلی اماهنوز"ـ 

 "برادیدنت نیست فرصتی دیگه. رفتنم  خارج کار

  :داد وپیشنهاد 

 "ساعت؟ نیم بزنیم حرف. بیاي اونجا تونی ؟می مادرت پیش خونه برگردم خواي می"ـ 

  :داد تکان سر قاطعیت با ناهید

 ". زد حرف نمیشه اونجا. است محله دختر ترین خوشبخت دخترش کنه می فکر اون. نه"

 :وگفت کرد فکري بعد

 ، وایسا سرمیدون برو . رسونمت می کاردارم ورا اون منم زهرا؟خب بهشت بري میخواي نمیگی مگه "ـ 

 ". تدنبال میام دیگه ساعت نیم تا. کبابی روبرو

 :شد پشیمان میم

 "کن ولش بازه؟اصال که هم درمغازه ؟ بچه این با اما "

 غیرت بی واون من کار. بستست وقتا بیشتر مغازم در. کنم می کارو این همیشه. مامانم میدم رو بچه"ـ 

 بیشتر. نمیزاره شهرداري. کنیم نمی جمع تومحل کهنه پالستیک خودمون دیگه منتهی. آشغالیاس تو هنوزم

 "خریم می کنا جمع آشغال از ریم می

 :کرد اضافه وباتنفر

 ".. و گرفته یاد رو غیرتش فقط مردي از. لش تن مرتیکه . من رودوش انداخته هم رو کار این"ـ 

 ازاو را بچه. زد قفل را مغازه در. بود خوابیده بچه. سپرد میم آغوش به را بچه ناهید. کرد قطع را وحرفش

 :گقت و گرفت

 دست بدم رو وبچه کلید برم من. بیام تونم نمی دیگه سربرسه اگه االن. وایسا گفتم که همونجا برو "

 "پیشت میام زود. مامان
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 احساس راه بین. رفت میدان سمت به بعد. کرد نگاهش سر پشت از، گیج میم. بازارچه سمت به پیچید و

 به که نداشت باور اختر هاي حرف علیرغم. ندید مشکوکی چیز. برگشت. کند می تعقیبش کسی، کرد

  . باشند برداشته سرش از دست راحتی این
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   18بخش   

  

  

  

  

  

 

 ، اي کرده که کارهایی ازروي نه تورا خداوند "

 "کند می مجازات اي نکرده که کارهایی ازروي بلکه

 )آلتونا نشینان گوشهـ سارتر پل ژان(
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. رفتمی ضعف دلش. بخورد کباب خواست اول. یدخر اي روزنامه، دکه از. رسید  سرمیدان

براي لحظاتی کنار بساط روزنامه فروش ایستاد سرسري به تیتر کاکائو وشیر خرید کلوچه. شد امامنصرف

تا چه اندازه کتاب  . نیم بها وحراج شده جلب شد، روزنامه ها نگاه انداخت وسپس نظرش به کتابهاي دست دوم

ش به کتابخانه یاپشاید اگر آن روز زمستانی با اصغري . ده بود؟دقیق نمی دانستول زندگی نکبت بار او شئمس

ابدهد؟ نظرش به عنوان کسی می توانست جواب این سوال هارچه . شاید؟حاال در مسیر دیگري بود. باز نشده بود

به خاطر . گاتا کریستیاثر آ "معماي مجهول آستارته". بود از کتاب هاي ارزان پلیسی با قطع پالتویی . کتابی افتاد

ختر بود که یک هفته اهمان ستاره همان ، همان ایشتار، آستارته . اسمش آنرا خرید ودر جیبش جاي داد

یا صف انتظار ، شاید در سالن ترانزیت فرودگاه، با خودش فکر کرد . را بااو گذرانده بود وغرابت رازشگفتیپ

 . نشست چنار درخت زیر رو پیاده کنار همانجا . اخذ ویزا فرصت خواندنش را داشته باشد

 جوي کنار هاي شکجگن براي را اش کلوچه هاي خورده آهستگی به که طور همان . رفت فرو فکر به

 که دوزنی یاد به. آن انبوه هاي وگنجشک توت درخت یاد به. افتاد کودکیش یاد به . ریخت می آب

 . بودند شلوغ حیاط آن هاي بچه هوشترین وبا ترین لعاق، او همراه به که دوتنی . بود دیده هردوراامروز

. بود گرفته شکل خانه آن در که عقلی شوم مثلث. افتاد وخودش آنها متفاوت هاي سرنوشت یاد به

 نداشت مثلث این دوباره پیوستن هم به در سعی، تقدیر یا او آیا. بود شده پاره تکه چنین این چگونه

. ببخشد نظم کرد سعی را افکارش. است نشسته سوم راس منتظر چرا وحاال . کجا واختر اوکجا ؟وگرنه

 نحوي به کدام هر . توانست نمی وبرش دور هاي وگنجشک ها ماشین وسروصداي خیابان شلوغی در اما

 را گردي دوره آشغالی که بود خورده آن درد به تنها ناهید هوش . بودند کرده استفاده هوششان از

وخودش را . کند تبدیل بازارچه زیر در دربنده دو اي مغازه به را فکسنیش چهارچرخه . کند متمول

 وفقر سنت کمند در او هوش. به معتادي  حقیر وزورگو نشسته بر کناره منقل وافور، ازرفتگري شریف

 خواهی خود مسیر در هوشش از او برعکس اختر . بود نیافته این از بیش پروازي مجال خانوادگی

 توي هاي صحبت ، اماامروزصبح . داشت نظري چنین صبح امروز تا حداقل . بود ردهک استفاده شخصیش

 اشتباهست دیدش که بفهماند او به بود خواسته ؟ بود زده بلوف آیا. بود انداخته شکش به اختر ماشین

 مورد در اما. دارد را کند می زندگی آن در که جتماعیا بهبود دغدغه بیشتر شاید و میم اندازه به واوهم
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. بود گفته درست اختر اگر . دید نمی کمرنگ را تصادف دست هم باز، کرد می فکر خوب که هم او

 روي ، گرد اي بسته براي که بود ندیده را عفت خواهر نرگس تصادفی طور به  شب آن واقعا اگر

 متصمی همین بازهم، کرد می خیس  اشک با را تیزش نوك ورنی هاي وکفش ولوشده شاغالم پاهاي

 ؟ کرد می انتحاب، بود گرفته پیش در که را مسیري ؟همین گرفت می را ناگهانی

 گاهی ؟ خدادادیت هوش این با کردي چه باشی خودت که مثلثی سوم راس ؟ چه خودش آخر ودر

 یا، تولید خط این اصالح با فکرکردي. کردي  جزییات  ترسیمدر سعی ، وطنتمینیاتور هاي نقاش مثل

 تغییر ، ذره ذره، اجتماع بالخره، وخرد ریز چنین تغییراتی با ، دیگر انهخکار آن رخچ کردن تر روان

 رسیدن براي نبوغت از که افتادي فکر این وبه کشیدي دست مسیر این از ناگهان چرا پس کرد؟ خواهد

 ائلق ارزشی کمترین پول براي هیچگاه که تو ریختی؟ را پرنده هاي کارخانه ؟طرح کنی استفاده پول به

 وباید توان می که است زور واعمال شدن قدرتمند با وتنها. قدرت یعنی پول که فکرکردي شاید . نبودي

 دلیل چه به مقاله آن نوشتن ي برا وتصمیمت داد؟ تغییر ، هزارساله خشکیده بستر ازاین را رود این مسیر

 اي کودکانه انشاي تاثیر تتح شاید ؟ بودي متوهم قدر این؟ شود می بهار گل یک با کردي فکر بود؟

 بودي؟ رسیده اعتقادي چنین به ، بودي کرده عذرخواهی به وادار را فحاش ودبیر بودي نوشته که

 از بیشتر کاري پراکنده با، تشتت با تو ، دیگر دونفر آن با مقایسه در دیدي می کردي می فکر جور هر 

 مسیر اختر حال هر به . بودي داده هدر ار آن ، بدتر ویا . بودي کرده استفاده هوشت از ، نبوغت

 دیگر نفر دهها و جمال سید و ومزدك ومانی شمس  که مسیري همان . بود گرفته پیش در را مشخصی

 براي ، ماعتسراج اصالح در سعی. وشاهان برحکام ونفوذ گذاري تاثیر . بودند گرفته پیش در او از پیش

 باديآ اسد جمال سید چقدر . ببرند پیش خود دلخواه جهت در آنها بانیروي را اجتماعی تغییرات آنکه

 بر نفوذ با بودند کرده سعی چگونه ومانی مزدك یا. بود رفته عثمانی سلطان بار در به قاجار شاه دربار از

 مولوي شهر شیخ در شمس نفوذ. کنند هدایت خود دلخواه مسیر به را ماعتاج ، او دین وتغییر شاه

 کرد می فکر صبح امروز  هاي حرف با یا. رفت می آنهارا راه هم بود؟اختر کرده کمکی چه ، بزرگ

 . رود می

 چند حتی . بودند کرده محاصره ، بود رفته فکر به حرکت بی که واورا شده سورج حاال ها شکجگن

 ترینشان حریص که آنها جسورترین . زدند می نوك را کلوچه هاي  وخرده خزیده پاهایش زیر تایشان

 به . زد می نوك را مشتش توي کلوچه وباقیمانده پریده دستش روي مستقیم ، الغر اي جثه با دبو هم
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 کاکائویی شیر وشیشه خورده نیم اي کلوچه با بود؟ نشسته دکه روبروي آنجا که بود چقدر . آمد خود

 . بود گذشته قرنی انگار او براي اما بود نشده هم ساعت نیم شاید ؟ درکنارش

 نیسان وانت پشت بود ناهید . کرد سربلند بالخره اما. نکرد توجه اول . آمد وعجول ممتد یبوق صداي  

 . نشست دستش کنار و رفت سمتش به. میزد صدا واورا بود نشسته

 "!باشی بلد رانندگی کردم فکرنمی"ـ 

 ها بچه جنس وتحویل آشغالی محل به رفتن که گفتم. کرد مجبورم الدنگ مرتیکه. نیست خوشم ازدل"ـ 

 "دیووث. من گردن انداخته روهم باهاشون حساب وتصفیه

 :کرد عوض را بحث میم

 به وازمن بخیر ازتو بعدشم . بزنیم وحرف نهاربخوریم خوب جاي یه بریم خواي می. میریم کجا حاال"ـ 

 "سالمت

 :داد تکان سر نفی عالمت به ناهید

 میرم حساب تسویه برا گفتم مامان به من . جاکش. دله بد گفتم. گیره می سراغمو صدبار. نمیشه"

 "یانه رسیدم من ببینه. اونجا زده زنگ االنم همین. کهریزك

 . داد فشار گاز راروي وپایش

 . گفت زندگیش زیچ همه از ناهید راه بین

 بخوبی اورا میم که، پدرش . بود خورده کتک بود شناخته را وراستش چپ دست که وقتی از اینکه از

 کمربند به را مادر، بود تمانخسا وجوشکار داشت یاد به خوبی به اش افتاده فرو همیشه هاي شانه آن با

، بود خواهرشان وتنها تغاري ته که اورا برادرها وبالخره . میکرد فرو ها بچه تن در دندان مادر . بست می

 سیزده در خواهد می که پرسیدند او از اصال مگر هتاز . کشیدند می را وگیسش . انداختند می گریه به

 خانه به بود رفته، بیاید خودش به او تا و ودوختند وبریدند نشستند حودشان نه؟ یا کند ازدواج سالگی

 . بود پدرش جاي که مردي

 زا سیبی ها وقت بعضی . بود کافی برایم محبتش اما نداشت چیزي . بود خوب خدایی اخالقش اوایل"

 من به شب ، بود داشته نگه پیرهنش جیب ودر عارفش کرده بودیاکسی تبود گرفته جوي آب از صبح که

 پدرانه نگاهی کودکیم عالم ودر غلط به آنرا من که نگاهی. بود نیاز از سرشار که نگاهی با . میداد
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 شهر باالي هاي خیابان از برایم شبی . کنم فکر عشق به که بود نشده قدر آن هنوز سنم. کردم می تفسیر

 قدر آن. بود نیامده بیرون اش جعبه از حتی. بود نونو عروسک . آورد ، بود کرده پیدا که باربی عروسک

 با. باشد خوب رفتارش تنها بامن که نبود طور این البته . نبرد خوابم خوشحالی از صبح تا که کردم ذوق

 حتی . داد می انجام منت وبی داشت چشم بی ، آمد می بر دستش از هرکاري . کرد می مدارا هم مردم

 حرفناپذیري  خستگی به طور دیروقت تا ها شب . باشد منزل به آن ورساندن پیرزن یک بار گرفتن اگر

 من هوش هجمتو اما نداشت سواد . کرد می صحبت بزرگ آدم یک مثل من با کودکیم علیرغم . زد می

 دوست همه از که وريط . میسازم برایت را زندگی بهترین ، من زور وبا، تو عقل با گفت می . بود شده

 به که گذارم می دوباره خواستی اگر حتی . بخورند غبطه زندگیت به محل اهل همه. باشی سرتر هایت

 بزرگترین هم کمک با . شوم می توباسواد کمک با هم خودم . کنی تمام را ودرست بروي مدرسه

 هرشب ومن کنی می بزرگ ار هایمان وبچه نشینی می خانه تودر وقت آن. خریم می را بازارچه مغازه

 هم شرفک . داشت عحیبی تخیل قدرت سوادیش بی علیرغم. آیم می خانه به وسبزي میوه پر دستهاي با

 مغازه خریدن همان، آمده در درست حاال تا هایش حرف از که چیزي تنها . دیووث. کرد می کار وبخ

 شب تا وصبح ریختم ونقشه کردمفکر حصب تا شب چقدر . کشیدم گرسنگی چقدر . بوده بازارچه زیر

 وخیابانها ها کوچه، پنداشتم می واو خودم رویاي زمان آن که ، رویاهایش کردن برآورده براي پایش پابه

 تاق هاي رفیق ، دوید پوستش زیر به آبی تا . میبینی که همین شد؟ چه اش همه اما . دوزدم سگ را

 نشین خاکستر خودش اصطالح وبه نشین خانه کسری، شد معتاد که بعدهم . گرفتند را دورش ، وجفت

 هایی کتک تمام از بیشتر، اول شب همان. کرد سیاه را وتنم کشید را بندش کمر. کردم که اعتراض . شد

 را خودم گرفتم تصمیم که جایی تا. کردم جان نوشم  بود وردهخ پدرم خانه در سالگی تاسیزده که

 ، خودکشی هم شاید دانم نمی . شد مانعم ، بود آمده دنیا به تازه که ، ندمزفر مهر که حیف . بکشم

 ". وندارم نداشته من که خواهد می جسارتی

 بیشتر وتاب آب با را بود زده مغازه توي که هایی حرف همان. نداشت اي تازه چیز  هایش حرف مابقی

واست چیزي بگوید می خ . شد حوصله وبی اندوهگین میم. کرد تکرار، تر دقیق جزییات کردن واضافه

 شایدهمین، زودتر هرچه خواست می اوکه . وگفت داد جرات خودش به بالخره . کشید می خجالتاما

 . نگذارد باقی دلش در اي نگفته حرف که بهتر چه پس. برود مملکت ازاین بود امکانش اگر فردا

 "زد؟ کودکیم به آتش آلبالوکه طعم با  اي بوسه ؟ بوسه اون یادته "ـ 
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، کرد آوري یاد را نبوغش مزد اولین، بوسه آن، جزئیات تمام شرح با نابغه اینکه از بعد حتی . نبود یادش

 وظلم کیدکو فقر سنگین سایه ، بود گذشته تر سنگین براو زمان گذر انگار . نیامد یادش چیزي بازهم

 . بود داده باد به را بچگیش هاي رویا تمام ، حریصش شوهر

. دراعماق ناپیداي ذهنش جاخوش کرده بود،  م گس بوسه همراه مزه ترش لواشک آلوطع. شد مایوس نابغه

 وآخرین اولین مثل درست . بود داده شکل را زندگیش تمام حتی شاید، زندگیش از نیمی که اي بوسه

 فلسفه، باقی مانده ذهنی قواي  تمام با آن تکرار ودرحسرت برداشته سالومه از نیچه که اي عاشقانه بوسه

 حسرت در شاید . تاریخ در چرخش نوعی ویا تکرار، بربازگشت مبنی اي فلسفه. بود نهاده بنیان را اش

 آرزویی. کند حس دیگر بار یک، لبانش بر را سالومه بفرد ومنحصر باز نیمه لبان آن طعم دوباره آنکه

 . انیرو آسایشگاه به . رهنمون ساخت بهشت نبوغ به را نیچه آن جاي وبه نشد محقق که

 :که کرد اقرار اهیدن

  به همواره، وزور واکراه اجبار وبه متنفراست آن از . است نچشیده را جنسی لذت مزه هرگز، هرگز "

 می سراغش به بندرت مردش دیگر که است همین، بیاید خوشش تریاك چیز ازیک واگر . داده تن آن

  ". کند فرو او درتن بدبویش نفس و زمخت باریش همراه، را تنش وگند وآشغال عرق بوي تا . آید

 آمده ناهید پیش ابتدا، مادرش مزار به زدن سر جاي به که ازاین شرمنده شاید. شد مایوس لحظه یک میم

 می وغذا زنند می حرف آنجا . زهراست بهشت نزدیک که میرود کهریزك به او بود گفته ناهید . است

 اگر . کند می پیاده زهرا بهشت دم اورا برگشتن سر وبعد رسد می شوهرش کارهاي به اوهم . خورند

 را شب خواهد می که هرجا کجا؟ به، برگرداند اورا شودو تمام کارش تا ماند می منتظرش بخواهد هم

 . کند صبح را شب خیابان کنار شود نمی بالخره . کند سر

 تقریبا میم. پرسید روزشو ازحال. کرد راعوض بحث. فهمید انگار را نابغه سرخوردگی بافراست هم ناهید

. کند بازگو ناهید براي آنهارا دید نمی دلیلی. اختر ودیدننحوه رهاییش از زندان  غیراز. گفت را چیز همه

 دورانوروحانی    پاك عشق ناهید. خواست نمی را این واو باشد داشته هم خطر برایش ترسید می تازه

 اي بوسه اثر جز اي وخاطره بود نیاورده رزبانب که عشقی. گیج حیاط آن شمس عاقل! . بود کودکیش

 . نداشت ازآن، قرمز لواشک به آلوده ازلبان، ترش

  . رازد ماشین وکولر زد هاراباال شیشه ناهید. رسیدند که زباله دفن محل نزدیک 

 "کنه درستش ببره کردم راضیش زحمت باهزار . ازمن کنه می دریغ کولرم همین سگ پیر"ـ 
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 باالي بر ها وکمپرسی بولدوزرها. خورد می چشم به، کرد می کار چشم تا، اززباله یهای کوه ازدور

 . میرسیدند نظر به هکودکان بازي اسباب هاي ماشین مثل، فاصله آن از. کردند می کار آنها از بعضی

 رادید ها کرکس  از انبوهی هاي دسته . شد که نزدیکتر. بود پوشانیده را آسمان سیاه هاي ازلکه انبوهی

 بوهاي همراه، زباله ازسوختن ناشی دود بوي. زدند می چرخ متعفن هاي کوه برباالي آهستگی به که

 بچه بیشتر، ها آدم از انبوهی. شدند که نزدیکتر . خزید می داخل به ماشین درز از، زا وتهوع اور سرگیجه

 صورتشان فاصله آن از . بودند مشغول ها زباله کنار، بردوش اي باکیسه هرکدام که. رادیدند مسن وگاه

 ماشین هم ناهید . آمدند پیش  آجري ساختمانی سمت به هایشان بعضی، دیدند راکه ماشین . نبود معلوم

، بزرگ هاي وقفل آهنی بادر اما ، مخروبه  نیمه انبار چندین. کرد پارك ساختمان همان روبروي را

 با . راگشود آهنی در پیرمردي. زد بوق . آورد در کلیدي دسته ، داشبورد از ناهید. بود ردیف کنارهم

  :شد متوجه ناهید. کرد اشاره پیرمرد به میم . شد داخل ماشین

 تامن نشو توپیاده . فهمه نمی نزنی حرفی اگه. کارمیکنه گوشاش بیشتر. دونه نمی کسی اما . کوره نیمه"ـ 

 "وصدانکنن سر که ببنده هم سگارو بگم

 سوله داخل به سگهارا پیرمرد. کرد اوصحبت با اي کلمه چند. رفت پیرمرد سراغ هوب شد پیاده وازماشین

 که کرد واشاره آمد ماشین نزدیک به ناهید . شد وارد دنبالشان به هم خودش. کرد هدایت پوشیده سر

. شود وارد میم تا ایستاد وکنار بازکرد آهنی بزرگ درب درکنار را اتاقی در دستش باکلید. شود پیاده

 وقالی ظرف تیکه وچند وگاز یخچال با تودرتوبود اتاق دو ساختمان. بست سرش پشت را در دوباره

 اگر. است امن جایش که داد اطمینان. آورد بیرون آبی بطري او براي یخچال از ناهید. آن برکف نیمدار

 :کرد اضافهو. کند استراحت پشتی اتاق تخت در است خسته اگرهم. بردارد یخچال از خواهد می چیزي

 وپول. کنم وزن رو بارشون. کنم تسویه هارو بچه حساب باید. کاردارم م ساعتیییا حداکثرن ربع یه من"

 :کرد آوري یاد میم. بدم بهشون

 "کنن؟ پالستیکا قاطی اشغال و وسرب سنگ ؟مثال ذارن نمی کاله سرتو"ـ 

 . خندید ناهید

 ". رمکا این خودم من فهمیدن بعدش ولی. چرا اوایل"ـ 

 :کرد اضافه تلخی وبا راخورد اش خنده
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 از دیووث اون که کنم جمع پول. نفهمی به میزنم خودمو ، بکنن اگرم. کنه نمی فرقی که هم حاال"ـ 

 "جونم؟ به بیافته کمربند با وشب کنه دودش وافور سوراخ

 سرش پشت دررا هدوبار و رفت در سمت وبه نایستاد زیرا. شد ناراحت خود آخر جمله ازگفتن وانگار

  چند. کشید سرك پنجره پشت پرده ازکنار. شد بلند میم. آمد می ها بچه هیاهوي صداي ازمحوطه. بست

 هرکدام، چسبیده هم وبه کثیف وموهایی گرفتهودود سیاه هایی باصورت، ساله دوازده ده وپسر دختر

 را آب بطري. گرفت دلش . کردند می وصدا وسر ایستاده صف سوله در پشت، بردوش پالستیکی کیسه

 فلزي کمد چند با. بود خواب اتاق شبیه بیشتر . باالزد را پرده. رفت دیگر اتاق وبه گذاشت میز روي

 پس را تختی رو لبه احتیاط با. بودند ومرتب سفید اما ها مالفه . وکهنه فلزي وتختی خورده قفل وچوبی

آیا او . لحظه اي رهایش نمی کرد، چون مگسی سمج فکري آزاردهنده از لحظه ورود به اتاقکشید ودراز زد

مشخص بود که  . باخود به اینجا آورده بود؟ شواهد که چنین چیزي رانشان نمی داد اهیدن کسی بود که اولین

سگ هارا به داخل سوله ببرد تا ، دفعه اولش نبود که این کار را می کرد؟اینکه قبل از او پیاده شد تا پیرمرد اهیدن

پشت سرشان ، یابستن در اتاق. رسیده باشد اهیدچیزي نبود که در همان لحظه به فکر ن، راه نیاندازند سر وصدا

به او که با صداقت . دلیلی نداشت به او دروغ بگوید. خودش عکس اینهارا گفته بود اهیدولی ن. وکشیدن پرده ها

به  . دارشان باشد واو قصد مهاجرت داردوتاکید کرده بودکه این شاید آخرین دی . تمام همه چیزش راگفته بود

 . درست مثل شوهرش. هنوز هیچی نشده بود نقش عاشق هاي حسود را داشت بازي می کرد. افکارش خندید

 به . رسید می هم خواب تخت توي تا زباله سمج بوي. بود شده بدتر تهوعش و زد می گیج هنوز سرش

 . رفت خواب

 آنجا به برخاست. آمد می جلویی اتاق از، زعفران هم شاید، چوبهدزرو شده سرخ پیاز بوي، بیدارشد وقتی

 زرد هاي گل با سبز بادامنی وسفید اسکی یقه وپلیوري بود کرده راعوض لباسش. رادید ناهید . رفت

 :فکرکرد باخود. بود بسته باکشی سر پشت را وبراقش سیاه موهاي . داشت تن به گردان آفتاب

 "ندیدم؟ چرا من. گرفته دوش که. داره اینجاحموم حتما"ـ 

. انبار سوله درون هم شاید. هستند  حیاط در کنارهم ومستراح دوش احتماال که زد حدس وبالفاصله 

 . زد لبخند . برگرداند سر او پاي صداي به ناهید

 یهاول مواد خیلی ندچهر . کنم درست غذا اینجا بعدمدتها گفتم. سررفت حوصلم. کنم بیدارت نخواستم"ـ 

 ". نبود
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 سوئ حاال که مخصوصا . بزند وحرف اوراببیند خواهد می وبیشتر نیست زحمتش به راضی گفت میم

 . زد قهقهه ناهید . ترسد می وکمی فهمیده هم را شوهرش ظن

 منو کنه می چک باتلفن بیشتر . اینجا بیاد پاشه پامنقلش از روز وقت این که ازاینه گشادتر کون اون" ـ 

 "دیووث

 . افتاد نمی اززبانش دیووث لقظ

 زیر، ناهید وکشیده دراز گردن کنار را لبهایش. کرد حلقه کمرش رادور دستش و شد نزدیکش میم

 را گوشش ونرمه برد نزدیکتر را لبش میم. لرزید دستش توي قاشق با ناهید دست. فروبرد شخیس موهاي

. تررفت پایین که پولیور. زد می نفس نفس اهیدن. کشید پایین را ضخیمش پولیور یقه دندانهایش با . بوسید

. بود شالق اثر کبودي رد. فهمید درنگ بی. افتاد کودکیش یاد . دید را اش شانه روي کبودي لکه

 هم را داغ پیاز تند وتند بود خاموش ناهید. بود کرده کسب زیادي تجربه کوتاه مدت این در خودش

 زخم پراز هم آنجا. چسباند کمرگاهش گودي به ولیورپ زیر را ودهانش نشست دوزانو میم. زد می

دوباره حس تهوعی که از . بکشد دست گرفت تصمیم لحظه یک. شدوگس   تلخ دهانش میم. بود وکبودي

 شماري بی وروزهاي شبها. شد نمی دیگر اما. به سراغش آمد، ن روز دست از سرش برنداشته بودآصبح 

 ناله ناهید. بود براو چیره احساسش وحاال دررفته به عقلش کفاز عنان. بود دیده را لحظه این خواب

 با . رسید می میم گوش به نیز تابه ماهی به قاشق خوردن صداي چنان هم اما سرداد کوتاه هایی

 ناهید هاي کپل میان را تبدارش لبهاي. فروبرد آن زیر به را سرش. باالزد را گلدارش دامن دستهایش

 به اي اجازه چنین میم. بود برنگشته اماهنوز. میزد ناله ناهید . لیسید اورا نرم تن شزبان وبا بویید. فروبرد

 زبانش با. اورا  به درجه استادي رسانده بود . کالس فشرده ویک هفته اي اخترمفید واقع شده بود . داد اونمی

 گر ناهید .میگرفت گازکوچکی گاه، گاه. زد لیس را هایش کپل میان شکاف تا گاه کمر گودي از

 روي را اشک شوري میم . رفت می او صدقه وقربان کشید می آه. زد می کوتاه هاي جیغ. بود گرفته

 پولیور. بلندشد اونیز . برگشت ناهید. بود شده متاثر ناهید تن هاي کبودي تعداد از. کرد حس شگونه ا

 . گرفت اورادردست دوگر تراش خوش پستانهاي. کرد پاره برتنش آمیز، جنون حرکتی رابا ناهید

 کشید آهی . پردرنیاورده گنجشک دوجوجه ، وتپنده داغ. کرد لمسشان آرامی به. دستی به هرکدام

 :وگفت

 "کرد؟ خواهند چه بامن ، کال هاي سیب این. کرد بیرون بهشت از مرا پدر ، سرخ سیب آن "ـ 
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 دوباره را میم دستانش شارف وبا شد پابلند روي. میزد زنگ گوشش. گوید می چه فهمید نمی ناهید

 تبدار دهان. بود گیرکرده وپرش کشیده  رانهاي راه درنیمه دامنش. آورد در زانو به، خود روبروي

 که زهارش موهاي. رسید ونوس برتپه روئیده ابریشمی موهاي به، مدورناف ازگودي میم وجستجوگر

 متورم گندمی دانه چون، ناهید گی ماده . بود شده اصالح تازه، واژگون قلبی یا ، مثلثی برمودایی بامدل

 دهانش زیر، دوطرف در ومتقارن برجسته هاي ولپه ، دروسط تراش خوش باشکافی ، زدن جوانه ودرحال

 : نالید دوباره. زد می نبض

  ابد تا ازازل اجدادمن سر وهرچه تویی گندم . کردم فکرمی اشتباه من !!!تو ، بودي تو بهشت گندم"ـ 

 "شده تونوشته پاي به، وازخوب ازبد، آمده

 . فشرد  پاهایش میان به دوباره ، بود پرداخته گویی انیهذ به فضا در اي لحظه که، را میم دهان ناهید 

 دستهاوتن. بود کرده پیدا خفگی حالت میم. فشرد می خود تن به را سرش و بود گرفنه را گردنش پشت

 وبیشتر بیشتر خودش به را میم وگردن سر ، آمیز جنون درتیق با بازهم اما. لرزید ومی گرفته تشنج ناهید

 . فشرد می

 ناهید تن اعماق در شتاب به چنان دهانش  اما نبود کم ناهید هوازیردامن. زد باال را ناهید دامن لبه میم

  :نالید. کرد می دشوار برایش را کشیدن نفس بودکه آمد و دررفت

ود وهست واقعیتش این ب . مده ایمآبود ماهمه از زیر شنل گوگول به در اشتباه می کرد که گفته داستایوفسکی  "

آرزوي مان درتمام عمر هم برگشتن . ستاز زیر دامن زن سر بر اورده ا به تمامی، چه می گویم ؟انسانیت، هنرکه 

  ". به همان بهشت گمشده. به همان جاست

 وآمدي دررفت سرش تنها ونه تن تمام. ندبه دیوار برابر، درزبور فروبرده سر مومن خاخامی  چونانمیم  

 در . دادند می نوازش را میم نیمه باز چشمان دامنش گردان آفتاب برگهاي گل ازالبالي  نور. بود منظم

 هایش  یادبرگ، توت درخت یاد . افتاد گیش بچه یاد دوباره ، بودش گرفته فرا که گرداب این ژرفاي

 این تفاوت تنها. بود خفته آرامی به ، اش گهوارهسبددر که وقتی . شصورت بر آنها البالي از نور وبازي

 ناهیدواوج یابنده  بریده بریده هاي ناله صداي آن جاي به. رسید نمی گوشش به گنجشکی صداي که بود

 کندوي آن در وبیشتر رابیشتر سرش . آمیخت می درهم سوخته  روغن جلزولز یکنواخت صداي با

 وآهنگین وار دایره، بادستانش همزمان و برد می فرو، ناب لذت زالل چشمه آن در، لودآ شهد کوچک

  . کرد می رانوازش ناهید هاي کپل
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 تبري ضربه با اتاقک در آنکه از پیش. کشید وشعله گرگرفت ماهیتابه توي روغن، لحظات آخرین در

 . دغلتی زمین کف بیهوش واو خورد میم سر پشت به چیزي. شود شکسته درهم ناغافل

 

  

  

   



 باران خاموشی                                                                                                                              بخش   19

129                                  AVAYEBUF.com 

 

  

  

  

 

  19بخش   

  

  

  

  

  

 

، وتیمورلنگ خواجه محمد/را شاهان نام/رابدانم نادر نام خواستم نمی/بدانم را چنگیز نام خواستم نمی"

  "بدانم تورا نام خواستم می/را گان چشنده خفت/و خواستم نمی را گان دهنده خفت نام/

  )شاملو(
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 افتاده زباله از اي تپه برشیب ، پشت وبه بود برهنه نیمه. آمد هوش به ازدوردست شغالی زوزه صداي با

ظاهرا  . آهی کشید. وانار وموز سیبپارچه و پوست ، آلوده ومستعملبرانبوهی از کاغذ ونایلون وکاندوم هاي . بود

پوست خربزه اي  . اینجا تنها جایی بود که دوباره ماحصل زندگی همه ساکنان این شهر بی هدف به هم می رسید

موزي که در  کیک یا هاي برشدر کنار ، ه کارگرگرسنه اي به عنوان نهار تهش را تراشیده وبا نان خورده بودک

سرنگ هاي آلوده وسیاه معتادان خاك  . شب نشینی هاي باشکوه باالي شهر نیمه گازي زده شده ورهاشده بود

  . الهیه و فرشته لباس ساکنان  دکمه سردستي حریر وها سفید در کنار تکه پارچه 

 درد شدت به گردنش پشت . نابجایی که به سرش هجوم آورده بودبی موقع و خنده اش گرفت از فکرهاي 

 بود سخت. شد خیس . رامالید سرش وپشتآورد باال را دستش زحمت به. سوخت ومی کرد می

   به شدست. داد می سوخته روغن تند وبوي شده پاره پیرهنش. است خون ببیند که ماه اندكدرنور

معماي . وکتاب خون آلود را بیرون کشید . به زحمت دست در جیبش کرد . برجستگی روي لباسش رسید

. برگرداند را سرش . ایشتار حل نشده بود، باخود اندیشید معماي اختر . مجال خواندنش را نیافته بود. آستارته

یاد افکار مادرش در آن  . ناهید را . کرد می پیدا را ونوس میشد کاش. زدند می سوسو آسمان در ها ستاره

 . او مسئولیت پذیرفته بود. در اولین شبی که به این نتیجه رسیده بود که فرزند درون شکمش نابغه است . شب افتاد

واو شکست خورده . در آرزوي جاودانه شدن. بود بستهاو دل  مادرش در آرزوي کشف ستاره ها به . گیرم در رویا

 عبوسو بستهدر  مقابل ، سوزیش خود زندگی پراز محنتش بود و، آورده بود ه برایش به ارمغانتنها چیزي ک. بود

آن زمان که دیگر صبرش به انتها رسیده و امیدش را جواب هاي سرباال و ریشخندهاي زندانبانان به یاس  . زندان

   . کشانده بود

 چوننجواي زمزمه واري ، مبهم یچ پچپ . خورد می تکان درنزدیکیش شامگاهی متعفن  درنسیم اي پارچه

تکاپویی براي آنکه شاید اندکی ؟اختر آن لحظه در کدامین تخت در حال تکاپو بود . الالیی به گوشش رسید

؟ واگر زنده بود به چه فکر یا مردهبر سر ناهید چه آمده بود؟زنده بود . ش را فرو بنشاندباستانی عطش سیري ناپذیر

  بود؟مشغول چه کاري  می کرد؟

. آمد می بیرون دشواري به نفسش . بی شک با ناخن سبابه انگشت دست چپش. مالید زحمت به را شچشم

 شک ؟بی چیست اش خواسته آخرین که پرسید می او از لحظه آن در یکی اگر اما. بود ومنگ گیج
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 کشانکه الیتناهی اسرار کشف نه، دارد را جهان کردن دگرگون رویاي  نه، دیگر که میداد جواب

 خواهد می بلکه. را سوم جهان بدوي و بکر هاي بیابان در پرنده هاي کارخانه تخم افشاندن حتی هاراونه

 یانه؟براي رسیده ارگاسم به فرقش بر تبر فرود از پبش ناهید که این . سردربیاورد چیز ازیک وفقط فقط

 کرده؟ تجربه را جنسی بارلذت نخستین

 تمام نابغه هم شاید ، شان ترین شایدعاقل، گروه آهنگ پیش شاید، سمج کرکسی. آمد زدن بال صداي

 به. داشت نظر تحت اورا دادن جان، تفاوت وبی سرد وخون نشسته روبرویش آشغال اي برکپه، نژادش

 . نشست برلبانش لبخندي زحمت

 از ندیدي؟ بودي پرواز در ما سر باالي شک بی موقع آن که ؟تومهربان  الشخور ?کرکس چی تو"ـ 

 قوي تان شامه که ؟شما چی را ؟بویش نشنیدي راهم صدایش ؟حتی اتاق سقف پوشال، پنجره ي ورا

 "است

 . کشید آهی

  " ... حیف، اما ، بودم دریافته را سوال یک همین بود،اگر،پاسخ نشده حرام من عمر"ـ 
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 است؟ چگونه"

 "ن؟انسا خطاي خدا یا، خداست خطاي انسان آیا

  )ها بت غروبـ  نیچه(
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 نماییمی بینم که نتوانسته اي برکنجکاویت غلبه  ، مادري مهر وکمال تمام تجسم اي، گرامی بانوي اي وتو

وارث همان قصه گوي هاي  منآخر  . عیبی ندارد؟گوشه اي پرت کنیرابه  کتابگوش کنی وانصیحت مر؟

حاال که کار از کار . ان جادوگران نشسته برکنار آتش باستانیگان هماي از شنونده  شنونده وتو، قدیمی هستم

اساطیري است که از نخستین تک  یکنجکاوي میراث . مهم هم نیست. تو به صفحه آخر رسیده اي . گذشته است

  . دردي درمان ناپذیراست. به من وتو رسیده است ، کامبرین کهن اقیانوس هاي سلولی هاي دریاها و

 دست باهمچنانکه  . اي گذاشته ات روزه شش نوزاد دهان در را پستانت، دست یک با که همچنان پس

 می زتوا . کنتوصیه ام گوش  آخرینبه  . هستی آن هاي واژه واپسین خواندن ودرحال گرفته را دیگرکتاب

 هنگام . بسپار گوش دقت به هایش آروغ به. شو دقیق نوزادت دراحوال، کنم می تقاضا عاجزانه، خواهم

 دلبندت در، را نبوغ ناهنجاري نشانگان اگرو کن توجه مدفوعش کمیت و کیفیت به پوشک عویضت

    . کنب برایش وفکري باالزن دست شود دیر آنکه از پیش . نکن تامل، یافتی
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  سخن ناشر

  

 يمهم دولت هاست. دولت ها فیاز وظا یکیجامعه  یآموزش و پرورش و باال بردن سطح آگاه

 سواد،یمردم ب یمردم هستند. حکومت کردن بر گروه یرشد و آگاه دیعاشقان سانسور و مخالفان شد ياستبداد

اســت  یمطلوب تر و راحت تر از حکومت بر مردم اریبســ کتاتورید کی يبرا شیو نا آگاه از حقوق خو یخراف

  آشنا هستند. شیکه به حقوق خو

 يبرا يشتریب ییمردم امکان فرمانروا ینگاه داشتن سطح فهم و آگاه نیمستبد با پائ ،يکتاتورید يها ستمیس در

 1316هزار عنوان از سال 11 یعنی يچاپ شده در زمان پهلو يکند. با نگاه به تعداد عنوان کتاب ها یم ایخود مه

 120از  شیرا با تعداد ب نیکه اگر ا دهیعنوان کتاب در کشور به چاپ رس 275که بطور متوسط ساالنه ه 1357تا 

. در میابی یخفقان و سـانسـور را در م زانیم م،یکن سـهیمقا يشـورو ریهزار  عنوان کتاب در سـال در اتحاد جماه

سالم يجمهور سال به  یا شده در  سد که ب یهزار م 32تعداد عنوان کتاب چاپ  کتابها، کُتب  نیا ٪97از  شیر

بطور  رانیسرانه مطالعه در ا زانیکُتب صفر است. م نیا یاست که ارزش علم یو خرافات اتیو جعل یو فقه ینید

رسانده که  قهیدق 75رقم را به  نیا ریو جعل و تزو يبا آمار ساز یاسالم يدر سال است.  جمهور قهیدق 2 یواقع

ـــر گرید قهیدق 7روزنامه  و قهیدق 32قرآن و دعا و   قهیدق 21مربوط به مطالعه کتاب  قهیدق 15مقدار  نیاز ا  هینش

  در روز است. قهیدق 31و سوئد   34ان  وآلم قهیدق 44آمار در مورد فنالند  نیاست که البته ا یخوان

شر ستا کیبوف نزد يآوا ینترنتیا ن ست که در را سان يبه دو دهه ا صوت یاطالع ر شار   هزاران   یبه چاپ و انت

ـــع نیا گانیقرار دادن را اریاقدام نموده و با در اخت ابیکتاب ممنوعه و کم ـــهم یم یمجموعه ، س در  یکند س

  داشته باشد.مردم  يداریارتقاء فرهنگ و ب

س چهیباز یبه راحت گریشد د داریو ب دیفهم یاگر ملت چون ست  ستمدارانید سیس ادانیوش یالملل نیب ا  یداخل یا

شد. هدف ما آشنا کردن ب به حقوق  انیکردن خفتگان و نا آشنا داریو ب یمردم با کتاب و کتابخوان شترینخواهد 

  .میرا پاره کن ستنیز رانهیو حق یبردگ يرهایزنج میتوان ینم میاست. تا آگاه نشو شیخو یانسان

هموطنان داخل کشور است  يبرا ابیو ممنوعه و کم یصوت يتمام کتابها  گانیقرار دادن را اریما  در اخت هدف

  باشند. یم قهیکتاب در مض هیته يبرا ياز لحاظ اقتصاد ای تیسانسور و ممنوع لیکه به دل
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ــور ا نیبوف  با ا يآوا ــتبد وغی ریدر ز يمتماد يدوره ها یدر ط رانیتفکر که کش رنگارنگ و دور نگاه  نیمس

مبرم به  رفرم و  اجیو غرق شـدن در منجالب مذهب و خرافات، احت يداشـته شـده از قافله فرهنگ و تمدن بشـر

  دارد، بوجود آمد.  یجهان مدنت يبه قافله وستنیمنجالب و پ نیآمدن از ا رونیب يبرا یمبارزه فرهنگ

و  یرو، هزاران کتاب ممنوعه و سانسور شده بصورت صوت شیگذشته با تمام مشکالت و موانع پ يالهاس یط در

  و جهان قرار گرفته است. رانیزبان در ا یعالقمندان و اقشار مختلف فارس اریاف در اخت يد یپ

که به علت سـانسـور قادر به چاپ آثار  یسـندگانیکمک به نو يبوف در راسـتا يآوا یانتشـارات 2019در سـال  

عبور از  ينمود که افتخار دارد در راسـتا یاقدام به ثبت خود تحت عنوان انتشـارات جهان  سـتند،ین رانیخود در ا

در نشر  آثار سانسور شده اقدام و  گانیراداخل، بصورت  انیرانیا يسانسور و با هدف گردش آزاد اطالعات برا

  .دینما یآثار را ثبت جهان نیا

از  دیسانسور ج.ا خورده و سرخورده و ناام نیوتیبه گ رشانیشود اگر مس یدعوت م زیهمراهان عز یاز تمام لذا

شار کتب و آثار خود شده اند  س ایانت سند که در ا یرا م یک س نیشنا شر آوا ریم شته، ن بوف با افتخار  يقدم گذا

  .ثبت و انتشار   فراهم نموده است  يفرصت را برا نیا

  

  بوف يآوا نشر

  

    

 

 


