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  قرار مالقات

  

شتم. اگر چه جایی که براي این قرار انتخاب کرده بود    باورتان نمی شود امروز با خدا قرار مالقات دا

  برایم کمی عجیب بود. ته یک انبار متروکه.

دیروز ظهر روي کاناپه خانه مادر بزرگ دراز کشــیده بودم و کرخت و لخت چشــمهایم را روي نور   

ید بسته بودم. کشیک می کشیدم مادربزرگ خوابش ببرد و من تندي که از الي پرده به صورتم می تاب

خیلی آرام بروم و کولر را روشن کنم و یک ساعتی خودم را از این نو چی ظهر تابستانی نجات بدهم. 

درســت در همین ســاعت درك خنکاي مرطوب باد کولر بود که پیامی به من رســید. قرار مالقات با 

م ولی ظاهرن او با من کار مهمی داشــت که پیام داده بود فردا همین خدا. من کار زیادي با خدا نداشــت

  ساعت بیا به لوکیشنی که برات ارسال شده.

نوشتم: حتمن و بعد فکر کردم اگر نروم چه اتفاقی ممکن است بیفتد. از این فکر ترس برم داشت. با    

ـــد ولی این فکر که مالقات من و خد ـــاید مالقات جالبی باش ا می تواند مالقات جالبی خودم گفتم ش
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ـــد تنها چند ثانیه دوام آورد. حقیقتش  ـــتم. باش راجع به چه چیزي با او  من حرف چندانی با او نداش

  صحبت می کردم.

  زیر حتمن نوشتم : اتفاقی افتاده؟   

  نوشت: نه

  منتظر شدم چیز دیگري بنویسد. ننوشت

  نوشتم: انتخاب من براي قرار مالقات دلیل خاصی دارد؟

  فالین بود و جوابی نگرفتم.ا

امروز هر جور بود خودم را به قرار مالقات رساندم. زودتر از من آمده بود و نشسته بود روي صندلی   

  لکنته ته انبار.

  رفتم نشستم روبرویش.

  چند لحظه نگاهم کرد و چیزي نگفت.

  گفتم: من سرطان دارم. می دانی که چیزي نمانده.

  گفت: می دانم.

  وت کرد و ادامه داد: می خواهی دیگر سرطان نداشته باشی؟لحظه اي سک

  خب معلوم بود که می خواستم. اما باید کاري انجام بدهم؟

  خدا گفت: بله قطعن.

شاره کرد و گفت: تو هر روز باید  شه انبار بود ا سنگ بزرگی که گو شد به  صندلی بلند  بعد از روي 

  برگردانی همین جا. راه ببري و اراین تخته سنگ را تا آن سمت خیابان نزدیک چه
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  گفتم: چه سنگ بزرگ عجیبی! به تخته سنگ نگاه کردم.

  بلن کوه قاف بوده است.قگفت: تعجب ندارد اینجا 

سیدم: چرا سنگ را ب پر شب تا آنجا اید هر روز اینکار را انجام بدهم؟ من تا بیایم این  ببرم و برگردانم 

  شده و فردا دوباره باید انجامش بدهم!

فت: این یک رسم است بین ما. قبلن هم اینکار انجام شده. تصمیمش با تو. من با ید بروم. خیلی کار گ

  دارم. به من خبر بده.

  ومن بی معطلی قبول کردم. 
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  سکوت

  

ـــتا  همه    ـــتانی بود ولی رفته بودند. اهالی روس مرد روحانی از پنجره بیرون را نگاه کرد. دنبال نورزمس

ساده لوح بود او فکر می کرد قرار است نوري از پنجره  سرد بود. مرد روحانی  هنوز همه جا تاریک و 

ـــت این رنج رهایی یابد. ولی هرگز فکر نمی کرد عنکبوتی که  ـــود و او باالخره از وحش از تابیده ش

  رساند خدا باشد. شکسته پنجره خودش را به سه کنج دیوار یخ زده می سوراخ کوچک شیشه

  عنکبوت گفت: واقعن چرا انتظار دارید خدا چیز عجیب و غریب و بزرگی باشد.   

  مرد روحانی گفت: آنها منتظرتان بودند.

  خدا گفت: حاال دیگر نیستند.

رون یانســت از آن ســوراخ بو راهش را کشــید به ســمت ســقف . آنجا ســوراخ کوچکی بود که می تو

  برود.
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  مراسم خدا حافظی

  

  

سفید و بلند دارد. بچه که     شی  ست و ری شه فکر می کردم خیلی پیر ا همه مرده بودیم. خدا آمد. همی

سفید را میکآلنژ کرده بود توي  شاید یک تکه ابرچین دار. ولی این پیرمرد ریش  شت.  شکل ندا بودم 

  مغزمان که این خداست. خودش هم توي صف روبرویی بود همه شاکی شدند. 

  من معذرت می خواهم.میکالنژ گفت: 

  طرف، بدها آن طرف. ها را به زدند. یکی گفت:  خوبها این چند نفر آمدند صف

  همه خندیدند. حتی خدا هم خنده اش گرفت.

  طرف و بقیه آن طرف. خدا گفت: کسانی که فکر می کردند من یک پیرمرد ریش سفید هستم این

  صف پشت سر میکالنژ. من دو دل بودم. کمی این پا و آن پا کردم و رفتم تو

  خیلی ها توي این صف بودند. این صف خیلی بلندتر از آن یکی بو. سقلمه اي زدم به میکل آنجلو 

  . گفتم: فک کنم به خاطر تو ما را ببرند  کوره آدم سوزي

  میکل آنجلو گفت: کوره آدم سوزي  چه کوفتی است؟
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  را می شود پیدا کرد. "نمش "گشتم  توي صف ببینم  

  را ندیده اي؟ "پسر شائول "گفتم:

  صدا زدم: السلو نمش!

  یکی ته صف گفت: بله قربان

  خدا گفت: هیس!

  شما صدایم کردین؟ :من ساکت شدم. السلو نمش آمد پشت سرم. به من گفت

  گفتم: این آنجلو است. می خواست درباره کوره آدم سوزي بداند.

  خب به من چه! :نمش گفت

  آنجلو خندید.

  نمی خوام زیاد خستتون کنم ولی رك و پوست کنده بگم نمی دونم با شما ها چیکار کنم.خدا گفت: 

  یکی از آن ته داد زد: خب می گذاشتی بخوابیم.

  خدا گفت: آخرش که چی.

  همه سکوت کردند. 

شما رو رها کنم. می دونم این کارم را بی مسئولیتی  خدا گفت: من از این بازي خسته شدم. می خوام 

   کنید ولی خب به من هم حق بدین. تلقی می

  یه نفر گفت: برو خیالت راحت ما  از پسش برمی آییم.

   خدا گفت:  دیگه به  من ربطی نداره بربیااید یا برنیایید. 

  یکی گفت: یه نفر را بگذار جاي خودت!
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  خدا خندید. خنده اش مثل این بود که بگوید: دهنت را ببند. ولی نگفت. فقط خندید.

  همه سکوت کردند.دوباره 

  خدا گفت:  به هر حال  اینجا جمعتون کردم که همین رو بگم.

  میکل آنجلو پرسید: چرا دو تا صف شدیم حاال؟

  خدا گفت: بذاربه  حساب یه جور شوخی.

  با خودم گفتم: شوخی بی مزه اي بود. 

  و خدا یکهو رفت. 

   

avayebuf.com
13

https://avayebuf.com/


  

  خدا افتاد

  

  

چند تا ساختمان خراب  عصر جمعه بلوایی به پا شد. یکهو خدا از آن باال تلپ افتاد پایین. وسط بازار.   

شد و آوارها ریخت روي  ماشین هایی که اطراف پارك شده بودند. ولی راستش فکر می کردمبیشتر 

شت جلو برود شدند و پچ پچ کردند . هیچکس جرات ندا برش گردند  خرابی به بار آورد. مردم جمع 

  الاقل ببینیم چه شکلی است. ولی همه تقریبن مطمئن بودند خدا است.

دگر  چند روز بود اخبار اعالم می کرد حالش خوب نیست و ممکن است هر لحظه جایی سقوط کند.

  توان معلق ماندن نداشته به گمانم.

  رفتم. زیاد نماندم. کار داشتم. عصر که برگشتم اثري از خدا نبود.

  ها برگشته بودند توي مغازه ها و مردم خرید می کردند.کاسب 

  نزدیک عید بود. همه کار داشتند.

  ولی خبرش را از اخبار دنبال کردم.

  مجري خبر گفت: دیروز عصر خدا افتاد.
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  دیوار 

  

ـــه متر از یکدیگر ردیف    ـــله تقریبن س  در میله اي زندان را باز کردند. ما را بیرون آوردند. به فاص

سیمان، فاصله بین دو نفرمان را پر کرده بود. زنجیر  سه هاي  کردند. تل هاي آجر و کپه هاي شن و کی

ــت گفت: آجرها را  ــمهایش را می بس ــان که هر وقت حرف می زد، چش پایمان را باز کردند. یکی ش

  بچینید تا باال. تا شب باید تمام شود.

  یکی از ما بی آنکه برگردد پرسید: تا کجا؟

  یکی چشمهایس را بست و گفت: تا خدا!آن 

  یکی یگر از ما تکرار کرد: تا خدا؟ 

  یکی از آنها گفت: حرف نباشه.

سیدیم کار تمومه یا باال بریم   شه  یعنی به خدا ر سارت نبا دوباره یکی  از ما بی آنکه برگردد گفت: ج

  محض احتیاط.

  ریم محض احتیاط.همان که چشمهایش را می بست گفت:  چند ردیف دیگه باال می 

اومدیم و جاش و عوض کرد  یکی از ما غرغر کرد: آقا این بی پدر و مادر ســـرجاش بند میشـــه مگه؟

  اونوقت تکلیف ما چیه؟
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  دوباره یکی از آنها گفت: حرف زیادي موقوف! به کارتان بچسبید.

  یکی از ما زیرلب گفت: شب می شد می خوابد اقلکم نمی فهمید. 

  فه می شوید یا نه!یکی از آنها گفت: خ

  آجرها را چیدیم روي هم. مالتسیمان و شن. و دوبار آجر ها را چیدیم روي هم.

  و دوبار مالت سیمان و شن و آجرها ومالت و آجرها و آجرها. تا رسیدیم به خدا.

ساکت بود. انگار بدش   شیدیم  سیدیم به خدا. جلویش که دیوار می ک زودتر از آنچه فکر می کردم ر

ا را چند ردیف دیگر باال بردیم د. تک ســرفه اي کرد و ما آجرهبود. حتی از جایش تکان نخورنیامده 

  براي احتیاط.
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  آخرین میهمانی خدایان

  

ــید.      ــتم رس ــر دعوتنامه عجیبی به دس ــما براي فیلمبرداري از آخرین میهمانی خدایان  "دیروز عص ش

. و تا به حال این همه خدا یکجا ندیده بودم. ترس برم داشته بود. خیلی هاشان شبیه به "دعوت شده اید

و خزه هاي روي تنش، هم بودند. قیا فه بعضــی ها هولناك و البته دیدنی بود.  پاپارانگی ســیاه با نهالها 

آتشین و چهار گوشبزرگ  که از سرش بیرون زده بود. بعضی ها شاخ و سم و مردوك با چهارچشم 

پشــم داشــتند و بعضــی شــبیه خورشــید و ماه بودند. این را هم بگویم از چندتایی شــان نمی شــد چشــم 

ی ترساند ولی فکر کنم برداشت.  یکی ایشتار بود. آنجا کنار مردوك نشسته بود. اغواگریش آدم را م

ــتند. ــت. آفردیت هم بود تقریبن همه خدایان نیم نگاهی به او داش ــس زئوس ولی  به دل خدایان می نش

حواســش جمع آفردیت بود. خیلی هاي دیگر هم بودند. ادین و فریک و پســرانشــان تور وبالدر. دانو، 

ـــدا کنار مردوك لوك، پانگو، نوگوا و خیلی هاي دیگر. کینگو هم بود و عجیب اینکه  آرام و بی ص

ـــته بود. تیامت هم آنجا بود و انگار نه انگار ـــس مردوك قطعه  قطعه اش کرده. براي خودش پرتغال نش

  پوست می گرفت و به مردوك تعارف می کرد. 

همهمه اي بود. دو تا دوتا و چند تا چندتا حرف می زدند و بعضی هم فقط می خوردند و می نوشیدند. 

ساکت. همهمه کم شد. ایندرا زیر چشمی به پرومتئوس نگاه کرد. پرومتئوس گفت: پرومتئوس گفت: 

صمیم ست  و می خواهیم درباره این آفریده آخرمان یک ت نهایی  همانطور که می دانید مهمانی آخر ا

آدمها دارند به ما خدمت  بگیریم. ایزاناگی نگاهی به ایزانامی کرد و نیش خندي زد. مردوك گفت:

ـــمیمی.می کنند د کواتزال گفت: خدمت؟! هم!!!  و خنده اش را بلعید. زئوس گفت: از  یگر چه تص

  اولش هم مخالف بودم. پرومتئوس یادت هست؟ حتی راه افتادم با هرمس همه جا تحقیق کردم. 
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یشنو گفت: شاید می کردي. و نگاه کرد و گفت: همان موقع باید کار را تمام شیوا  خشمگین به زئوس

این نتیجه رســیده که چندان هم بد نیســت. زئوس گفت: چرا خودت نابودش نکردي. شــیوا همانجا به 

ـــیوا یکی من دوباره برش گرداندم. نظر منآن مو نگاه معناداري به برهما انداخت. برهما گفت: قع با ش

فته حاال چرا انقدر سخت می گیرید. ائا نگاهی به ایشتار کرد و گفت: انگار یادت ر نبود. ایشتار گفت:

سد همه مان را نابود  آن گنده بک گیل گمش را می گویم با شان بر ست  تو چکار کرد؟! این آدمها د

خیلی جذابتر از قبل شـــد. پرومتئوس می کنند. ایشـــتار قیافه غمگنانه اي به خودش گرفت که به نظرم 

ـــد؟ خدایان به  به هم آرام گفت: تما گفت: دنبال  نگاه کردند و دیگر چیزي نگفتند. پرومتئوس م ش

  مقصر نیستیم دنبال راه حل ایم شاید. 

ـــاکت بود گفت: من راه حلش را پیدا کرده ام. نگاه خدایان  به او ماند. خدا خدا که تا آن لحظه س

  گفت: تنها راه حلش این است که سکوت کنیم. انگار نه انگار که ما هستیم.

خدایان  نها چیزي که شــنیدم خداحافظیاز آن تســکوت عجیب و طوالنی میهمانی را فرا گرفت. بعد  

  میهمانی راترك می کردند. به من گفته شد دوربین را خاموش کنم و بروم.که  بود
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  سفارش عجیب

  

من دالل اسلحه ام. امروز یک سفارش عجیب داشتم. خریدار اسلحه خدا بود. اول فکر کردم کسی    

ست ستعار ا سم م شاید ا شوخی می کند یا  سم  .دارد با من  سفارش ها زیاد دارم که با ا ست  از این د

سک.  سیاه، خفن ها، ملو ست. ببر ستعار ا سفارش  م شد که این خداست که  سلحه اما به من پیام داده  ا

  داده. یک گالك نوزده نیمه اتوماتیک. گفته شد یک نفر از طرف خدا می آید اسلحه را می گیرد. 

ــته    ــر آن روز یک فرش ــبیه به  عص ــیده بود ولی خیلی بی قواره بود ش ــلوار پوش آمد دم در. کت وش

حت نیست. کت رااین ببخشید من انقدر تکون می خورم بالهام زیر : پیرمردهاي قوزي شده بود. گفت

ــفارش می دادید آگفتم:  ــما باید س ــخص نکرده اند. ش ــلوار جاي بال مش خه در طراحی این کت و ش

  ند. زبراتون یک دست کت و شلوار بدو

  انگار حرفم رانشنید. گفت: سفارش آماده است؟ 

  و اسلحه را به او دادم. گفتم: بله

  چه کاري می خواهد. بدانم خدا اسلحه نیمه اتوماتیک را برايخیلی دلم می خواست 

البته خیلی زود خبرش پیچید.  خدا با گالك نوزده نیمه  اتوماتیک مغز خودش را نشــانه رفته بود. فکر 

  نمی کردم گالك توانایی کشتن خدا را هم داشته باشد.
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  ژنرال

  

شود. نعش نعش سربازها را روي هم تلنبار کردند. مراقب بودند نعش سربازها با درجه دارها قاطی      ن

ند. اول  ید تایی می چ هار تایی و چ هاي ســــه  ها را در ردیف  ند.  آن ها را روي هم نریخت جه دار در

گروهبانها و استوارها که خب تعدادشان کم نیود. بعد ستوانها و به ترتیب تا سرهنگ و ژنرال پیري که 

  ست.می گفتند کاري در جبهه غرب نداشته و نعشش البالي کشتگان باعث تعجب شده ا

ـــته. این را دکتر گفت و رفت تا برود      ـــابت کرده بود ،کش ژنرال پیر را گلوله اي که به گردنش اص

آمار کشته و زخمی ها را به آنها گزارش کند. باید حداقل برابربا کشتگان نیروي جدید و تازه نفس به 

  این جبهه اعزام شود.

ــربازان نگاه کرد،کی وقت و ح     ــهاي س ــمرد.دکتر به تل نعش ــله دارد اینها را بش ــربازي که  وص به س

بزرگ و چرك مرده اي بســته بود گفت که شــروع کند به شــمارش اجســاد. ســرباز کتفش را با مالفه 

مالفه را دور کتفش چرخاند، خون تازه  از الي مالفه روي زمین چکید. گفت: قربان من شـــمردن بلد 

ضعف  سه می رفتم نقطه  ستم. این از زمانی که مدر سخره ام می نی سی هایم م شه همکال من بوده و همی

  کردند.

، ســـرباز دیگري که نعش ژنرال را با وســـواس خاصـــی باالي نعش همه درجه دارها می گذاشـــت    

دکتر نگاهش کرد. ســرباز گفت: قربان من شــمرده ام. پنجاه تا بدون نقص عضــو، بیســت تا با خندید. 
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الش یعنی خیلی قابل تشخیص نیست که هفت تا  نقص عضو دست و پا و سر و هفت هشتا هم آش و

  هست یا هشت تا. 

ــالم داد و بریده بریده      ــنه هایپوتین هایش را محکم بهم کوبید و س ــید. پاش ــرباز دیگري از راه رس س

  گفت: قربان! خدا وارد می شود.

  دکتربا ناخن هایش را که خون زیر آنها دلمه بسته بود، ریشش را خاراند.    

  م زدند و راست ایستادند. خدا گفت: راحت باشید.وارد شد. همه پاشنه ها را بهخدا 

  یکی گفت: چطور انقدر بی خبر؟

  خدا گفت: من معمولن زیاد به این جور جاها سر می زنم.

  آن یکی گفت: شما هم دنبال آمار هستید؟

ست بخندد سارتن  خنده اش را خورد. گفت: آمار به کار من نمی آید. ،خدا خوا سید: پس ج همان پر

  اینجور جاها چه می کنید؟

  خدا چند لحظه اي ساکت ماند و گفت: نگاه می کنم.

  دکتر پرسید: آزار دهنده نیست؟

  خدا گفت: خیلی!

  دکتر ادامه داد: پس چرا....

  خدا چیزي نگفت.

  خیلی خفه جوري که خودش هم به زحمت می شنید گفت: پس چرا کاري نمی کنید؟ سربازي

  ا بالفاصله جواب داد: به نظرت چکار می توانم بکنم.خد
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  سرباز چیزي نگفت. 

از الي تل اجســاد ســربازان راه  خدا نگاهی به تل اجســاد ســربازان و صــف درجه داران انداخت. خون

باریکه اي پیدا کرده بود و جاري شــده بود روي جســدهاي ســتوانها و ســروانها و از الي دســت و پاي 

  زیر سرش دلمه می بست. ژنرال رد می شد و

د. لحظه اي به چهره هاي خون زیر سر ژنرال مانده بودکتر نگاه خدا را دنبال کرد. نگاه خدا روي دلمه 

  خدایان می کرد.ژنرال خیره ماند. به نظرش چیزي در چهره ژنرال ، صورتش را شبیه 
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