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  ثمیرا

  

  .ام مرده هاست سال من

 در و کشید بیرون ام زده بهت و نمناك چشمان راه کوره از را ام دارایی و هستی تمام خمارش چشمان که لحظه همان از

   .کرد حل خود جاودانه سیاهی

 در را، تنم پود و تار و زندگی و  را، ام هســتی مرا، خود، گرانشــی قواي تمام با که بود اي ســیاهچاله او، چشــمان مردمک

  .کرد می تکه تکه و کشید می خود

  .ام بوده آنچه از هستم اي سایه فقط  روز آن از من

ـــنگین  هاي نگاه زیر در که مردانه غروري کوه از ،ناچیز غباري  نه...  اتاقم، مناكغ و خفه هواي در و شـــد خاك او س

  .شد معلق زندانم و نمناك  متعفن درهواي
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 مانست می  الخمري دایم  پاهاي و سر بی به بیشتر ولی است نویسنده گفت می بودم شده آشنا او با که بود  اي هفته سه 

. دانند نمی دیگري چیز شــهر هاي فاحشــه و ها هرزه احتمالن و ها کاباره نام و ســازي الکل هاي کارخانه هاي برند جز که

 هیچ با انگاري که  بود مردانی تیپ آن از  داشــت، زییایی و کوتاه ســبیل و بلند موهاي  بود، تیره همیشــه لباســش و رخت

 نامش.  شده انبار  خشکشان و تفاوتی بی  نقاب پشت بیمارگونه و عمیق احساسات از دریایی ولی ندارند عاطفی رابطه زنی

  . کردند می خطاب شاعر طعنه، به را او مردم ولی دانستم نمی را

سته روبرویش سندلی در معمول طبق هم من  بود کافه در او هم  ییکذا شب آن ش سیدم را نامش. بودم ن ست با ولی پر  د

  . کرد خاموش مرا اش بینی و لبان رو گذاشتن

   خواهی؟ می چه براي مرا نامپرسید 

  !بدانم خواهم میگفتم 

   خورد؟ می دردت چه بهگفت 

  . نداشتم جوابی چون. کردم سکوت

سانهملت حالتی با سید م ستم و دانم نمی گفتم داري؟ سیگار پر ستوانه یک . بردم فرو کتم جیب در را د  در را دلنواز و نرم ا

  و به او تعارف کردم کشیدم شبیرون. کردم احساس انگشتانم الي

  . تو مال. است سیگارم نخ آخرین رفیق بیا

  .کرد روشن و گرفت را سیگار

  . رفیق ممنون
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ـــتند؟ کجا ها آن چی؟ ات خانواده نگفتی که را نامت خبو گغتم : گفتگو را ادامه دادم   ـــیگار به پک یک هس  و زد س

ـــده آمیخته الکل بوي با که را دودش  من از را او  همتا، بی اثیري  بانوي آن مادرم، و نجوا کنان گفت:  داد بیرون بود ش

ــل بر لعنت. گرفتند ــه من. س ــال س ــتم س ــبحی فقط  و داش ــت. .ندهما یادم در او از ش   تابوت در را زیبایش و الغر پیکر اس

 تا گذاشتم اش شانه بر دست. شد سرازیر چشمانش گوشه از اشک هاي قطره. بینم می را خوابش هنوز من آه. گذاشتند

ـــیدم. ندارم خاطر در ام دیده هم اگر یا ندیدم هرگز را پدرم: داد ادامه.بدهم دلداریش ـــی چه پس پرس  مراقبت تو از کس

 بد. من خانه به بیا امشـــب : کرد دعوت اش خانه به مرا بود مملو احســـاس از که لحنی با ســـوالم به پاســـخ جايه ب کرد؟

  .ه نمیگذر

 که شبی. شد آغاز سیاه و لعنتی شب آن از من هاي گرفتاري تمام. رفتم نمی هرگز کاش اي ولی پذیرفتم چرا دانم نمی

  ... کرد غرق را ام دگیزن همیشه تا اش جاودانه ظلمت و نشد سحر هرگز

ـــعر از  او مرتب راه در. افتادیم راه به بالتیمور هاي کوچه پس کوچه در زنان قدم ـــنایع  و ادبیات و ش  برایم  بداعات و ص

ــتی و گفت ــت روانی بیماري دچار کردم می حس .فهمیدم نمی هایش حرف از چیزي. کرد بدمس  هذیان می گوید. و اس

 و ریلکس خیلی دیدم ولی .شــدم او پرخاش منتظر و چیســت؟ نامت پرســیدم هم باز ،نمک عوض را بحث ســر اینکه براي

  . ادگار: داد پاسخ آرام

  لبخند زد. گفتم می پرسیدم می را نامش که کسی هر پاسخ در را  این. زیبایی نام چه گفتم

ـــف براي زمان بهترین فکر کردم   نام ادگار گفتم و زدم ادری به دل ؛اســــتهمین حاال  او زندگی مخفی هاي جنبه کش

  ...پو ادگار... پو ادگار کردم تکرار. پو: داد پاسخ خونسردي با هم باز چیست؟ ات خانوادگی

 می نظره ب خانه ظاهر از .داد نشانم را اي خانهب در. دوست من رسیدیم آه.بود آلن آقاي ام ناپدري. پو آلن ادگار:  گفت

 درستی به کرد روشن که را شمع. رفتیم داخل. کرد دعوتم و کرد باز را در کلید اب. باشد محقر مراتب به اي خانه که رسید

  بردم پی بودم زده که حدسی
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ـــمع یک رویش که کوچک میز یک چوبی، تختخواب یکبا  حقیرانه اتاقی کوچک، اي خانه  چند و قلمدان یک و ش

 راســتیه ب او دریافتم که بود اینجا. دیگر پنزز رخنز تعدادي و ادبی هاي کتاب از پر کوچک کتابخانه یک بود،  کاغذپاره

  .شانبودم ندیده  خود چشم با آن زمان  تا ولی فقیرند ،خوب نویسندگان بودم شنیده. است نویسنده یا شاعر

 با چطور دانم نمی هنر بی من و هنرمندي یک راســتیه ب تو گفتم. رفیق آمدي  خوش گفت کردم برانداز را اتاق که کمی

   سر بحث را باز کردم: .تخت لبه روي نشستیم دو هر. ناشدنی وصف است افتخاري من براي هرحاله ب. ام شده دوست تو

  ها؟روز یا نویسی می ها شب تو ادگار

 چیزي یک البته ببخشی باید ندارم تو از پذیزایی براي چیزي هیچ من راستی بگوید. او وقت هر:  گفت و کرد میز به اشاره

 کنی؟ می روي زیاده الکل در کنی نمی فکر ادگار گفتم. آورد جام تا دو و بطري یک اتاقش گنجه از و رفت...  که دارم

شت را  بطري ست الکل: گفت و کرد سرازیر ها جام در و بردا ست ناب شراب. نی  از یکی پیش ها سال. شیراز شراب. ا

  . امشب براي گذاشتمش هم من آورد برایم فرانسه از همسایگانم

  ؟.آمد خواهم امشب من دانستی می تو مگر امشب؟گفتم  با تعجب

 مهمان دوست اولین تو و کنم پذیرایی او از آمد ام خانه به دوستی وقتی تا بودم گذاشته را شراب این من... من دوست آه

شید را خودش جام و گفت را این. منی شتهگ نیمه از شب. بود نظیري بی شراب که حق به و. کردم چنین هم من. سرک  ذ

ستانه گفتی و گپ سرگرم همچنان ما و بود سیدم وا از. دو ستخدام جایی در چه براي پر  و سر ات زندگی که شوي نمی ا

 من پناهگاه این گفت خوري؟ می اینقدر چرا خب گفتم دهد؟ می کار الخمر مئدا یک به کسی چه گفت بگیرد؟ سامانی

  ! دانی می چه من زندگی از تو بروم؟ مدار را کجا گر دی ندهند راهم هم بیخودي و مستی عالم به اگر. است

 اي رپه رپ. شــد شــنیده در به چیزي برخورد صــداي ناگهان. گرفت فرا را جا همه محض ســکوتی. بگویم نداشــتم چیزي

 ام شده توهم دچار کردم فکر اول. گردند می باز خانه روسپی از که مست هایی گزمه پوتین چونان هنگام به نا و هولناك
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ست را در. نبود هیچکس انگار ولی .کرد زاب را آن و رفت در سمت به پرید جا از هم ادگار خود دیدم ولی شت و ب  .بازگ

ست جریان ببینم تر نزدیک رفتم هم من .کند بازرا   در رفت دوباره  او. آمد صدا همان باز که بود راه هاي نیمه هنوز . چی

  را هایش بال. نشست در داخلی لبه روي رفت و شد اتاق وارد  زنان پر تیره، شب رنگ به زاغی ناگهان کرد باز که ار  در

 را آن. آمد من ســمت به هم پرها آن از یکی. ندآمد در رقص به زنان معلق هوا در هایش پر و کوبید هم به محکم بار ســه

   .دادم جا جیبم در و گرفتم

 واکنشــی هیچ و بود شــده مســخ اي گونه به ادگار. بود کرده خوش جا پو اتاق در خود  رفیع جایگاه بر  شــوم و ســیاه زاغ

   داشت دلنوازي و آهنگ چون بود شعر کنم می فکر که گفت می هایی جمله و نگریست می  او به تنها. نداشت

  . قدیم از مانده بجا بدشگون شـــــــوم اي

                                                             !بیم و ترس و هجر شب رنگ تیره زاغ اي                     

 هایی چاه نبودند، چشــم هایش چشــم. شــدم خیره هایش چشــم به و ایســتادم زاغ روي در رو. رفتم جلو  اختیار بی هم من

ـــرد و تاریک هایی چاه. افتندی می ادامه ابدیت تا که بودند ـــتبدادي هاي حکومت مثل س  نقطه آن در خیره. میانه خاور اس

 ســر که مردي. شــد می تر نزدیک مرگ به لحظه  لحظه که  مرد یک از اي چهره .دیدم  را چیز یک فقط براق ســیاه هاي

   کیست؟ این برآوردم فریاد. بود گرفته فرا را وجودش سراپاي حیرت و سرگشتگی ،دبو گم در

   هیچ! دیگر: داد پاسخ

 را نگاهم خواستم. بلعد می و کشد می  خود درون به مرا هستی  انش،چشم ته از یئنامر و ناشناخته نیرویی کردم احساس

ـــوم دور و برگیرم ازو  طول چقدر دانم نمی. بود کرده محال برایم را زدن پلک تاه عجیب قدرتی .بود فایده بی ولی ش

 باز  را ها آن یوقت و شدند بسته هایم چشم دانم می فقط . دانم نمی. سال یک روز، یک  ساعت، دو  ساعت، یک  کشید،

  .بود رفته آنجا از پو کردم
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 نشر آواي بوف

  .بودم شده آن صاحب  و وارث من و بود رفته لعنتی خانه آن از همیشه براي پو آلن ادگار 
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  آرزو

  

  :گفت خشونت و میلی بی با و بست دهان گور  بردم، گور به را آرزوهایم بار اولین براي وقتی

ـــو چند اقل ال. ندارم اج آرزو همه این براي من بابا خبرته چه ـــتی جا دنیا تو یا کردي می فراموش تاش   منم به آخه. میذاش

   اسمال سید بازار نه گورم یه فقط من. لعنتی کن فکر

  : داد ادامه دار کینه و خورده فرو خشم یک با آمیخته و آمیز تهدید لحنی با بعد

   جوگیر بلندپرواز  ي پسره شی سرگردون و کنی گم گورتو همیشه براي تا بندم می دهنمو االن  

 فقط که جایی تا شد تر تنگ و تنگ  ثروتمندان و روحانیون گورهاي سبک به و شد باریکتر و باریک هی و گفت را این

شک و سرد سینه روي مانند شکاف و باریک خط یک ستان خ  و خداحافظ کلمه شدن خارج با هم بعد. ماند باقی گور

  بوده اینجا چیزي که انگار نه انگار. شد ناپدید و محو کل طور هب  خاك، و گرد مقداري البته

 حقیقت به هیچکدامشان که آرزوهایی از انبوهی با شدم معنا تمام به ولگرد یک و کردم گم را گورم من بعد به روز آن از

 یک ولی. فرزندي و زن نه دوســتی، نه اي، خانه نه پولی، نه نداشــتم چیز هیچ. نبود بد هم خیلی راســتش. بودند نپیوســته

شتم چیزي شمند خیلی چیز یک.  شد می شامل را اینها همه که دا شمندترین. مهم و ارز سان هر دارایی ارز  بنام چیزي.  ان

  .آرزو
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 نشر آواي بوف

  بودیم شده دوست هم با و میشناختم را  یکیشان یکی بودند من با همیشه آرزوهایم

شان شت می مرشع از سال اندي و سی. بود شدن بزرگ آرزوي پیرترین سته خیلی ولی گذ  پنجاه و بود سنش از تر شک

  چشمهایش. بود کرده مرتبط را  اش چهره خطوط چروك و چین آثار و نداشت رویی و رنگ. رسید می بنظر ساله شصت

شان گیسوهاي و بود  سوخته اي  قهوه شت کم و پری شتم کم کم ولی بود باوفاتر  همه از. داشت  شکري لب و پ  ازش دا

 هم من باالخره. بیاورم جایش تري رو و بر خوش و تر جوان آرزوهاي گاه بی و گاه کردم می ســـعی و شـــدم می خســـته

  . نیست عیب جوانان بر هم آرزو  دارم، دل و آدمم

 می احساس کنارم در را  حضورش و دیدم می  را  پایش رد همیشه  ولی آمد می سراغم کم خیلی  که بود دیگرشان یکی

 آرزوي او. شدند می تنیده هم به رنگ سفید موگیر یک با خاکستریش موهاي و داشت درشت و سبز ايه چشم. کردم

شبختی سیار. بود کالس با و شیک هم خیلی و بود خو شید می لباس مدرن و  امروزي  ب شه ولی پو ستفاده سو مورد همی  ا

 پلکید می برم و دور همیشه هم معتادي و ورشع بی و دهان بد سبز سراپا آرزوي. بود من براي دردسرش و گرفت می قرار

 فرصــــت که بود زیاد آنقدر تعدادشــــان چون  نمیگرفتم جدي چندان را شــــان بقیه. بود پول آرزوي معلوم قرار از که

  .جدي دوستی به برسد چه  داشتم سختی به هم را شناختنشان

 در عمد به را خود لشــگر که خیانتکاري ســردار مانند مبود برده خود با را اینها تمام بودم رفته گورســتان به که هم روز آن

  ... و نکرد قبول که بدهم گور جناب ام قدیمی دوست به را ها این همه خواستم می هم من برد می دشمن کام

 نیمکت روي اي دقیقه چند اینکه از دعب معمول طبق و شدم بیدار خواب از  ملت پارك نیمکت روي وقتی صبح روز یک

 را جا همه.نیافتم را هیچکدامشــان ولی  گرفتم را آرزوها ســراغ و کردم لند و غر به شــروع شــدم، خیره زمین هب و نشــســتم

 هم شاید یا و بودند شده غیب نامعلوم اي حادثه اثر در. بودند شده ناپدید همگی. بود فایده بی ولی  کردم برانداز و گشتم

ــراغم به هم جورواجور فکر  هزار.  بودند کرده ترك مرا ــه بی و ناتوان یک را من نکند. آمد س ــتند عرض   توان که میدانس

 حاال و بودم کرده جمع خودم بر و دور را ها آن اشتباه به من و اند نبوده من مال اول از نکند!  ندارم؟ را کردنشان برآورده
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ــتا دعوتنامه برایشــان من دزدکی گور جناب نکند!  اند؟ رفته اصــلیشــان صــاحب ســراغ به  خود کام در را ها آن و دهفرس

 چرخاندم که را ســـرم شـــد می تر نزدیک  هی که شـــنیدم  را پایی صـــداي ناگهان که بودم افکار این در غرق! کشـــیده؟

 شــهر فهخ و دودزده هواي دل در داشــت تازه که بامدادي آفتاب نور زیر که دیدم هیکل خوش و ســفید ســراپا موجودي

 صورتش ملیح لبخندي و ایستاد رسید که نزدیک نزدیک. شد می نزدیک من به مانخرا و کرشمه با میکرد ایجاد شکاف

 گفتم...  رفتند: گفت و دوخت چشمانم در چشم و شد تر نزدیک قدم یک هستی؟ کی  تو گفتم. کرد پیش از مهربانتر را

  "رفتند"ها؟ کی

 هم را . دســتش بود خواهم تو همیشــگی همراه و یاور دوســت، مهمان، من امروز از و اند رفته همیشــه براي آنها: داد ادامه

   پرسیدم بود دستانش در دستم که همانطور و دادم دست او با ناخودآگاه. کرد دراز دادن دست براي

   شما؟ و

  : گفت و شد خیره چشمهایم به کشید، باال  به  پارك سنگفرش کف از را نگاهش

  !مرگ آرزوي. هستم آرزو هم من
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 نشر آواي بوف

  

  

  

  

  گور

  

   ندیدم چیزي  کردم باز که را چشمهایم

  .یافت می ادامه ابدیت تا که بود  متراکم و غلیظ سیاهی  شد ظاهر چشمم جلو که چیزي تنها

 هایم پلک البالي را شــن زمخت هاي دانه و بود رفته  وگوشــم چشــم در خاك مقداري. بود ســخت برایم کشــیدن نفس

 خواســتم. دهند جوش ام  جمجمه اســتخوان به را چشــمم فیدهســ میخواســتند کوچکی هاي میخ با که انگار. میکردم حس

 کجا و آمده سرم بر بالیی چه ببینم تا بنشینم است بهتر کردم فکر. نتوانستم ولی کنم پاك را چشمم تا بیاورم باال را دستم

 می خفگی حســاسا ولی بودم شــده بیدار که نبود بیشــتر ثانیه چند هنوز. نبود ممکن برایم حرکتی کوچکترین ولی  هســتم

ــاید یا  و ام شــده گور به زنده من که بود این شــد دســتگیرم که چیزي تنها و کردم تقال کمی. کردم  یک آوار زیر هم ش

 بدهم تکان را  پایم  کوشــیدم. بود فایده بی ولی ام بوده کجا و شــده چه که بیاورم یاد به کردم ســعی ام مانده مهیب زلزله

 تمام  وحشت و ترس کوبید می لگد آن دیواره به ام سینه داخل از کسی انگار شد برابر چند قلبم ضربان نبود ممکن  ولی

 پیچیده کفن در مادرم آیین به نه و بودم تابوت در پدرم آیین به نه که بود این بود عجیب که چیزي. فراگرفت را وجودم

ــده ــده بگور زنده دیگري جاي یا  و کرده وارگیرآ مرا اي زلزله یا  پس. اند نکرده دفن مرا که گرفتم نتیجه. بودم ش . ام ش

  باالییمان طبقه همسایه بجز البته. ندارم دشمنی که من! باشد؟ آورده سرم بر را بال این  است ممکن کسی چه چگونه؟ ولی
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شنه من خون به همچنان روز آن دعواي بخاطر که ست ت سم و ا شت خواهد مرا که بود خورده ق ضه که او ولی. ک  نای عر

 ســر روز هر که هیکلی درشــت و مشــکوك مرد تا دو همان بله. باشــد کرده اســتخدام دســتیار شــاید خب. ندارد را کارها

ـــان کار باالخره نامردها اي.میدیدم کوچه ـــیس مردك آن نه ولی.کردند را خودش  چیزها این به عقلش باره زن معتاد خس

  .  نیست ها حرف این مال اصلن.  کند استخدام جنایتکار که ندارد هم را آن پول رسد نمی

ــی هواي ــده تمام ام تنفس ــمج هاي فکر این و بود ش ــتم. کردند نمی رهایم هم س ــمن داش  هیچ قاعدتن. کندم می جان رس

ــت از را امید هیچوقت. امید بیماري. بودم آمده دنیا به عجیب بیماري یک با تولد بدو از من ولی نبود امیدي  دادم نمی دس

 ولی. شــوم تســلیم و بردارم تالش از دســت گذاشــت نمی و بود همراهم امیدواري این هم بار این. شــرایط بدترین در هتا

 که هایی خاك و  کشیدم می نفس ناخودآگاه و بودم کامل خفگی آستانه در. شدم می تر نزدیک مرگ به لحظه به لحظه

شیدم می دهانم به را  بود کرده احاطه را برم و دور شار باال به هایم ماهیچه در موجود نیروي تمام با و هدف بدون. ک  می ف

 در را ام چانه و بینی و دادم می فشــار باشــد زمین ســطح باید  میزدم حدس که ســمتی به را دســت و زانو و ســر و  آوردم

 می تقلید را آن حرکات و ام شـــده مبدل کور موش یک به کردم می احســـاس. بردم می جلو فشـــرده هاي خاك البالي

 می حس را الوقوع قریب مرگ و شـدن خفه وضـوح به. بود شـده بیشـتر ها تپش بین فاصـله و تر شـدید قلبم ضـربان. کنم

شخراش صداي. کردم شی خنکاي یکدفعه ولی شد می تر نزدیک و نزدیک که شنیدم  می را مرگ هاي قدم گو  لذتبخ

 را سرم بکشم نفس توانستم می. بود درست سمحد.باشم کرده پیدا راه باز فضاي به که انگار کردم حس ام بینی نوك در

شتر شار باال به بی شم بیرون خاك از را گردنم و سر تا شدم موفق  و دادم ف شتم عجیبی حس. بک سی مانند دا  از بعد که ک

  .یابد می اروپا سوي به راهی خاورمیانه، در زندگی عمر یک

 می غرب ســوي به من بود، گرفته  صــورت پیش دقایقی بآفتا غروب: دریافتم را چیز چند فقط کردم نگاه که را اطراف

  .قرارداشتم شهر نزدیک بیابان یک در نگریستم،
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 نشر آواي بوف

ـــم به اي جنبنده هیچ اینکه  البته و  روي پاهایی جاي ولی بود آرام و امن جا همه و نبود زلزله از هم اثري.خورد نمی چش

 توانســـتم ولی بود کم نور. بودند کرده بگور زنده مرا که بود هایی همان به متعلق احتمالن که بود من اطراف گل و خاك

 را خود بایســـت می فقط من. نبود هم مهم. زنانه نه و بود مردانه نه.بود پاشـــنه بدون تهشـــان و تیز ها کفش نوك که ببینم

  . بروم خانه به و بکشم بیرون

ـــنگی. نوادگیخا هاي نزاع و دعوا روز هر. بود واقعی جهنم یک من خانه خانه؟ کدام ولی . فرهنگی و مادي فقر و گرس

 کردم می زندگی زده استبداد کشوري در من ها این از جداي. بودند کرده قطع هم را  مان خانه برق که بود روز چند تازه

 ســختی به تاریکی در اســت روزي چه ببینم تا انداختم ســاعتم تاریخ به نگاه. نداشــتند نیز کردن فکر حق هتا مردمانش که

ـــتمتوان ـــنگین و معوقه بدهی یک بازپرداخت تاریخ روز آن فرداي که آمد یادم و ببینم را آن س  پس هیچ من و بود هم س

  بود ها مدت هم آن که  بود نویســندگی راه از من درآمد تنها. بخواهم کمک او از تا نداشــتم هم دوســتی. نداشــتم اندازي

سی دیگر چون بود شده تعطیل شت ا ر ماغشد و دل.خواند نمی کتاب ک شان همه مردم. بخواند که ندا ش  که بود این تال

   نمیرند گرسنگی از تا آورند دست به نان اي لقمه

ـــتم نمی و بودم مانده گور دو برزخ در  و بودم رفته فرو آن در گردن تا که گوري.اســـت واقعی گور طرف، کدام  دانس

شی به را اي دقیقه سه دو زجري صل ابدي آرام شی که وريگ یا کرد می مت  پیوند جاودانه زجري به را اي دقیقه چند آرام

  .کشید می  را انتظارم روبرویم که آن یا است تر وحشتناك پایم زیر گور.داد می

  !گرفتم را درست تصمیم بعد  و کردم فکر مساله این به   حالت همان در اي دقیقه چند
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  معما

  

. ریخت می زمین به پاهایم راه از کمرم خستگی و بودم شده بلند تحریرم زمی پشت از تازه. رسیدمی نظر به عادي چیز همه

 و گشاد خواب لباس. رفتم می رختخواب به نوشتن ساعت چند از پس شب هر مانند من و بود شب نصف نیم و دو ساعت

 را چراغ ،تخت به رســیدن از پیش. شــدم  می نزدیک اتاقم گرم و نرم تخت به زنان قدم و داشــتم تن به رنگی خاکســتري

 را تختخواب المسه حس کمک با. نشستم تخت لبه  روي .رساندم تخت به را خود تاریکی، در قدم سه با و کردم خاموش

  . شدم ولو رویش و کردم برانداز

ست. کردم باز هم از کمی و شل را پاها ،خوابیدم کمر روي شم عمیق، نفس چند با و پراکندم بدن اطراف به را ها د  ها چ

  . بپیوندند هم به هایم پلک زیر سیاهی در رویا و خواب نقوش شدم منتظر و بستم را

ساند مرگ سرحد تا مرا اتاقم پنجره به چیزي برخورد صداي دفعه یک ولی شید طول ثانیه چهار سه. تر  قلبم ضربان تا ک

 کلید تا تخت بین قدمی ســه اصــلهف تا گذاشــتم زمین روي را پایم تاریکی در. شــده چه ببینم  شــدم بلند جا از. شــد عادي

 اصـــلن من اتاق که آمد یادم  شـــود می بیدار خواب از که کســـی مثل یکدفعه ولی. رفتم را دوم و اول قدم. بروم را چراغ

 منگ و بودم شــده ها گرفته برق مثل. شــد کج عقب به کمی ســرم و کردم حس ام ســینه در عجیب لرزشــی! ندارد پنجره

. برگردم تختخوابم به تا برداشتم عقب به قدم یک شدم آرام کمی. بودم دیده خواب احتمالن. دبو کجا از صدا پس. بودم

ست بیرون از صدا حتمن گفتمبا خودم . آمد صدا همان باز ولی شتم رختخواب به. ا ستم اش لبه روي و برگ ش  از بعد و ن

ضاع بودن آرام از اینکه شیدم دراز شدم، مطمئن او ستقر بالش روي املک طوره ب گردنم هنوز. ک شده م  همان باز که بود ن
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 در پی هاي تپش و خورد قلبم روي درست بعدي ضربه. نشستم شدم بلند .بود تر واضح و تر محکم اینبار ولی. آمد صدا

  . بودم دریافته را صدا منبع اینبار چون. کرد ایجاد ام سینه در وحشتناکی و پی

 کمد در روي که بود بلندي و قدي آینه من، اتاق در موجود شــیشــه قطعه هاتن و نداشــت اي شــیشــه و پنجره هیچ من اتاق

. کرد می ایجاد من تن در اضطراب و وحشت از موجی ، ايضربه هر با و آمد می آینه از صدا.  بود شده تعبیه اتاقم زمخت

. نداشـــتم عادي حال و بود  شـــده  کرخت و ســـرد  بدنم. نداشـــتم را اندادنشـــ تکان توان و ندبود شـــده حس بی پاهایم

شیدم فریاد ناخودآگاه شتر خودم فریاد صداي از  ولی ک سیدم  بی ضاي داخل در انگار صدایم. تر  می کوچکی و خالی ف

 لبهایم روي ممکن زور آخرین با را هایم دست کف. گرفتم محکم را دهانم دست با. باشم  آسانسور در اینکه مثل .پیچید

شار شت خودم صداي انعکاس از.  زنمب فریاد گاهناخودآمبادا  که دادم می ف شتم وح سم. دا  وزنه انگار و بود شده تنگ نف

 فاصله همین هرچند .کنم روشن را چراغ و  برخیزم اینکه جز نداشتم اي چاره راه هیچ ولی. بودند گذاشته ام سینه روي اي

 ضربه صداي و ندبود شده فلج و کرخت مپاهای .بکشد طول ساعت چند من براي توانست می هم چراغ کلید تا قدمی چند

 صداي یا و درخت برگ خش خش صداي که بود آمده پیش برایم هم دیگر بار چند .بود شده کمتر کمی هم آینه هاي

   باشد؟ آینه هب زدن ضربه حال در اي گربه بود ممکن آیا ولی باشد ترسانده حد این تا مرا اتاقم در با اي گربه تنه برخورد

شن را چراغ تا بود چه هر ستگیرم چیزي کردم نمی رو ساندم تخت لبه به را لرزانم و سنگین هیکل. شد نمی د  را پاها و ر

 اینکه جرات. کردم روشــن را آن کورمال  و رســاندم چراغکلید  هب را خود گربر قدم ســه با .گذاشــتم زمین روي یکباره

 ولی دیدمش می من و کرد می فرار شد روشن چراغ هک النا بایست می بود اي گربه اگر چون. نداشتم برگردانم را سرم

 هیچ .انداختم آینه هب نگاهی برگشتم راحتتر خیالی با. بود شده قطع هم ها ضربه صداي. نکردم حس اطرافم در تکانی هیچ

 از زده خجالت کمی و مغرور اي قیافه با .شد قرص دلم ته. نظر می رسیده ب عادي و سالم هم خودش. نبود کنارش چیزي

  بیابم کمد داخل در را صدا منبع شاید تا کردم باز محکم را کمد در و  جلو رفتم موردم بی وحشت
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ــربه با کردم باز  هیجان و غرور با را درش ــداي و خورد اتاقم کنار میز به آن روي آینه ناگهانی اي ض ــتنش ص ــکس  مثل ش

 برانداز براي و بستم را در  ام قدیمی و قدي آینه شدن شکسته از دلخور و عصبانی. رفت فرو مهای گوش در خورده شیشه

سارت ستادم روبرویش  خ سناك و عجیب دیدم می ك چیري. شدم خیره آن به و ای سی. بود تر شت کیف که بود تر . دا

ـــته کاملن آینه ـــکس  جوانی آینه قاب درون. نبود خالی ولی. بود آویزان کمد در به قابش فقط. بود ریخته زمین به و بود ش

 پشت.  ندارد عادي زندگی که بود مشخص و داشت تن به رنگ خاکستري لباس که حالی در بود ایستاده سبزه و قدبلند

 ایستاده  اتاق در دم میانسال زنی. مرفه زندگی یک براي الزم تجهیزات و امکانات جور همه با بود بزرگ اتاق یک سرش

 من روبروي  ،جوان. باشـــد مادرش که زد حدس شـــد می ســـالش و ســـن و نگاه طرز از. کرد می نگاه او به دقت با و بود

 و کرد می تمیز را بود ما بین ما که اي شیشه داشت انگار دست در دستمالی با و بود شده خیره چشمهایم به .  بود ایستاده

 مرز تا مرا پیش دقیقه چند که  بود هایی همان دقیقن و بود آشنا برایم ضربات این صداي. زد می آن به نیز اي ضربه گاهی

 برایم ماجرا هضم. بود برانگیخته را  ام کنجکاوي حس و بود جالب برایم فقط. نداشت ترس اینبار ولی. بود ترسانده مرگ

ست سال را اتاق و افراد این انگار. بود سخت کمی  شباهت متوجه وقتی دقت، کمی با. بود جذاب برایم و شناختم می ها

ــال زن و خودم با  آینه در قدبلند جوان غریب  شــده الهام من به انگار. بردم پی چیز همه به  شــدم مادرم با او به خیره میانس

. کردم  احســاس دلم ته در عجیبی کیف و ترس  رســد می شــهود و کشــف یک ژرفاي به یکدفعه که فیلســوفی مثل. بود

 ام اندیشیده این به شب هر گذرد می شب آن زا سال چهل که االن  تا ولی برگشتم رختخوابم به و کردم خاموش را چراغ

  : که

  هستم؟ او آینه داخل تصویر من یا بود من آینه داخل تصویر او آیا
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  شک

  

 و انگیزه هیچ هم معمول طبق. کرد بیدارم داشتند النه اتاقم روبروي دیوار در که هایی گنجشک جیک جیک روز هر مثل

ــرحال براي اي عالقه ــدن جدا ابرختخو از و آمدن  س ــتم ش ــبح چه": کردم تکرار خودم با. نداش  دل روز چه! زییایی ص

  ..."انگیزي

شب شیرین خواب ادامه و بخوابم کردم سعی و کردم فرو خودم بوگندوي ملحفه زیر را سرم دوباره.  بود فایده بی  را دی

شتم شدن بیدار از پیش. ببینم شوقه با که دیدم می خواب دا  در و ام خوابیده نرم و گرم رختخوابی رد مهربان و زیبا اي مع

 را رویایم ، خود هاي عشــقبازي با خودراضــی از محل بی هاي گنجشــک این  یکهو که هســتم عشــقبازي آغاز مراحل

 فایده بی ولی کردم می تداعی چشــمم جلوي هی را خواب هاي صــحنه و دادم می فشــار هم روي را هایم چشــم. ربودند

 را زمان تا کردم رختخواب در زدن غلت به شـــروع اختیار بی روز هر مثل. بود شـــده دور نمچشـــما از کلی به خواب. بود

ـــرحد تا را قلبم تپش یکدفعه که افتاد اتفاقی  اینبار ولی بگذرانم ـــتی پمپ این انفجار س  که رختخواب در. برد باال گوش

 متوجه دستم تماس اولین با که گرم یکلیه.بود من کنار رختخواب در غریب هیکلی. کرد برخورد چیزي به دستم  غلتیدم

  ... شدم گردنش و دست وجود

 مدتی چند که افتاد یادم لحظه یک. باشــد آمده رختخوابم به اجازه بی کســی بود محال و میکردم زندگی تنها همیشــه من

ــن مدي تمرینات بود ــعی و کردم می زیادي هاي اندیشــی مثبت و مراقبه و تیش ــف و ناتئکا با ارتباط در س ــهود و کش  ش

 هاي چیز کوشــیدم می تاکیدي جمالت با لحظه هر و هرشــب و داشــتم ایمان جذب قانون به شــدت به من. داشــتم االهی
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 می که اي تازه کتاب هر و بودم خوانده را بود بازار در روانشــناســی و نگرشــی کتاب چه هر. کنم جذب را ام عالقه مورد

 همین و بود من زندگی الینفک جزو شــکرگزاري و اندیشــی مثبت.  شــد می هاضــاف اتاقم کتابخانه قفســه به بیدرنگ آمد

 هرچند. شوم بیدار خواب از  پرندگان جیک و جیک  با و کنم زندگی بیکرانه آرامش در همیشه بتوانم که بود شده باعث

 خودم به هرگز  لیو گرفت می را گریبانم آرامم نا روزهاي و اسفناك ي گذشته کریه یادگارهاي کمی صبح اول همیشه

 برایان مانند آوري نام نویســندگان با مالقات افتخار باري چند. بود روزافزونم موفقیت رمز همین و بودم نداده شــک اجازه

 عصــر نهضــت نام با هایی کالس که بود ماهی چند. بود کافی برایم عمر آخر تا افتخارش که بود شــده نصــیبم هم تریســی

 این ولی. بود مستعد و مشتاق شاگران از مملو همواره ناتئکا کمک و جذب نیروي با وشبختانهخ و بودم انداخته راه نوین

 ثروت بودم توانسته ناتئکا کمک با خوشبختانه. باشم داده دست از  را خود انسانی اولیه نیازهاي که شد نمی این دلیل ها

سی کتاب عنوان شش. کنم جذب زیادي  آرامش و شنا شر هم روان سیار شهرتی برایم که بودم کرده منت  آورده مراهه به ب

سی روابط به نیاز ولی. بود شقات و جن شتر همواره را معا  شده تولید من در عجیبی طلبی تنوع و کردم می حس خود در بی

 مورد هاي ویژگی با خاص اي معشــوقه جذب براي را ناتئکا و جذب نیروي تمام بود روزي چند پنهان چه شــما از و بود

ــعوف را قلبم و زد ذهنم در اي جرقه یکهو. بودم گرفته کاره ب نظرم  بیگمان من رختخواب در انســانی هیکل این. کرد مش

شوقه همان ست اي مع  بیخودي را ایمانم من و بود کرده را خودش کار جاذبه نیروي باالخره و بودم طلبیده ناتئکا از که ا

   ...بودم نکرده چیزي صرف

 به اجازه بی چرا ولی. یابد راه دلم به نباید شــک. داشــتم فاصــله او با متر نیم فقط من و بود اینجا او براســتی.  نبود  دروغ نه

شار هم به محکم را  هایم لب. بود فاحشه شاید.  بود؟ آمده رختخوابم شت ناخن نوك  و دادم ف  در محکم را ام سبابه انگ

شت ستم ناخن کنار گو ض: کردم تکرار خود با و کردم فرو ش ضاوت. نکن اوتق شه مثل.. نکن ق ستم همی سه از توان سو  و

ضاوت ویرانگر شتم اي دوگانه زندگی من. کنم جاگزین ذهنم در را مثبت فکرهاي و شوم رها ق  عمیق ایمان طرفی از. دا

 شتگذ می ذهنم از فکري گاهی هم طرفی از و بود کرده تبدیل آوري نام و مسلم استاد به مرا ذهن نیروهاي و ناتئکا به

 منفی و زودگذر هاي فکر این. اي کرده محروم ها لذت همه از  را خود و دهی می هدر را عمرت داري گفت می که
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 نشر آواي بوف

 امروز هاي بدخلقی. کرد می رسوب روحم در آن از ردي همیشه ولی شدند می جایگزین زیبا و مثبت  افکار با زود خیلی

 لذتی احساس با و ریختم بیرون کل به را منفیات و شک و غلط يها خیال و فکر این. بود همین بخاطر احتمالن هم صبحم

ــته همیشــه محبوب کنار در را رویایی روز یک تا بودم آماده داد می نوازش را  دلم ته قلقلک مثل که . کنم آغاز ام خواس

ــل که محبوبی ــک اي ذره که بود یکائنات نیروهاي کمک و خودم مکرر هاي تالش حاص ــت نمی جایز را ش  خیلی .دانس

. شدم خیره ام محبوبه هیکل به و زدم چمپاتمه بالشم کنار چهارزانو و کشیدم ونربی ملحفه زیر از را خود پاورچین و آهسته

ـــید می نفس آرام خیلی او  که خوابی. بود ور غوطه زیبایی رویاهاي در و بود رفته فرو عمیقی خواب به که انگار و کش

 صورتی هرچند. فهمید شد می اش فرورفته هم در و بلند هاي مژه از را این. بود شده غرق آن در بود سال چندین شاید

 احتمالن که زدم حدس  ولی نمیزد دل به چنگی اش چهره داد می من به که زیادي انرژي و آرامش برعکس و داشت سرد

 را قضاوت و شک ولی بود خورده ذوقم توي کمی. رسد می نظر به اینگونه ندارد صورت به آرایشی و است خواب چون

  . ندیدم جایز

 خم هیکلش روي. شــدم نزدیکتر  او به و کردم جابجا را خود هایم ران دادن حرکت با بودم نشــســته چارزانو هک همینطور

 الله که کوچک هاي گوش ، لخت ســیاه موهاي. داشــت لک بی و صــاف اي چهره. کردم انداز بر را او دقت به و شــدم

 می تکان مرتب نازکش پلکهاي زیر که درشـــتی احتمالن هاي چشـــم. بود چســـبیده صـــورتشانتهاي ســـرزمین  به هایش

شان و خوردند شتند او خواب عمق از ن سط بینی. دا شت هاي لب و متو  اش چانه به را صورتش بزرگ دهانی و آلود گو

. داشت الغراندام و متوسط قدي. شد می پایین و باال  نفس هر با اش سینه قفسه و کشیدمی نفس آرام. ساختند می متصل

ستم سیدم. کنم براندازش زیاد نخوا سه میتر سو ضاوت  و سناك کمی و عجیب که چیزي. بیاید سراغمه ب ق  می نظر به تر

سید شته وزن کیلوگرم  هفتاد تا پنجاه باید قاعدتن که او هیکل که بود این ر سی فرورفتگی کوچکترین باشد دا سو  در مح

شتم کم کم. نداشت وزنی  اصلن او که انگار و بود نکرده ایجاد زیرش تشک  ویژه به. باشد روح نکند که ترسیدم می دا

سه یک در پیش روز چند که ضار جل ستاد و بودم کرده شرکت هم ارواح اح ستعد مرا ا ضار م سته روح اح  نوك. بود دان

 وزنی چرا پس بود جسم واقعن او. دنش رد او بدن از انگشتم . دارد جسم شوم مطمئن تا زدم شکمش به را ام سبابه انگشت
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 شــوقی و عجیب حس داد، نشــان من به را نبودنش روح اینکه از جداي تماس یک ثانیه اي نوك انگشــتم با او، . نداشــت

 هر او. بودم خوابیده او با من عمرم همه که انگار...  نه. بود آشنا خیلی برایم او انگار. کرد تولید من در را شدن عاشق مانند

شم یک در. دیدم نمی را او من و هد بو من رختخواب در شب سی زدن هم بر چ  از کندن دل که بود شده تولید من در ح

شنا برایم هم صورتش اینبار شدم خیره صورتش به و شدم خم رویش دوباره. نمود می ممکن غیر برایم او  بند. آمد می آ

ـــلن. طلبید می را او وجود تمام با  تنم و روح بند  کاش. بودم او من و بود من او. بدن دو در بودیم روح یک ما ارانگ اص

ست. شد می بیدار شتم دو سی باورهاي تمام ولی کنم بیدارش دا شنا سات و روان سا  چنین نباید که گفت می ام یکائنات اح

 می  من از که بود شــده تولید من در دیگري نیروي. ؟کنم چه جگرســوز میل و عشــق این با ولی. شــود بیدار نباید او. کنم

 صــبر هرچه بود فایده بی ولی داشــتم نگه دســتم در شــدنش بیدار امید به و گرفتم را دســتش مچ. کنم بیدار را او خواســت

شد بیدار کردم شتانم با آرام و کردم رها را مچش. ن شمانش انگ شمان. کردم باز را چ شت چ  مژه زیر از اش اي قهوه و در

ست با. بود خواب خوابِ. بیند نمی چیزي بود لوممع. شد هویدا اش هاللی و بلند هاي  هم باز زدم ضربه شکمش روي د

سید ذهنم به فکري یکدفعه. شد تر طوالنی هایش نفس فقط. نکرد اثري شب که آبی ظرف. ر شتم می سرم باالي هر  گذا

شتم را شت نمی ایمانم باز ولی کنم خالی صورتش روي تا گرفتم سرش باالي و بردا دلم می گفت . کنم اربید را او گذا

  .شدم خیره صورتش دوباره به کنار را آب ظرف. شد می بیدار نباید اوانگار 

ستم می را او من. بود موعود معجزه همان او شاید ...داشتم نیاز معجزه یک  به عمرم همه من  از نشدنی وصف کیفی .خوا

 داشت تردید و شک کم کم. ایمانم اصول از لغزش قیمت به ولو. شد می بیدار قیمتی هر به باید. بود شده تولید من در او

  .کن بیداااارش: کشید می فریاد ام جمجمه در ناشناخته و یئنامر موجودي .کرد می نفوذ روحم هاي سمبه سوراخ در

ــد چه دانم نمی لحظه یک در   ظرف اختیار بی. آمد در حرکت به من هاي ماهیچه در العاده فوق نیرویی  دانم می فقط. ش

  ... کردم خالی او صورت روي یکدفعه  و برداشتم را آب
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 کمی. بود خیس ام سینه و گردن و سر تمام و زدم می نفس نفس که حالی در شدم بیدار خودم  همیشگی رختخواب در 

. است یافته رهایی  مهلک دریایی عمق از غریق، نجات توسط که داشتم را کسی حال و بود رفته  ام بینی و گوش در آب

 شما پرسید است مصنوعی لبخندش بود پیدا که مردي. بود خودم اتاق. کردم نگاه اطراف به و کردم خشک را هایم چشم

 چشمانم انگار. افتاد بود روبرویم درست که ام کتابحانه به نگاهم. جان عمو ندارد خارجی وجود روح گفتم هستید؟ روح

 ببینم تا برگرداندم غریبه مرد آن طرف به را ســـرم. را زرد می دیدم یمها کتاب تمام چون. بود تار  دیدم وبود  خیس هنوز

ست شمانم. بود شده ناپدید او ولی کند می چه من رختخواب در و کی شک را چ  به عادي چیز همه .شدم بلند و کردم خ

  . بود زرد همچنان ام کتابخانه ولی  رسید می نظر
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  مهمان

  

 کالهم برداشتن با  همیشه هم من. میکرد سالم  بلند صداي با   میشدم رد  اش مغازه جلو از من وقتی که بود او عادت این

ست پیرمرد. دادم می را جوابش شتنیی دو شتم یادم به وقتی از. بود دا شت را او  متفکر چهره دا  دیده کوچکش مغازه میز پ

 چشمان به و بود شده ِست درشتش بغبغ با انگار آلودش گوشت و بزرگ هاي لپ.بود مطالعه مشغول که حالی در بودم

. نفهمیدم هرگز را نامش. آمدند می جور دادند، می فکرهایش عمق از خبر ریزش هاي مردمک که متفکرش و کوچک

 می خود به مانند مســخ حالتی زد می حرف وقتی همیشــه.گفتم می پدرجان او به من ولی کردند می خطاب پدر را او همه

ـــخنانش به رفته فرو عمیق فکري در انگار که حالتی در و ماند می خیره روبرو به نگاهش. گرفت  حدود.داد می ادامه س

شت سن سال هفتاد سی و شود نمی پیر هرگز او گفتند می ها خرافاتی. دا  ها تر عاقل.شود رنجور یا بیمار که ندیده هم ک

  . است شده منزوي و دور اطراف حیطم از خاطر همین به و داند می زیاد فقط که است مردي احتمالن او که گفتند می می

ست نکرده ازدواج هرگز گفتند می شی و لوس گربه سارا، .بود فرزند دو صاحب ولی. ا شه که بود بازیگو ست زیر همی  د

 صــداي و کرد می وراجی بزرگ، قفســی در همیشــه ك بود کوچکی ســخنگوي پرنده هم مینا. شــد می نوازش پدرجان

 آخرین واقع در. کرد می سالم بلند مغازه در جلو از آشنایی شدن رد محض به و کرد می قلیدت را پدرجان مغازه مشتریان

  . کرد می بلغور را  شنید می که جمالتی
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 نشر آواي بوف

ــبح روز آن ــنگفرش از من هم ص ــدم رد او مغازه جلو س ــدایی هیچ ولی ش ــتم ناخودآگاه. نیامد ص  مغازه داخل به و برگش

ــت پدرجان. انداختم نگاهی ــر ان مینا  انگار ولی نبود میزش پش ــدایش.بود خوابیده  قفس در جایش س ــالم مینا: زدم ص  س

  . سالااام

 شامل و بود در دم ك اي اثاثیه و اسباب روي از احتیاط با را پاهایم رفتم داخل.  نشد خبري هم پدرجان از. نیامد صدایی

 بی رفتنم ولی.  برســم مغازه میز ســمت نآ  به تا کردم رد شــد می کوچک گونی چند و اره و ماله و چکش و کلنگ چند

 دم آمدم. بود رفته زمین به بود شده آب.. .نیامد کرپاسخی صدایش چه هر.  نبود که نبود خبري پدرجان از چون بود فایده

 ردک رخنه دلم به اضطراب و دلهره یکهو چرا دانم نمی. نشد خبري هم باز ولی ببینم مغازه اطراف در را او بلکه ایستادم در

شت سابقه آخر. بود کرده سکته شاید. بود خورده هم به حالش شاید. شدم پدرجان نگران جدي جدي و  را مغازه در ندا

 خوش بســیار بویی. شــدم چیزي متوجه ورود محض به اینبار ولی برگشــتم  مغازه داخل به دوباره. برود جایی و بگذارد باز

 بویی که بود آمده پیش بسیار برایم هم قبلن. بودم نشده متوجهش لحظه آن ات که بود پیچیده مغازه فضاي در دلنواز و آیند

 عین با و شــد می زغال گاز اجاق روي خوراکم که مواقعی مانند. نشــوم اش متوجه ولی کنم اســتشــمام طوالنی مدت به را

 آشنا برایم پدرجان غازهم مطبوع بوي. هستند اینجور همه کنم می فکر. شدم نمی آن متوجه   شنیدم می را بویش ك حال

 سندلی عجب. پدرجان سندلی روي نشستم و میز آنطرف رفتم دوباره. کرد می تولید من در خوبی احساس خیلی ولی نبود

.  بیاید باالتر تا بود داده جوش هایی میله اش سندلی هاي پایه زیر به کار، راحتی براي و بود قدبلند جان پدر. بود هم راحتی

 وزن که بود مغازه میز کنارم. ســندلی این روي نشــســتن بود خوبی حس خیلی قرارداشــت رویش هم کوچک بالش یک

شین یک کهنه، سنجاقی جا یک قدیمی،  سیاه تلفن یک ساب ما  سرم باالي. کرد می تحمل را سکه چند و بوغ عهد ح

 و بود دختر هم و بود محبوب و یباز بسیار هم مینا چون بود هم طبیعی. بودند کرده حبس داخلش را مینا که بود قفس یک

 حال به یکدفعه انگار که میز روي هاي ســـکه با داشـــتم. نمود می جامعه وســـطایی قرون تفکرات خلف نبودنش قفس در

 مشـتري یک دسـت از انگار و بود  زمین روي که افتاد اي مجله به چشـمم ناخودآگاه  که میرفتم ور بودند شـده رها خود
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 برداشـتنش و میز کردن جابجا حوصـله کسـی و بود رفته فرو میز کنار اجناس و پدرجان   میز  بین منفذ الي از و بود افتاده

  . بود نداده خود به را

 خود در را دستم که بود آن از تر باریک ولی کردم فرو منفذ الي را دستم بیدرنگ بودم مطالعه معتاد بچگی از که هم من

 قســمت زیر را راســتم زانوي جایم از شــدن بلند بدون.بکشــم بیرون را مجله و کنم اجابج کلن را میز شــدم ناچار. دهد جا

ــار با و بردم میز کشــوي  دراز را دســتم.کردم جابجا را آن ممکن حد ســر تا و کردم بلند را میز زمین، روي پایم پنجه فش

 خودکار و مجله. بود زیبایی و یکشــ خودکار. افتاد زمین روي  داخلش از چیزي یکدفعه ولی آوردم باال را مجله و کردم

شتم میز روي را  مجله یک انگار.  داشت تازگی برایم خیلی آن جلد روي نوشته ادبیات و فونت و مجله کاغذ جنس. گذا

  . کنم مطالعه  کمی نیست بد جان پدر برگشتن از پیش کردم فکر. بود هنر تخصصی

 را آن و شدم منصرف. بود فضایی هاي داستان و تخیلی هاي سعک آن سراسر و بود زرد اي مجله انگار ولی کردم بازش

 پدرجان حساب دفتر. نرود سر ام حوصله تا کنم نقاشی اي باطله کاغذ روي خواستم ام قدیمی عادت طبق  و گذاشتم کنار

 کرده پیدا زمین روي که خودکاري همان کردم. جدا دقت میانش با از را ســفید صــفحه دو برداشــتم میزش کشــوي از را

ست در هم را بودم ستم هرچیز از اول. گرفتم د سم شعر کلمه چند خوا شتم کاغذ روي را خودکار. بنوی   به شروع و گذا

شتن شته چیزي ولی. کردم نو شد نو  آن یکی همین براي و بود خراب هم خودکار انگار. افتاد کاغذ روي لکه چند فقط. ن

 هم مجله درباره را حدس این. بود افتاده زمین روي کند ســقوط میز زیر آشــغال ســطل به اینکه بجاي و بود انداخته دور را

 کند اســتفاده هایش برگه از اش فروشــی هاي مهره و پیچ بندي بســته براي تا بود داده پدرجان به را آن یکی احتمالن. زدم

. بیندازم  آن به هینگا ندیدم بد  حال این با. بود شـــده آشـــغال ســـطل راهی نداشـــتن خوبی جنس هایش برگه چون ولی

 تند و کردم باز را مجله. رســید نمی هم به مغازه در مطالعه براي چیري هیچ و بودم بیکار هم من نداشــت که ضــرر بهرحال

 هم مقاله این فونت  هتا ولی.  بود جدي موضــوعش انگار که رســیدم تحلیلی و تاریخی صــفحه به باالخره تا زدم ورق تند

 براي تا بودند کرده جدا را مهمترش هاي تکه و بود کوتاه کوتاه و بریده بریده خیلی هم الهمق. نمود می غریب و عجیب
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 نشر آواي بوف

شد تر راحت خواننده شده هاي بخش خواندن به شروع. با شدم آن جذب ولی کردم مقاله مهمتر و جدا  چه فهمیدم نمی. ن

ــتگاهی اختراع از پس و پیش دوران از جایی در مثلن گوید می ــخن دس ــنیده هم را نامش هتا هرگز من که بود گفته س  نش

 می را حیوانات و داشتند عادت  خوري خون به همچنان پیش سال دویست تا کشور فالن مردم بود گفته درجایی یا. بودم

  ... شد می یافت ماهی زمین دریاهاي در هنوز که دور هاي زمان در بود نوشته دیگري جا در. بلعیدند

 گوشــه تا برداشــتم را خودکار همان ناخودآگاه. باشــد هنري پرفرمنســی  بازتاب یا و فیلمنامه یا نمایشــنامه باید زدم حدس

شی مجله سفید شیدم کاغذ روي را خودکار که همین. کنم نقا  خراب خودکار. کرد کار به شروع راحت و روان خیلی ک

. نشــد نصــیبم تیره لکه چند بجز دمکر امتحان پدرجان حســاب دفترچه کاغذ روي را آن باز. نوشــت می روان خیلی و نبود

 دقت با و گذاشتم مجله کاغذ روي را نوکش. نداشت غلتکی هیچ. کردم بررسی دقت با را خودکار نوك و شدم کنجکاو

 اثر آن روي مجله، کاغذ با اتصــالش از پیش میلیمتر یک حدود خودکار. شــدم مواجه عجیبی صــحنه با. کردم نگاه آن به

شت می شت آن با  تر تمام هرچه راحتی به شد می و گذا ضیه کم کم.بود همین هم  اش العاده فوق بودن روان علت. نو  ق

  . بود شده بیشتر پدرجان براي ام نگرانی هم طرفی از. شد می جالب برایم داشت

 بلند مینا. کرد پاره را افکارم رشـــته مینا صـــداي یکدفعه که ه بودمرفت فرو فکر به و کردم رها میز روي را خودکار و مجله

 به شما وریتمما. نترسید. داد ادامه  داشت خاصی لهجه انگار که لحنی با بعد و هستید؟ کی شما هستید؟ کی شما میزد داد

  . بیایید ما با لطفن. است رسیده پایان

ـــید ذهنم به که چیزي تنها و کرد پاره را دلم بند جمالت این  عجله با. بخواهم کمک پلیس از فورن باید که بود این رس

شی شتم را تلفن گو شی که همینطور... گرفتم را پلیسسه رقمی  شماره و بردا سد بوغ گو  در را اش هرتزي چل و چهار

 پنهان چشمم از ولی دیدم می اول همان باید که دیدم را چیزي اینبار. افتاد مجله جلد به دوباره چشمم  کرد می فرو گوشم

  .بود مانده
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  . زد می حرف و شد می خیره جان پدر که لحظاتی  همان مثل  درست .ماندم خیره ها گرفته برق مثل ثانیه چند

شی آمدم خودم به شتم جایش سر را تلفن گو سم شدم بلند گذا  داخل را جان پدر میز روي هاي سکه کردم مرتب را لبا

شو ستم را درش و مریخت ک شتم دهان در را جیبم ته نعناع آدامس آخرین. ب سایی هاي دندان زیر و گذا . کردم لهش ام آ

ضعم، و سر بودن خوب از شدن مطمئن از بعد و کردم برانداز را خودم مغازه در کنار آینه در  خانه سمت به زنانسوت  و

  .برداشتم قدم
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  آغاز

  

 در کردن گیر تجربه بچگی دوران در هم شــاید. داشــتم تنگنا فوبیاي شــاید. ترســیدم می  آســانســور از. نبود خودم دســت

سور سان شتم را آ شتناك حال و حس مانده ته ولی بودم کرده فراموش گرچه و دا سوب ناخودآگاهم در  شوح  کرده ر

 . بود

  ... نمی دانم

سور از من بود هرچه سان شتی آ شتم آمیزجنون وح ستفاده به ناچار که هربار و دا سید می لب به جانم شدم می آن از ا  و ر

   آنقدر عرق می کردم که لباس هایم به تنم می چسبیدند و بوي گند آن،  آسانسور را برمی داشت.

شدم وارد مخوف و منحوس اتاقک این به که وقت هر سی حس می  شتم را ک صبح که دا ست و  شده ا  به اعدام محکوم 

  . کشید خواهد نفس هم دیگر روز یک یا شود اعدام است قرار که نمی داند او می کنند. بیدارش خواب از زود

  . داشتم را حس همین دقیقا هم لعنتی شب آن

ــت فقرا اجباري توفیق که اي طوالنی روي پیاده از تازه ــده فارغ اس ــی به و بودم ش ــفحه در که آدرس کاریابی روزنامه  ص

  می رفتم. صبح چاپ شده بود

با خودکار  را من که توان خریدن روزنامه را هم نداشــتم آن و بود گذاشــته اختیارم در دلبازي و آدرس را دکه دار دســت

  بودم. کرده یادداشت چپم قرمز کف دست
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  باالخره رسیدم. 

  . با کوله باري از خستگی و درد

ـــمانخراش ـــت کردن باز با را تا نفس تازه کنم. بعد آدرس کردم مکث در دم. بود مرتفعی آس  کردم و زنگريبا چپم دس

  . بود درست. کردم میخکوب ساختمان پالك روي را نگاهم

 شده شب چون بود طبیعی هم بود. تاریک فضا. شدم وارد اصلی درب از و رفتم باال در دم پله پنج از استوار، قدم هاي با

  .بود

شتم تا به مدد ماهیچه هاي پا، نیروي گرانش را تحقیر کنم و مو شه دنبال پله گ سخره بگیرم. مثل همی سور به  سان جودیت آ

سرایداري  شده بود.  بجاي اتاق  ضاي بزرگ و دایره اي بود که با آثار هنري زیادي تزیین  شتم. آنجا یک ف به دنبال پله گ

  هم تندیس یک زن و مرد غولپیکر درست روبروي در قرار گرفته بود. هرچه گشتم پله اي ندیدم.

م که ترس از اینکه بخواهم به آسانسوري سوار شوم از تحمل رنج گرسنگی و امتداد با خودم فکرکردم. به این نتیجه رسید

  بیکاري، سخت تر است. بعد از اینکه دوباره همه جا را دنبال پله گشتم و آن را نیافتم به سمت در خروخ چرخیدم.

ــیدم و مثل یک مار دوپا  می ــمت درب می کش خزیدم که یکدفعه در انعکاس  با اکراه و ناامیدانه قدم هاي مرددم را به س

شده  شن  سماخراش، مارپیچ زیباي یک پله را دیدم. پله ها دو ردیف موازي بودند و با نور کمی رو شه درب بزرگ آ شی

  بودند.

صف شحالی و شدنیبا خو شتم و مثل کودکی که در ازدحام بازار مادرش نا اي که فقط خودم می دانم چه اندازه بود برگ

  به دنبال پله گشتم.را گم کرده باشد، 

توهم  يهابهو تجر .اطراف سراغ داشتم طیام به مح یتوجو کم یدقتیکه از ب ياه. با سابقدمیند يهرچه گشتم پله ا  یول

 دوباره به سمت درب خروج برگشتم.  د،یدلسرد و ناام دند،ینورد یام را در م دهید بیمغز آس ،اهیگگاه و ب یی کهها
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سم را جمع کردم..دمیر دوم در آن دبا يانعکاس پله را برا شد حوا صدي که دنباله دار کم نوري را یافته با با تنگ  مثل را

 نمایم.آن را کشف  دقیق  تر کنم تا محلپله ها را واضح ریتصو دمیم، کوششو گشاد کردن چ

 يمواز خطوط، با ندیافتیکه تا ناکجا ادامه م ي. دو خط موازو پله را خیلی واضـــح می دیدم شـــده بود فوکوس ریتصـــو

 یی. جاهاو با چراغ هایی به چهار رنگ تزیین شده بود و مدرن بود کیش ز،یتم ،به هم متصل شده بودند. پلکان يپرتعداد

 آمدند. ینظر مه و کم سو ب کیپله، تار يجاها یه بعضک یو واضح بود، در حال ینوران ر،یاز مس

از و  دمیهسته چرخآ یلیو خ اطیبا احت بعدزدم  نیپشت سرم قرار داشتند تخم باًیها را که تقرپله یمحل احتمال ادیدقت ز با

 . مبه پشت سرم نگاه کردروي شانه 

الجته زن  مظیع يها سیقبل، تند قهیکه چند دق یینجا بود، درست همانجاآ. پلکان کننده بود شوکهیکه خوردم .واقعا هم 

 قرار داشتند. دگانمیکه درست مقابل د یالبودم در ح دهیآن  را ند چطور د.نو مرد قرار داشت

سمت راه پله عز تند  و يقدم ها با ستوار به   یبیهفت پله را که رفتم، به منظره عجرا دوتا یکی کردم.  شتافتم. و پله ها  زیا

شد  انیبزرگ، نما وارید کیمن،  ي. روبرونددیرس یبه بن بست مپله ها پله قرار داشت و  هشتنجا تنها آبرخورد کردم. 

 بودم. دهیرا د قاشی لعنتینآن شده بود. من انعکاس  ینقاش نآ يرو يه اظرپلکان خوش من ،يالعاده اطرز خارقهکه ب

 لعنت بر تو باشد! تهدر جهان وجود داش قهیسلبدآزار و محد مرد نیتا ا يممکن است معمار چطور

نبودنش را  یعقوااز دست بکشم و  دیرس ینظر مهب ید واقعح نیکه تا ا یبیعج یپله هشتم هم پا گذاستم تا بر نقاش يرو

شوم. ول شدند و   ستادم،یپله ا نیخرآ ينکه رویهم یمطمئن  شکافته  سط  شود. آن دیوار، دیوار   واریدپله ها از و دهان گ

 .نمایان شدچشمانم  شیپ کیتار ی، باز شد و اتاقمخفی درنبود. در بود. 

 ییلرزشــم را داخل اتاقک کذا یو ب تحکمســیم يخود غلبه کنم و ناخواســته، قدم ها يبر کنجکاو نتوانســتمطبق معمول 

 گذاشتم.
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و  .المپ ها روشن شدند کدفعهی بعد و قلبم از ترس، به تکاپو افتاد.  دمیبسته شدن در را شن يصدایک قدم که جلو رفتم 

 شــتریب  هیثان کی. کشــدی ته ام را به رخم مزده و خســ   جانیقرار دارد و خود ه میبزرگ، روبرو يقد نهیآ کیکه  دمید

 آسانسور هستم. کیتا بفهمم داخل  دیطول نکش

سبندگ به شمام بو یسرعت عرق کردم و مرحله چ ست ضربان  ییلباس ها  به بدنم را که همراه با ا متعفن  بود را رد کردم. 

  کار کنم. هچ یدبا دانستمینم د شده بود ونقلبم ت

با  یکه از بچگ یترس لعنت نی. ادمیآســانســور نگاه کردم، از ترســو بودنم خجالت کشــ  يقد نهیآبه چهره خودم در  یوقت

و حتا  لیبه کار مورد عالقه و تحصـــ دنمیبود. بارها مانع رســـ شـــده میهاشـــرفتیاز پ  یلیهمراه شـــده بود، ســـد راه خ من

 شده بود.  میها يعشقباز

بیشتر از  دمیکش یکه از خودم م یخجالتشرم را به دوش بکشد.   نیبار سنگکه  يبود اما نه به اندازه ا يادیز ترسدر دلم 

   آن بود که آمیگدال عزیز، فرمان گریز بدهد.

ست کردم و پ سط اتاقک فلز روزمندانهیکمرم را را سور ا يو سان شتم را باز کردم تا  نفس با اعتماد به. ستادمیآ  ببینم باید م

  شد.  هف دست عرق کرده ام افتاد بند دلم پارکبه  منگاه نکهمیه یم ولوبه طبقه چندم بر

سرخ رنگ برا کیدرس را پاك کرده بود و فقط آعرق،  ست  شته بود. با دلخور یباق میکف د ستم را به د يگذا  وارهید

 برگردم.  ابانیبه خ امبعد از خالی کردن دق و دلی  کنم و فیرا کثآن تا  دمیآسانسور مال

آنقدر سبک که حس کردم یک پنجم از وزنم از دست اتاقک، سبک شدم. بینرم و عج ارهویمحض تماس دستم با د به

 برد. یم نییسانسور شروع به حرکت کرده بود و مرا به پاآ رفته است.

و وحشتزده به عکس  دمیسانسور چسبآ، به گوشه اتاقک است خودش روبرو شدهخونخوار ا قاتل یجن با که  یکس مثل

  زل زدم.  ،داد یآسانسور را نشانم م درِ که حاال يا نهیخودم آ
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 اچهیکه به در کردمی خودم حس م شانیپر يموها يالشده از عرق را البه لیتشک يگرم  رودخانه ها انیکه جر یدر حال

 شده بودم.  کوبخیم مایبسته شدند و سر ج میشده بودند. از وحشت چشم ها ریام سرز قهی ریز یمخف

کمرم را راست کردم  تا  به محض ه بود.قلبم آرام گرفت یول دندیلرز یم هنوز میپاهامن د. متوقف شخیلی زود  آسانسور

   بپرم رونیب  ،باز شدن در

ــد، از  کمرم کامال نکهیبه محض ا ــت ش ــد و مرد نیمه برهنه و ژولک دمید نهآی میان راس ــور باز ش ــانس که    يا دهیه در آس

ستچوب ست  به ی را گربز ید سور وجه به من بی ت گرفته بود،د سان ستهرا برانداز کرد. داخل ا شدند و من باز  بعد درها ب

 تر رفتم. نییهم پا

ـــم ـــده بود و فقط تعجب بود که در مغزم موج م ترس ـــمها یکمتر ش ـــدمخودم  يزد. در چش  نهیو نگاهم را از آ خیره ش

شد و  د سور متوقف  سان شتم. دوباره آ شد و  دمیبرندا سور دوباره پاآ. دمیرا د دهیولژمرد  و  زن کیکه در باز  سان  نیین

 . آلودش را می لیسیدهاي خوناز مو بود  و دست  دهیوشپکه سراپا  دمیدبرهنه را  یزن نباریرفت و باز متوقف شد، ا

  . افتیادامه  نییزود در بسته شد و حرکت رو به پا یلیخ یول دمیترسی ن زن وحشآ احتمالی جاخوردم و از حمله یکم

سورسبار آ نیا شتري گرفت و مدت يادیسرعت ز ان ش بی شد. منظره ااتا در ب دیطول ک شم يز   در آینه مهای که جلو چ

شانم داد. قبل از ا زشیمآرا در حال  يالخلقه ا بیشد، مرد و زن برهنه و عج ظاهر سور  نکهین سان سته طور کامل بهدر آ ب

شدن بود و  در حال بستههم سانسور آآن  رد بود. يگریآسانسور  د ،یمرد و زن  وحشسوي  . آندمید یبیعج زیشود، چ

با  نباریا یرفتم. ول نییپاباز هم . آســانســور من حرکت کرد و دهمن تشــخیص آشــامپانزه را در  کی کلیفقط توانســتم ه

 داشتم.آزاد وزن شده بودم و حس سقوط  یب ابی. تقرشتریب یلیسرعت خ

 . کردندیم هیبدنم تغذ يعرق را در هنه جا يبود و نهرها ختهیو ترس در ذلم به هم آم جانیاز ه ییایدر
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شدم.  نیزل زده بودم، آسانسور متوقف شد و دوباره سنگ نهیخودم در آ ریچفت شده به  تصو يها که با دندان نطوریهم

 نطرفیا که دمیرا د ییدم نماآ يها ونیم. در باز شد و من مشد دوخته  نهیدر منعکس در آ ریبه تصو میبالفاصله چشمها

سور خز داخلکه به  یخنک و مطبوع ي. هوادندیجه یو آنطرف م سان شم کرد و نفس راحت دهیآ سرخو ش یبود،  . دمیک

ستم به سمت در  نکهیهم یول سته شد و در لعنتی ، برگردمخوا سقوط آزاد  آسانسوروزن شدم.  یب به طور کامل دوباره ب

 بودم.  ماندهوزن در هوا معلق   یکرده بود و من ب

. با خودم نمیبی خواب هســتم و دارم مراحل فرگشــت را در خواب م احتماالمضــمون که   نیدر مغزم جرقه زد به ا يفکر

 ها گشوده خودهد شد.  یسلولتک ایها  ناسوریدا يدر به رو نباریحساب کردم که ا

 شوم.  مواجه یبیو غر بیممکن است با موجودات عج شود،ی آسانسور کجا متوقف م نکهیبه ا بسته

س ست  مرا در طبقه ژورا سور ممکن ا سان سه،  ک،یآ کند. پس  ادهیپ يگرید يهر جا ای  نیکامبرسرتاس یا حتا پريکرتا

 نشوم.  داریبهتر است مراقب باشم ب

کردم  یو کمرم حس م ها در زانو يدی. درد شددیرس ناکه با کف داشتم به پا يدیسقوط آزاد من با برخورد شد باالخره

 به در آسانسور زل زدم.  نه،ید شدم و پشت به آننشده بودم. زود بل ردایب یول

  :نمیبب دوست نداشتمآنچه را که  دمیکنار رفت و من د ،در

 . دندییزا یکردند و بچه م یم زشیمآ. دندیلول یدم که در هم میرا د یانیدمآو  يخاکستر يها گرگ

سان ها ییها گرگ سان  و ان شت گ ستادهیا يسوار بر ان صلیب وار قرار گرفته بودند  .ها رگپ سته هاي پنج تایی  و  در د

  افتاد.  یم رونیبه شکل هالل و با رنگ سرخ، ب ییشان توله هاسپوختند و از بطن یرا مآنها یکدیگر 
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  فرجام

  

 هستند از گونه  پستانداران  طنابدار گوشتخوار ییبایز واناتیها حگرگ

 .دنخور یگوشت نم ین با گرگ ها، ول... در طناب و پستازیها ن شیم و

ــل يکدام دوپا دانمی نم ــن اول روز را گرگ و م کیتار يبایز يخنکا ،يفکرو کج قهیبدس ــت. اما  دهینام شیو روش اس

 هرکه بوده لعنت بر او.

 را لمس کنم. اما شیم ایگرگ  فیدســتم را دراز کنم و پوســت نرم و لط دیاز طلوع خورشــ شیپ  ماهدیبارها کوشــ من

 همواره موفق نشدم.

سر و کله زدن با دب گریروز د هم مثل هر روزآن ساعت  شش  س ریبعد از  سمت خانه م یو ناظم و همکال که  دمیدو یبه 

  سردرآوردم.  يگرید ریراه، منحرف شدم و از مس مهیچطور شد که در ن دمیرفت. نفهم راههیبر ب میپا

  آسمان را احاطه کرده بود. یخفه و مرطوب شیم و گرگ و شدیحس نم گرید ،ظهر يطاقت فرسا يگرما

 ی. حتا اعوجاج زمانزدینم پردر دلم  یهراس چیبود که ه نیا بیعج یول دمیترس یم دیبا اقاعدتمن دختر دلیري نیستم و  

  . بودمی م دیکه با ییدانستم کجا هستم. درست جا یهم مرا متعجب نکرده بود. انگار که م یو مکان

شت. نه ا یدرک نیترمغرم کوچک یولیدم فهممکان را می ستمی نم نکهیاز زمان ندا ست. کال قتچه و دان  یزمان را نم ا

  شناختم. 
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 در هر گام،دوخته بودم تا کوره راه را گم  نکنم.  يخاکســـتر نینخورم چشـــم بر زم نیزم نکهیا يجاده ناهموار بود و برا

 ،ياز قدم بعد شیو پ کردمی لغزان رد م يهازهیشــده و ســنگرخشــک  نچســبِ يل هااز گِ نیپاورچ را آهســته و  میپاها

 بگذارمش. يخنجر ای يمبادا بر  چاله ا کردمی آن را به دقت چک م ریمس

دانم و هرگز هم نخواهم  یراه را ادامه بدهم. درســت نم ی،و آزردگ یباعث شــده بود بدون خســتگ ،درکم از زمان عدم

افتاد که  یمسطح و زرد رنگ نیبر زم میکوره راه ناهموار تمام شد و پا کدفعهیکه  دانم یکه چقدر راه رفتم. فقط م دیفهم

شک  سفتخ سی م. بود و  ست براندازش کردم. خاك نبود. پودر  نرا بر آ فمیکث يکفش ها دمیتر ستم با د ش بگذارم. ن

شتم را در آن فرو بردم، ال فیبود. مثل آرد ذرت لط صخا کی يآرد هیو نرم. انگ شت  شت و زبند انگ سم  رشیمت دا ج

  شد.  یحس م هیشمثل ش یمسطح

 ياز گرد آن آرد مرموز آغشــته بود دوباره رو میر زانو هایکه تا ز یبه وســوســه کنار زدن آرد ها غالب شــدم و در حال

  . دمیدی نم يزیشده بود و چ کیتار کیهوا تار ی. بلند که شدم خواستم راه را ادامه دهم ولستادمیا میپاها

سفت  برخوردم که مثل  يواریبا شدت به د یهموار برداشتم. ول ریقدم را در مس نیکردم و اول میرا تنظ میدم هاکورمال ق

  سرد بود.  خی

ــم ها ــعدندیدیرا نم ییجا میچش ــت ها یینایب نیگریرا جا گرمید يکردم حس ها ی. س ممکن دراز  يرا تا جا میکنم. دس

  خشک سرد بود.  خیو مثل  یقلیص شهیرا لمس کردم. مثل ش واریکردم و د

ی را لمس م واریمقدس د يمکان ها نی. مثل زائررمی داشتمقدم ب واریآهسته آهسته در امتداد د به راه رفتن. شروع کردم

که بوها را درون می کردم  یتصور م میلبها ينمناك و لرزان را باال ینی. بدمیکشی همه جا  را بو م گوشو مثل خر کردم

 کشید.
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. گرچه هیچوقت علت این ترسویی ترسندیم ییو تنها یکیتر از پسرها هستند و از تاربودم که دخترها ترسو دمیشن شهیهم

ه یمثل بق نکهیاز اهمیشه  را درك نکرده بودم ولی باور کرده بودم که ترسو بودن دختر، طبیعی و آپشن مثبتی براي اوست.

سان نیا ایفکر کردم با خودم . کردمیتعجب م نبودم ست اف و  یفکرها  بدون آگاه نی. اشدمیدختر م دیمن نبا ایه دروغ ا

  . مآنها نداشت يرو یو من  کنترل کردندی خود بخود به مغزم خطور م

ولی یک لزبینِ درون هم داشتم که گاهی رخ می نمود  ستودم یام را م یبودم و زنانگ یخودم راض تیاز جنس شهیمن هم

شغول می کرد.  سمت ناهموار نیا در غرقو فکرم را م ستم  ق ش غیرا لمس کرد. ناخودآگاه ج  واریاز د يافکار، د . دمیک

  زده باشم.  ادیفر یاتاق خال کیداشت، انگار که در  یبیپژواك غر میصدا

بود سرم را رو  وارید يحس کردم. همانطور که دستم رو میدر زانو ها یهول و ترس در وجودم رخته کرد و لرزش یکم

داشت که در  نیاز تیصدا حکا دهیبار. سه بار پشت سر هم. پژواك بارتاب کی. نه دمیکش عیجدوباره و   دمچرخانبه باال 

  .مطلق یکیسربسته قرار دارم. محبوس در تار يفضا کی

 يزیکردم. چ يرا با دقت واکاو واریآن را گم کنم. قسمت ناهموار د دمیترسیفشردم. م واریتر به درا محکم میهادست 

  به ناکجا.   ي چارچوبِ در بود. دروازه ا هیشب

و  نهیشــده ، به گردن، ســ تولیدرا حس کنم که  در مغزم  نیترشــح آدرنال توانســتمیشــده بود. م دیناب در من تول یجانیه

ام لگد  نهین به قفسه سواز در ینامرئ ي. موجودشودی ارسال م مبدن يسلول ها نیرسد و از آنجا تا دورافتاده تر یقلب م

 .کردیو تف م دیبلع یحرص و ولع م  ام هوا را بامانده مه بازیو دهان ن زدی م

 کردی لگدکوب م را ام نهیکه  قفسـه سـ یمحکم قلب يکه با تپش ها دمیشـنی ام را میپدریپ ينفس زدن هانفس ياصـد

  خلق کرده بود.  یوحشتناک یبود و سمفون ختهیدر هم آم
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ضربان قلب  ياز تب و  تاب افتاد. تنها صدا یفونمکند کردم. س کبارهیرا  میهافسم. آهنگ نوبر خود مسلط ش دمیکوش

حبس کردم  تا سکوت را پررنگ تر کنم.  نهیحس کردم. نفسم را در س يادیماند. آرامش ز یدر فضا باق میمال یفسو تن

. مثل دیفکرم را به آتش کشمثل جرقه در مغزم شعله ور شد و ذهن و  يممکن بود. فکرچطور نفس ها قطع نشد.  يصدا

از پشت سرم  یلیرافسصور ا نیا ز،یهول انگ رینف نیا نبود،من  يها هیتنفس از ر يشدم. صدا خکوبیها مهیپنوتیزم شده

  برد.  یشست و م یام را با خود م يشجاعت و دالور  رهیو ته مانده ذخ دیرس یم

که درست پشت سرم مثل  دمیبرهنه را دمهین یکلیتنها ه سرم را آهسته چرخاندم. از گوشه چشم، یوصف نشدن یبا ترس

  شده بود.  خیمجسمه م

شا یقلیص واریرا به د دبا حداکثر توان خو دهمی که انجام م ياز کار یو آگاه دهبدون ارا  دایپ يراه فرار دیفرو کردم تا 

ــت در محل ــور کرده بودم د یکنم. درس   یبعد، در پ هیثان کیو من  دیمحور خود چرخ يرو واریکه آن را چارچوب تص

ه هبوط کرده بودم روشـــن تر بود و من که ک يدیســـردر آوردم. محل جد واریاز آنطرف د ،معلق خوردن کوچک کی

مثل الوار و نخاله  يبه درد نخور اتییرا  مشاهده کنم. جز  یکم اتیجزئ توانستمی عادت کرده بود م یکیچشمانم به تار

  فرو رفته بودند. یآرد ذرت فیلط يخاك ها ریو ظروف شکسته که ز

ی بودم دســـت از ســـرم برنم دهید واریکه آنطرف د يبرهنه امهین کلیه ریجرات کردم چند قدم به جلو برداشـــتم. تصـــو 

 .آن را می دیدم چرخاندمی و هر طرف که چشم م داشت

اجنه داد سخن  يها یها و شگفت یکیتار يو وحشت ها بیش مهین يرس هاتاز  میهایآوردم که همکالس ادیرا به  يروز

 با ترس را، مواجهه با ترس گفته بود. بلهمان راهکار مقا داده بودند و معلم

ها  یکیدر تار ایپنجره اتاق   يرو یوحشتناک ری. اگر تصودیازش فرار نکن د،یدیترس يزیبچه ها هر وقت از چ -

 ...رهیم نی. خود بخود از بدیبش رهیبهش خ د،یدید
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شــدم و پلک ها را چند بار به هم زدم. محو  رهیرا محو کنم. به او خ کلیه ریتصــو ،کیتکن نیتم که با اگرف یآن تصــمیم

  . کیو نزد کیو نزد کی. نزدشدی م کیبه من نزد یمه غلیظ انیتر و واضح تر، انگار که از متر شد. بزرگنشد. روشن

برهنه بود. به  برهنه هم نبود. کامال مهیقرمز نداشـــت. ن که لباس اوتتف نیبود. با ا میها یچگب يمثل بابانوئل ها کل،یه

 چشم دوخته بودم. جان گرفت  و به صدا درآمد  ،دارش شیر چهره

 من همه جا هست -

 س س سالم آقا  گفتم

 شود  گفت جادیدر حالت چهره با بدنش ا يرییتغ نکهیا بدون

 هست.  ادی. من همه جا هست. من زستیمن آقا ن  -

  البه الي الوارها، روي نخاله ها، در افق هم می دیدمش همه جا بود.  ریبابانوئل پرا چرخاندم.  سرم

صره کرده بود. چهره ب ساس و حالت خنثا یدور تا دورم را محا ساس آرامش کردم  یاو مرا نم ياح ساند. برعکس، اح تر

شت ها يکار تر و لگدهاکم  میها هیو ر شده بود یمعمول يقلبم به م ستندمبدل  ستگ. ناخوا که  يادیز يها یه و بعد از خ

شح آدرنال ستم.  نیزم يرو کردم،ی در تنم حس م نیدر اثر تر ش صورتم  کلیه ن صورتش مقابل  شد و باز  هم کوچک 

  قرار گرفت. 

شد هر حس و حالی را  دیبگو يزیمنتظر بودم چ سی او تیغ دو لبه اي بودند  که می  ساکت بود. نگاه هاي خالی از ح ولی 

سیر صور کردم؛ نگاه از آن تف صوم ت شدم و و او را دختربچه اي مع صومانه اش تا عمق قلبم نفوذ کرد. به او خیره  هاي مع

صور کردم جز قتل و تجاوز به بچه ها، کاري از او برنمی شریري ت سته آید؛ بدنم مورکرد. او را جنایتکار  شد و ناخوا مور 

تصـور کردم؛ گرماي دسـت مهربانش را بر گونه هایم حس کردم. این دنبال راه فرار گشـتم. او را پدري مهربان و دلسـوز 

  بازي را ادامه دادم و همه فانتزي هایی که در ذهن داشتم را با او تجربه کردم.
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  هایش می جنبند. من هم ادامه دادم و با او گفتگو کردم.تازه داشت خوشم می آمد که  دیدم لب

 از من گریزي نیست. -

 می دونم -

 مرا می شناسی -

 خوشبختانه خیر -

 آنجا را ببین -

 دســـت دور امتداد مســـیري که با نگاهش نشـــانم داده بود را دنبال کرد. دو اتاق آنجا بود که معلوم بود در مکانی 

صور قرار دارند شانیاما ت س ینظر مهب کینزد ر سقف گنبد یکی. دیر شت. ياز اتاق ها  سقف آن یکی شکل  دا

ستوانه اي بود  ست یرا م يو مردا شته. اتاق گنبد يرو یکیبلند و بار ريلندیس که کاله مان  يقهوه ا  ،يسر گذا

 دبو دیسف دستیک ،يلندریکه اتاق س یشده بود. در حال نییتز یو مشک یصورت يرنگ بود و با حلقه ها

 داد ادامهبابانوئل 

 توانا. من دانا یلیرا من ساخت. من خ آنها -

  دمیبودم پرس رهیکه به اتاق ها خ نطوریهم

 ب که چی؟خ -

 . يرو یبه سمت راست م یباش يبه اتاق سمت چپ و اگر دختر بد ،یباش یاگر دختر خوب -

کدام چپ و کدام راســت بود،  دیمحو شــده بود. هرچه به حافظه ام اصــرار کردم بگو رینگاه کردم. تصــو دوباره

 نییتع یوب و بد من را چه کسدانستم به کدام اتاق خواهم رفت. خ یهم نداشت. من نم یتیهذا اهمافاقه نکرد. مع
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 شــنیپوزمن در حالت ســوپر مان،کیزیفمعلم  قولبه و معناســتینباشــد، خوب و بد ب یمالک یخواهد کرد؟ وقت

  و مهم نبود به کدام اتاق بروم.  قرار داشتم

شتم. بدون ا سک کوتوله را هم ندا صله جر و بحث با آن  متر شت ند ندازم،یبه او ب يانگاه دوباره نکهیحو  مهیر د

ــ کیتار ــت یجا دنبالم بود و آرامم نمو رفتم. چهره بابانوئل  برهنه همه دمیراهم را کش  میهالباس ریز رااو  گذاش

 ها به چندش مبدل شدند. کم، قلقلککم یآمد ول یاول قلقلکم م .کردم یهم حس م

 ریمس  یخواهد بود. بدون خستگ هدیاف یدانستم ب یم یول اورمیرا درب میهاشدم لباس هوسوسآنجا هیچکس نبود. 

 را  گرفتم و رفتم.  میمستق

 رفتم.  یشده بودم و همچنان راه م یجوان زن. ستمینوجوان ن گریرفتم که احساس کردم د آنقدر

سمت چپ من، کالهافتمیدو اتاق  انیخود را در م ناگهان سمت راست ريلندیس . اتاق  با گنبد  من داشت و اتاق 

 کینزد ينفس کامل به اتاق گنبدبهپلک زدن هم شـــک نکردم و با اعتماد کی. حتا به اندازه شـــده بود یدهپوشـــ

 شدم. 

بابت  نیشد بدون دردسر به آن داخل شد. از یم .بود که اتاق، در نداشت نیرا جلب کرد ا مکه نظر يزیچ نیاول

 پرتاب کردم.  آنخود را به داخل  یخوشحال شدم و بدون معطل

 پستان.  يادیجز تعداد زهیچ چیز آنجا نبود.  زیچ چید. هبو یخال اتاق،

 زده بودند.  رونیب وارهایجفت از دتر و تازه دخترانه، جفت يهاپستان

 کیتر از آن شــده بود که وقت را با حس تعجب تلف کنم. به ســمت نزددرونم فعال نیلزب یزده بودم ولشــگفت

شمزه آن خوراکیجفت  از  نیتر شتم و دهانم را به گنبد  رفتم  د هاي خو سمت چپ گذا ستم را بر گنبد  ست را

 کردم.  کیرنگ سمت چپ نزد یصورت
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صهآنها، بدمزه  و ب يدو هر شخ صنوع یطور م سباب باز یم   ماریکدام معمار ب نبودبودند که معلوم  ییهايبودند. ا

  کرده بود.  انیزا آوجساخته و آن يایروان

س شدم به اتاق  سه  سو ستم آنجا چه چ یم قایدق یبزنم ولسر  يلندریو شد. اتاق گنبد یانتظارم را م يزیدان را  يک

 افتادم.  نیبرخورد کرد و بر زم يزیبه چ میجلو رفتم که پا کیتار مهین ابانیراه را در ب ارهترك کردم و دوب

 من خواب بودم؟ . دمیکردند پرس یبه من خوابالو نگاه م رانهیکه متح میهایشدم و از همکالس داریخواب ب از

 آمد را شناختم که گفت: ینطرف کالس مآمان که از ینیمعلم د يصدا

  .شدند داریباالخره خانم ب ...بهبه
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 نشر آواي بوف

  

  

  

  زندگی

  

 و  شد می حس جوانب تمام در اي چسبنده و نمناك سردي. کردم می سرما احساس  که بود بار اولین براي

 هاي الیه از نمش و بود باریده باران باال آن شــاید. کرد می تولید عجیبی  هواي و حال ام همیشــگی و محض ســکوت در

 سمج سرماي این مسبب زیرزمینی آب هاي سفره کشیدن باال هم شاید. بود رسیده من به و کرده نفوذ زیر به خاك نازك

 هایم حس بودم شــده ســاکن گور در و بودم مرده که وقتی از من. داشــت تازگی برایم بود هرچه .بود شــده آیند خوش و

سنگی.  بودم نکرده تجربه را سرما و گرما.بودند مرده هم شنگی و گر  را زمان گذر حتا بودم کرده فراموش کل به هم را ت

 خاطرات توانســـتم نمی هرگز .بود شـــده خشـــک ابدي و ممتد خط یک روي من براي زمان و کردم نمی حس دیگر هم

شته ستی به را  گذ شان و بیاورم به یاد در شق هنر به و بودم شاعر که آمد می یادم مثلن. کنم درک  نمی ولی ورزیدم می ع

ــتم ــده عوض برایم چیز همه کلن. کنم درك را دلیلش توانس ــت هیچ. همینطور هم آینده.بود ش ــحی دید و برداش  از واض

. بود مانده برایم درکی و عقل نه.بودم تهی چیز همه از اینجا کل در .کنم تعریف را آینده توانستم نمی اصلن نداشتم آینده

ــتم می فقط .دلی و حس نه ــت بارانی، هواي در االن احتمالن که باالیی عالم در این ها که دانس ــده عاشــقان بهش ــت ش  اس

  .داشتند وجود

شتم چرا ؟ بود آمده کجا از  سرما حس این ولی  کم بودم؟ نمرده من نکند ام؟ بوده شکلی چه قبلن که آوردم می بیاد دا

ــت کیف هم. بود جالب برایم خیلی .دادم می  تشــخیص ته اعماقم در هم را گرســنگی حس نوعی داشــتم کم  هم و داش
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شت سرما. هیجان شتر دا ست بهتر کردم فکر. کرد می اذیتم و شد می بی سایه از ا سم هم ها هم سی ببینم بپر شابه ح  من م

 ما گورســتان در و بود مرده من از پیش ســال پنجاه که بود مرد یک به متعلق من مجاور گور خوشــبختانه نه؟ یا اند داشــته

 قتل به کسی توسط و بوده دانشمند باالیی، دنیاي در گفت می. داشتیم هم با هم اي دوستانه رابطه. داشت گل و آب حق

 مانند هم او دانش شــاید. باشــکوهی دارد مردگی گرانقیمت، مرمر ســنگ یک زیر در و دیگر گورســتانی در که رســیده

 را ما گورهاي که کوچکی تونل راه از.کند کمکی ، احواالت این علت کشف در بتواند و باشد شده زنده من تاحساسا

! ام گرسنه انگار ندارم خوبی حال گفت خبر؟ چه پرسیدم. داد جواب زود همیشه مثل. زدم صدایش کرد می وصل هم به

 مثل هم تو دانش شاید کردم فکر. ام گرسنه و تاس سردم هم من گردي؟ برمی زندگان حواس به داري هم تو پس گفتم

 بله گفت اســت آمیخته  لبخند با بود پیدا که لحنی با. بدهی توضــیح برایم را علت بتوانی و باشــند ها یت بیدارشــده حس

. کنی می مردگی تر راحت ندانی اگر.  نگویم  تو به را آن است بهتر ولی دانم می را جوابش من.  من ي مرده تازه دوست

 خلق این هم االن اینجا. آمدم ها طلبی هیجان و لجبازي همین ســر بر و بودم شــهر مرد لجبازترین باال آن من گفتم فریاد با

شنوم را جوابش تا. شود می بیدار من در دارد ها خو و ست ن  شد شوکه من تند برخورد از انگار. دارم نمی بر سرت از د

 برایت را چیز همه من بعد بخوریم چیزي اول بگذار ایم گرســنه فعلن ما گفت: خونســردي با.  نیاورد خودش روي به ولی

 از که هم من. بردار داري دوست که را کدام هر و کن رد تونل از را دستت دارم خوبی هاي خوراکی من ...گفت خواهم

  .کردم فرو تونل به را دستم سرعت با بودم کالفه گرسنگی

 گرســنه شــدت به و لرزیدم می ســرما از  که حالی در شــدم بیدار خواب از و خورد متختخواب کنار زمخت دیوار به دســتم

ـــانی خواب از .بودم ـــده خاموش اتاقم بخاري. بود گرفته ام بودم خنده دیده که پریش  کنار هم پتویم معمول طبق و بود ش

ستم بودم خوابیده که حالت همان در. بود افتاده تختخواب شیدم  البا را پتو و کردم دراز را د  مدفون زیرش را خودم و  ک

سرد.. شدن در زیر پتوي گرم در هواي  شتم تازه. ساختم. و چه لذتبخش بود دفن   محلی بی خروس که شدم می گرم دا

 و رساندم برقی دربازکن به را خودم پاکشان غرولند، کلی با .کرد صدا اسرافیل صفیر صور مثل خانه در زنگ و رسید سر

 که حالی در شد وارد بود وارسته مردي که دیوارم به دیوار همسایه و شد باز اتاقم در که نکشید ولیط. فشردم را کلیدش
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 نشر آواي بوف

 ام آشپزخانه میز سر رفت یکراست بزند حرف کلمه یک حتا اینکه بدون.. بود دستش در نوشابه یک و بزرگ پیتزاي دو

 ســـندلی روي رفتم هم من.نشـــســـت میز پشـــت ســـندلی روي و. چید میز روي خودش خاص ســـلیقه با را ها خوراکی و

 حس .افتادم دیشــبم غریب و عجیب خواب به یاد برداشــتم که را پیتزا تکه اولین. بودم گرســنه خیلی. نشــســتم روبرویش

ست شده شلیک آماده جنگی توپ مثل قلبم که کردم ست ممکن لحظه هر و ا ست بهتر کردم فکر. شود منفجر ا  براي ا

 بخوریم اینکه از قبل گفتم و گذاشتم زمین را پیتزا تکه کنم. تعریف ام همسایه براي را وابخ شدنم آرام و خاطر تسالي

 و برداشــــت را خودش پیتزاي تکه توجه به حرف من بی او ولی کنم. برایت تعریف جالب خیلی  چیز یک خواهم می

  :گفت جوید می را آن که درحالی

  .ایم زنده که بینیم می خواب همیشه ولی ایم مرده هاست سال ما

  

  

  پایان
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  سخن ناشر

عاشــقان  ياســتبداد يمهم دولت هاســت. دولت ها فیاز وظا یکیجامعه  یآموزش و پرورش و باال بردن ســطح آگاه

و نا آگاه از  یخراف ســواد،یمردم ب یمردم هســتند. حکومت کردن بر گروه یرشــد و آگاه دیســانســور و مخالفان شــد

آشــنا  شیاســت که به حقوق خو یمطلوب تر و راحت تر از حکومت بر مردم اریبســ کتاتورید کی يبرا شیحقوق خو

  هستند.

ستبد با پائ ،يکتاتورید يها ستمیس در سطح فهم و آگاه نیم شتن   يبرا يشتریب ییمردم امکان فرمانروا ینگاه دا

سالم يکند. در جمهور یم ایخود مه سال به  یا شده در  سد که ب یهزار م 32تعداد عنوان کتاب چاپ   ٪97از  شیر

ست که ارزش علم یو خرافات اتیو جعل یو فقه ینیکتابها، کُتب د نای ست. م نیا یا صفر ا طالعه سرانه م زانیکُتب 

ست.  جمهور قهیدق 2 یبطور واقع رانیدر ا سال ا سالم يدر  ساز یا  قهیدق 75رقم را به  نیا ریو جعل و تزو يبا آمار 

سانده که از ا  گرید قهیدق 7روزنامه  و قهیدق 32قرآن و دعا و   قهیدق 21مربوط به مطالعه کتاب  قهیدق 15مقدار  نیر

  در روز است. قهیدق 31و سوئد   34وآلمان   قهیدق 44آمار در مورد فنالند  نیاست که البته ا یخوان هینشر

شر ستا کیبوف نزد يآوا ینترنتیا ن ست که در را سان يبه دو دهه ا صوت یاطالع ر شار   هزاران کتاب   یبه چاپ و انت

سعمجموعه نیا گانیقرار دادن را اریاقدام نموده و با در اخت ابیممنوعه و کم سهم یم ی،  در ارتقاء فرهنگ و  یکند 

  مردم داشته باشد. يداریب

س چهیباز یبه راحت گریشد د داریو ب دیفهم یاگر ملت چون ست  ستمدارانید ش یالملل نیب ا سیس ادانیو  یداخل یا

 یبه حقوق انسان انیکردن خفتگان و نا آشنا داریو ب یمردم با کتاب و کتابخوان شترینخواهد شد. هدف ما آشنا کردن ب

  .میرا پاره کن ستنیز رانهیو حق یبردگ يرهایزنج میتوان ینم میاست. تا آگاه نشو شیخو

ست که  يبرا ابیو ممنوعه و کم یصوت يتمام کتابها  گانیقرار دادن را اریما  در اخت هدف شور ا هموطنان داخل ک

  باشند. یم قهیکتاب در مض هیته يبرا ياز لحاظ اقتصاد ای تیسانسور و ممنوع لیبه دل

ــور ا نیبا ا ،بوف يآوا ــتبد وغی ریدر ز يمتماد يدوره ها یدر ط رانیتفکر که کش ــته  نیمس رنگارنگ و دور نگاه داش

ـــر ـــده از قافله فرهنگ و تمدن بش ـــدن در منجالب مذهب و خرافات، احت يش م و مبارزه رفُرمبرم به   اجیو غرق ش

  دارد، بوجود آمد.  یجهان مدنت يبه قافله وستنیمنجالب و پ نیآمدن از ا رونیب يبرا یفرهنگ

صورت صوت شیگذشته با تمام مشکالت و موانع پ يسالها یط در سور شده ب سان  یو پ یرو، هزاران کتاب ممنوعه و 

  و جهان قرار گرفته است. رانیزبان در ا یعالقمندان و اقشار مختلف فارس اریاف در اخت يد
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 نشر آواي بوف

سال   شارات 2019در  ستا يآوا یانت سور قادر به چاپ آثار خود در  یسندگانیکمک به نو يبوف در را سان که به علت 

شارات جهان  ستند،ین رانیا ستا یاقدام به ثبت خود تحت عنوان انت سور و با  ينمود که افتخار دارد در را سان عبور از 

آثار را ثبت  نیشــده اقدام و ادر نشــر  آثار ســانســور  گانیراداخل، بصــورت  انیرانیا يهدف گردش آزاد اطالعات برا

  .دینما یجهان

از انتشار  دیسانسور ج.ا خورده و سرخورده و ناام نیوتیبه گ رشانیشود اگر مس یدعوت م زیهمراهان عز یاز تمام لذا

فرصت را  نیبوف با افتخار ا يقدم گذاشته، نشر آوا ریمس نیشناسند که در ا یرا م یکس ایکتب و آثار خود شده اند 

  فراهم نموده است. تمامی این آثار ثبت و انتشار    يبرا

 بوف يآوا نشر

  


