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فصل اول

ي متروك بیفتد و آنقدر اش به این خانهِ این برهوت باشد و راه، رهگذر، کسی، شبی، اگر روزيها بعدمدت
ي ي این صندوقخانهک در هر کنج و زاویهش، بییا چراغی به جستجو بپردازدشوق یا رمق داشته باشد که با شمعی

بیند پر نقش و نگار با محتویاتی که هایی را میِ اینجا کوزهِ خاکسترمانندِ خاكها و حتا زیرها و تاقچه، در رفتاریک
.است براي پروازاش شاهپرکیهر جرعه

ي روي ِ درهم تنیدهجرعه از مایع روحنواز بنوشد و با لذت به اشکال و خطوطاي بنشیند و جرعهو اگر گوشه
، آرزوها و ها، هوسها، شاديهاِ غمگري که براي به تصویر کشیدن، کوزهِ قلمزنیها نگاه کند و فکر کند به تالشکوزه

و شکننده به یادگار هاي ظریف، با دقت و صبر و سلیقه روي ظرفنقطههایش چطور جسم و جانش را نقطهخواسته
، ، نه شرابی کهنه و گوارانوشدو آنچه می. ام منچه رنجی کشیده. ام منچه رنجی کشیدهبداند، شاید نقش زده است

اگر همان موقع، قبل از آن، ناچار و منزوي کهامید، نا، درماندهاست تنهاهاي انسانیي دردها و رنجي همهکه عصاره
ِ ، سرو، چناري، فقط چند قطره از آن را پاي هر بیدي، چند قطرهاش کندِ زمان زهرش را بگیرد و  استحالهکه مرور

شد مثل پوسید و یا خم میشد و می، بالفاصله یا خشک میریختقامتی میِ راستِ قطورسبزي و یا هر درختسر
.تاك

؛ و من هم دل به دلش ِ خاطراتم را بکاودِ عالقه و تعمق خاکسترشود مرا ببیند و با چوباق میوقت مشتآن
؛ جلو و جلو و جلوتر؛ و آیمشوم؛ بیرون میي زمان جدا میردان و دور شوندهِ گَِ گردبادنرمک از دلدهم و نرممی
ِ ِ تکیده و کمر، با همین بدنِ یکپارچه سفیدریش؛ با همین موهاي سر و گیرم؛ در همین هیأتکم شکل میکم

، بیند خسته، مردي را میي این خانههاي باقی مانده، روي خرابهِ خودشو او در مقابل. شومخمیده آشکار می
.ِ باد ایستاده استدر گذرشکلی ناپایدار ه بظاهر خاموش که ه ، با لباسی کهنه و نگاهی بافسرده

؟، چند هزار سال عمر کردهست؟ چند قرنچطور جوانی ااین دیگر : 
، و من. شودجوشد و بر ذهن و زبانش جاري میِ وجودش میست سرشار از تعجب که از عمق، سؤالی ااین

ست اي اِ عفریتهگیرم که رویش نقشِ دست میکنم و سر، یکی را انتخاب میهمه کوزهِ آنشوم و از بینخم می
هاي ، چشممانندي اسبِ کشیده، صورتِ سرخي بلند، با موهاي آشفته، قوي بازورو، تیرهباال، بلندانهشچهار
اي دو ، که در یک دست نیزهاي بیش از اندازه کوتاهتنههاي تیز و پایین، ناخنهاي بلند، چنگالي گاويگرفتهخون

اي ِ به نیمه رسیدهِ باریکاش روي گلوي شمعآلودهي خوني تیغهیهِ دیگر شمشیري برا که ساسر دارد و به دست
هست ، جوانیِ آنرمقِ کمِ نور، زیرو در پاي شمع. اش را خم کرده و رو به خاموشی کشانیده استافتاده و شعله



4

ِ نیزه که به مانده و زل زده به نوك؛ در؛ ترسیدهروشن؛ مانده در سایه؛ با قامتی میانه، چشم بادامی، سفیدروموسیاه
. ِ عفریته پوشانیده استاش را نقشِ عمدهاي سراسر سیاه که قسمتهم در زمینه؛ آنطرفش دراز شده است

.ِ مذاب، سیاه و سوزان مثل قیرسفتتقریباً اي لبالب از مایعی کوزه
ِ روي کوزه ِ دو نقشو جدالگاهی از تضاد، خاك آلود و گرفته که شنود، خیلی دورآن وقت صدایم را می

؛ گویمي اطرافیانم منعکس شده بود و گاه صادقانه از خودم میکه چرا آثاري از آن دو روي ظاهر همهگویم و اینمی
، منی که تنها ام و چرا مني آن تیغ زندگی کردهي عمر زیر سایهکه چطور همهاز آنچه بر من گذشته است و این 

، ناگهان دست هیچ زحمت و آزاري، بیي زجر، یک کومهي درد، فقط یک کومهام روي زمیني سرگردانی بودههسای
ِ شنونده راست مویش مو به تنِ موبه؛ با چه لذتی که شرحهم با چه ولعی؛ آن؛ کشتاري بیرحمانهامبه کشتار زده

ام بیانگر شرارت و خونریزي ذاتیفهمد که این اعترافاحتمال زیاد می، به ِ جزئیاتِ شرح؛ اما بعد از شنیدنکندمی
، بیرحم و عاصی ساخته بوده و از من انسانی بیزارِ هم دادهِ متعددي دست به دستِ شک عوامل؛ بلکه بدوننیست
.است

، مجنون و منگ و یا آنقدر ، ناقصها بیماري آناندازه، یا فقط بهِ دیگران بودمشاید اگر من هم به سالمت
؛ ِ خوش و راحتی داشتم، زندگیتر بودوتاهِ طوالنی و سراسر متالطمم ککم عمرآوردم و یا دستِ هم بد نمیِ سرپشت

همه ناهمگونی کجا و یا مسبب ي ایناما سرچشمه. خیالیخوشدر، یعنی سر کردن و سپري کردن خوش و راحت
ِ حکیم سرنوشتم را رقم زده است؟ یعنی آیا فقط و فقط تیغ: امبارها از خودم پرسیده. انمد، نمیواقعی آن کی بود

، ام حکیمی دیوانهشناخته، هنوز حتا خودم را هم نمی، جز پستان مادرهمان دورانی که دست چپ و راست که هیچ
را شکافته و جسمم را از رشد و بالندگی ام ، هستیکار انداختهاش را بهِ جراحیحکیمی عجول و احمق اشتباهی تیغ
ها را از هستی ساقط کنم؟ِ همین نقص با چیزي شبیه همان تیغ خیلیانداخته بود تا بعدها من هم به تقاص

ِ کنم مرتکب؛ چون شاید فقط خیال مینامیدام را از هستی ساقط کردن البته اگر بشود آنچه انجام داده
.؛ در کابوس و یا در رویاحسابی بوده است ذهنیو هرچه اتفاق افتاده، تنها تسویه. معصوم؛ پاك وپاکم. امجنایت شده

؛ آنچه مسلم است کندِ مسأله هیچ تغییري ایجاد نمیها و کلنجارها در صورتي این حرف، همهبه هرحال
و یا براي این کار ساخته شده و وده باشمنه که در اصل باربر ب. امبردهِ بازارچه بار میام و زیراین است که منی بوده

جدا از . اش را داشتماش بود و نه از لحاظ روحی و جسمی تواناییچون نه دست و بدنم آموخته. یا از آن راضی باشم
، دور ِ دائمیِ مرموزِ نگاهم گرفته تا سکوتِ سنگین؛ از حالت، از خیلی جهات هم با باربرهاي واقعی متفاوت بودمهااین

ها به مسخره شازده ؛ آنقدر که آنِ دیگرها و صدها تفاوتروي، تک، پرهیز از حرص و قهقهه و هیاهوگرفتن از جمع
هایم را از چنگم بیرون بکشند و کردند مشترينامیدند و موذیانه سعی میواال میِکردند و حضرتخطابم می

. ِ پایی هم بزنند، یا پشت، تنهها و غرولندهاِ فحش، عالوه بر نثاربار بودمِکاالیشان را بقاپند و هر وقت که سخت زیر
که شبی یا روزي چپاولگران ، بعد از آن، سالها قبلِ قوياحتمالبه . ، پیدا بود که ذاتاً باربر نیستماما شازده و یا هر که
ِ باربري مشغول ِ معاش به شغل پست و پر مشقتي امرارام را غارت کرده بودند ناچار براي دارایییکهو ریخته و همه

ها و ، مثل سگ توي کوچههاي عصري سحر از خانه بیرون بروم و تا نزدیکیشده بودم و هر روز ناچار بودم کله
رسیدم که همچنان سپیده نزده بود و که هر صبح درست موقعی به شهر میبدتر از همه این. ها پرسه بزنمخیابان
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، ، جلوي گاراژهاي شهرِ دروازهپیکري که کنارِ کوهپوستهاي تیرهزن: گرد پهن بودهاي دورهفروشِ اغذیههنوز بساط
هاي نان را روي اي چرك و پر از ریزههاي پارچهي هر چهارسوق سفرهي بازارها و گوشهِ دهانه، بینتوي کاروانسراها

ِ کله و دلمه شان رهگذران را به خوردني دائمیهاي خفهاي کنجکاو و سمج و زمزمههزمین پهن کرده بودند و با نگاه
، بالفاصله بشقاب رسیدگرفته که از راه میهاي قیکردند و هر مشتري تازه با موهاي آشفته و چشمو حلیم دعوت می

اي را که جلویشان چیده بودند گرفتهدودهيِ یکی از سه قابلمهِ مشتري درِ سفارشداشتند و طبقاي را برمییا کاسه
داشتند و توي بشقاب هاي بزرگ برمیدانه دلمهِ دلَمه بسته دانههاي تا آرنج رنگی از خونزدند و با دستمیکنار
ریختند و با آوردند و داخل کاسه میگذاشتند و یا با مالقه مشتی گوشت و آب و سیرابی و یا حلیم بیرون میمی

ِ و یا هر شکل و شمایلی بود، روستایبود، الت، غریب بودچیدند و اگر مشتري جوان بوداي سنگک جلویش مینصفه
اي لوندانه ، یا خندهِ غذا چشمکی وقیحانه، با ظرفهاي دیگري از او امیدوار بودوريشد به بهرهخامی داشت که می

ِ د و رد و بدل کردنآلوده بوهاي خوابهاي گرسنهِ آروارهملچ دهان و حرکت، صداي ملچبعد از آن. کردندهمراه می
.بیش تاریکیاهم در هوایی کم؛ آنهاي پنهانیاشاره

هاي ؛ با دندان، پوزه سیاه، لب کلفتبلند، باال؛ چهارشانهشش ساله بودند-هاي فروشنده همه سی و پنچزن
ِ طال شان را با النگوهاي متعددهاي کلفتمچ. ، تن و بدنی پر و سینه و سرینی گُندههاي قوي، آروارهِ درشتسفید

ِ پیراهن. شان بلغزدرها کرده بودند تا روي سینه و شانه و پشتِ رسنشان را مثلي سرخو بافتهآراسته و موهاي بلند
.شداش تشخیص داده نمیِ اصلیقدري آغشته به خون بود که رنگه بلندشان ب

، توي ِ تازه طبخ شده استها از گوشتکه بفهمانند خوراکیِ ایننظورِ مشتري و به مِ اعتمادها براي جلبآن
و پاهایش ها، روي دستاي را بین تزیینی از ریحان و جعفري و تربچهي بریده، کلهِ سفرهِ بزرگی درست کنارسینی

هاي شده تا زانو و دستي بدن به مصرف رسیده بود اما پاهاي جدا، همهاگرچه جز همین پنج قطعه. گذاشته بودند
، چانه رسید انسانی چهارزانو نشستهِ اول به نظر میقطع شده از آرنج طوري چلیپا روي هم چیده شده بود که در نگاه

، هاي بلند، مژهسه ساله با موهاي سیاه- هایی همه بیست و دوهم انسان؛ آنهایش گذاشته و خوابیده استروي دست
؛ با بدنی اندقامت بودهشان پیدا بود همه میانِ نو رسته و دست و پاهایی که از اندازهِ سبیلسبزِِ روشن و خطپوست

.تُرد و باریک
ي روز را در حالتی بین غم و خشم ؛ دچار تهوع شوم و همههم بخوردشد حالم بهِ این مناظر باعث میدیدن
اي کوچک و خانه. ام بود، خانهشد این وضع را تحمل کنمباعث می، تنها چیزي که امتنها دلخوشی. و انزجار بمانم

هاي ، شبم شکل گرفته بوداخشتش را روي هم چیده بودم و تا به دلخواههاي خودم خشتکاهگلی که با دست
.شُر عرق ریخته بودمِ آفتاب شُرِ سوزانِ تابشمتعددي را نخوابیده بودم و روزهاي سختی را زیر

ِ هفتم را طی کردم هرچه زودتر شش بیابان از شهر فاصله بگیرم و بیابانآلود سعی می، خسته و خاكعصرها
هرچند دیدن و . هاي خوشگلم برسمام در صحراي برهوت بروم و به کوزهي تک افتادهي آن به خانهکنم تا در میانه
ي سکوت و آرامش خوابیده بود ِ سایهده که زیرِ خلوت و دور افتاها بخصوص در آن مکانیک از آنور رفتن با هر

ام درست از موقعی که او پا به زندگی- ي دق ِ آینهاما با بودننجات دهدانزجار و کالفگی ِ اسارتکافی بود تا مرا از 
گذاشت راحت باشم و هر طور که ؛ چون نمیشداین شادي ناچیز هم از من سلب میِ اوقاتبیشتر-گذاشته بود
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کرد که یا دست از کار ایجاد میاي وضعی، به بهانهشدمهر دفعه همین که مشغول می. ِ کارم بشومخواهم گرمیم
در واقع چندین سال بود . ماندمیم که رغبتی براي پرداختن به ذوق و هنر ندشمیقدري عصبی ه م و یا بیدکشمی

سال از ، سیاگرچه بیست سال. نظیراي بسازم بیهام کوزکردم فراغتی داشته باشم و طبق سلیقهکه سعی می
ِ متفاوت ِ رنگارنگها و خطوطي ریز و درشت با نقشها کوزه، دهکار کرده، سخته استفاده کردههاي کوتافرصت

؛ شاید فقط به این علت که مجالی به بودشکل نگرفتهخواستم ساخته بودم اما هنوز هیچ یک به آن زیبایی که می
ِ ِ چرخداشتم و پشتِ رس برمیکردم و مشتی گلمیجزمکه هر مرتبه همین که عزم و عجیب این. دلخواه نداشتم

و این . شداو مانع می، بالفاصلهرا مصور کنمهایم خواستهکردم تمرکز داشته باشم و ی مینشستم و سعچوبی می
، بارها قبل از شروع. شدمدلزده میمسرانجامِ بیي تالشقدري تکرار شده بود که حتا گاهی از ادامهه بهامزاحمت

، کتکش زده بودم تا به ضرب چوب و ها و غرولندهاي ویرانگرش باشمگیريکم ساعتی دور از بهانهبراي آن که دست
ي بدیعی نواز و چه اندیشهِ چشمحس و حال چه طرحاین؛ اما باچماق براي خودم آرامشی مهیا کنم هرچند ناپایدار

...؟خواهد کرداز ذهن تراوش 
، اي که پیش آمدمترقبهِ غیرِ قتل نبود اما با رویدادي ارتکابها انگیزهيکدام از این درگیراگرچه هیچ

ِ ِ دیگري بود یا چیز، یا او کَسافتادشاید اگر آن اتفاق نمی. ویزي شد تا کشتار از او شروع شوداها هم دستهمین
وقت ، هیچکردوز نمیپچ و وزداد و پچاش آزارم نمیهاي خرمگسانهدیگري بود جز آنچه بود و یا آن همه با سماجت

گویم و ، چه میخواهمشد اما او اصالً نخواست و یا نتوانست بفهمد چه میام به خون آلوده نمیهاي هنرمندانهدست
.برمچه چیزهایی رنج میاز

ان چه صدایش نامید و یا دیگر، خودش را چه میاین که خودش. ي دقمن که اسمش را گذاشته بودم آینه
.قدر برایش با مسما نبودِ دیگري ایني دق هیچ اسممهم این است که جز آینه. ، مهم نیستکردندمی

؛ در ِ تابستان شروع شدي دوم فصل، درست در نیمهاند، ماجرایی که مرا به وادي حیرانی کشو اما ماجرا
ِ روز. ِ دو قرنبیني کمتر از یک آن؛ مرزِ تولدمصد و یکمین سالِ ِ یکصد سالگی و آغازِ پایانِ برزخیآخرین لحظات

ِ ، توفانرفتمخانه میِ سر گذاشته بودم و عصر که عجوالنه بهحال همراه با لذتی را پشت، غیرمنتظره و در عینسخت
ِ ، مثل سوزن به صورت و پشتِ سنگ و خاكو ذرات. ؛ سرخ و تیرهسرخ بودسراسرآسمان . کردشن بیداد می

ببندم و مسافتی لحظه پلکبهناچار بودم لحظه. ترسختقدم برداشتن سخت بود و جلو رفتن . رفتهایم فرو میدست
ِ متمایل به ِ زرددیدم جز بیابانکردم، هیچ نمیرا چشم بسته طی کنم و هر دفعه که پلک باز میاز راه 

هیاهوي باد تنها صدایی بود که شنیده . ِ حبابی سرخ به چرخش افتاده بودکرانی که انگار زیرِ بیرنگخاکستري
ِ ، کَس، طوري که انگار نه مناطرافم نداشتم؛ اما من اعتناي چندانی بهکرد، تنگی نفس ایجاد میشد و هجومشمی

ِ راه ، به مبارزه با مشقتهاي توفانِ تازیانهزد و آماجِ هوهوي باد که نهیبش می، زیربه جلودیگري با بدنی خم شده
وت کرده بودم و هر ، خلبودنشستهجودم ودار با گرماي دلپذیري که در و، دور از این همهمه و گیرو من. پرداخته بود

ِ ِ دیرینم را در حاالت و حرکاتِ عشقدم به دلخواه شکل و شمایلبهآن در زمانی و در مکانی متفاوت بودم و دم
گشتم و پرسه زدن توي کوچه و بازار و گاه به گاهی به زمان کودکی برمی. زدمي خیالم نقش میمختلف روي کوزه

...!سیاهچشم... سیاهچشم: سیاهِ چشمناخودآگاهِ سرگردانی جوانی در جستجويدوران
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انداخت و هر دفعه با شد و طنین میجوشید و تکرار میسیاه اسمی بود که یکریز در ذهنم میچشم
ي کردهِ گمِ پیدا کردنشادي و سعادت. کردمِ بیشتري در خودم حس می، سعادت و آسایشش، سرخوشیتکرار

ناشی از فقدانش در ضمیرم مانده و پنهانی ِ ایام از یاد رفته بود اما خألِ خاکسترارزشمندي که اگرچه به مرور زیر
ِ سرگردانی ، در گردابآن که علتش را بدانمو آنقدر پاییده بود تا بعدها بیام را در اندوه و التهاب نشانده بودهستی

، هانکردگی خودم هم چیزي نمانده باشد، ناگاي که به خودگم؛ تا لحظهبگردم و بچرخم و به قعر بروم و فرو و فروتر
سیاه تا ي چشمِ چهرهِ آرزوي به تصویر کشیدنآگاه شوم؛ حقیقتعزیز، یادم بیاید و از حقیقتی برحسب اتفاقی نادر
. آن که بدانم از زمانی دور در من بوده بودآرزویی که بی. ، حضورش را هم در کنارم حس کنمِ آنبه دلشادي داشتن

، ِ گل مشغول شده بودمِ رس برداشته بودم و به کاررتبه مشتی خاكشک همان روزي که براي اولین مبدون
ي عمرم را به تصویر بکشم و از آن به بعد هر نقش ِ همهترین عشقترین و پاكي نابناخودآگاه خواسته بودم تا چهره

، در پاییز و بهارهايفصلها زده بودم از درخت و سیب و گُل و بلبل و انار تا دشت و آب و کوه وو نگاري که به ظرف
آن که آشکارا شباهتی ، بیهمه طراوات و زیباییِ آناي از او را به ودیعه گذاشته بودم تا با دیدنشان جلوهِ همهبطن
؛ و سعی کنم آن را از عمق به شان حس کنم ناشناسهمتایی را در ورايِ بیِ رعنا و وجود، حضور نامرئی قامتباشد

هاي ، سالِ رویایی را به یاد بیاورم و در این راه سخت کار کردههمه مالحت و لطافتکشم شاید صاحب آنسطح ب
ِ ها آنی نبود که آبی بپاشد به آتشهاي نقش شده روي کوزهیک از چهرهزیادي را به هدر داده بودم چون هیچ

پودم وي تار، عطر وجودش را بیشتر از قبل در همهِ حضورش راکه هر دفعه اگرچه پرتو؛ و عجیب اینامبیقراري
، ابري کمرنگ و دور از روئیت مانده اي، مهايِ پردهگونه پشتحس کرده بودم اما صورتش همچنان با سماجتی طلسم

چانی بود ِ دلفریب و پیِ سفالی دیده بودم فقط اندامفو جز طرح کلی و مبهمی بیشتر آشکار نشده بود و آنچه بر ظرو
ِ ، دور از دیدي ابهام که در شبی مهتابیاي مانده در پردهاي با چهره، موزون و یگانهِ تُرد؛ پیکرصورتِ نیلوفري بیمثل
؛ اما امروز ناگهان خودش را نشان اي در سماع بوداي و سورمه، فیروزه، صورتیهاي سبز، در فضایی منقش به رنگغیر

ِ ، شاهکارکند، آنچه قانع و سیرابم میامبودهدنبالش، آنچه امکردهبود گمآوردهنشان داده و یادمخودش را. داده بود
ِ سنگینی با ِ چوبیِ صندوق؛ موقعی که زیراو را دیده بودم بعد از هجرانی چند هزار ساله. ، اوستامگريِ کوزههنر
ي من ریخته بود و سایهمش را روي سرهرمي امان همهِ داغ بیآفتابِ سرخ تا کمر خم شده بودم و اي از مخملرویه

، من بودم و نه ِ صورتم پهن کرده بود به شکلی که نه من، درست نزدیک، جلوي پایمو صندوق را قاطی کرده
ِ مداوم و کالفه از ، خسته از کارِ عرق، خیسکنانهنهن.ِ مستقیمبا اضالعپشتی؛ شده بودیم الك، صندوقصندوق

ِ کردم و صاحباي در انتهاي شهر را طی میاي در بازار تا خانهِ حجرهِ دور، بسختی مسافتِ روزگاري یکنواختتکرار
او را . خواست عجله کنماي بود که لباسی زربفت پوشیده بود و یکریز میپیشهي تجارتي شکم گُندهِ کوتوله، مردبار

؛ ؛ درست به همان سنهایم نشسته بودام راه گرفته و روي مژهِ عرقی که از کنار پیشانیي درشتقطرهدیده بودم در 
ِ ، پیشانیرنگِ مهتابیو پهنِ گرد، صورت، با پوستی سرخ و سفید، بلندرعنا: سه ساله و به همان قواره-بیست و دو

ِ هاي طالیی و نرمرك، کُهاي سورمه کشیده، مژهِ کبوداي بادامیه، چشمِ نوك برگشتهِ کوچک، بینیِ وسیعصاف
ِ سرش که ِ نازکی و لطافت فقط در معرض نور قابل رؤیت بود و موهاي لَخت و بلند و بوري صورت که از شدتحاشیه

.شکلی را بر آن نشانده بودِ پروانهِ کوچکبه دقت شانه شده و سنجاق
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ِ ي روحنوازم منعکس شده بود و رایحهاجزء در نگاهبهِ وجودش جزءز خطوطهمه و خیلی دیگر ااین 
؛ و سخت هشت ساله- ؛ هفتامِ کودکی برگشتهحضورش را بوییده بودم و حتا خودم را هم دیده بودم که به دوران

ِ او از محله و ام تا به باوري پدر ایستادهِ حجره، کنارهافروشي عمدهي او که به روال هر روز توي راستهدلباخته
بازار ي راستهبستی در میانهي بنسیاه هنوز داخل کوچهي چشمهاي ناباب دور باشم و خانهتی با همسن و سالدوس

ِ او را ببینم و به ي قشنگ، از دور سروکلهاست و کار من همین است که مدام منتظر باشم تا بین آن همهمه و هیاهو
؛ قلبم بشدت بتپد و راسته و پدر و ؛ دست و پایم بلرزدپرد، رنگ از رویم ب، یکهو هراسان شوممحض پیدا شدنش

ِ چسبان ِ سرخبلوزوِ سیاه شمار را از یاد ببرم و محو قد و باالیش شوم که با دامنها و رهگذرهاي بیهي فروشندهمه
آن که به ، بیِ ساق کوتاهبِ سیاه و جوراِ مخملهاي پاشنه بلندِ صورتی و کفشِ گشادسفید با پیراهنِ دامنو یا گاه 

رنگش ايِ چرمی قهوه، سرافراز و مغرور سرباالیی بازار را در پیش گرفته است و هرازگاهی کیفچپ و راست نگاه کند
ِ رفتن و متلک گفتنقربان صدقهِ تماشاچیان و هاي حریصاعتنا به نگاهاندازد و بیرا از این شانه به آن شانه می

ِ موهومی که او هم حتماً ام و خوش به خیال، از مقابلم بگذرد و من خجل از کودکیکارانها و بیاوباش،هادستفروش
، اي کم، به فاصلههمین که گذشتکنار بکشم تا اش ِ نگاه، سعی کنم خودم را از مسیرگوشه چشمی به من دارد

، قوي و بلندباالیی ، زیباِ رشیدِ خیال خودم را جوانلمِ موزونش زل بزنم و در عادنبالش بیفتم و حریصانه به قامت
ي بازو ِ او را به گره، ظریف و سفیدِ لطیفرود و دستراه میاششانه به شانه، پاي اوببینم با لباسی شیک که پابه

.دارد
ِ پر و خیابانبازارِ جهنمی دوباره تکرار شده بود و دیده بودم دنبالش ازِ آن روزي دردناكطور صحنههمین

ِ نمور در دو طرف ِ آجرياي دور از هم توي خیابانی خلوت هستیم با دیوارهاي بلندام و در فاصلهرفت و آمد گذشته
، به تأللو ِ خورشید را هاشور زدهو شعاعِ آبی ساییدههاي همیشه سبز سر به آسمانِ کاجشان انبوهکه از پشت

ِ من که سراسیمه سر به سینه ِ قلبراپِ پروازشان و راپها و پرپرِ کالغقارایی نیست جز قاراند و هیچ صدانداخته
ِ او ِ او و معبود، مالکِ اوِ سکوت و خلوت و آرامشی که با یار فراهم شده است و خودم را صاحبکوبد از شوقمی
وفایی چرا؟بی: د تا نزدیکش برسم و بخندد و بپرسد؛ بمان؛ برگردددانم و منتظرم هرآن پا از رفتن بکشدمی

زنان جلو کنان و قهقههشود که شوخیِ شرور پیدا میي چهار جوانِ خیابان سروکلهکه ناگهان از خم
کند و ، دست به طرفش دراز میشودشان کمی خم میبندند و یکیاش را می، راهرسندهمین که به او می. آیندمی

هاي دیگر هرهرکنان و ِ او بکوبد و وضعی پیش بیاید که جواند که جیغ بزند و با کیف به سر و صورتکنکاري می
و من در . ِ پر سرنشینی غائله را ختم کندِ ماشینموقعه بِ ، تا دقایقی بعد که عبوراش کنندکرکرکنان محاصره

ِ رنج و عذاب دست و پا بزنم و به خودم بپیچم و آنقدر ِ شرم در برزخِ دیواري از شدت، پنهان شده پشتمسافتی دور
هاي ام بدم بیاید که تا سه روز بعد خودم را از همان دنبال کردندرماندگی و ناتوانیازو، از کوچکیاز کودکی

ِ او ردنا، قصور را گام و براي این که گناه رطاقت شدهِ چهارم را هم دیده بودم که بیحاصل محروم کنم و روزبی
ام و با قهر و غیظ و حسرت بست ایستادهام و جلوي بني بازار رفتهي میانهبیندازم و رنجشم را نشان بدهم، به کوچه

رویش پسرکی ِ دو زن نشسته و روبه، کناراشخانهي، جلوِ کشبافی پوشیدهِ سیاهکنم که بلوز و شلواراو را نگاه می
شود گوید و گاه بلند مینشیند و چیزي میها گرم گفتگو و شوخی است و گاهی میآنهجده ساله که با -است هفده
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گردد و من مملو از اي بعد دوباره به جاي اولش برمیشود و لحظهشان دور میهاي سرخوشانهِ کتکو از دسترس
گیرم و دستم را هایم میام، جلوي چشمپیدا کردهتوي راه اي را که ِ شکستهي رنگی، تکه شیشهسدو حبغض و رنج

دهم و هرچه بیشتر این کار ِ شستم را ارایه میانگشتسیاهچشم، خصوصاً به هاِ شیشه به آنبرم و از پشتباال می
مانم تاقدري در آن حالت میه کنم و بِ بیشتري در خودم حس می، به همان اندازه رضایت و آرامششودتکرار می

.هاي دیگري ببردها و مکان، از جا بکند و از او دور کند و به زمان، بچرخاندِ زمان مرا در خودش بگیردِ گذشتبادگرد
؛ هرچند آن قطره بیشتر از دمی نپاییده بود و ِ عرق دیده بودمي درشتهمه را من در همان یک قطرهاین 

چه چکیده و طوري هراسانم کرده بود که دست از صندوق برداشته بودم و ي کو، روي خاك تشنهبعد از نوسانی کوتاه
ِ راه بگیرمش و همین غفلت باعث شده بود صندوق از روي پشتم بیفتد و تعادل من هم هجوم برده بودم تا در بین

ِ س باشم و از بختي خسیهاي آن کوتولهها و پرخاش، توهین، تهدیدهاهاِ تهمتهم بخورد و دقایقی طوالنی آماجبه
زد از راه برسد و سر نفس میِ باري همسان تا کمر خم شده بود و عرق کرده بود و نفسِ دیگري که او هم زیر، باربربد

ِ خودش ام را جار بزند و تجربه و مهارت، شازدگی من و شلختگی من و ناکارآزمودگیجانبداري از کوتولهبجنباند و به
، طور خمیدهِ صندوقی را که به پشت داشت به رخ بکشد و به قهقهه بخندد و همانو امنیتطور سنگینیو همین

ي هاي عصر همه؛ اما از همان لحظه تا نزدیکیِ خسارت را از جیب بدهمشتري برقصد و برود و من بمانم تا تاوان
رفتم تا قبل از آن که فراموشش ه میسیاه بوضوح بر ضمیر و بر لوح نگاهم حک شده بود و حاال شتابزدِ چشموجود

.کم و کاست روي کوزه نقش بزنمکنم آن خطوط و رنگ و لعاب را بی
ِ ِ کرکرِ کشیده شدنِ دلخراشکوبه را به صدا درآوردم و گوش به زنگ ماندم تا آهنگ. عاقبت رسیدم

اي روي محیط سایه انداخته خائنانهِسکوت. هیچ صدایی نیامد. هاي آینه دق را روي خاکفرش حیاط بشنومدمپایی
!..کجا رفته؟!... کندپس چرا باز نمی: بود

پرسشی که . شدکم پرسش با دلشوره همراه می، که کمتر از قبلاي دیگر؛ هر دفعه محکماي دیگر و تقهتقه
ي خراشید و تا آستانهم را می، وجودریختِ اوقات به جانم میاي که غالب؛ و دلشورهکردام را پر میهرازگاه جمجمه
...کجا رفته؟: دادمرگ عذابم می

وقت هرچند هیچ . ام دور شده بودِ نگاهِبرداز ؛ هربار که این دو کلمه را هزاران مرتبه از خودم پرسیده بودم
آن این دفعه هم بیو . دانم به چه منظوري رفته استکردم میتوانستم حدس بزنم اما خیال می، مکان را نمیمحل را

اي اي در همان نزدیکی و تماشاي سایهِ خانهبازِ نیمهِ در، سر به اطراف چرخاندم براي دیدنکه دست از کوبه بردارم
، چادر به سر جور کندو، خودش را جمعي دیگري بیرون بیایدي سایهِ خیمهتاریکی داالنی که سریع از زیرتوي

.فظی کند و با موهاي پریشان و صورتی گُر گرفته از هیجان بیایدخداحا؛ آهسته بکشد
ي؟اهمگر سر آورد. چه خبر است: 

در که . کمی آرام شدم اما نه مطمئن. آمدهایش که پیش میِ قدمي دق بود همراه با ضرباهنگصداي آینه
آگاه از تالطم ظاهر آرام بود و ناه ب. ویدِ صورتش را کاي خطوطِ ردي از شتابزدگی همهام دنبال دیدن، نگاهباز شد
.کشیدها زبانه میي نفرت و عصبانیت در آنهایی که شعله؛ با چشمدرونم
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پله را ي راهِ خرپشتهي بام و اطراف، خصوصاً لبهي زوایاي خانهام همهنگاه. از مقابلش گذشتم و داخل شدم
.جستمی

ته بودم گرفتی؟ي چیزهایی را که خواسهمه: پرسید
، توي حیاط پیچه را جلوي پایش ناخوش را رها کردم و همانجافکرهايي ، خیلی زود دنبالهِ همیشهبعکس

ِ چوبی را به جیروجار سراغ چاه رفتم و چرخ. ر از خاك بودحوض خشک و پ. انداختم و به طرف حوض دویدم
ِ ِ مکرر؛ اما شستنِ الستیکی باال آمدزد که دلو سیاهردن حرف میِ ظهر بودن و از گرسنگی مي دق از سرآینه. انداختم

هاي لعنتی طوري توي دماغم ي کبابکنندهبوي مشمئز. ِ متعدد آرامم نکرددست و صورت و آب به بینی کشیدن
چشمم به . ن بودهاي شِ دهانم لزج و پر از ریزهآب. روي زمین تف انداختم. شدماسیده بود که با هیچ آبی پاك نمی

ِ بیشتري ي کور زده بودم که فرصتبعمد گره. ي پیچه بودِ گرهمشتاقانه مشغول باز کردن. ي دق چرخیدِ آینهسمت
، ِ درگاهنزدیک. هاي سنگی باال رفتم و داخل اتاق سه دري شدماز پله. نماندم تا غرولندهایش را بشنوم. داشته باشم

؛ و در اش منتظر پاك کردن و روشن شدن بودگرفتهِ دودهِ پایه متحرك با حبابسوزِ گرداغ، چرروي قالی زمینه سرخ
.کرداي غلغل میِ سه فتیلهکوتاهِ پایهي غذا روي چراغ، قابلمهاي دیگرگوشه

در وجودم اي از غم و حسرت هم، الیههمراه با آن. کشیدمِ کوفته تبریزي را با اشتها به ریهبوي مطبوع
جا را، همه؛ رفت و روب کندِ من غذا بپزدِ همسري که براي من و به عشقِ داشتنِ تنهایی و حسرتغم. منتشر شد

....طوري، اینطورياین: دستمال بکشد
ورمال ک. ، ظلمات؛ تاریک بودِ صندوقخانه را باز کردمدر. اما این الیه بسرعت جمع شد و از تنم بیرون رفت

. جا را روشن کردبخشی همهِ لرزان اما آرامشِ زردنور. آن نشاندمرويي کبریت را کورمال شمع را پیدا کردم و شعله
کتم را کَندم و به میخ آویزان کردم و با عجله دست به کار . کردمنباید معطل می. نگاهی سرسري به اطراف انداختم

، دولچه را برداشتم و به ِ کارم بود روشن کردم و تا گرم شدنشي کمی دور از میز، کوره را که به فاصلهاول. شدم
.حیاط رفتم

ي سرخ و شعله. ِ آب کردم و برگشتمدولچه را پر. متوجه حضورم نشد. او هنوز مشغول ور رفتن با پیچه بود
ِ سقف را به نوسان انداخته ِ تیرهاي چوبیها و کنارها و تاقچههاي توي رفِ شمع آمده و سایهِ کوره به کمکسرکش

گل را . ، توي لگنچه ریختم و با آب قاطی کردمِ صندوقخانه مشتی خاك بیرون آوردمِ کنجبزرگياز کیسه. بود
. پا زدمايبعد از لحظه. ِ چرخ نشستمشتي گردان گذاشتم و پآن را روي صفه. خوب ورز دادم تا چسبناك شد

قبل از . ي باز شده در دسته ابرو و پیچهب، گره؛ با نگاهی رنجیدهي دق داخل آمدهمین موقع در باز شد و آینه
!، راحتم بگذارخواهم کمی کار بکنممی: ، التماس کردمکه لب بترکاندآن

!کاري هم شد کار؟بازي و رنگچه کاري؟ گل: اخمش بیشتر شد
!ِ ان و گه نیستکار که فقط پخت و پز و شستن: غریدم. هایم تار شدجلوي چشم. مغزم دویددراي رعشه
خوري آخر؟ِ چه میتو به درد: پرسید

؛ از این که جان رگباري از همه چیز گفت. قشقرق به پا کرد. بهانه به دستش افتاده بود. و دیگر مجال نداد
ي خانمی مثل او نیستم و که من شایسته؛ از اینهاي مرا نداردسکوتِ اخم و به لبش رسیده است و دیگر طاقت
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هایشان چه ي نفرین شده به هدر داده است و از این که مردهاي دیگر براي زنثمر توي این خانهعمرش را بی
.گویند و هزار چه و چون و چراي دیگرکنند و چه میخرند و چه میمی

؟کنی بروياگر بدم پس چرا ولم نمی: ، داد زدممآن که پا از رکاب زدن برداربی
!ي عوضیروم که کفنت کرده باشم بوزینهوقتی می: او هم داد زد

ِ طالي وجودم مفت تبدیل شده به یک ؛ حاال که گردنبندحاال دیگر: و با لحنی درمانده و پشیمان اضافه کرد
؟ِ بدلیانگشتر

هم فشردم و با هایم را به دندان. موقع درگیري نبود. وددار باشم، اما سعی کردم خجوش آمدخونم به
. گذشتام میو خطوطی موازي سریع از مقابل نگاهچرخیدهایم میي گل بین دستکومه. ِ بیشتري پا زدمسرعت

....این هم از سلیقه و خریدت مردنی: ي دق جلو آمد و محکم پیچه را به سرم کوبیدآینه
ام از سکوت و خونسردي ظاهري. ِ کار ماندمگرم. اهمیت ندادم. داد و هوارهایش ادامه دادوهاو به فحش

. پشتم به او شد. تنم را حایل کردم. ي شکل نگرفته را از دسترسم دور کندیورش آورد تا کوزه. آتش به جان شد
ِ الب کردم و با یک دست به شکل دادني میز قبه پایهیک پا . کندمِ میز بلنداز پشتکشید تابازویم را گرفت و

داد و وقفه فحش میبی. کردرهایم نمی. کردم او را از خودم دور کنمسعیِ گلی دیگرم کوزه ادامه دادم و با دست
ِ کوبید و مانع حرکتصورتم مشت میگرفت و به سروهایم را گاز میکشید و گَل و گوش و گردن و شانهصیحه می

ِ شکل دادن زدم و گرمتند رکاب می، تندکردمشد از خودم دفاع میکه آزاد میا هر دستی، بشد و منهایم میدست
.کاري گل بودمو ظریف

ام شکل گرفت و همین باعث شد ، کوزه به دلخواهعاقبت بعد از مدتی طوالنی توأم با جنگ و تالش و دفاع
همراه با فحاشی و هیاهو یکریز چنگ به سر و کولم کشید و سعی کرد . ندهایش را متوجه آن ک، حملهترتا او عصبانی
حواسم را جمع کردم قربانی ؛ ِ دست گرفتم، سرا دور از معرکه؛ اما آن رِ خودش بکشاند و کوزه را بقاپدمرا به طرف

.ِ کورهو بسختی بلند شدم و با احتیاط گذاشتمش داخلمان نشودخشم و خروش
اش تاب که انگار مصمم به نابوديوي دق افتادم؛ طوري پر تبِ آینهدم، با مشت و لگد به جانفارغ که ش

ِ او آنقدر قرص و محکم بود که انگار به کردم اما تن و بدنتر وارد میِ هرچه تمامهایم را با شدتاگرچه ضربه. بودم
او حاال دست از زدن . ؛ نتوانستم؛ سنگین بودنموي سرش را گرفتم تا بکشانمش روي زمی. کوبیدمي شن میکیسه

.گفتکشید و بد و بیراه میبرداشته بود و مرتب جیغ می
؛ یمبیابراشعهدهتر از آن هستم که از حس کردم ضعیف. دست و بازویم درد گرفت. کم از نفس افتادمکم

ام را نکند و جداً مقابله ِ مردانهِ قامترعایتبودممکن. شدتر و جسورتر میتر و مقاوملحظه جريبهبخصوص که لحظه
.شد من بودمکه مغلوب میکسیشک صورت بدون؛ که در آنکند

. کنممغزت را داغان می: هاي روي میز را گرفتم و آن را به هوا بردم و داد زدمناچار گلوي یکی از کوزه
!...ِ عفریتهکنم فرهادکُشمغزت را داغان می

زدم و در را پسش، لگدي به در آخرین لحظه از فرصت استفاده کردم. هراسان بیرون دوید. تهدید مؤثر افتاد
ِ جایش کوزه را سر. ِ تنم راه گرفته بودو عرق روي پوستهیاهوي نفسم تمامی نداشتراحت شدم اگرچه . بستم
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یادم . نکردم. درگیري از دستم افتاده بود پیدا کنمِ کردم حینتا سیگاري را که خیال میکاویدمگذاشتم و زمین را 
. ، آرام صدا کرددوباره لوالي در. ِ کتم بیرون آوردمي آن را از جیببسته. امي ورودم سیگار نکشیدهآمد از لحظه

. ر گرفتروي هم قرا، درست روبهاي خیلی کمفاصلهصورتمان به. آوردمیداخلاو بود که سرش را . سریع جلو رفتم
اي تالفی که سرم آوردهرا همه بدبختی اگر یک روز این: غرید. هم آمیخته بودهایش نفرت و حماقت بهدر چشم

! بینیم، می، خبباشد... نکنم
مثالً چکار ... کنی؟چه غلطی می: سینه سپر کردم. خودم را عقب کشیدم. هم زدِ دهانش حالم را بهگندبوي

توانی بکنی؟می
نه حالی دارم و . امبخت شدهمن که سیاه. امام را از دست دادهمن که زندگی: ، بغض کردهرخندم را که دیدز

!صبر کن. رسدي من هم میِ خندهنوبت. گذارم به ریشم بخندينمی. گذارم تو قسر در بروينمی. اينه آینده
یک روز : در جا میخکوبم کرد؛ اما آنچه گفتمپشت کردم برو. شانه باال انداختم. و دوباره اشکش سرازیر شد

. شوي یا نه؛ تا ببینم تو هم از هستی ساقط میامت را خُرد و خمیر کردهايهاي کاسه کوزهبینی همهکه برگردي می
!کنی عوضیوقت دیگر دلت را به چه خوش میتا ببینم آن

!...ندنکند این کار را بک: ي سرد در ستون فقراتم دویدارعشه
گذارم زنده بمانی، کنی میوقت خیال میآن : داد زدم. تمشبرگ. صدها بار این جمله در ذهنم جوشیده بود

به همین مفتی؟
مثالً زنم؟. اممن که حاال هم انگار مرده. نگذار: ِ او بود که شانه باال بیندازداین مرتبه نوبت. گفتمراست می

!گمشو. برو. برو: تفاوتی پنهان کنمِ بینقابِ سعی کردم هول و هراسم را زیر
ذهنش بود را تويکم آنچه اش را بکَنَم، یا دسترفتم کلهانگار می. مصمم و با صالبت دو قدم جلو رفتم

محکم . چند تکان دادم. و در را از پشت گرفت تا نتوانم بازش کنمعقب بردسرش را . شیشکی کشید. بیرون بکشم
اش دلم را هنوز گفته. ِ میز برگشتم و به سیگارم پک زدمپشت. را انداختم که راحت باشمچفت . گرفته بودش

.طور حماقتی بزندلرزاند اما یقین داشتم خودش را بیشتر از آن دوست دارد که دست به اینمی
. کنمخواست آن را بازجاروجنجالاي بیشتر از آرامشم نگذشته بود که با مشت به در کوبید و با دقیقه
؛ شدمخیالش میباید بی. شدم، دیوانه میکردمهایش شُل و سفت میسفت کناگر با شُل کن. اهمیت ندادم
جاي کلنجار رفتن با او باید به فکر به. هایش راداد و هوارها و هم؛ هم خودش و هم خواستهکردمفراموشش می

. کردِ دنیا خالص میي جاندارانِ همهجانی که مرا از شرِ بیِ جسمنبه فکر تزیی. بودمِ روي کوزه مینقشاي برايچاره
باید هرچه . ِ زیادي نداشتمگرفت اما فرصتِ بیشتري میگذاشتم قوامکوره میداخلهرچند هرچه بیشتر کوزه را 

ِ وجودم جوشیده بود و قظاهر شتابزده بود اما چون از عمه بگرفتشکل میشاید آنچه . دادمتر کار را انجام میسریع
هاي اي جدا از آنهمه کوزه؛ کوزه؛ کاري برجستهشد، حتماً ارزشمند میبرایش حتا آماده بودم از جانم مایه بگذارم

هاي رنگ را آماده کردم و به پیاله. هایم را شستمدست. ، آن را خاموش کردمِ سیگار که به آخر رسیدپس آتش. دیگر
کمی . آن را چرخاندم تا همه جایش خشک شود. کردِ کوزه بازي میها روي سطحِ شعلهسرخی. ِ کوره رفتمسمت

، گلوي ِ کوتاهِ ناودانی؛ آبریزمانندِ برگداري دندانهي برگشتهاي بود با دهانهکوزه. اش کردمصبر کردم و دقیق نگاه
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اي که دوباره ِ تازه حامله؛ درست شبیه نوعروسي گرد و پهنیهِ ظریف و پاِ مناسب، ساقِ بقاعده برآمده، شکمباریک
پشت میز . ِ رویش را پاك کنمفوتش کردم تا خاك و خاکستر. از کوره بیرونش آوردم. ِ زفاف پوشیده باشدرخت

ه ؛ بدم، سراپایش را دست کشیآن که کوزه را لمس کنمآستین باال زدم و بی. دستگیره را کناري انداختم. برگشتم
؛ خصوصاً با این شود و جان بگیردظاهرسیاه ي چشمهایم چهرهِ دستقدري آرام و مشتاق که انگار منتظر بودم از رد

ِ دیگري گیراندم و کنج لب گذاشتم و سیگار. کنمحس میِ سرشار از لذت که گرماي وجودش را هم زیر پوستم خیال
ي دلخواه براي شروع آماده بود و کوزه. مو را برداشتم، قلمبعد. دادنروي چهارپایه نشستم و شروع کردم به صیقل

کرد و فحش کوبید و اصرار میوار به در میي دق که دیوانهِ آینهدیدنش کافی بود تا التهابم را بنشاند اما با وجود
تند به تند. ا ناشنیده بگذارمتوانم صداها رسعی کردم تا جایی که می. توانستم حواسم را متمرکز کنم، نمیدادمی

. ام را پر کردِ آب شده و گلِ داغ بینیبوي پیه. ي آغاز بررسی کردمِ نقطهِ کوزه را براي انتخابسیگار پک زدم و سطح
؛ در حالی که هر دفعه کوزه را مو را به کار انداختمسیگاري خاموش کردم و قلم، آن را توي زیرسیگار که تمام شد

ِ سفید زدم و روي آن زمینه را رنگ. ، به هردو فوت کنمسوخت و ناچار بودم به دست و به کوزهفتم دستم میگرمی
ام ِ کودکیِ دورانو دورنمایی از شهري کوچکِ آبی و لکه ابراش و آسمانهاي طالییشعاعباِ خورشید ِ طلوعاول طرح

شتابان در حرکت بود و شد و قلمدقایق بسرعت سپري می. سیاهمِ چشرا کشیدم و بعد شروع کردم به ترسیم قامت
ي شد و زیاد طول نکشید که آینههایی متعدد روي کوزه منتقل میِ خطوط و نقطهصورتلحظه ذهنیاتم به بهلحظه

دمان و همان بازار و همان مر، دیگر من بودم و همان راستهبعد. دق و صندوقخانه و زمان و مکان را از یاد بردم
، که ساعتی قبل ي خلوتتابید و حجرهِ انتهاي شهر میي کوهِ قلهخورشیدي که انگار تازه صورت شسته بود و از فراز

جنباند ي پوستین نشسته بود و یکریز لب میگشایی و گفتگو بود و پدر که دو زانو روي دشکچهپر از همهمه و عقده
گرفته به ِ خاكِ سیاههاي پارچه و روي رهگذرها و روي روستایی پیري که سربندقهِ طاچرخاند روي ردیفو نگاه می
!خواهمبراي عروسم می: ي غبارآلود به تن داشت و گفته بودتنهسر و نیم

ِ استخوانی و ِ سرخ، با دماغ، زردنبو، دراز؛ دختري الغرِ خودش، عروس را نشان داده بود کناري سرو با اشاره
ِ ِ خیالی پیراهن؛ چین و چروكکشیدهاي سربندش دست می، که از شدت شرم مرتب به منگولهمژهِ کمهاي ریزشمچ

اش و گاهی سر اي پولک دوزي شدهي سورمهشد توي جلیقهجا می؛ جابهکرداش را صاف میِ زردوزي شدهبلند سفید
، هاچرخاند به تماشاي مغازهِ بازار میتنه را به سمترد و گاه باالکاش نگاه میهاي سیاهانداخت و به گالشپایین می

ِ سیر زل هایی را حس نکند و برگردد و دلِ چشم، وقاحتِ نگاهی راها تا کی سنگینیها و فروشنده، مشتريینعابر
الیه باز ي سفیدي که الیهپارچهِ ِ روییده در متن، سرخ و صورتیهاي زردهاي سبز و گُلهمه برگبزند به تأللو آن 

.نشستشد و روي هم میمی
. کندِ قند دل نمیي کوچکِ سبزي جسورانه از کاسهِ درشتشد و مگسِ توي سه استکان سرد میچاي

پیرمرد ؛ و ترشد و الغرکرد و الغر میپِت صدا میزد و پِتپر میپرید و پرآمد و باال میي پارچه مکرر پایین میطاقه
خاراند و از گرفتاري اش را میِ جوگندمیطرف؛ و با سرانگشت ته ریشکرد و به آن ِ حجره نگاه میطرفمرتب به این
، چند زندانی و چه خساراتی جا گذاشته بود و این ، چند زخمیِ دو طایفه که چند کشتهگفت و از جنگپسرش می
.صیهایش هیچ نتیجه نداشت براي خالکه دوندگی
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.آقاحاج. آقاحاج: گفتگاهی می
!ِ آجانسرکار: گفتمی، ملتمسانهآلودترو گاهی بغض

بر  روي کرد توي نعلبکی؛ یکله میِ استکان ِ تریاك را با تهزد و نخود؛ نیشخند میجنباندآجان فقط سر می
اش بعد از هر هاي به زردي نشستهو چشم. یدا بوداش پِ سیاه؛ باطومجلوي در نشسته و پا روي پا انداخته بودسکوي

ِ ِ دست قطراتکه با پشت؛ بعد از آنکه چاي را هورت کشیداما بعد از آن. ماند روي دختر، ثابت میچرخش
ک ِ باری، بدنخرت قند را جوید، تا نیمه زردرنگش را پاك کرد و خرِ تا نیمه خاکستريِ نشسته روي سبیلرنگیاقوت

مژش را ، بلند و کژو، سیاههاي زردِ استخوانی را جلو داد و ردیفی از دنداني کوچک؛ سینهو درازش را راست کرد
اش را ؛ فقط باید راهاي نیست که باز نشودهیچ گره: گفت. اش بیشتر شدسوختهِ سیاههاي صورت؛ چینبیرون انداخت

!بدانی عمو
، دو ، قسمتی از خمیدگی ابروِ صاف و پهن، که نصفی از پیشانی، چادر سیاهدرست همین موقع زنی بلندباال

ِ ي کوچکِ قهوه و قسمتی از کُرهرنگهایی به، لبِ بینیِ براق، نُکخوردندمیتند به همهایی بلند که تندپلک با مژه
داده و نگاهی ي پیش، سینه، سري افراشتههایی مطمئن؛ با قدمِ حجره گذشتلِ چادر پیدا بود از مقاباش از قابچانه

. جلوبه 
که ؛ بدن جمع شود و سکوتی سایه بیندازد؛ نگاه تیز شودعبورِ او باعث شد تا لحظاتی لب از جنبش بماند

ِ متر؛ نیم، طاقه به زمین افتادگرفته بود، بعد از آن خاموشی که دنیا راو بعد. داد در ذهنانگار خاطراتی را مرور می
ي ِ چاي پارچه و طاقه و پوستین و قالیچه؛ تراوشخورد؛ پایی به استکان؛ قامتی بلند شداي پرت شدآهنی به گوشه

کرد، هراسان از سکوي حجره کرد و پدر که انگار از چنگ کابوس فرار میخیسِ مغازه را جایی از سطحکف و جاي
.شد و دورترِ بازار دور شده بود و دور میِ ناچیزِ او رفت که با سراشیبیهایی بلند دنبالیین پرید و با قدمپا

ِ دیگر تأللو يمرتبه، فقط یکبارِ هر تکان یکي جمعیت دوخته بودم شاید از پشت، که چشم به پردهو من
....آیا... ؟خانهگرددِ پر برمیآیا دوباره با زنبیل... ؟رسدآیا بهش می:، از خودم پرسیدمِ نو را ببینمي سیاهآن پارچه

هم با آن. سیاه پیدا شد، چشمو آنقدر در حسرت و آرزو ماندم تا از همان راهی که او در آن گم شده بود
ِ وزش. ِ همیشگیپوشبا همان تن؛ به همان رعنایی و زیبایی و تر از بقیه که انگار سر به آسمان ساییده بودقامتی بلند

. اش را هاشور زده بودسر و صورت و قسمتی از سینهي طالییِ آفتاب مثل تورنسیم موهایش را به بازي گرفته و نور
ِ ، من که سکوتي ملکوتی بودند و منهمه جلوهاعتنا به خالیق که انگشت به دهان محو آن داشت بی، قدم برمیاو

پروراندم، همه را از یاد ِ آنی مادر را در ذهن میِ ناگهانی و ناپدید شدنِ پدر و تجلیوارِ دیوانه، شتابجرهي حغمیگنانه
سر بلند کردم و . ، و تبدار از این دیدار، غرق در شور و تحسینرنگی به دیواري کم، سایهي ناچیزي شدمبردم و ذره

وقت رخ و هیچکردم، در خیال مجسم میدیدمرویا میدرآنچه همیشه که ناگهان شد زل زدمبه او که نزدیک می
رویم سر خم کرد و به. از افق گرفتدیده، رویم رسیدکه روبه؛ همینسیاه جلو آمد، اتفاق افتاد؛ چشمنداده بود

.خندید
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، از امجه شدم هرچه دیدهمتو. آوردر بود که تکانم داد و مرا به خودآنقدر ناگهانی و دور از باواشخنده
، زیبا و قدري ظریفه اي بخنده. ام، همه را روي کوزه نقش زدهحجره و روستایی و مادر و آجان تا همان خنده

.ِ کوزه پاك خواهد شدرویایی که انگار هر آن از سطح
ِ شهر و کوه و م، دقت و تفکر گذشت تا متوجه شوم با ترسی، تسکین، تحسین، شوقِ زیادي در ذوقمدت

. امِ او را شلوغ کردهي مردم و بازار و خانه چقدر فضاي اطرافِ رنگارنگ به نشانههمه خطوط و نقاطخورشید و آن 
ِ حالت و صورت و تغییرِ آرایش، گرمبعد. ها را پاك کردمي نقش، همهسیاهبه آنی جز سیماي چشم. پشیمان شدم
وقت در خودم سراغ نظیري که هیچ ِ بی، دقت و توانایی؛ با سرعتترابی هرچه تمام؛ با شتِ او شدمپوشش اندام

نرمک ِ پایش نرمکنان که از رد، رقص؛ حرکتی شاد، که قلم خودش به حرکت افتاده بودانگار نه من. نداشتم
ِ در دق که از کوبیدني ، آینهدر این بینو . خزیدتر میدم در قالبی دلخواهبه؛ و دمآمدشد؛ جلو میسیاه بلند میچشم

، ، آراماي نرممویه. کرداي آهسته مویه میآلودهي خوابِ فرزند مردهِ مادر، مثلو جوش و خروش خسته شده بود
.کردِ شنونده را گرم میمانند که چشممحزون و الالیی

، کردجستم و مستوري مینچه تا آن دقیقه می، آ، آنچه در آرزویش بودمخواستمطولی نکشید که آنچه می
چینی که ِ چینِ بلند؛ و پیراهني همان خندهسیاه به اضافهِ چشمِ اندامي خطوط و ترکیب؛ همهبستروي کوزه نقش 

خوش ِِ ظریف و شکیلستون؛ حجابی براي دو ِ تنیده در همِ رنگارنگهاي ریز و درشتمن به او پوشانده بودم با گُل
هم ؛ آنِ بورش را به اهتزار در آورده بود، که توي دامنش پیچیده بود و آن را و موهاي بلند؛ و بادِ سفیداز مرمرتراش

ها اثري نبود اما پیدا بود شبی ، در زمانی که اگرچه از ماه و ستارهاياي و فیروزهِ سورمهِ مسلطاي از دو رنگدر زمینه
.ي جویبارو زمزمهِ نسیم، نوازشِ ریاحیناز عطراست مهتابی و سرشار

ِ و ِ پیچاندارهاي سایه، در ترکیبی از رنگسیاه؛ فقط و فقط چشم، نه درختی، نه بلبلیدیگر نه گُلی. همین
شکلی که ه هم بند؛ آناي که مثل گردباد او را در خود گرفته و انگار به فضا برده بودو فیروزهاي ، سورمهِ آبیچرخان

کرده و کمی به پهلو خم شده و با چنگ و چغانه به سماع برخاسته روي سر حلقه، بازوها را پاهایش را باز کردهاو 
ي بلند دور بدنش پیچیده و نیمی از سینه و کمر و دامن را پوشانده و رها شده بود تا ااي مثل پردهاي نقره؛ و هالهبود

، گوشه زدبر گرفته بود و لبخند میسیاه که سرش را یکو چشم. موهاي بلندش به اهتزار درآیدِ ِ او همراهدنبال
.چشمی هم به من داشت

، دست از کار کشیدم و زل زدم بعد. ، هرچند خال نداشتِ لبش بنشانمِ ریز و سیاهی کنجهوس کردم خال
. دیدمرویا میتوي اش انگار آن را ِ زیباییها محو نقشی بدیع شدم که از شدتساعت. همه شادابی و زندگیبه آن

از آن به بعد دیگر احتیاجی به زحمت و تالش . ام را خلق کرده بودمگري و نقاشیِ کوزهِ هنرراستی که عاقبت شاهکار
ِ با بودن. کردمو گوارا می، شیرینم را با تماشاي آنِ عمرتلخ و ناگوارِکردم و اوقات؛ استراحت میشدمراحت می. نبود
.، زندگی برایم دلپذیر شده بودآن

ِ ي تهفقط وقتی به خودم آمدم و به روزنه. ِ زمان را حس نکردمِ لذت و خیال و بودم که گذشتآنقدر غرق
ِ یاد. ي آسمان فهمیدم چیزي به صبح نمانده استخوردهِ جالها و رنگستارهزیاديصندوقخانه نگاه کردم که از 

از این که براي اولین مرتبه این . خانه در سکوت فرو رفته بود. شدصدایش شنیده نمی. گوش دادم. دق افتادمي آینه
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ِ خودم پوستدر، ام برسمهمه وقت راحتم گذاشته بود و من هم با سرعتی باور نکردنی توانسته بودم به خواسته
، ِ سیگار مثل مهدود. آرام شروع کردم به پک زدنِ تالشم دقیق شدم و آرامسیگاري گیراندم و به حاصل. گنجیدمنمی

، کنانکرد رقصسیاه را تداعی میِ چشمخورد و قامتتاب میوِ سحرآمیزي گاهی خودش مقابلم پیچمثل بخار
شد و باریک ، سریع از میان خم میِ سفید و گاه شوخ و شیطانچه از تور؛ با پوششی یکپار، نرم و آرامافشاندست

کشید تا دوباره کوزه و میز و هرچه روي آن بود دیده شود و با این حرکات مرا پس و پیش ش را پس میتنشد و می
.و در حالتی آونگی از رویا به واقعیت و از واقعیت به رویا، در نگاه برد در ذهنمی

ي؛ مثل هر دفعه که آینهنگرانم کردِ خانه مثل همیشه کم سکوتکم. ا سعادت و رضایت خیلی نپاییدام
؟استو چرا رفتهخواستم بدانم کجاستمیوشددق از مقابلم دور می

، به ، نامفهوم، خیلی آراماش را شنیدمپچهپچ. راست و هوشیار نشستم و به دقت گوش دادم. بدنم جمع شد
هایش بود اما ِ لبهم خوردنِ بهِ یکنواختشد، تنها ریتمجنباند و آنچه شنیده می، که انگار فقط لب میاي دورفاصله

هایش را ، حتماً حرفتر بودند؛ آنقدر که اگر کمی نزدیک؛ بم و زمختتري داشتمصاحب صداي بم، مخاطب
.شنیدممی

...گویند؟چه می...ِ شب؟کیست این وقت... کیست؟: 
. وزیدها میانگار نسیمی در دوردست. نتیجه بود؛ همه بی؛ درنگدقت. گوش تیز کردم. به پهلو خم شدم

يکناري دقآینه. و سر کشیدم بیرونصدا آن را باز کردم آهسته و بی. ِ پا به در نزدیک شدمبا نوك. ناچار بلند شدم
ي ِ دروغ و تزویر و پوسته؛ خوابی که نقاب؛ خوابی عمیق و آرامه و خوابیده بود، سرش را به دیوار تکیه دادنشسته

.اي از عصمت و مظلومیت روي او انداخته بود، پردهِ بیزارکننده را از وجودش دور کردهخشن و متعفن
هنوز درست جاگیر نشده بودم که صداي . ِ میزبه همان حال رهایش کردم و با خیالی راحت برگشتم پشت

ي سوت و کور کی این نقطهي، توِ شباین وقت: متعجب از خودم پرسیدم. کوبیدبه طوقه میرا کسی حلقه . در آمد
ِ ما آمده؟به دیدن

ِ جوابی براي رفت در را باز کند و من دنبالرا شنیدم که میدقِ لباس آینهِ سایشخشها و خشصداي قدم
، غمخواري ، آشنایی؛ چون هیچ وقت دوستیِ دیگريوقت و نه هر زمان؛ نه آنکس نبودمِ هیچمنتظر. پرسشم بودم

پروا دم که بیکر، کدام همدل و همزبان را باید پیدا میکدام دوست. توانستم داشته باشم؛ در واقع نمینداشتم
ِ ؛ به پوشیده نگهداشتن؛ به دو رنگی و تظاهرکاري باشدآن که نیازي به پنهانبیگذاشتمدردهایم را با او در میان می

و همسنگ دچار حقارت نشومدر مقابلش ؛ ِ حسادتم را تحریک نکند، کسی که حستر؛ و از همه مهمي خودنیمه
، ؛ و مادرِ خاك شده بودِ چنگال، اسیرپدر. هاي دور از دست داده بودمهایم را سال، محرمم راانعزیز. باشم با او

اي بود که واقعاً شدهِ گمزد مسافرِ شک کسی که در میپس بدون. ام او را از من قاپیده بودِ کودکیهاي دروانکوچه
، گفتگو و اي بود براي دیداري ابلهانهبیابان بهانهدرشدن اش به این منزل افتاده بود و یا که گمبرحسب اتفاق راه

.ِ قرارتجدید
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تعارف کرد باالي . ِ مهمان به داخل برگشتي دق همراهاي بعد آینهلحظه. اما کلنجارهاي ذهنی دیر نپایید
مان از يآقاگفتم تا وقتی . ام سر رفتوصله، حتنها بودم. شومزیاد مزاحم نمی. ، مرسینه: اتاق بنشیند و او جواب داد

!م سري به شما بزنمی، بیاگرددِ کار برمیسر
هنوز آفتاب . دیِ عزیزت بیاحاال کو تا شوهر. خیلی خوش آمدي. خوب کاري کردي: جواب داددق يآینه

!ت بریزمیبیا بنشین چاي برا. ننشسته
يي من هم روي کوفته؟ قابلمهایدهبار گذاشت، شما هم کوفتهچه جالب: گفت. ، تشکر کرد و انگار نشستاو

!مان خیلی کوفته دوست داردياجاق است؛ آقا
ِ آشنا ، توي این مکان و با این لحنِ یک زن در این وقتوجود. ، و چقدر شکننده، ظریف بود، لطیف بودصدا

انگشت به در صندوقخانه کوبیدم و ِنتوانستم صبر کنم؛ آهسته با پشت. ام کردزدهو گفتگوي صمیمانه حیرت
کی بود؟: پرسیدم

!ي دیوار به دیوارمان استهمسایه. غریبه نیست: جواب داد
!؛ تنها بودیماي نداشتیمما که همسایه... ي دیوار به دیوار؟همسایه: 

!ِ جوانندشوهرخوبش را هم داریم یک زن و . داریم: جواب داد. ي ذهنم را شنیددق غلغلهيانگار آینه
!، داماددامادعروس و تازهتازه: رندانه و پر هوس اضافه کرد

فرصتی نبود براي خودم مشخص کنم منظورش از این تأکید فقط شوخی بوده یا . ریز خندیدو احتماالً ریز
گوش به آن . فتمرِ چپِ سمتِ دیواراز در جدا شدم و به طرف. ِ واقعیتی و یا قصد طعنه زدن داشته استبیان

از شور و نشاط و لحن و کالمش . زدخواند و تنبک میآمد که سبک و جلف آواز میِ همسایه میصداي مرد. چسباندم
؛ درست زندچرخاند و چغانه میرقصد و دامن میچرخد و مینبک میتِ رویش با ریتممعلوم بود همان موقع زنش روبه

اي در ، ریحانهاينمودم و شیطانهساله میزمانی که هنوز بیست و یک. بودمها قبل شاهدش شبیه رقصی که سال
ِ ِ خنکچتر، زیري آجرفرشِ آب و جارو شدهاش برد و توي حیاطِ ظاهرم را خورد و مرا به خانهي شهر گولحاشیه

شاند و منقلی و آتشی و دود و دمی راه ِ چوبی نِ بزرگ، روي تختِ پر ماهیاي شکلِ دایرهِ حوض، کنارِ مجنونبید
؛ و بعد که توانستم بخورم آماده شدتر بگویم نمیخوردم و یا دقیق، کبابی که اصالً نمیهاي کبابانداخت و تا سیخ

و خشدارِ آن ِ زیراي را روي گرامافونی کهنه گذاشت و با آهنگ، صفحهاي نیمرو برایم پیچیدنازم را کشید و لقمه
اي سرخ را برداشت و به دهانم ِ بزرگی از هندوانه، قاچید و بشکن زد و آواز خواند و در هر دوسه دور چرخشرقص

...!، چه غافل، چه غافلگذاشت
اما حجب و حیا ِ خوشبخت را ببینمِ این مردهوس کردم زن. ، غم به دلم نشستهمه شاديِ آن از شنیدن

؛ اما او حاال آهسته حرف کم هرچه آشکارتر صدایش را بشنومچسباندم تا دستدرناچار دوباره گوش به. مانع شد
گوش ایستادن . آخر رسیده را زیر پا له کردم و یکی دیگر روشن کردمِ بهسیگار. متوجه حضورم شده بود. زدمی

، به کاريِ گلرداني گَصفه، به چرخ و هابه کوزه. چرخی دور صندوقخانه زدم. شنیدمهیچ نمی. اي نداشتنتیجه
اي که کارش تمام شده و فقط مانده بود ، آخرین کوزههایی که روي کاغذ کشیده بودم، طرحها، قلمهاي رنگپیاله

آتش به جانم . ، به همه و همه نگاه کردم و دست کشیدم شاید آرام بگیرم که نگرفتمدوباره توي کوره بگذارمش
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، هاِ لبهم خوردناي نامفهوم و صداي بهپچهشد جز پچچیزي شنیده نمی. به در نزدیک شدمباز هم . افتاده بود
طرف آشکارتر و رساتر ِ آنِ دیوارِ همسایه از پشتِ مردشد صداي ساز و آوازقدري آرام و ضعیف که باعث میه هم بآن

.کندضایقه میاش را از من مبخشخیال کردم زن بعمد صداي روح. به گوش برسد
!....اندنکند کسی را نشان کرده... زنند؟از کی حرف می... گویند؟چه می: 

، ِ اتاقطرفدق آن ي او و آینه. یکهو در را باز کردم. قرار شدمبی. همین خیال مثل نشتري به جانم خلید
ِ هم زمزمه ِ گوشو زیرل زده بودندهایی مملو از تمسخر به این سمت زایستاده و با چشمدرست رو به صندوقخانه

تکان اش را که راست گرفته بود و تکانِ میانیانگشت. دق با دیدنم اخم کرديآینه. خندیدندکردند و موذیانه میمی
ِ ر؛ چادوجور کردسیاه فقط شرمگینانه خودش را جمع؛ اما چشمِ چاي از او جدا شدي آوردن، خواباند و به بهانهدادمی

.پا شدبههایش افتاده بود به سر کشید و پاِ خاکستري را که القیدانه روي شانههاي ریزاي با گُلِ قهوهنازك
ِ ِ سیاه و بلوزِ کوتاهسه ساله با همان دامن- ِ بیست و دوسیاه؛ همان چشم؛ خودش بودکردم، اشتباه نمینه

، چادري که همه چیز از اشِ تازههاي کبود و زینتموهاي بور و چشمو ِ ساق کوتاهِ سفیدِ چسبان و جورابسرخ
کردم بلند است کوتاه ؛ تنها قدش که در کودکی خیال میکمترین تغییري؛ بی؛ با همان رنگ و بوپشتش پیدا بود

.؛ و به همان زیبایی و طنازيامِ شانه؛ موازيشده بود
که انگار فکر نکردم و طورياز این دستت و ناممکن بودن دیداري وجد آمدم که به غرابه بآنقدرناگهان 

ها و علت توي رفِ شوهرش را پرسیدم و در حالی که بیِ سالمش را دادم و حالام جواببودهارتباطها با او در سال
نگاهی هرازگاه نیمبش کردم ووجستم،  با او خوشو همه جا را میچرخیدمکشیدم و دور اتاق میها دست میتاقچه

جا ِ نظر داشت؛ اما نتوانستم زیاد آنمنزجر و کالفه مرا زیربود وِ سماور زانو زدهِ بساطي دق انداختم که کناربه آینه
ناچار عجوالنه خداحافظی کردم و رو به . شان را منغص کرده بودمانگار با بودنم عیش. حضورم زائد بود. بمانم

. صندوقخانه دویدم
ریختم و قلبم شُرشُر عرق می. نفس دویده بودمِ زیادي را یک، انگار مسافتِ سرم بستمدر را که پشت

ِ هوس و لذت و شعف بودم که انگار نه که طوري غرق. دست و پایم را گم کرده بودم. کوبیدشدت میه ، بتاپتاپ
ِ مساعد دست داده و یار به رویش گهان بختِ محجوبم که نا، بلکه همان کودكامبیشتر از صد سال عمر کرده

.خندیده است
...ها تمام شد؟ها و درد و رنجي آن سرگردانییعنی تمام شد؟ یعنی همه: از خودم پرسیدم

میسري که همیشه ِ شیرین اما نا، واکنشانتقام. ي انتقام هم در ذهنم نقش بست، کلمههمراه با این سوأل
اش لکهي بیِ شیشهکنارش ایستادم و از پشت. ِ روزنه رفتمبه سمت. به جلو کشیده شدپاهایم. حسرتش را داشتم
ِ مردمو. راندش سیاهی آسمان را عقب می؛ با شدتی که پرتویي همه چراغانی بود، خانهآن طرف. بیرون را نگاه کردم

بوي عطر و اسپند و . کردندند و شادي میخورد؛ شیرینی می، از کوچک و بزرگشهر جمع شده بودند از ریز و درشت
ِ دو دري ، رو به اتاقرفتیمها باال می، بازو به بازوي هم از پلهو من و او. ي خنده و گفتگو فضا را پر کرده بودهمهمه

. رد و شادابهایی براق و اندامی تُ، با چشمقامت؛ میان، بیست و یک سالههر دو جوان. مان بودانتهاي ایوان که حجله
لرزید و یکریز می؛ اگرچه دست و دلم ِ سیاهم را روغن زده بودمِ سفید پوشیده و زلفِ سیاه و پیراهن، کت و شلوارمن
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ِ ِ سفیداي از تورهالهدر، غرق، آرام و مطمئنو او. ستبینم خواب اکردم هرچه میخیال میریختم و عرق می
هاي حاضر در جشن دق نگذاشته بودم و زني هنوز اسمش را آینه. آمدپایم میند پابه، نرم و کُدوزي شدهمرواري

.افشاندندکوبیدند و دست میکشیدند و پا می، مکرر کَل میي همینانگار به شکرانه
اي؟آماده: پرسیدم. بوییدمي تنش را سر پیش بردم و با ولع رایحه

. بخش و نیروآفرین بودسکوتش جسارت. جواب نداد. پرسیدمخودم میشکلی بود انگار از ه لحن و صدایم ب
هنوز نه . اش آشکار شدي شرمزدهي بزك کردهقسمتی از چهره. ِ روي صورتش را پس زدمِ نازكاي از تورآرام گوشه

رضایتی از سعادت و لبریزو من . سر پایین انداخت و صبورانه گوش داد. بود و نه بدنش چاقشده پوستش تیره 
، به امید به امید دیدنتتوانم بعد از این می. توانم به تو دلخوش باشمبعد از این می: همراه با اضطراب زمزمه کردم

بعد از این هیچ وقت تنها . کنمها را تحمل ي سختی، همهباشددفعه هم که، حتا اگر روزي یکِ صداي زاللتشنیدن
ِ ، دیوار به دیوارام؛ همسایه؛ چون تو کنارم هستیکنمرماندگی را از خودم دور مینیستم؛ غمگین نیستم؛ ناامیدي و د

، تا اي، به هر بهانه، کافی است صدایت کنمکافی است آه بکشم. کشیم، هر دو نفس می؛ جایی که در هواي آنامخانه
!آخ که چه خوب شد پیدایت کردم عزیز. مان به هم گره بخوردنگاه

ِ من گرم. قدم به حجله گذاشتیم. ِ ایوان بیرون آمد و در را به رویمان باز کردِ تاریکاي از دلهاي زنانهدست
، چه بکنم و چطور ِ دیدنش چه بگویممحضکردم و این که هر مرتبه بهِ آینده فکر میگفتن بودم و به روزهاي خوش

باید . مان بودي بیني هفتاد و چند سالهِ فاصله، از بین بردنز همهتر ا؛ اما مهمدلش را به دست بیاورمو بیشتر بیشتر 
.جستمبرایش راهی می

را، سرشاو. هیچ حرف و حدیثی؛ بیایستیمروي هم می، دقایقی روبهدر که بسته شود و تنها که بشویم...: 
از . زنم، مقتدر و محظوظ به او زل میمنکند وگُلی که به دست دارد نگاه میاندازد و معصومانه به دستهپایین می

، هلهله و هیاهوست و بیرون. شودِ زنانگی قاطی میي معطررود و با رایحههوا میمان عطر عنبر و اسپند بهاطراف
را ي تور ، نیرویی نامرئی شیرازهو عاقبت. خواهد تا ابد پایدار باشدعمیق که دلم می؛ سکوتیِ سکوت، پرپرخلدا

ِ او تا زمین را ي قامت، نرم و سبک فاصلهشود، مثل پر، با حرکتی آونگیِ نازك از او دور میپوشش. کندسست می
گذارم و اش میِ چانهانگشت زیر. کنمدست دراز می. بینمهمتایی را میِ بیِ درشتِ مروارید، برقمن. کندآرام طی می

خواهی دور از دسترسم بمانی تا کی می. تا کی فرار: کنمزمزمه می. رمدام میز نگاهاش انگاه. گیرمصورتش را باال می
آخر؟

تا هنرت را نشان بدهی آییسراغم میاي گاهی با کوزه، شام، شبی، روزيدانممی: دهمم، جوابم را میو خود
و . اياش را شنیدهگريي کوزهاي که آوازه؛ فقط همسایهامو براي کیفیتش از من کمک بگیري که هنوز برایت بیگانه

؛ ي منیِ کشف نشدهاي از هنر؛ طوري که انگار نیمهاي داريسلیقه و زمینهوچهبینم چه ذوق، ناباورانه میمن
بهکنم بیایی داخل و تو قدم دعوتت می. رسمام که بکر مانده و با توست که به کمال میدآگاهِ ناخوقسمتی از ضمیر

، امِ تو ساختهي عمر فقط براي تو و به یادِ آنچه همه، از دیدنِ دسترنجماز دیدن. گذاري؛ توي صندوقخانهم میمعبد
دهی و هر دفعه که هشتاد ساله اهمیت نمی- ي هفتادفاصله، به، به نقصمامشوي که هیچ به ناتوانیقدري شاد میه ب

آمیز را هاي سحرها و جلوهها و طرحهمه نقش، آن، نه منکنی تا چیزي بپرسیام میداري و نگاهچشم از کوزه برمی
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الهام بگیري و و ي خودت از محضرم فیض ببرياي اوقات به دیدنم بیایی تا به گفتهخواهی پارهبینی و اجازه میمی
آیی؛ مشتاق و ، هر روز میگاه، نه گهو تو. از این دستدهم براي میعادي، که جان میمن هم نه اجازه. چه و چه

، نشینیرویم میاي روبهلحظه. آیی هم طاقت ندارياي و موقعی که می؛ چون براي آمدنت ثانیه شماري کردهعجول
؛ مانی؛ خاموش میگویی؛ چیزي میپرسی؛ چیزي میزنیبا قلم و گل زل می؛ به بازي دستمایستییا کنارم می

زنی، با میقدم؛ توي کارگاهشوي؛ دور میشويبلند میهایی وقت. گیريها و گفتگوها را از سر میدوباره پرسش
، معظم هستم هم بزنی که سخت محترم هستمتمرکزم را به؛ نکند، نکند سروصدا ایجاد کنیي پا، با سرپنجهاحتیاط

در دانممی. وقتشوي هیچ؛ سیر نمیکنیها دل نمیها و تاقچهِ رفهاي چیده شده داخلِ کوزهبراي تو که از دیدن
کند دویی جلوه می، مبهم و جا، مرموزي دیگر که زیباِ صاف و براق و یا در هر نقطه؛ روي سطوحِ هر نقشروشنسایه

سر شود تا جایی که پاك میفزودهات اآن به دلبستگیبهبندي و آن؛ دل میپسندي؛ میبینی، مرا میبرایت
، شنوي و جز اسمم؛ و جز صدایم هیچ نمیخواهی، هیچ نمیبینیو جز من دیگر هیچ نمیسپاري به آستانممی

.برياسمی نمی
اعتنایی به صورت ِ بزرگواري و بی، نقابقرارم؛ تبدارم و بیلرزمِ سعادت میشوقآن وقت من که در باطن از 

از . کنمشروع به موعظه و نصیحت می-که سخت است برایم- ِ صدایم را مهار کنم کنم لرزشزنم و سعی میمی
هایم و این که حیف است از تجربه؛ ِ خودمگویم و از پیريات میاندیشیات، از تُردي و تازگی و خامی و خامجوانی

کنی ، سعی میها را نداريِ این حرفِ شنیدنِ من پرپر شود؛ و تو که تحملِ خونریزي عینِ خارگُلی مثل تو به دست
شوي؛ آه رنجی و عصبانی میشود؛ می؛ اما صورتت سرخ میِ دل افشا نکنی؛ رازبمانیصبور، مؤدب و محجوب

، از من و از ِ عرقیِ شرم غرق، در حالی که از شدت، با گوشه و کنایه، غیرمستقیم، نه سرراستکشی و معترضمی
دانم چون و شکسته و فرسوده می؛ از این که متعجبی چرا خودم را پیرگوییخواستن و از عشق و دلدادگی می

ِ خونسردم منتظرش ِ ظاهراست که برغم، همان چیزيو این. ي عالم جمع است در منخرمی و شادابی و نیروي همه
، ِ منیآموز، چند سال است ذهن، دوسالو تو که یک سال. ِ معبودي مثل توِ شنیدنش از دهانِ اشتیاقورام؛ شعلهبوده
هایم گاهی سرانگشتِ گاهمس، به لبمانی و فقط به نگاه کردنمخودداراي این مدت خواستهدرو ِ منی، مریدِ منیکنار

، جرأتیاي و از بی، سراپا آه و اشک بودهِ صدایم دل خوش کنی و پنهانی، در خلوتهاي مختلف و به شنیدنبه بهانه
ِ کارم اندازي و روزي که سخت گرمِ شرم و حیا را دور می، ناگهان نقابايِ آتشینت نالیدهِ دراز مدت عشقاز کتمان

ات ِ بینیي نازكلرزد؛ پرههایت میلب. دوزيبه چشمم میگیري و دقایقی طوالنی در سکوت چشمدستم را می
هاي گریه ؛ هايکنی تا بغضت بترکدبعد خودت را ول می. زندهایت حلقه میخورد و اشک در چشمتکان میتکان

، پر کنم و مجنونسرانگشت موهایت را شانه می، باآن وقت من. ام برويصدقهو قربانکنی و سر روي زانویم بگذاري
اي جز تسلیم نیست که نه دهم چون انگار چارهات تن میظاهر متین و آرام به خواستهه ، اما بفغان و مشتعل از درون

هم فقط چون تو دهم؛ آن، به وصلت تن میباشد: کنیِ کار فکر میگیري و نه به عواقبنصیحت گوش می
....خواهیمی
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. ، سر به عقب برگرداندمي پنجره برداشتمپیشانی از شیشه. ِ خوش را بریدي خیاالت، رشتهي لوالي درناله
در يجلو. کشیدهایش زبانه میچشمدري سرخ ِ نور شمع مثل دو شعلهبازتاب. شددق بود که داخل میي آینه

.پرسشگر و متعجب زل زد به من. ایستاد
؛ نه؟یاه رفته استسحتماً چشم: 
کشند و شادي ایم و هنوز مدعوین کَل میپا شدم و خیال کردم هنوز توي حجلهفقط پابه. ، نپرسیدمنه

؛ با قیح و گستاخ، و، شکم گندهپوست، تیره، بلندقدشش ساله- ؛ سی و پنجِ شکل داده استکنند و او یکهو تغییرمی
هاي ِ دست و پا و چینهاي ضخیمهاي کلفت و مچ؛ رانِ کوه؛ سینه و سرینی عینِ پریشانِ سرخ و سیاهموهاي بلند

، ، تکیده؛ پیرامصد ساله شدهشبه ، یکو من. ِ گردنشها روي صورت و زیرِ سالِ پاي عبورِ ردِ متعددریز و درشت
.شکسته و ناتوان

نی بود که من اهمدقي آینه. خطایی در بین نبود.اید دچار خطاي دید شده باشمِ بیشتري کردم شدقت
تر ببینم را بیشتر و دقیقاوسیاه باعث شده بود زشتی انگار مالقات با چشم. ِ ترسناكقوارگی؛ با زشتی و بیدیدممی

قدري که ه ، بکنندهزو مشمئهیوالیی متعفن. امهمه سال با چه هیوالیی سر کردهاین درمان و ِ ازدواجتا بدانم از اول
.منعکس شدهایمِ وجودم باال آمد و در چشماز عمقحتا بیزاري 

...ِ این؟کجا فرار کنم از دست. کجا بروم: از خودم پرسیدم
، به رفت و هااعتنا به حرص و هیاهوي باربر، بیجا چمباتمه زدمهمان. ي امنی بودي بازار نقطهگوشه

ِ و نیاز به تالشبی. شانهاي رکیکهاي خنده و فحشو قهقهههاِ هم باال رفتن، از سر و کولهاورجه، ورجههایشانآمد
اي را به ِ قهوهِ نازك؛ چادردشکه مکرر جلوي پایم بلند میسیاه چشمِ ؛ و گرم با خیالاي ناندوندگی براي لقمه

داد همراه می، با کلماتی کوتاه و عجول جوابهایی افتاده، با پلکي نمکیناکرد با خندهسالم می. پیچیدخودش می
ِ ؛ حالِ خودش را؛ حالپرسیدماحوال می. کردم، مرتب تعارف میو من. ِ شرمپا شدن از شدت، با پابهِ تنبا پیچش

!...ِ ما کرديچه عجب یاد!... ِ ما کرديچه عجب یاد: شده بودهایمهِ گفتبنداي رندانه که ترجیع؛ با گالیههرش راشو
ِ ، به حرکت، شرمگینانه بیندازد به قد و باالیمدزدانهنگاهی ، نیم، نگاهیلک بلند کندتا او هرازگاه پ

هم؛ و به خوردند به؛ و گره می، به چپ و راسترفتنداال و پایین می، بشکافتنددلیل هوا را میهایم که بیدست
.هایی که سعی داشتم دیده شوند با هر حرکتآویزه

...شوند؟دیده می... شوند؟دیده می: 
ِ ؛ پشتِ دیوارشد پشت؛ پنهان میشددور می. نشست، دوباره میاو. شان را داشتمِ دیده شدنحسرت

.پایم؛ قدم بردارد پابهبه حالتی دیگر جلو بیایدوتا از طرفی دیگر. پچِ پچ، تا مرز؛ صدایش همدیوارهاي شهر
!..کنان زیر بار باشم؟هننکند هن: 

طوري . کرد، رفتارش هیچ تغییر نمیریختم؛ عرق هم که میزدمنفس هم که می؛ نفسِ بار هم که بودمزیر
.؛ شکیل و مغرورام، سر به آسمان ساییدهآلودي خاكِ خمیده، منستهِ خکرد انگار منام مینگاه

...هایم زمخت نیست؟، دستهایمدست: 
!هر روز؟خسته نشدي هر روز. کنیچکار می:
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؛ گرفتمش کول براي همیشهمی. شدمهیچ وقت خسته نمی. و من خسته نشده بودم. او پرسیده بود
.جدایی غیرممکن بود، که بردمش به هر جامی

هرروز؟خسته نشدي هر روز. کنیچکار می:
. امتر از شانه، حتا کوتاهحاال قدش کوتاه شده بود. هایش را بلندتر کرد تا کنارم باشدگام

چرا خسته بشوم؟. از چه خسته بشوم. نه: جواب داد
ِ صورتش را باال ِ جواب ناچار بود قرص؛ آنقدر کوتاه که براي دادناش کمی باالتر از نافم بودفقط پیشانی

دلپذیر ِ منتهی به وسعتیباریکي ؛ میانه، پهناش برآمده؛ سینه؛ اما بدنش پرتر شده بود؛ درست رو به آسمانبگیرد
؛ به نازکی و رسیدندها میشدند تا به ساقتر مید نازك و نازكرفتنتر میهاي قطوري که هرچه پایینو ستون

ِ غروب؟ي سحر تا تنگي شهر را با من بگردي؛ از کلهخواهی همیشه همهیعنی می: پرسیدم. انگیزظرافتی حیرت
ا هایش رِ کفشتقتق. سنگ فرش شده بوداي پهن با دیوارهاي بلند که زمینش با قلوهپیچیدیم داخل کوچه

!کند؟همه گوشت را چطور حمل میِ تُرد این ساقآن دو: از خودم پرسیدم. شنیدمیم
ِ طالیی پرزهاي لطیف.زدگرفت و لبخند میو هرازگاهی صورتش را باال می. ؛ دست در دستآمدپایم میپابه

.شدِ نور آفتاب پیدا و پنهان میي صورتش زیرحاشیه
!هاي شیک؛ به کدام تفریحگاه با این لباسرویمِ کی میبه مهمانی... نم؟در چه سنی هستم؟ چقدر جوا: 

ِ ي سحر تا تنگاز کله: اش کم کند و جواب دادِ روي کولم گرفت تا از سنگینیِ بزرگِ صندوقدست زیر
!غروب

ام؟تکراريهاي لطیفهبیایی و بخندي بهي بازار راي کنج و زاویه؛ همهها راي کوچه پسکوچههمه: 
رفت و بر راه مییک. ِ توي خیابان در امان باشمهاي احتمالی جماعتخودش را حایل کرده بود تا از تنه زدن

.رفتِ بار جلوتر از ما میصاحب. ي سنگینی روي سر داشتمها و بقچهِ بزرگ روي شانهمن دو چمدان
!اتهاي تکراري؛ و بخندم به لطیفهپایت بیایمپابهراي بازاري کنج و زاویه؛ همهها راي کوچه پسکوچههمه: 

!هایت، براي عذابهایتو اشک بریزم براي رنج: اضافه کرد
ي ِ گوشهِ اشکهاي درشترویم ایستاده و سرش را پایین انداخته بود تا قطره؛ که روبهصداي او بود

.هایش را نبینمپلک
!کاش به فکر ناهارش باشم: 

بلند . جا شدجابه. نان و پنیر و انگورمزین بهاي ِ سفره؛ کنار؛ روي زمینم نشاندمش توي بازارپهلوي خود
ها و بوي دود ِ قلیانها و غلغلتکانِ اسي مردم و برخوردخانه پر بود از همهمهقهوه. ِ میز نشستطرف، پشتشد و آن

.دیزيو 
کنم؟برایت ترید خوري یااول گوشت کوبیده می:

!خورد؟مگر یک زن چند سیخ می: جواب داد 
ِ منی؟اش به یاد؛ همهکنیاش به من فکر مییعنی همه: پرسید. از جگرکی بیرون آمدیم

!ِ غذا، حتا موقع خوردنهمیشه و در همه حال: 
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خوري؟ظهرها تنها غذا می: 
!آره: 
.بمیرم برایت: 

!، شاید ببینمتکنم زود غروب شود و بیایم خانهمیشماري اش ثانیههمه: گفتم. و آه کشید
کجا؟... اي؟مگر جز آن شب باز هم مرا دیده: پرسید

؟ گویمتوانستم بمیچه ... داشتم؟چه جوابی 
ِ و دو سیب. ستان؛ به سیب؛ که به باغ رسیده بودمخیابانِ جا بگیرد در قابی از ازدحام. ماندم تا جلو بزند

. دار، آب؛ شاداب؛ چسبیده به همي نگاهم لغزیدنداي نازك روي جادهِ پیچیده در لفافهیلی بزرگِ خسرخ و سفید
.ام هوا را در خود فشردپنجه. شانِ لفافهدست دراز کردم براي پاره کردن. هم قفل شدهایم بهدندان. دهانم آب افتاد

کنی؟ها چکار میشب: سر برگرداند و خندان پرسید
!ها نیستمتن: 
دق؟ي با آینه: 

، انگار او نبوده و تو که باشی. ِ پدرشگور: غریدم. ؛ اما من قیافه گرفتمشستِ مخاطب را میاش روحنگاه
!نیست

ي دق؟کنی با آینهها چکار میشب: دوباره پرسید
....يآینه. دقي آینه. ي دقآینه: شاد و شیطان خندید و تکرار کرد

؛ که به داد تا به خودم بیایم؛ تکانم میخواندانگار مرا به خودم می. اسمآنداشت براي تکرار چه سماجتی 
ِ ؛ فرارِ ابري از گرد و غبارِ خیالی سبکبال از میان؛ عبورهمه به آنی از ذهنم گذشته بودو این. ، هوشیارخود بودم
ِ تصاویر. بسیارهایی ها و زنجیري، جذامیهاِ زخمیروشِ هلهله و خي طفلی شاداب و شیرین از بینبازیگوشانه

.هایم رژه رفته بودي روي چشمي بیزاري نقش شدهِ پردهدلچسبی که از زیر
، دهانش را که مثل غار بود به ام دیدنگاهدرام شد و برق نفرت را دق همین که متوجه هشیاريي آینه

، با صداي دورگه و بعد. کردآور که بوي گَند را در ذهن تداعی میقدري چندشهاي بخنده. ِ خنده باز کردقاهقاه
زنی کوچولو؟ي خودت را بیل نمی، چرا باغچهاگر بیل زنی: اش پرسیدخراشیده

نامید و هرچه سعی جد و یا به طعنه مرا با آن می، بهوقت به شوخی، عنوانی بود که او وقت و بیکوچولو
این. کرد، حتا در تکرارش پافشاري هم میمانم از این کلمه بشدت متنفرم به خرجش نرفته بود هیچکرده بودم بفه

ِ خشم در وجودم به غلغل افتاد و دیگ. هایم سیاهی رفتچشم. ، مغزم داغ شدکه آن را به کار بردمرتبه هم همین
و از آیدآرام جلو میزند و آرامها را میخانهِ سیاه کوزه به دست درن موقع بود که خیال کردم چشمادرست هم

.پرسدِ مرا میها نشانیِ همسایهیکایک
!...برود؟، نکند پیدایم نکند... عاقبت آمد؟...عاقبت آمد؟: 
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داخلسیاه ؛ یکی به سمتی که چشم، دو در داشتخانه؛ چون شادي و نگرانی با هم به دلم چنگ زد
ِ اي باریک و بلندهاي متعدد و دیگري به کوچهبستها و بن، دراز و با خمیدگی و زاویهاي پهن؛ کوچهاش بودکوچه

.هاي پست و موذي؛ سایهزدندها پرسه میدررو که توي آن سایهبی
!...براي خودمنگهدارمکم او را ، دستکه رفتهاین... نکند او هم از دست برود؟... نکند به هم برسند؟: 

؛ به ِ دیگر برسدشود خانه را دور بزند تا به درسیاه ناچار میدهد و چشمِ عوضی میحدس زدم کسی آدرس
؛ هاي سیاهی و خونِ خاکفرشش پوشیده است از لکه، پلید و کثیفی که زمیني تنگ؛ به کوچهو خائني مرموزکوچه

هاي و دستمالها؛ و پنبهِ آفتاب قرار بگیردِ نورِ بینی که در معرضاي مثل آبدهي پوسته شِ خشکیدهِ ناچیزاز مایعات
.و آلودهي زرد شدهمچاله

هاي گرسنه امان گرگ. ِ جوان، بوي مادیانِ تازهبوي گوشت. نکند بویش را حس کنند: هراسان شدم
!دهند کهنمی

کجا؟: کردام را سد ي دق راهآینه. حرکت کردم بروم بیرون
. کنارش زدم

بدت آمد؟... دهی؟، چرا جواب نمیامبا تو: غرید
ِ صندوقخانه رسیدم به در. کردمباید عجله می. فرصتی براي تعریف و توضیح و جر و بحث نبود. اعتنا نکردم

کَري؟: داد زد. یده شدمبه عقب کش. ام را گرفت و کشید، از پشت یقه، او چنگ انداختکه آن را باز کنماما قبل از آن
!گردنددنبالم می. با من کار دارند: گفتم

کی؟: 
....سیاه یابردم؟ چشمیکی را باید اسم میدادم؟ کدام چه جوابی باید می

ِ سیاه پشتحاال چشم. ام پریدبرق از کله. ِ صندوقخانه پرت کرده بودمرا به ته. محکم به دیوار کوبیده شدم
. نشانی درست بود. پیدایش کردم. پیدایش کردم: گفتکوبید و میا شوق و ذوق حلقه به طوقه میب. در رسیده بود

!امدرست آمده
!آمدم. آمدم: داد زدم

: دق تعجب کردي آینه. هایم را ندیده بودیک از کوزههنوز هیچ. آمداي بود که به دیدنم می، اولین دفعهاین
کی آمد؟...؟ با کی هستیآمدم یعنی چه. تاگویی خُل و چِل؛ زده کلهچه می

!سیاهچشم: 
اي؟دستم انداخته. سیاه دیگر کیستچشم. ام: ام کوبیداش را باز کرد و به کلهپنجه

!برو کنار. داد زدم برو کنار
، کی ترفاگر می. رفتسیاه که نباید میها؟ چشم؛ یا سایهي دق، آینهسیاه؛ چشم؛ با کدام یکیبا کی بودم

دور و برش مقتدرانه ؛ اجل کردم؟ اما بودنش هم خطرناك بود؟ کجا پیدایش میدیدمشکجا میدوباره گشت؟ برمی
.زدپرسه می

!برو کنار. برو کنار: 
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ِ دلمه ِ خونرنگ. جنباند، باال گرفته بود و میبراش را یکپوزه. کشیدها بودم که هوا را بو میبا یکی از سایه
.ِ دیگر بیایدِ دراش را کژ کند و خانه را دور بزند و به سمتآماده بود راه. زداش سیاهی میبسته روي پوزه

....برو کنار. برو کنار: 
ها ، سایهِ دیگري در، جلوِ خانههنوز ندانسته بود پشت. سیاه بودم که هنوز مهلکه را حس نکرده بودبا چشم

ِ لزجی که از ، پیش افتاده بود با باریکه آبشان راه افتاده بودو یکی. زنانله، لهِ گفتگو، گرمزنان؛ پرسهاندازدحام کرده
. اش آویزان بودلب و لوچه

!مگر با تو نیستم. برو کنار: داد زدم
ادن در خواهی از جواب دمی: ام را گرفتحتا یقه. ام را سد کردحتا بیشتر راه. دق کنار نرفتي اما آینه

....؛ عوضی؟ کوچولوايام کردهبروي؟ مسخره
سیاه را صداي چشم. ام را گاز گرفتو با مشت به سرم کوبید و ران و سینه و بازویم را چنگ زد و شانه

دیگر کجا را ... کند؟پس چرا کسی باز نمی. این در هم که بسته است: شنیدم که زیر لب از تقدیرش گله داشت
!ِ بدبخت. ِ بدبختدنبالش بگردم

!نرو. نرو. باید با تقدیر جنگید. باید با تقدیر جنگید: داد زدم. برود یا بماندبودانگار دودل
گذاشت دق نمیي؛ اما آینهِ بیشتري در زدمرتبه با شدتانگار صدایم را شنید چون این. شعار داده بودم

؛ تقدیري که مانع رسیدنم ِ من است، که تقدیرطمئن شدم او نه همسر، مو من. کردمیمانعتي وجود مبا همه. بروم
، مرا به خفت و خواري کشانده است و به هرجا که انداختهتقدیري که چنگ به گلویم . شودهایم میبه خواسته

ام را به باد ی؛ هستتقدیري که همه چیزم را به بازي گرفته. بردِ خودش میخواهد دنبالبخواهد و به هر شکل که می
، حاال که نزدیک است دوباره رنگ ؛ و حاالسار کرده استام را سایهِ خانه، دورها را به سمتم کشاندهداده و سایه

هاي گرسنه سر ؛ آنقدر تا گرگخواهد مانع شود، میِ خوشبخت، یک مردِ کامل، بشوم یک انسان، شکل بگیرمبگیرم
؛ با ریشخندي که روي پاره کنند و به نیش بکشندپارهِ من چشمي، جلو، ببرند مسافتی دورترام را بقاپند؛ برهبرسند

.کند، نابود، نابودم میپس اگر مقابله نکنم. هایی پر از تحقیرشود؛ با نگاهشان نقش میهاي خونینپوزه
ي توان به ، کمربندم را باز کردم و با همهها آسیب نرسانماگرچه مراقب بودم به میز و کوزه. دیگر امان ندادم

هاي مهلک ؛ فقط توانست براي مصون ماندن از ضربهِ دفاع را از دست داد؛ با سرعت و قدرتی که فرصتجانش افتادم
.و شیون راه بیاندازد، جیغ بزندبه هر طرف بدود

وانهها ر، فهمیده بود سایهس کرده بودانگار ح. زدِ سر هم در میتر و پشت، محکمسیاه هم بلندترچشم
.ِ دیگري بودمتر از هر وقتتر و جسورتر و هراسان، حریصو من. اند تا خانه را دور بزنندشده

ِ بلند و ضخیمی بود که او به اي چوبدر گوشه. دنبالش رفتم. دري دویدِ سهدق فحش داد و به اتاقي آینه
با . کمربند را دور انداختم و چوب را برداشتم. ِ سقف را پاك کندن تارهاي عنکبوتیک سرش کهنه بسته بود تا با آ

پِت خورد و پِتِ توي تاقچه هم تکان میي گردسوزِ هر ضربه حتا شعلهآن به جانش افتادم؛ آنقدر محکم که با فرود
ي هیاهو به شعلهوقفهسیاه بیِ  چشمررهاي مکو در زدن. فضاي خانه پر شد از آه و ناله و جیغ و نفرین. کردصدا می

.زددامن می
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ي دق حاال آینه. ؛ طوري که دیگر چیزي ازش باقی نماندو به اطراف پرتاب شده شدتکه از چوب شکستتکه
اش روي سینه. زدمنفس میکرد و من نفسپیچید و یکریز زنجموره میروي زمین افتاده بود و مثل مار به خودش می

ام ي سنگینیهمه. پرپر زد شاید خودش را کنار بکشد. تقال کرد. با دو دست گردنش را گرفتمچنگ انداختم.نشستم
؛ ؛ نزدیکي کوچه رسیده بودند؛ به دهانهها خانه را دور زده بودند؛ که سایه، که فرصت نبودهایم انداختمرا روي دست

، رسوایی را دیده بود که با طمطراق از راه ، ننگ راسیاه خطر راشمو چ. آلود؛ حریص و هوس؛ بو کشانوزکنانوز
، ، یاوريِ یاريکرد براي دیدنجا را نگاه میچرخاند و همهسر به اطراف می. ؛ با دو دستزدزده در میوحشت. رسدمی

هایم را فریاد زدم و دست. فریاد زدماما من . ِ لب باز کردن؛ جرأتِ داد زدن داشته باشدکه قدرتآن ، بیمددرسی
؛ زدبال میدادم و او بالتند تکانش میفشردم و تندمشت میدرِ کالغی را شکلی که انگار گردن؛ بهتکان دادمتکان

؛ با ب و تاب بودسیاه هم در تو چشم. توانستنمی؛شدکشید شاید خالص شود که نمیانداخت و غیررره میچنگ می
ِ روي پریده و با بوي ترسی که ؛ رنگهاي بیرون زده از حدقه؛ با چشمهاي کلید شده، با دندانهم فشردههاي بهآرواره

ِ نفس کشیدن داشته باشد حتا ؛ و یا جرأتايبماند حتا براي لحظهآن که از در زدن ؛ بیشداز وجودش متصاعد می
کم کم. زبان از دهانش بیرون آمد. رفتیکی هم بند میِ ایننفس. دخُر افتاي دق به خُرآینه. ؛ یک بازدمیک دم

؛ طوري شدید و پر توان که کم مانده بود از روي ي وجود دست و پا زدبا همه. ِ زغالرنگ، بهصورتش سیاه شد
؛ به چیزي فکر گفتمنمیدیگر هیچ . ها را بیشتر کردمِ دستفشار. ؛ اما رهایش نکردماش به کناري پرت شومسینه
. ، به مقصودشان رسیدند یا نهها که عاقبت به منظورشانبه سایهو، به کوچه، به خانهسیاهکردم؛ حتا به چشمنمی

ِغرق؛ان نور وجودم خاموش شده بود؛ انگار ناگه، نه خودخواستههمه را از ذهن پاك کردم به آنی. همه را از یاد بردم
حرکت ؛ بیافتادکم از تقال میدق که کمي دیدم جز آینهنمیطوري که دیگر هیچ. سیاهیِغرق؛ ه بودمشدتاریکی 

؛ گاهی پیدا و گاه ِ مبهمصورت؛ به بارانسیلی ازِ ؛ پشتاي مواجِ پرده؛ پشتهم نه آشکارا؛ آنِ محض؛ تسلیمشدمی
. پنهان

. دیدمچیزي نمیدیگر ؛ ، نه که ببینم؛ یکپارچه استخوانت و سخت، سفتا دقایقی جسمش منقبض بود
ِ بارشِ بارانی که ؛ مطیع و رام زیرتکانشد؛ نرم و بیکرد تنی را که بتدریج نرم می؛ حس میکردهایم لمس میدست

پس . ؛ حتا هستی او رابردمیششست و با خودبارشی که همه چیز را می. ؛ ناخواستهبارشی ناوقت. شدت گرفته بود
طور که در خودم ؛ همانطور که رویش خیمه زده بودم؛ همانِ تدریجی بدنش را هم حس کنمماندم تا سرد شدن

؛ مثل اي محزون؛ به لرزهانداختتکان میلرزید و جسمم را به تکان؛ میلرزیدهایم بشدت میجمع شده بودم و شانه
.ِ خزاندر فصلاي ِ پیر و پوسیدهِ بیدرقص

استخوان روي زمین ي بیارهایش کردم تا مثل الشه. ، دست از او برداشتمِ عرق، خیسنفس زنان، نفسبعد
ِ دست اشک و عرق را از صورتم و با پشت. ، نفس نکشیده استولو شود به شکلی که انگار هیچ وقت زنده نبوده است

.پاك کردم
... چرا؟... ام شدهچه... ام؟براي کی گریه کرده: 

ِ حالت؛ اما اگرچه رها شده بودم، راحت شده بودم. ِ احساسِ کلمات و نه از طریقجواب نیامد، نه از جانب
.ِ تنهایی شده باشدِ حصار، که گرفتارِ جماعتی؛ رها شده از زنجیراي را داشتم که جفتش توي قفس مانده باشدپرنده
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...شده؟چه مرگم.. چه مرگم شده؟: 
ي ِ مبادله؛ به شوق، سریعبه حیاط دویدم. نبودِ کند و کاو، که فرصتِ درونترنماندم براي جستجوي بیش

با یک تکان . بیاورم ارزانرا به چنگ ارزشمندييجلی را قالب کنم، عوضش دلخواستهِ بن؛ به امید این که جنسکاال
فضاي بیرون . کوچهداخلِ در و نه نه پشت. کسی نبود. سراسیمه سر بیرون بردم و همه جا را پاییدم. در را باز کردم

.ِ عمیق؛ سکوتی محض و سیاهیدر سکوت و سیاهی غرق بود
!زدمیاو که تا همین چند دقیقه قبل مرتب در ... پس چه شد؟. کجا رفت: 

ِ سکوت گوش کشِ تاریکی زل زدم و به کش، به دلجا ماندمِ زیادي همانجواب؛ هرچند مدتسؤالی بود بی
جستجو براي . ي دیگراي و نه راهی به کوچهو نه کوچهچشمی، نه سیاهاينه سایه. ؛ اما هیچ اثري از کسی نبوددادم

.د چون یادم آمد خانه هیچ وقت بیشتر از یک در نداشته استنتیجه بوِ دیگر هم بیِ درپیدا کردن
ِ مسخ با ولع پک زدم و به صورت. ، روي پاهایم نشستمِ اوسیگاري روشن کردم و کنار. به اتاق برگشتم

هاي خونی که ِ بیرون زده از حدقه با رگههاي خشکچشم. تر شده بود نگاه کردمکنندهاش که از همیشه مشمئزشده
، ، پیشانی خراشیدهآلودِ خونِ پهن، بینیي سیاهِ باز مانده، دهانهاي ورم کرده؛ لباش نقش بسته بودوي زردير

ِ جسد بیرون ِ بخار از زیري کهنه روي فرش تلنبار شده بود و بوي عفنی که عیناي پارچهموهایی که مثل کومه
؛ وضوح دیده بودمه تر همین صحنه را ب؛ انگار خیلی قبلحال غریبکرد آشنا و در عینزد همه حسی را تداعی میمی

. پر مهرواي گرمي سیاهی و خون و نفرتش همراه شده بود با یاد و خاطره، با همهي خشونتشو یا این واقعه با همه
، اگرچه ناگهان آن همه شور و التهاب و هیاهو فروکش کرده و سیاه رفتهکردم اگرچه چشمدر واقع احساس می

ِ رهایی و آسودگی و طرف حساز یک. امتبدیل شده است به سکوتی وحشتناك اما من هم دچار دوگانگی شده
ِ ، از دلاي داغِ کوره؛ آنقدر که انگار ناگهان از اسارتامبودهاش ي عمرم تشنهنظیر که در همه؛ آرامشی بیآرامش دارم

؛ به هرجا که نشانی از خرمی و خنکی و طراوت خواهم برومتوانم به هرجا که میام و میجهنمی سوزان رها شده
نچه به من شکل ، آِ درونمکردم ساختمانِ دیگر خیال میو از طرف. ي خاطريهیچ دغدغه؛ آن هم بیداشته باشد

فرو . ، فرو ریخته است، عشق بورزم و یا ماالمال از نفرت شوم، بجنگمشد بمانم؛ باعث میبخشید، هستی میدادمی
.مصرفاي بی، پوستهام تندیسی توخالی، قالبی پوكریخته است و شده

...چه مرگم شده؟. ام شدهچه: 
، هزار مرتبه از جواب که صد مرتبهِ بی، با همان سؤالم، دو ساعت یا بیشتر در آن حال ماندیک ساعت

جوید و ي تار و پودم را و حتا فکر و خیالم را می، همهامان که مثل خوره وجودم راِ بیآن برزخدر؛ خودم پرسیدم
ِ اتاق باز ، درچ شومحل شوم و هی؛ قبل از آن که در هواي گیتی محو شوماما قبل از آن که از صفحه؛ کردنابود می

ِ زمینه سفید به دست که از آن بخار بلند ِسرخیِ گُلي چینی؛ با کاسه؛ شاد و خندانسیاه داخل آمدشد و چشم
!تان آوردمي، برادانم کوفته دوست داریدمی: گفت. شدمی

!داریماتفاقاً ما هم از همین : خواستم بگویم. نزدیک شد و کاسه را به طرفم دراز کرد
شوخ و . رنگش پیدا بودِ صورتیي سالم، ردیف و سفید و لثههاي ریزدندان. ِ الشه چندك زدطرفآن

!داشتید: ِ چشم و ابرو قابلمه را نشان داد و جواب داد، با حرکتشیطان
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مه رها قابل. دستم سوخت. قابلمه را برداشتم. ِ چراغ دویدمبه طرف. همان موقع متوجه بوي سوختگی شدم
ي ؛ اما صداي خندهدستپاچه شدم. ي سوخته و سیاه بیرون ریختمقداري کوفته. شد و روي فرش افتاد و قل خورد

.رویش بنشینم، خجل و خندان برگردم و روبهِ خودش رها کنمسیاه باعث شد قابلمه را به حالِ چشمدار و ملوسزنگ
، لغزیده و روي چادر. ِ ظریفش کرده بودِ آرنجدیگر را ستونو زانوي حاال او زانوي چپ را زمین گذاشته

کاسه را . ِ شادابش را در خود گرفته بود، بدندچینی گرداگراي چینِ قهوهِ آن مثل چترهایش افتاده و دامنشانه
وي کاسه کنار رفت و پروانه ام از رنگاه. ِ زنانگی دماغم را پر کردِ خنکِ غذا و عطربوي مطبوع. جلوي صورتم گرفت

از یاس را ؛ و دشتیپایین آمدِ خوشتراشِ باریکِ بلورِ ستون؛ و از موازاترنگي جگريِ غنچهِ دهانشد و پرپر زد دور
ي پایی با ِ دامن و چادر را پس زده بود نشست و از آن باال زل زد به پنجهاي برفی که حصارطی کرد و روي قله

.ي دق فرو رفته بود، که در موهاي آینهایی مزینهناخن
معطل چه هستی؟: پرسید

هاي ، پرندهحروف. اي در دسترس نبود؛ چون هیچ کلمهِ گفتن نبوداما من لب باز نکردم چون موقع
ظاهر ه الی بِ غز، به کمینِ صیديشکارگاهی بودم دنبالدرو من تنها . ِ ذهن و زبانمهاجري بودند کوچیده از دیار

، نرم، نرم، خزندهروندهو دستم کمندي بود پیش. ِ نظر داشتتکان که حرکاتم را دقیق زیر، بی، خاموشساکت
؛ بمانم؛ ناکام، پر بزندِ نگرانی که نکند بترسد؛ نکند فرار کند؛ پرنده شودهجوم، با شوق و هراس و لرزشی از آرامآرام

ِ ، حتا در خطوط؛ نه واکنشی؛ نه حرکتی، آهو اصالً رم نکردي مچ فرود آمدر که روي ساقهِ پیِ عقاباما چنگال
هاي تُرد و کشیده بیرون کشید و ِ انگشترا از بیناي دراز شد و کاسهِ پیر و پالسیده؛ حتا وقتی که دستصورتش هم
اقالً سیگارت را : ؛ خواهشی و رنجشی توأمنیدمفقط صدایی را ش. دق گذاشتي ِ آینهِ دهان، نزدیکروي فرش

!خاموش بکن
هایش را محکم به هم و کسی که فَک. ؛ آرامشی بود قبل از طوفانبعد از آن دیگر سکوت بود. همین و بس

و دستی را دیدم که . زدهایش شانه میِ آزادش به زلفي دستو با پنجهخندیدمیصداکه بیفشرد و دیگريمی
ِ شاداب و اي قدرتمند که جسمِ پنجهطور شور و التهابی را در قالبهمین. و دور انداختار را در خودش له کردسیگ

ِ او دق فرود آمد و فشار آورد و از دهانيي آینهو سر زانوي نرمی که روي سینه. کشیدسبکی را به طرف خودش می
، یکهو سکوت و آرامش رنگ سمت قرار گرفتندجسم که در یک و دو. را بیرون ریختِ هیساي شبیهصداي خفه

به آنی پوستش را . اي را به زمین زدو برهگرگی یورش آورد. ي حرکات شتاب گرفت؛ همههمه چیز تغییر کرد. باخت
پوششی شد و دفاع و بیِ بی، طفلبره. ي فضا را پر کرد؛ طوري که همهخُر؛ خُرملَچ راه انداختملَچ. درید، از سر تا پا

چنگ . ي اندام ساییدآمیز پوزه به همه، با حرص و ولع و شتابی جنوننظیر؛ با شور و شوقی بیگرگ سخت در تقال
ي پیرمردي ِ اتاق سایهسمت، روي دیوارو در آن. ِ تن را به نیش کشیدي گوشتگوشهبویید و گوشه. گاز گرفت. زد

ت در ، سخِ چاقوهایی به تیزيِ استخوانی و ناخنهاي بلند، چنگالِ کژومژِ دراز، با چانه و بینی، خمیدهبود باریک
.پر و بال ریختهوپیرمردي شبیه کرکسی الغر. تکاپو
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ِ ي زبر و تیزم را زیر، چانهي نیاز ایستادمقله، وقتی که روي بلندترینِ طوالنی متراکم از تالشبعد از دقایق
خودش را پس . و صورتش را باال بگیرم که ناگهان جیغ زدگلویش فشار دادم و سعی کردم سرش را عقب ببرم

!ام کرديکنی عوضی؟ زخمیداري چکار می: داد زد. کشید
خونی که روي ِ به هم چسبیده و لختههاي لزج؛ به انگشتام نگاه کردِ مشت شدهنشست و ترسیده به دست

. زدام برق میِ میانیشتِ انگناخن
ِ ِ تحملقدري زیاد که انگار حتا دیگر تابه ؛ نفرت و انزجاري بهایش جرقه زدِ نفرت و انزجار در چشمآتش

.بوي بدنم را هم از او گرفت
هاي پاره. دست و پایم سست شد و همین سستی فرصت داد تا هلم دهد و بلند شود. تاب افتادمواز تب

ِ ِ عوضیکثافت: ، غریدکه چشم از جنازه برداردآن پیچید و بیداشت و به خودش گوشه براین گوشه و آنلباس را از
!کوچولو

و غضبناك در را باز کرد و . ِ او را به کار بردِ اختصاصیي کلماتزد چون همهِ مرده حرف میانگار از زبان
، بلکه تازه الشه را دیده و از دیدنش یکه ِ بدنش نبودهخراشیده شدناي خیال کردم رنجشش از براي لحظه. رفت

خواستم بماند تا علت را بگویممی. صدایش کردم و دنبالش دویدم. به همین خاطر هراسان از جا جستم. خورده است
شد جز تاریکی مطلقی که روي هیچ دیده نمی. ِ سرش بسته بودچگونگی را توضیح دهم اما او رفته و در را پشتو

.حیاط خیمه زده بود
!روندآیند و با هیچ میاند؟ به هیچ میيطورها چرا این، زنیعنی چه: 

لحظاتی . ام دهد و آرامم کندسوخت اما کسی نبود دلداريِ خشم و نیاز میوجودم در آتش. رنجیده بودم
هاي صداي قدماي دور از فاصله.ِ سنگینی که محیط را در خود گرفته بود گوش دادممبهوت ماندم و ناباور به سکوت

. کشداي بزرگ به دوش میانگار کوله. رفتخراشید و به تأنی پیش میي زمین را میآمد که گویا سینهمیِ زمانکُند
از . ، به اتاق برگشتماندي بدنم آویزان کردهي سنگینی را به میانهکردم وزنه، در حالی که خیال میوفته، ک، خستهبعد

.؛ تشنه با دردي عمیق و حسرتی جانکاهجسمم هنوز تشنه بود.توانستم راحت قدم بردارمِ درد نمیشدت
ِ پنجره ، کناربعد. ، فکر کردمته بودمدتی سرگردان توي اتاق قدم زدم و به آنچه دیده بودم و آنچه گذش

ِ برهوت حتا اگر همان بیاباناندازي داشته باشم، چشمخواست جایی را ببینمدلم می. ایستادم و بیرون را نگاه کردم
. اي هم نتیجه نداشتکم ستارهِ ماه و یا دستتالشم براي دیدن. شد جز تاریکی؛ اما هیچ دیده نمیرهگذرباشد بی

ي به لبه. سیگاري روشن کردم. ، شرجی و بدبویی به صورتم خورد و نفسم را بند بردهواي داغ. نجره را باز کردمپ
ها ِ آویزه؛ و دردنمودناپذیر می، برزخی و پایانشب. ِ تنهایی و غم به آن پک زدم، غرقِ خیالپنجره تکیه دادم و غرق

.کرداین رنج و عذاب را تشدید می
ماند که دیگر این همه گرفتگی و ، اگر میانصافبی. شدمشد اگر راحت میچه می. ماندشد اگر میه میچ: 

!شدمسبک می. شدمخالص می. کردمسنگینی را در خودم حس نمی
حاال ... دوباره پیدایشان شد؟: از خودم پرسیدم. شنومِ نامشخصی صداهایی را میناگهان خیال کردم از منابع

خواهند؟چه میدیگر 
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. ِ سرم را نگاه کردمبرگشتم و پشت. از بیرون هم نبود. ها هم نبود؛ صداي سایهصداي آشنا نبود. گوش دادم
ِ گردسوز در سکوت فرو رفته بود اما صدا به گوش ِ زرد و چركِ نورزیري چینیي وسطش و کاسهاتاق با جنازه

شد آنچه شنیده می. فایده بودبی. ِ آشنایی را تشخیص بدهم، و یا لحناي، جملهايدقت کردم شاید کلمه. رسیدمی
ي به هر گوشه. که بهتر بشنوم شروع به جستجو کردمبراي آن. کنانِ ناپیدایی بود پروازشمارهاي بیانگار وزوز مگس

؛ اما چه ِ گفتگو بودندي مشغولي زیاد، عدهِ هر دیوار؛ پشتتفاوتی نداشت. اتاق رفتم و گوش به دیوار چسباندم
ِ مهلتکنند و وبحث میزمان با هم جررسید هزاران زن و مرد و کوچک و بزرگ همبه نظر می. ؟ مفهوم نبودگفتندمی

.دهندجواب به یکدیگر نمی
چه خبر است؟. چه خبر است... کنندچرا این همه سماجت می... خواهندچه می... گویند؟چه می: 

آن که دقت و تالشم حاصلی داشته ؛ بیشان را بیابمکه جوابآن، بیِ سؤال به مغزم هجوم آوردشتسؤال پ
عصبانی . سرم درد گرفتآزاري بیشتر نبودِ گوشگفتند وزوز، از این که آنچه میهاِ حرفکم از مفهوم نبودنکم. باشد

ِ شمع در ِ لرزانِ نورصندوقخانه زیر. بردم شاید آنجا آرام بگیرمبه صندوقخانه پناه. ام را تکان دادمشدت کلهشدم و ب
ِ نقاشی و اي بود و ابزارهاي پر نقش و نگار طوري مانده بودند که انگار هر یک جنازهکوزه. سکوتی مرموز فرو رفته بود

.شانِ قتالهگري آلتکوزه
ِ تشنه هم با جسم؛ آنِ متعدد که افتاده بودمه اتفاقاته؛ بخصوص با آن نبودهنريِکاري ادامهرغبتی براي 

سعی کردم . ِ کوچک و باریک چند مرتبه باال و پایین رفتمآن مکاندرناچار . اي که من داشتمِ آشفتهو تبدار و ذهن
، در التهابی یانگار از این به بعد باید مدام در تالطمی درون. میسر نبود. خودم ایجاد کنمبراي خاطري ِایشآس

مگر ... ِ این همه سرگردانی چیست؟علت... ها کجاست؟منشأ آشفتگی: ماندمِ دایمی می، در اندوه و سرگردانیسوزان
...قرارم؟چرا بی. پس دیگر چه مرگم است. خواستم تنها باشم؛ مگر نمیِ آزادي نبودمدنبال

؛ و عجیب این که در انتهاي هر سؤال به کشیدسر میِ وجودم پرسش از اعماق. جوشیدها در ذهنم میجمله
، ي دق، آینهآري. دیدمي دق را میم آینه، مقابل خوداش برسمسیاه و به ناز و لطف و نامهربانیکه به چشمجاي آن 

از بین . فنا شده بودم، خودم هماش، از او متنفر بودم اما حاال انگار با نابودي، حتا بیشتر از آنِ هالکتزنی که تا مرز
.؛ چیزي که رو به اضمحالل است؛ چیزي که ثبات نداردوراي شعلهشده بودم سایه. رفته بودم

، ها، و حتا براي طعنههایشمزاحمتبراي ؛ ؛ براي غرولندهایشحس کردم دلم برایش تنگ شده است
!کردمیگاهی آرامم که ِ کم دست: هاي ویرانگرش، و خندههاسرکوفت

؛ به کسی که ؛ اما به او احتیاج داشتمپیچیداي از تحقیر و توهین و تمسخر میلفافهِبینهرچند آرامش را 
بگذار دلخوش به . بگذار پوزخندي هم بزند: ي حرکاتم را زیر نظر داردبدانم مدام همه. کنارم حس کنمدر بودنش را 

از این که . از تنهایی که بهتر است،به بازي بگیرد. را به بازي بگیردتواند ماین باشد که بداند هر وقت بخواهد می
هیچ تالطم و تحرکی و بیآرزو، بیامید، بیهمنشین، بینفسهمبیاياند و فقط تو ماندهردهخیال کنی یکهو همه م

در من جا . ي من نیستدر قدوقوارهیعنی . ِ من نیستاو مال. سیاه دلم را خوش کنمتوانم به چشمنمی. که بهتر است
!توانمنمی. شتوانم داشته باشمنمی. گیردنمی
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. تکیه به دیوار دادم و ساکت شدم. از قدم زدن ماندم. نزدیک بود اشکم سرازیر شود. ِ گلویم را بستبغض راه
؟کردمچه میِ مجردي تنهاییپس دوران: ِ دردناك را از خودم دور کنمساکت شدم و سعی کردم خیاالت

وقت انگار هیچ . ِ قبل از تأهلی نداشته بودمانگار دوران. چیزي یادم نیامد. دقایقی به تعمق و تفکر گذشت
ِ طفولیت که یکریز از ؛ چه زمانهاي مختلفها و قوارهدقی با من بوده است در شکلي همیشه آینه. اممجرد نبوده

و دق که سایهي ؛ و آینهِ احتیاج به مراقبت، از شدتِ مثانه، از درددرداز گوش،درد، از دلامزدهونگ میگرسنگی 
، ها دنبالش دویده بودم؛ و یا در کودکی که توي کوچه پسکوچهگویمِ دایمی اتاق بوده است الالیی آورِ رعبسکوت

هاي ، دستآلودو او اخم. ؛ تنهایم نگذاردرود؛ نکرده بودم برگرددش، اشک ریخته و التماسدامنش را چنگ زده بودم
، رفته بود اش کنار زدهِ راه، با سیلی و با داد و هوار مرا از سر، با فحش؛ هلم داده بودِ چادرش کَنده بودکوچکم را از پر

؛ و یا در نوجوانی که ناگهان ِ اوستِ او و پیش، فکرم دنبال، دلمام، نگاه، تا هر وقترودکه بداند تا هرجا که میآنبی
ي ، آینهي خانه را آشفته بود و بعدِ چندین ساله، خوابهایم از تنهایی و دریغها و نگرانی، به سر زدنها، زاريهاشیون

اه با ؛ همرآمدرفت و پایین می؛ باال میآمدرفت و پایین میدق کلنگی شده بود بزرگ که کُند و یکنواخت باال می
ِ کرد و روي خاكي گورکن را طی میي چروکیدهي عرقی که چانهِ غبارآلودهِ درشتهاي مقطع و قطراتِ نفسهنهن

ِ ي مواجِ پرده، از پشتو من. ِ ابدي پدر را بیاشوبد، خوابي کلنگهاي با فاصلهآن که تک ضربه؛ بیچکیدتازه می
ي او زل زده بودم که غریب و ، سبک و خشکیده، الغري بلند، به جنازهانداخته بودام ، با غمبادي که به سکسکهاشک

و در . اي سفیدهم پیچیده در پارچهِ انتظار خوابش برده بود؛ آنِ قبري انگار از طوالنی شدنکَس روي سنگبی
... دیگر آزادم؟... سی روي سرم نیست؟دیگر ک: هاي کلنگ از خودم پرسیده بودمِ ضربهي بینِ فاصلهِ داغ و زردسکوت

...توانم بکنم؟یعنی هر کاري دلم خواست می
دي آرزومند و حسرت به دل سرگردان توي کوچه و ماهاي متچه کاري توانسته بودم بکنم جز این که سال

ِ مناسبی بگردم؟ِ جفتخیابان دنبال
هاي بزرگی را ؛ محلی که در آنجا فقط کوزهِ صندوقخانه رفتمِ تهِ رفسراغ. از فکر کردن خسته شدم

شده شان ِ مدتی که صرف، هرکدام با قیدهفت کوزه. گذاشتم که خوب از کار درآمده بودند و پرشان کرده بودممی
ترین قدیمی. شان نوشته شده بودِ کار روي پایهِ مدتختاری. ، ده سال و حتا بیشتر، پنج سال، دو سال؛ یک سالبود

ِ نویدبخشی در صداي غلغل. اش گذاشتمدرپوشش را برداشتم و دهان به دهانه. ؛ سنگین بودکوزه را پایین آوردم
!نظیر؛ چه بیچه گوارا: و ذهنم را ناچار به تحسین کردِ محیط پیچیدسکوت

؛ جایی ِ کارم رفتمِ میز، به طرفبعد. اش نشاندمِ جاي قبلیتم و کوزه را سرِ را گذاش، درپوشسیراب که شدم
با احتیاط آخرین کارم را برداشتم و . ي ریز و درشت اما خالی روي آن و در اطرافش چیده شده بودها کوزهکه ده

ِ سیاه درخششچشمِ خندانهاي ، چشمهاي ترکیب شدههنوز رنگش خشک نشده بود و در تأللو آن رنگ. نگاه کردم
انداختم پر ِ روحنواز که هر ساله میترین مایعرا از نابباید آن. واقعاً که این کوزه عزیزترین کارم بود. بیشتري داشت

، فقط خودم سراغش بروم و از آن خواستمکردم تا هر وقت میِ غیر پنهان میکردم و جایی دور از دید و دسترسمی
. گرفت فکر کنمِ آن سر و بدن و به مانعی که او را از من میهمتاي رویش زل بزنم و به صاحبِ بینقشبنوشم و به 

، از او در خاطرم ترِ دلنشینی که قبلجاي آرامش و وقارسیاه بیفتم به ِ چشمدانستم منبعد هر وقت یاداگرچه می
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یبا و صداي سرشار از خشم و خروشش در نظرم مجسم ِ زِ صورتِ انزجارِ جمع شده از شدتبست، خطوطنقش می
.خواهد شد

ام ِ آن جا دادم و براي این که از  ناراحتیِ کوره را به هم زدم و کوزه را بینِ انبرك خاکستربا سر. آه کشیدم
چهارچوب ِاش که بدوني گرد و خاك گرفتهِ تکه شیشهي صندوقخانه نزدیک شدم و از پشتکم کنم، به تنها روزنه

چین با ِ چینو سفیدِ بلند، مادر با پیراهنتوي حیاط. ، بیرون را نگاه کردمِ دیوار کار گذاشته شده بوددر کاهگل
دوید و شوخ و میمواجِ کنان دور حوضکنان و کرکرهر، هرِ حال، شاد و سرهاي سبزهاي سرخ و صورتی و برگگل

کسی نگاهی به گرداند تا انداخت و سر برمیو براقش را به یک طرف میجعد، م، سیاهلندازگاهی موهاي بشیطان هر
.بیندازدبود کردهکه دنبالش

ها و ِ مهربانیِ پدر را هم ببینم و لذتي دویدنبه شیشه چسباندم تا نحوهي پا بلند شدم و بینیروي پنجه
؛ یاد هیچ مهر و دویدکنان میهنِ سیبلویی که هنِ کوتاه و کلفتآجان؛ اما اش را مرور کنمهاي غمگینانهنوازش

.کردمحبتی را در من زنده نمی
، ِ حیاطي دیگراعتنا به من که گوشه؛ بیشانهاي سیراب ناشدنیِ لذت و هوس؛ غرقِ هم بودندها مشغولآن

هاي کوچکم با دست؛لولیدمِ خاکفرش میو پا روي زمین، چهار دستِ طفلی لُخت، در قالبِ پیرِ تاكِ درختزیر
.کردهاي تاك بازي میي برگو نسیم به نرمی با لبه؛خوردمجویدم و می؛ میداشتمذره خاك و کلوخ برمیذره

ِ پر یِ پیشانِ عرقهاي درشتِ او و قطرهِ صورتِ طال و سرخاب سفیدابدندان. ، زیبا و گوشتی، جوان بودمادر
ي ي حاشیهدوزي شدهِ زرِ مادر و خطوطِ سرخي مخملي روي جلیقههاي نقرهطور پولي آجان و همینو تیرهچین

.زدِ آفتاب برق میِ زردِ نوري آجان زیرتنهِ نیمرنگهاي فلزي طالیی، و دگمهاشجلیقه
. کرد خودش را به او برساندزد و سعی میمینفس ، حریص و هوسناك اخم کرده بود و نفس، رنجیدهآجان

اي را دنبال کرده باشد اما ي بلند داشت و در مقایسه با مادر مثل عقابی بود که جوجهاهاي پهن و باالتنهاگرچه شانه
، مادر با اندامی موزون و پاهایی در عوض. ي کوتاه و پاهاي کوچکش مانعی بود براي رسیدن به مقصودتنهپایین

.ِ چینی بودِ ظرفاي که مثل صداي شکستن؛ خندهخندیددوید و لوندانه می، نرم و سبک و راحت میشیدهک
دو هراسان بودند اش از صداي پاي آنهاي سرخ و سیاهِ لوزي شکل سبز بود و ماهیِ سنگیِ حوضِ داخلآب
ِ کوچکی را که در آن ِ سفیدِ تکه ابررا و عکسي حوضهاي حاشیهشان آب را و سایهوقفههاي بیزدنو با شالقه 

ِ ، مردشددري منتهی میِ دو ِ نموري که به اتاق، توي ایوانِ حیاطسمتآن. منعکس شده بود به تالطم انداخته بودند
رتب پوزخند کرد و ماش را تیز میِ جراحی، روي چهارپایه نشسته بود و تیغِ روپوش سفیديپوستِ تیره پیکرکوه
هاي پست و بلند که انتها با تپه؛ بیابانی بی، بیابان بودِ حیاطِ دیوارپشت. دادتکان میزد و تیغ را رو به طفل تکانمی
.، ساکت و خاموش کز کرده بودِ مهتابِ نورزیر

، مادرلی نکشید که طو.ِ حیاط را باز کرد و بیرون رفت، راضی و مغرور به تأنی در، سبکهمین موقع آجان
؛ ایوان و حیاط ، نگران از اتاق بیرون آمدکرد، تیره و چاق در حالی که  چادرش را روي سر مرتب میشده، مسخمسن

در ابدِ عزا براي ِ علماش مثلِ سیاهي چادردنبالهکهبه سرعتی؛ کردهاي بلند او را دنبالبا قدمِ سر گذاشت و را پشت
. و حکیم پیروزمندانه بلند شد. خلوت و ترسناك براي همیشهخالی و ؛ خالی شدناگهان خانهو . مانداهتزاز درخاطرم 
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ي زد و سایهِ آفتاب برق میِ تیغ زیرِ نوري تیزتیغه. ِ طفل راه افتادتیغش را در هوا گرفت و به طرف. خودش را تکاند
.زدگاهی ونگ میاز؛ و هرجویدکند و میِ دیوار میتکه از کاهگلتکه، خبرِ طفل افتاده بود اما او بیآن روي سر

هاي ِ انگشتتوانستم بروم پایین و طفل را از خطر دور کنم و یا تیغ را از بینآرزو کردم می. هراسان شدم
ر زیاد است که هیچ ي ما آنقددانستم فاصله؛ اما افسوس که میِ خودش فرو کنمِ حکیم بگیرم و به تنسیاه و ضخیم

؛ زجري که مثل کلنگ به جانم افتاد و از این همه فاصله بشدت زجر کشیدموو از این ناتوانی. رسمه او نمیوقت ب
.پودم را خراشید و تراشیدوتار

؛ مثل ِ افقي بود کنج؛ به این که مثل لکه ابرنیافتنی بودنش، به دستسیاه فکر کردمبه چشم. آه کشیدم
، تراش حریصي گُلی که هرچه بیشتر ببوییِ رایحهِ سرابی در کویر و مثل؛ مثلِ آسماناي درخشان در سقفستاره
.شويتر میتر و مشتاقتشنه

خواستم در نظرم مجسم شود و جان د آنچه مییآرزومندانه پلک بستم و مدتی به همان حال ماندم شا
ِ خون روي زمین کشید و غرقحکیم را دیدم مثل گاوي اخته نعره می. گرفتبگیرد که اتفاقاً مصور شد و جان هم 

، ذوق کرده کرد درد و رنج او شوخی و بازي استپیچید و طفل که خیال میِ درد به خودش میافتاده بود و از شدت
.دادخندید و دست و پا تکان میمیغشبود و غش

جا؟آوري اینتو چطور دوام می: کسی پرسید
ِ قبل از آلودي هوس؛ با همان خندهِ درگاه صندوقخانه ایستاده بودسیاه بینچشم. ِ صدا برگشتمبه سمت

. ِ لبش نشانده بودمِ ریز و سیاهی که من کنجپاره که به خودش پیچیده بود و همان خالِ پاره؛ با همان لباسرنجش
ِ چشم و ابرو جنازه را نشان ، با حرکاتاعتنا به آنپوشاند اما او بینمیاش را ِ مرمريي اندامها همهاگرچه تکه پارچه

.کردِ خودش دعوت میداد و مرا به دنبالمی
ِ کنار. اي فضا را پر کرده بودکنندهِ بیزاربوي گند. ِ اتاق شدمداخل. ِ سرش راه افتادمچون و چرا پشتبی

آرامی در جنب و ، چیزي به ِ سرخِ مخملِ پیراهني الشه، زیرروي سینه. یمالشه ایستادیم و در سکوت به آن زل زد
تابوشماري پیچِ بیهاي ریز و سفیدکرم. ي پیراهن را تا پایین جِر دادمدست دراز کردم و یقه. خم شدم. جوش بود

، شدشان که رها میشدند و دنباله، به چپ و راست خم میخزیدنداش بیرون میي سینهِ تیرهِ پوستاز زیرخوران
.، در گردش و شادي بودندي خالصیو به شکرانهبه شکلی که انگار از بند رها شدهلیدندلوِ هم میبین

ام سیاه دست روي شانهصدا زل زدم؛ آنقدر که عاقبت چشمِ بیدقایقی خمیده ماندم و به آن جشن و سرور
آوري؟جا چطور دوام میاین: این دفعه با لحنی غمگین همان را پرسیدگذاشت و کمرم را راست کرد و 

آورم؟جا چطور دوام میاین: 
ِ کوچک و ظریفش را دست. گشتماي بود که دنبالش می، بهانه؛ چون همینموقع پرسیدن نبود. نپرسیدم

!هاِ این؛ فقط به عشقهاِ اینفقط به عشق: گفتم. بردمِ صندوقخانه ام فشردم و او را به سمتي یخزدهپنجهِبین
ِ ما اول آن که توي کوره بود و هواي ایجاد شده از حرکت. ِ هنرم را ببیندها را نشانش دادم تا عظمتکوزه

.سو انداخته بودِ اطرافش را به سوِ خاکسترِ زیرهاي آتشریزه
!، چه شباهتیواي: خیره شدآنروي پا نشست و متعجب به 
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: وجد آمدمبه. ِ نوبهاري نوازشم کردبخشی نسیمصدایش مثل نرمی و فرح. ِ روي کوزه بودمنظورش نقش
!؛ خودت، خودتیشباهت نه

راست آري : ِ خاکستر روي صورتش را پاك کرد و زمزمه کردي نازك؛ الیهبا احتیاط انگشت به کوزه سایید
!ودي تو؛ اما چقدر حسِ خودمخود. منم، گوییمی

؛ ؛ سر از پا نشناسمخود بشوماش باعث شد از خود بیِ خندهطنین. ِ بلند را نشان داد و به قهقهه خندیددامن
باید : توي گلویم گره خوردهایم حلقه زد و بغضاشک در چشم. اش را بفشارم و ببویم و ببوسمِ بچگانهي سفیدپنجه

!برندت براي خودشان، میدزدنت؛ میقاپندتحسود نباشم که میاگر . باید هم حسود باشم. هم حسود باشم
...خوردندم؟، میدزدندم، میبرندمها میکی... ؟کی: آمیز پرسیدشیطنت

حتا تصویرم؟: نرم پرسید. در واقع بغض امان نداد. جواب ندادم
دانی تو که چه چه می. ؛ حتا آروزي داشتنت؛ حتا خیالتحتا تصویرت: ام بیرون ریختصداي شکسته

، از مالحتت هیچ نگفتم نکند اتلب باز نکردم و از قشنگی. اتاین همه سال از تو و از خاطرهدرمراقبتی کردم من 
، امِ تو داشته، و حتا نکند حسرتی که از نداشتنعشقی که توي سینه دارم؛ نکند نقشی که از تو در خاطرم حک شده

!کباخته؟ پافهمیمی. ؛ پاکباختهبقاپند و یکهو پوچ شوم. همه را بقاپند
؟کجا بودي این همه مدت: اي مکث کردم و بعد رنجیده پرسیدملحظه

ِ او شدم و او به من محو. ، سر چرخاند و مشتاقانه اطراف را نگاه کرددر عوض خنده به لب. جواب نداد
بعد . نداختهم با لطف و صفایی که دل را پرپرزنان توي سینه به تپش اها مشغول شد؛ آنها و تاقچهتماشاي رف

ِ رویش زل اي را برداشت و به نقشکوزه. ِ میز رفتبه سمت. ِ زمین بیرون بیایدِ گرمنرمی بخاري که از دل، بهبلند شد
این چیست؟: زد

. اي رو به آسمانو یا روزنههیچ منظره؛ بیِ تیره که در هم غلتیده بودندِ خاکسترياي از ابرهاي متراکمکومه
ي برگ و بار و پرنده، درختی بیهاي زرد و نارنجی، زمینی پوشیده از برگ، افقی سرخنقشی از غروب،و دیگري

، مکانی وسیع با و یکی دیگر. پرهایش پیچیده و تعادلش را به هم زده بودالي البهي روي کلوخی که باد زرد
به هاي تودرتوهاي هاللی شکل و دهلیزها و داالنانهدار و آسمهاي کنگرهي بامِ متعدد و لبهپیچهاي سنگی مارستون
.هیچ تزیینی؛ بی؛ همه خالیِ کبودرنگ

پرسید و من سراپا شور و اشتیاق کرد و چیزي میشان نگاه میداشت و به نقشها را برمیاو یکایک کوزه
ِ چسبیده به هم ِ خیلی بزرگرنگیِ صورتدو سیب: کرددادم تا رسید به آنچه که همیشه دیدنش منقلبم میشرح می

.هاِ روي برآمدگیآورِ نشاطي زوایا و درخششهاي پر جاذبه، با سایهِ تیره و مواجِ سرخدر بستري از مخمل
اي را ، و یا خاطره، کلمهکرد حرف؛ طوري که انگار سعی میبه آن زل زدِ بیشتريِ بیشتري و با دقتمدت

اش جمع شد و چشم به در نگاههمه شیطنت و سرزنش شرم و ؛ چون خنده و ه به یادش هم آمد، کبه یاد بیاورد
شانه باال . ، که از شوق؛ نه از درداش دوام بیاورمِ نگاهِ سبز و معطرِ شالقنتوانستم زیاد زیر. چشمم دوخت و لبخند زد

ها بیشتر توضیح بدهم که دیدم ي سیبم تا دربارهلب باز کرد. آلود خندیدمپا شدم و هوسشرمگین پابه. انداختم
؛ درست شبیه ؛ در حالتی اثیريشکلی غریبه بهم ؛ آنِ بیرون گوش دادسکوتهایش پرید و ساکت بهخنده از لب
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و اي ایستادهِ سر به آسمان ساییدهِ افشان که روي بلندي کوه، با موهاي بلند، رداپوش، زیباقدیسی پاك و پاکیزه
.ِ پوشیده از غیر داده باشدگوش به سروش

بعد آرام . اش را نداشتمِ خاموشیِ شکستنمن هم ساکت شدم چون جرأت. ِ ملکوتی ماندمدتی در آن حالت
!چرا معطلی؟ منتظرمان هستند: گفت

. ببین. ببین...این کوزه را... یکیاي: اش دارمسعی کردم نگه. ترس و شتاب به جانم ریخت. و راه افتاد
....ببین چه. ها را ببیناین

بینی؟همه را نمی: امید پرسیدمشکسته و ناو دل
!منتظرمان هستند. نه: 

اش قدم شانهبهخودم را به او رساندم و در سکوت شانه. ناچار دنبالش دویدم. که بماند و یا برگردد؛ نه گفت
...رویم؟چرا می... رویم؟کجا می: مي وجوم تشنه بود بپرس؛ اگرچه همهبرداشتم

ِ شکلِ پله؛ با همان چهارچوبآماده بود1ماريِ عِ سیاهی دقیقاً شبیه، محملمقابل در، درستبیرون از خانه
ن بود و رویش ترمه پهفاصله از یکدیگر کار گذاشته شده اي که بهدایرههاي نیمِ ساخته شده از چوبو سقف،سطح
هیچ اتکایی در هوا ، بیِ زمین؛ انگار کمی باالتر از سطحاش پیدا نبود، پایه و حتا رانندهمحملی که چرخ. ندبودکرده 

.کردجلوي درش بازي میِسیاهي ي پردهوزید با لبهنسیمی که می.مانده باشد
، خودم هم پهلویش. را کنار زدم و کمک کردم پا روي رکاب بگذارد و باال برودي پردهگوشه. قدم تند کردم

و بعد ِ درشگه؛ اول مثل حرکتمحمل حرکت کرد. مان به هم گره خورديهادست. ِ چرمی نشستمِ نرمروي صندلی
دم و موهایش را نوازش ي او گذاشته بومن که در تاریکی سر روي شانه. ي باد شده باشدبه نرمی پري که بازیچه

به ... ؟رویمکجا می: خواستم بپرسم، هنوز میرنگ دوخته بودمِ شیريانتها و مهتابِ بیکردم و چشم به آسمانمی
...کدام سمت؟

گذشت شد خاموش بمانم و به تماشاي مناظري که کُند از کنارمان میِ سنگینش باعث میِ سکوتاما ابهت
ِ خاك بیرون آمده شماري از دلِ بیهاي ریز و سفید، کرمِ مهتابِ نور، زیرکرانِ بیي بیابانروي سینه. راضی باشم
؛ به چپ و کردند، براي رهایی تالش میشان توي زمین بودلولیدند و تعدادي دیگر که هنوز دنبالهِ هم میبودند و بین

ِ از پرواز. کردها پشه پرواز می، میلیونهاروي آن. ه کنندایستادند تا نفس تازشدند و گاهی راست میراست خم می
. اي برپا شده بودي خفهها ولولهِ کرمها و لولیدنپشه

آوري ایجاد کرده هاي رعبِ کوتاه و بلندش سیاهیي دیوارهاي متعدداي گذشتیم که سایهِ خرابه، از کناربعد
خیلی دوستش داشتی؟: پرسیدم حس کردم و صدایش را شنیم که میهاي او را روي بازویِ انگشتفشار. بود

عاشق . عاشق شدن. ؛ به عشق رسیده بودي دوست داشتن گذشته بودکار از مرحله... دوستش داشتم؟: 
دانی چقدر دلم ، مونسی؟ نمی، همدمیکالمیِ هماما کو کسی که الیق باشد؟ حتا الیق. نظیر؛ عشقی بیشدنی جانانه

کسی که . ، از هرچه دوست داریم؛ برایم بگویدکنان برایش بگویمکه شوق و ذوقیکی گ شده بود براي بودن با تن

.کنندِ روانی که تابوت را داخل آن حمل میتخت. ِ هاللی شکلِ بزرگ با سقفتابوت. ِ روانتخت: عماري- 1
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شکلی که هر کدام هر وقت که الزم شد همه چیزش را براي ه ، بو سرشار از ایثار شویمریمهم پیوند بخوواقعاً به
!؛ حتا جانش راکندفدادیگري 

!گوبیشتر از او برایم ب: 
؛ اما براي ِکم او از این راضی بود؛ یا دستشدندکرد، شاید هر دو خوشبخت میاگر با کسی دیگر زندگی می: 

کم آنقدر حساس شده بودم که حتا کشیدم و کمها و حرکاتش زجر میي حرفاز همه. ِ خوبی نبودمن اصالً مونس
!دانستم به خودمنفس کشیدنش را هم توهینی می

مگر چند سال با هم . قدر زیادچرا این: پرسید. زدهایش در تاریکی برق میچشم. ت و نگاهم کردراست نشس
زندگی کردید؟

تصمیم داشت. ِ من شدهگفت فقط یک سال است که زن؛ ولی او می، شاید هم بیشتر، چهل سالسی سال: 
گولش زده بودم؟. امزده، گولشخورمگفت به دردش نمیمی. جدا بشود؛ البته نه به آسانی

ِ من هم ساکت ماندم تا لذت. ام گذاشت و با سرانگشت زانویم را نوازش کردسر روي شانه، به جاي جواب
ها و ها و نگرانیپرسیدم احتمال داشت به ناچار از دغدغه؛ چون اگر بیشتر میِ رویایی را از بین نبرمگردش

.هایم هم بگویمبدگمانی
جا ، چشم به بیرون داشتیم که همه زد و ما که در تاریکی بودیمي بلندي را دور مینان تپهلق کمحمل لق

ِ آرامی که با بادارهاي خشکِ خمیدگی خها و زیر، حفرهها، چالههاي بوتهِ سایههاي سیاهاي بود با لکهیکپارچه نقره
. شدندجا میوزید کمی جابهکه می

ِ چه شب: سیاه ترسیده خودش را به من چسباندچشم. پر زد و از جلوي ما گذشت، پرخفاشی جیغ کشید
!ِ هولناکیچه شب... هولناکی

؛ ِ قدرت کردماحساس. عطر موهایش را به ریه فرو بردم. تر کردمِ باریکش محکمِ کمري بازویم را دورحلقه
!، خُردم کرديترشیوا: اش این حس را تقویت کرداو هم با گفته. ِ جوانیاحساس

چند سال داري؟. آید پیر باشیهیچ بهت نمی: صدا خندید و اضافه کردبی
!روم توي بیست و دو سالگی، میبتابدفردا اگر خورشید . سال، بیست و یک ِ قبلتا روز: 

.گفتم که: تأیید کرد
!بگو: زمزمه کرد. ل خاموشی نداشتحاال انگار او تحم. ام ساییدصورت به سینهواي ملوس سرو مثل گربه

از چه؟: 
!اتاز داراي. از خودت. از هرچه دوست داري: 
شبه به باد رفت؟اش را بردند؟ همان که یکریختند و همهچپاولگرانهمانی که : 
؟مگر چه داشتی. چه بود! به باد رفت؟: 
چه داشتم؟: 

راستی چه داشتم؟: ساکت ماندم و فکر کردم. جواب ندادم. نپرسیدم
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کم از دور سیاهی شهر ِ ماشین آسفالت بود افتاده بود و کمِ رونقِ ناهمواري که در عصرحاال محمل توي راه
اي ، توي کوچهايیا شمعی در خانهآن که چراغی؛ بیاشِ در تاریکی ماندههاي کوتاه و بلند، با ساختمانشددیده می

ِ آتشی که این گوشه و آن گوشه روشن کرده بودند با هاي بزرگي کومهاما سرخی شعلهو یا در خیابانی روشن باشد
هاي ِ خانهِ سیاهکه طرحطوريکرد ، کوتاه و بلند می، بزرگها را کوچککرد و آنهاي اطرافش بازي میسایه

؛ آنچه آسمان نه ماه بود و نه ستارهرد. رفتِ اطراف پس و پیش میِ سرکش روي بیابانِ قابی از نوري شهر بینحاشیه
.شدرفت و گاه ظاهر میِ آتش بود که گاهی در تاریکی تحلیل میِ انعکاسهاي سرخ، لکهبود

، جلوي ِ هر خیابان، کنارراهِ هر چهارسر. از محمل پایین رفتیم و شروع کردیم به گردش. داخل شدیم
ِ پوستي تیرهها مردهاي فروشندهگاهها و تفریحهاي بسته و توي پاركبا حجرهي تاریک ي بازارهاي سرپوشیدهدهانه
هاي هاي دوغ و بشقابهاي ماست و تُرشی و قدحهاي بزرگی را روي زمین پهن کرده بودند و پیالهپیکري سفرهغول

ها را قفه کاالیشان را تبلیغ و رهگذروو هوارهایی بیِ تازه روي آن چیده بودند و با داد هاي سنگکپر از سبزي و نان
داشتند و با میِ سالخی را برِ بزرگ، کاردرسیدکردند و هر مشتري تازه که از راه میِ کباب تشویق میبه خوردن

قطعه گوشت، قطعهکرد، از هرجا که او اشاره میِ مشتري، بنا به سفارشِ دلَمه بستههایی تا آرنج آلوده به خوندست
کشیدند و روي زدند و به سیخ میکردند و نمک و زردچوبه و ادویه میریز میبریدند و با مهارت ریزها میاز جنازه

قطره خون و شد و قطرهطور که از آن دود بلند میکردند و همانِ بزرگی که کمی دورتر از سفره بود بریان میآتش
دادند تا هاي شاد و حریص میپیچیدند و به گرسنهها را الي نان میخ، سیکردچِلز صدا میچکید و چِلزچربی می

.کنان بخورندتفریحوزنانجا ببلعند و یا لقمه کرده دست بگیرند و قدمهمان
، ِ گشاد، دهانِ گاويهاي سرخ؛ چشمشش ساله بودند با تن و بدنی پر- ها، همه سی و پنجفروشنده

شان از دادهِ بلند و تاب ِ سرخموي سرشان را از ته تراشیده بودند و سبیل. هاي محکمآروارهِ سفید وهاي درشتدندان
شان خیلی کوتاه بود اما این نقص هیچ از تنهاگرچه پایین. نگاهی دریده و گردنی کلفت داشتند. بناگوش در رفته بود

و شان گم شده بودِ اصلیآلودگی به خون رنگِ ز شدتهایی که ا؛ خصوصاً با آن لباسکردشان کم نمیبلندي و هیبت
.ترساندبیننده را می

، اندامی ِ روشن، پوستهاي بلند، مژه، با موهاي سیاهسه ساله- ، بیست و دوقامت؛ میانها همه زن بودندالشه
و طوري . موهاي بلندشان نشانده بودندِ براقی به، سرخ و یا صورتیِ سبزهاي کوچک، که شانهپوشش، بیباریک و تُرد

و یا از گردشی طوالنی به ي سختها افتاده بودند که انگار خسته از سفري روزنامه، روي صفحهِ آتش و سفرهبین
.ِ سنگین و خوشی فرو رفته بودندخواب

گرسنه نیستی؟: سیاه پرسیدچشم
. کردها اشارهآمیز به تُردي و تازگی یکی از جنازهو شیطنت

تو چطور؟. خام بخورمشان را خامتوانم همهآنقدر که می: جواب دادم
!من دلمه دوست دارم: 

ِ جمعیت ، از بینخوردیمزدیم و تنه میهر دو خندیدیم و یکدیگر را نیشگون گرفتیم و در حالی که تنه می
ِ ِ بساطگذشتند و یا کنارِ گفتگو میگرمان و کرکرکنان، هرهرکنبه بازوبازو هااز کنارمان خیلی از زوج. راه باز کردیم
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ها چه زن جوان. ، یکی جوان بود و یکی پیراز هر زوج. پلکیدندنشستند و یا در هر گوشه و کنار میها میفروشاغذیه
. پیکرو غولپوست، تیرهمو، سرخو پیرها. ، شاداب و محجوب بودند با پوستی روشن و موي سیاه، همه الغریا مرد

هاي ، رنگي عابران، زمزمهها، هیاهوي فروشندههاي وقیحانه، قهقههآور، عطرهاي سرگیجهشهر پر بود از بوي کباب
شکلی که انگار ه ؛ بشدشان روي همه کس و همه جا منعکس میهاي آتشی که سرخیِ شعلهجرَقِ تیره و جرَقجگري

.پزانِ مردهِ عظیمجشن؛ همه جشن گرفته بودند
ها را از این ِ خوراکیهاي روزنامه و جلدِ خاك و خاشاك و پارهذرات؛از راه رسیدتندبادي هوهوکنان ناگهان 

ِ طوري که مجبور شدیم دست دور کمر. کشید و توي هوا چرخاندسمت، به هر ، لوله کردطرف و آن طرف جمع کرد
مان کرد و ، چشم ببندیم و گوش بدهیم به هیاهویش که تا لحظاتی محاصرهبمانیمباد، پشت به یکدیگر حلقه کنیم

. کم دور شد و دورتر، کممان زد و بعدا در خودش پیچید و شالقما ر
را هم سیر و سیاحت ِ نظیربیِ آرامش،آنِ ود و همراههایی از زمین را روفته بباد بخشگردچشم که باز کردم

ره ، در محاصِ تعقیب بودنِ مورد، احساسِ ناامنی، همان احساسهمان حال و هواي آزار دهندهدوبارهچون بودبرده
هایی ، چشمجماعتاليو حتا البه، در هر کنج و زاویههاي اطرافتاریکیبینخیال کردم .سراغم آمدبهقرار گرفتن

، رویمو هر جا که میشوند میمان ؛ همراهآیندمان میقدم دنبالبهو خونبار که قدمهایی حریص؛ چشمپایندما را می
.کنندیمان نمیآنی رها

ِ نگاهِ خودشان بودند و اگر  برحسب اتفاق ِ کارظاهر گرمه اطرافیان ب. چشم چرخاندم و همه جا را نگاه کردم
هاي ظاهري اعتنایی؛ اما تماشاي بیبینندکرد اصالً ما را نمیها وانمود میِ چشم، گذرا بود و حالتافتادکسی به ما می

از ... خندند؟شان نمیِ دلکنند و تهنمیشان نگاهِ ابروهاي افتاده، از زیري چشماز کجا معلوم از گوشه: آرامم نکرد
و با حرص و هوس و تمسخر ما را به ایستندِ ما نمیِ سر، پشتکنمشوم یا پشت که میغافل میکجا معلوم همین که 

!دهند؟نمیهم نشان
جا این: انداختترس به دلم چنگ . نتیجه نداشت. دید زدماطراف را سریع چند مرتبه ناگهانی برگشتم و 

!..دارند؟از این یکی هم دست برنمی. کنندهم ول نمی
ام پرسه ِ خانههاي موهومی بودند که مدام اطراف، همان اشباح و همان مردهائن بودم همان سایهمطم

؛ شان را ببینمکم صورتکردم دستهایی که به عبث سعی میسایه. ، طماع و دزدشرم، وقیح؛ موجوداتی بیزدندمی
ِ ، این لشگر، کسییکیشدهرچه  که باعث میوشان ي برتري، وسیلهشانشان را تشخیص بدهم و استواريقامت

.ِ خودش جمع کند ببینمرسوا را دور
!..نکند رفتار این درست نیست؟!... کندنکند این اشاره می: سیاه ثابت ماندنگاهم روي چشم

هاي جوان ي زوجهمهمثل . شداي در حرکاتش دیده نمیِ بیش از اندازهاطوارو، هیچ ادامعمولِِ غیرهیچ رفتار
پاي مرا پابهبازو به بازویم حلقه کرده بود و خوش و خندان . هاِ آنهاي شیطنت و خیانت؛ و حتا دور از برخی نشانهبود

.پاییدِ پارك و خیابان را میچرخید و گوشه و کنارهاي شادي که روي جمعیت می؛ با چشمبردخودش می
چند . اش دارم، جایی که خوب روشن باشد نگهي آتشِ کومه، نزدیکاينقطهاي در سعی کردم به بهانه

خسته نشدي؟.. خسته نشدي؟: پرسیدم. ؛ چند دفعه دستش را کشیدممرتبه قدم کُند کردم
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ِ خودش آن که لب از خنده و گفتگو ببندد مرا دنبال، بینیاز به تالش و تقالبی. ایستادنمی. خسته نشده بود
ِ ، از دستهاي مزاحمِ چشمِ رسیدن به جایی بودم که از شَرو من مشتاق. بردخواست میشید و هرجا که میکمی

.ِ نامرئی خالص شوماشباح
جا شاید این: به خودم مژده دادم. به مکانی پرت و خلوت رسیدیم. کم از جماعت فاصله گرفتیمکم

!خواهندچه میِ ما بپرسم از جان. شان؛ بشناسمشانببینم
!داشتممطمئنیچیز،خنجري،چاقوییکاش: کردمآرزوو

ِ ها و هر زاویه که مکانگاهي تفریح، حاشیه، توي بازارهاي سرپوشیدههاي تاریکاما در کوچه پسکوچه
، آماده استفاده کردههاي کهنه از تاریکی شهربا لباسو کودكاي زن و مرد، عده، نه اشباحمناسبی بود براي کمین

بزنند و با زمین ؛ هجوم ببرند و او را بیرون بپرندگاه، از کمینیدفاعِ بیِ هر عابرِ نزدیک شدنمحضبودند تا به
اي بخزند و ِ تنش را که توانستند بقاپند و به نیش بگیرند و گوشههاي بلند و تیزشان هر گوشه از گوشتدندان

ِ ؛ آن هم زیرشان را به لب بکشندآلودهاي خونِ دستتند پشتبا لذت بجوند و ببلعند و تندآن راو عجولحریص
.کردبازي میشاني چشمروي آینههاي دوردستِ آتش؛ و موقعی که نوري شهرهمهمه

لگیر شویم و هر نکند غافِ اطراف باشممراقبِ بیشتر قدم بردارم و مدام به خاطر همین ناچار بودم با احتیاط
هایم را ؛ دستایستادم، راست میکشیدقد میماجهید و جلوي، از سوراخی بیرون میشان از کنجیمرتبه که یکی

ترسید و نه کرد و نه می؛ اما او نه احتیاط میشدمي مبارزه میگرفتم و آمادهسیاه را در پناه می، چشمکردممشت می
گفت؛ به صداي مییکریز از همه چیز. ِ خطر بودیمانگار نه که از هر طرف در معرض. وردآحتا صدایش را پایین می

ِ دیدن. کشاندمیِ خودش به هر سمتکشید و سرخوشانه مرا دنبالکنان چنگ به بازویم می؛ شوخیخندیدبلند می
ِ العملتنها عکس. نشان دهدشد واکنشی هرچند ناچیز کرد و نه باعث مینه متعجبش میهم ها هر یک از آن

، گذار، متفکر و تأثیربست و با نگاهی نافذ، براي یک آن لب میايشان همین بودکه براي لحظههاي غافلگیرانهیورش
.زداخم آلود به مهاجم زل می

از ي تمسخرآمیزِ خندهِ دیدنش رنگ، چه رازي و یا چه نیرویی بود که به محضها چه سحريآن چشمدر
کرد؟مان غیبش میپراند و بعد ناگهان از مقابلهر یک میلب

انگار احتیاجی به پرسیدن نبود یا سؤالی از این دست در ذهنم . ِ دیگر؛ نه آن وقت و نه هیچ وقتنپرسیدم
اي که هنوز پارههاي پارهِ الشه؛ گذشتن از کنارهاهمه کوچه پسکوچه؛ حتا بعد از عبور از آنشکل نگرفته بود

ي ِ عدهدوید و حتا بعد از دیدنشان میي گوشتشدههاي کندهتکهِبین، شانِ سرخِ پوستِ مرگ زیرهاي ریزرعشه
ِ یکدیگر باال کولوکشان از سر، خرناسکنانملچها ریخته بودند و ملچجا روي الشهجا و آنها که اینزیادي از آن

؛ مغزم از فعالیت مانده بود و یا آن انگار جادو شده بودم. راندندزدند و یکدیگر را پس میی، به هم تنه مرفتندمی
.؛ آنقدر مکرر که برایم عادي شده بودتر هم دیده بودممناظر را قبل

!خواهی ما را بخورند؟می. گردانیچرا مرا توي پستوها می: 
؛ ، خفه و ضعیفهم با صدایی لرزان؛ آنپرسیدم. ادمعاقبت ترسم را بروز د. نتوانستم بیشتر مقاومت کنم

ترسیدم نکند با اشاره ، که شرم داشتم از گفتنش و میها، گرگها، از سایهاز اشباح حرفی زده باشممستقیماًکهآنبی
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، که به من آویخته بودو او. انگیزاي وسوسه؛ تشویقش کنم و دري به رویش باز کنم رو به منظرهاش کنمها آگاهبه آن
، بعد. ؛ برقی عجیبزدهایش در تاریکی برق میچشم. ام کرد؛ و فقط نگاهسینهبه؛ سینهرویم ایستادروبه. از رفتن ماند

ترسی؟می: پرسید. اي آنقدر بلند که مو به اندامم راست کرد؛ خندها بشدت لرزاندِ کوچه ري سیاهاش پردهقهقهه
!رومها از خانه بیرون نمیشب: 

!ِ تفریح نیستشب که موقع: و معترض اضافه کردم
ها ، اینتازه. ؛ اتفاقاً توي شب راحتی و آزادي بیشتري هستبعکس: گر جواب دادبا لحنی داللت. جدي شد

!ببین. کنندفقط شوخی می. خورندکسی را نمیکه 
پاره که تکه بزرگی گوشت به دندان ِ پارهآلود و لباس، با موهاي بلند خاك، کوتاهو زنی پا برهنه را نشان داد

.ي دیگر دویداي به کوچهگرفته بود و خوشحال از کوچه
!خورندو را که نمی؛ تگیرم بخورند: م دادادلداري. متوجه رنجشم شد. اخم کردم

!توانند تو را بخورند؟چطور می!... ايچقدر هم خورده: سرش را جلو آورد و دهانم را بویید
!ام؟خورده: 

دهد؟همه بو میاي که دهانت اینمگر چند سیخ خورده. گویمکباب را می. کباب: گفت
!ام؟، من خوردهمن... سیخ؟... کباب؟: 

.ببین... نه؟. ايتر هم شده، قويتازه. ي کباب که بد نیستبو. ، بو بدهدیب نداردع: چرخشی به اندامش داد
بینی؟چه می. خودت را نگاه کن: ي کوچکی بیرون آورد و به دستم داداش آینهِ سینهاز داخل

ِ دقت و اما او مجال. مانندِ اسبگرفته و صورتِ خونهاي درشتپوست با چشم، تیرهمو، سرخمردي قوي
خواست اش برگرداند و طوري دست به موهاي بلندش کشید که انگار فقط میآینه را داخل سینه. ندادتفکر

.اش را به رخم بکشدسیاهی
هاي این سنجاق... ؛ چه وقت؟کی رنگ کرده بود. ِ موهایش نشدمکردنچطور متوجه رنگ: تعجب کردم

!کی به سرش زده که من ندیدم؟ِ سبز و صورتی رااي شکلِ پروانهکوچک
حاال فهمیدي کسی که باید خورده ... حاال خیالت راحت شد؟: گوشم نشستدراش صداي آرامش بخش

بشود من هستم نه تو؟
خوردن مثل ضایع کردن . دوستت دارم. خورم، من تو را نمینه: گرم شدم. خودش را به من آویختدوباره 

....حتا کباب. وقته دوست دارم نابود کنم؟ هیچ توانم چیزي را کچطور می. است
اي ؛ با نیروي تازهراه افتادیم. انگشت روي لبم گذاشت و بیشتر به من چسبید. نگذاشت حرفم را تمام کنم

!امحتماً خورده. امحتماً خورده: ي که سراغم آمده بوداسابقهِ بینفس؛ با اعتماد بهکردمکه در وجودم حس می
او را به طرف محمل کشاندم چون حاال . کردم به خودم بقبوالنمسعی میي وجود با همهخیالی بود که ،این

؛ آنقدر که ؛ تهوع داشتمخورد؛ اگرچه هنوز کمی حالم به هم میي خیالدیگر سرشار از نیاز بودم و دور از دغدغه
، آنچه خورده بودم و دیده بودم و بوییده بودم را ب راِ کبا، طعمرا؛ بوي کبابکردم خودم را کنترل کنمتالش می
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ِ سنگینش مرا براي رسیدن به وادي ِ راه با سکوتهایم کنار بزنم و او در طولِ چشمهمه از دهان و از بینی و از مقابل
.فراموش همراهی کرد

!حاال باز کن و ببین: گفت. به خانه رسیدیم
ِ آبی با بالشی بزرگ از مخمل؛ بودِ اتاق پهن اي وسطي دو نفرهزیین شدهِ ترختخواب.دیدم. چشم باز کردم

هاي زرد و سرخ دوزي شده و گلبرگِ دو طاووس مروارياي با نقشِ فیروزهِ سفید و لحافی از ساتناي از ململبا رویه
اتاق با . فضا را پر کرده بود؛ و بوي عنبر و اسپند کهو صورتی معطري که روي بالش و  لحاف و تشک ریخته بودند

.اي روشن شده بودِ سبز و سورمهنورهاي متعدد
خستگی از تن نگیریم؟: پرسید

. ناپذیر؛ سالم و پر توان و خستگی؛ چون هر دو بیست و یک ساله بودیمنگرفتیم
!هایی بکر و خامجوان: اضافه کرد

!ِ ماستدنیا به کام: شاد و شتابزده دراز شدیم
. ِ ما بود؛ دنیا به کامگفتراست می

...!اقتدار: و زمزمه کرد
...!اقتدار: 
...!، طبیعیواقعی: 
...!، طبیعیواقعی: 
...!کامیاب... کیفور: 
...!کامیاب... کیفور: 

گویی؟چه می: تا عاقبت پرسید. ؛ من همیکریز جنبید و لب جنباند
همه خودم را خوشبخت و مقتدر و کامیاب ي عمرم این ؛ که در همهگفتم که دنیا به کامم بودچه باید می

، ِ شادي، در عینبخشیِ فرح؛ اقتداري واقعی که مثل نسیمی معطر و گذرا در عینهم اقتداري طبیعی؛ آنندیده بودم
.، نکند تکرار نشود تا ابددمحو شدنش و از این که نکند دوباره نوزِ از ترس؛ ِ موقتی بودنشکرد از ترسدلم را تنگ می

، نیرو ، سبکیهمه راحتی؛ درحالی که ناباورانه به آن، کیفور به پشت خوابیدم و با لذت به سیگار پک زدمبعد
،احساسی غریب. شش سالگی-و پنجِ سیِ رسیدن به مرز؛ احساسکردمو کمالی که در من ایجاد شده بود فکر می

؛ کرداي سیر میِ دیگري در رویاي سرخوشانه، که کَس؛ آنقدر دور و عزیز که انگار نه منآفرینو غرورانگیزحیرت
.رویایی به زاللی شبنم
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فصل دوم

. ِ مقابله نداشتمکمترین توان. نفسم بند رفته بود. کشیدِ تنگنایی خاموش بیرونم میهایی بیرحم از دلدست
کم سکوت کم.آن که بدانم مقصدم کجاستبیرفتم میخوردم و پایینسر می. کشیدم و تنم به اختیارم نبوددرد می

ِ مصور همه با هم ناگهان هزار فکر و خیال. ِ گریهزیرزدم . شدسردم . هوي باد شنیدمهوِ صدایی مثل. باخترنگ می
، تایییکی و یا چند، مکرر، یکیِ سر همشان تمرکز کنم؛ اما پشتندانستم روي کدام؛ طوري که به مغزم هجوم آوردند

. دادندنمیت و تحلیل ِ دقفرصتهایی که ؛ فکرها و شکلگذشتند، قاطی شده با هم از نظرمگاهی هم ترکیب شده
، ، قطور، ستونی ناآشناش؛ و کنار، زبون و حقیر، زار؛ انگشتی آشناهوا سرگردان بوددرآلودي که ِ خونِ انگشتتصویر
ِ، تا زانو داخلِ غبارغرق،کنداي که شاد و شتابزده گور میِ پیرمرد پوسیدهتصویر.پاو متکبر به بلندي یکمغرور
ِ پیر؛کردهم را تعقیب میِ چسبیده به هاي سرخ و صورتیِ سیبي آبچکانی که مرتب عبورمژههاي بی؛ با چشمخاك

ِ صورت. کردقُرت صدا میقُرتگلویش انداختند و انداز مرتب دهانش را آب میِ چشماي که جذبه و طراوتپوسیده
ِ ِ کمرنگ و درهم برهمطرح. خندیدزد و به قهقهه می، جیغ میتریخ، اشک میکشیدزنی که چنگ به سر و رو می

پیاپی قالب عوض ِ مردي که در یک آن تصویر. مانداش ابتر میکرد شکل بگیرد و سعیاي که تالش میاندیشه
ِ دیگر که یلی تصاویر، چاق و خ، الغر، کوتاهِ دراز، هزاران شبحِ هزاران سایهنقش. شد، جوان و کودك میپیر؛ کردمی
دست و پا . ذق کردام تکان خورد و ذقجمجمهِداخل؛ چیزي ؛ آنقدر زیاد که سرم درد گرفترفتندآمدند و وقفه بی

هیچ ؛ بیي امیديهیچ روزنهانگار در خأل معلق بودم بی. ؛ درواقع نتوانستم حرکت بکنمزدم اما هیچ حرکتی نکردم
مقابلم چیزي نبود . هایم را به هم فشردمپلک. رسید خالصی از این وضع غیرممکن باشدر میبه نظ. ي اتکایینقطه

. وقت به عمقش نرسم، بیفتم داخلش و فرو بروم به جایی که هیچِ وحشتناکی که ترسیدم بلغزم؛ تاریکیجز تاریکی
ِ بین مرگ و ؛ مرزاي تاریک؛ در نقطهدمي پرتگاه بوهنوز لبه. امخودم را عقب کشیدم اما فقط خیال کردم عقب رفته

تکانی سعی کردم به خودم . ترسیدماي که دلخوشش نبودم و مرگی که تا مرز جنون از حضورش می؛ زندگیزندگی
. بدنم به اختیارم نبود. و هول و هراس جدا شومقان، از این خف، از این تنگی؛ حرکتی بکنم شاید از این گرفتگیبدهم
که ؛ فریاد بزنمکهدهانم را باز و بسته کردم . کردِ نامرئی بختکی شده بود که مرا در خودش له میِ پوالديتوردچار

ام پر باد و پر ِ بزرگی توي سینهترس مثل بادکنک. ام بیرون نیامد، هیچ صوتی از حنجرهايهیچ کلمه. کمک بخواهم
ِ ِ میانیِ انگشتي نیرویم را براي حرکت دادنهمه. ِ نفسم را بند ببرد؛ آنقدر که کم مانده بود دوباره راهشدبادتر می

ِ بزرگی ِ کوه؛ انگار بخواهم آن را از زیرجمع کردماستتر تکان دادنش راحتکردمخیال می، عضوي که ِ راستمدست
؛ ِ کوچکیک حرکت. تالش کردم. مرده بود. خوردانگشت تکان نمی. اي را زنده کنم؛ انگار بخواهم مردهبیرون بکشم

.... ت، یک حرک، یک تکان؛ یک حرکتِ جزئی بس بود تا نجاتم بدهدیک جنب خوردن
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؛ هم خودم و رها شدم. جسمم آزاد شد. ِ بختک را پاره کردحرکتش هیبت. عاقبت جنبید؛ عاقبت نجاتم داد
. غلت زدم. زده و رودي از برفابه در درونم جاري بودموهایم سیخ شده بود؛ بدنم یخ. هم نفسم و هم نیروي تخیلم

، دوتا یکی نه. تر زل زدمدقیقهایم را پاك کردم و ِ دست اشکبا پشت. را دیدم، جنازهِ اتاقطرفاین. پلک باز کردم
هایی که اگرچه جنازه. انگار یکی جلوي آینه افتاده و عکسش در آن منعکس شده باشد. شکلِ هم؛ دو زنبودند
ِ دیگري مرئی ، جسدازهِ هر جن؛ از کنارشوندها تکثیر میناگهان متوجه شدم الشه. شناختم اما غریبه هم نبودندنمی
!باید فرار کنم. باید فرار کنم:ي بوگندوزدههاي کرمشد از الشهحتماً تا ساعاتی بعد همه جا پر می: شودمی

یشان ؛ از روهاي بلند بردارم؛ گامها نخوردمراقب بودم پایم به آن. با احتیاط قدم برداشتم. هراسان بلند شدم
ها ، اسبها، سگ، گاوهاها، گرگهاي موش؛ از کنار و از روي الشه، پاورچین از کنارشان بگذرمریزریز، ؛ یا بعکسبپرم

اي رویشان اي نقرهِ ماه پردهنور. ندي بیابان را هم پوشانده بود، همه، بیرون همِ اتاقها که نه فقط سطحو گوسفند
در گوشهاي بازیستاره. آورو سرگیجههوا ساکن بود. جلو رفتم. کردمیام شان خفهبوي غلیظ و چسبنده. کشیده بود

ي ي بوتهِ سایههاي پنهان شده زیرها و چالهمراقب بودم توي چاه. زدندآمیز سوسو میشیطنت،ايِ سورمهآسمان
.خارهاي خشک و غبار گرفته نیفتم

....تا کی؟... روم؟به کجا می... روم؟تا کجا می: 
جستم رفتم و هرچه می، هرجا میرفتم؛ پرسشی که هرچه میدادام را شکل می، پرسشی بود که هستیاین

ِ فکر و که بذر؛ آنقدرشد؛ یکنواختمی؛ گاه صاف و سرراستکردمکرر شکل عوض میو بود، دراز راه. ی نداشتجواب
اي ِ خاطرهِ تالش براي به یاد آوردن؛ یا فکرهایی عقیم مثلِ ناگهانی نسیمِ عبورعینخیاالتی ناپایدار؛ پاشیدخیال می

ِ ؛ نیازمند، ناهموارشدپر فراز و نشیب میمعبريگاهی هم . هاي بلند خوابشد با پردهو دشت محاصره می. مبهم
. دقت و احتیاط

باعث . زدِ شب را خط میو سکوتکردخرچ صدا میلغزید و خرچپایم میِ ، ریگی زیرسنگیهرازگاهی 
کند و به کمین میمخفیکسی که خودش را از من . و یا کنارم؛ همراهمخیال کنم کسی دنبالم است. شد بترسممی

!خالص کردناز پا افتادن و ... ي از پا افتادن؟ِ غفلت یا لحظهموقع.. ِ مناسب؟وقت... ِ چه؟کمین. است
فقط من . ها و نه در نزدیکیدست؛ نه در دورهیچ کس نبود. پاییدمچرخاندم و اطراف را میمکرر سر می

شد از ؛ فقط باعث مینتیجه بودها همه بی، به هر طرف نگاه کردنهاچرخاندنچشم. ي گندیدهبودم و هزاران الشه
.تعادلم به هم بخورد و چند قدم تلوتلو بروم؛؛ پایم به چیزي بگیردِ راه غافل بشومکمند

امیدي به نجات . هاي داغمه بستهباز و لبهاي نیمه، پلک، تنی خسته، با پاهایی مجروحرفتمجلو می
کشید ِ خودش میدنبالسختی ه بِ رنجورش را ، انسانی درمانده با ذهنی آشفته که تنمسافري بودم گم شده. نداشتم

.ي دیگرهاِ الشهاي میانبشود الشه. ، بغلتد و بلند نشود تا ابد، بیفتدبماندال داشت احتمو هر آن 
؛ خودم را روي آن رها کردم. ِ شب کز کرده بودروشنکه در سایهاي رسیدمگرفتهِ بزرگ غباربه تخته سنگ
هواي شرجی و . به پشت خم شدم. دِ شکسته به دو طرف باز شبازوهایم مثل دو بال. گرفتمباید کمی خستگی می

هراسیده جمع شدم و به اطراف زل . گرگی زوزه کشید. شغالی وق زد. هایم را بستممتعفن را به ریه کشیدم و پلک
هایی از تاریکی را دوید و بخشِ آسمان میِ مارپیچ در دلکننده به صورتبرقی سفید و خیره، هادستدر دور. زدم
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اي ، صخره؛ یکی درشت و زمخت که باالي سکوییرا ببینم، دو سایه هاي یکی از تپهِ تیرگی حاشیهزیرشکافت تا می
، نازك و و یکی دیگر. ، اشیاء متعددي را چیده بود، روي برآمدگی مسطحرویشو یا تلی از خاك نشسته بود و روبه

؛ تابی به اندامش دادو؛ پیچ، سر جنباندنزدیک که شد. فترکشید و جلو میِ خودش میي ونگی را دنبالتُرد که رشته
، ، یک لیواندو بطري. جا کردي درشت اشیاء را جابهسایه. را بیرون دادقراري بیي ریزهباز کرد و جثهچادرش را

براي ِ مردپوشش. هاي بزرگ که پیدا و بالفاصله پنهان شدندِ ضخیمی با آویزهاي و کمی غذا و قلم و مفتولکاسه
ي کوچکش پنجهه زحمت، طفل را روي برآمدگی گذاشت و بزن. انگار کفن پوشیده بود. ِ نور ماه برق زداي زیرلحظه

ي بچه د به میانهز، با شرمی که حرکاتش را رنگ میبعد. ِ خیس شده را بیرون کشید و نشان دادرا باز کرد و کلوخ
. تلوتلوخوران زن و برآمدگی را دور زد. بلند شد. قاه خندیدپوش قاهکفن. برق زدهاي سفیدشاشاره کرد و دندان

ِ قبل از آن که ونگ. ِ مهتاب درخشیدِ نوراي تیز زیرتیغه. ِ شب را شیار زد، پوستصداي سایش فلز. رفت کُنجی
اندازم چشم. پوش محو شدندل و کفن؛ اما زن و طف؛ چند قدم جلو دویدم، از جا کنده شدموي دشت بپیچدردردآلود 

پوش و ، سیاههاي بستهگرفته؛ با حجرهاي ماتمبازارچه. ؛ جایی دور از دسترسي بیابانفقط بازارچه بود در حاشیه
ِ هم باال کولوِ محیط از سرِ سوگواراعتنا به سکوتجو و شرور که بی، کینهآلود، خاكهایی بیکار، باربرکارگرها

اي ، گوشهي بازارچهِ دهانهبین. کردندخندیدند و یکدیگر را دنبال می؛ میزدند؛ دست میگرفتند؛ کُشتی میرفتندمی
، ، صد ساله، تکیده؛ پیرمردي خمیده، چانه تکیه داده به زانو، چمباتمه زده، خودم نشسته بودمدور از همهمه و هیاهو
، ؛ انگار نه به تماشاي بیرون؛ اخمی به ابرو و نگاهی ثابت و خاموشپر چین و چروك؛ صورتی با موهاي سراسر سفید

.بودمِ درونمهاي محزونکه محو شگفتی
...تا کی؟... روم؟به کجا می... روم؟تا کجا می: 

در ؛ با همهمه و سکوتی کهرفتم با سؤالی که ذهنم را مشغول کرده بودداشتم و پیش میهنوز قدم برمی
.اطرافم به هم آمیخته بود

ِ کردم که با دیدنِ هفتم را طی میهاي بیابانسختی نیمهِ سر گذاشتم و به ششمین بیابان را هم پشت
اي به بیرون ِ روزنهِ زردي بود که از دل، نوردیدمآنچه می. هایم سریعپاهایم استوار شد و قدم. ، جان گرفتمکورسویی

جا همین: ِ بیابان خیمه زده بوداي کاهگلی که مثل شبحی بزرگ و سیاه وسطِ خانهاي گرد در پیشانی؛ روزنهتابیدمی
پرسم و آنچه در انتهاي راه است و مدت رسیدن به آن را و راه را می. گیرمخستگی از تن می. نوشماي آب میجرعه

....بعد
جا منتشر آنی در همهِ وجودم سر کشید و بهاز کُنجگرمایی که. ، ناگهان گرماي مطبوعی در تنم نشستبعد

؛ دچار قدري که یکهو از خودم فاصله گرفتمه ؛ بِ خیالهاي رنگارنگهاي سبز و بوته؛ دشت را پر کرد از نهالشد
قرار بی. دمرسی. اضافه کردمیمهاِ قدمسرعتبه. کرده استاش را گمد راهرکشدم مردي که وانمود می. استحاله شدم

!آمدم. آمدم: گفتآمد و کسی که میهایی را شنیدم که عجوالنه میبالفاصله صداي دمپایی. در زدم
ي ِ چوبی پس رفت و لنگهکلون. جسور و مغرور و غبراق. آماده هم شدم. شدمباید آماده می. دلم مالش رفت

. هاي بیش از اندازه درشت؛ با چشمپوست، تیرهچهارشانه،شش ساله- ؛ سی و پنجدیدمش. کنان باز شدِ در نالهقطور
!دیر آمدي. منتظرت بودم جوان: آور باز شداي چندشهاي کلفت و سیاهش به خندهِ دیدنم لبمحضبه 
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!دیر آمدم؟... جوان؟: 
داشته باشمِ تجزیه و تحلیل تاب را خاموش کرد اما قبل از آن که فرصتوي تباش شعله، گفتهدیدنش

!بیا تو: اش داد و امر کردِ مثل کوهتکانی به اندام
ِ چه پوست: ام را نیشگون گرفت، حریصانه سینهگذشتمتنگاتنگ از مقابلش که می. از جلوي در کنار رفت

!اي داريشفاف و تازه
!من براي تو خوبم نه او: زده اضافه کردو ذوق

او؟: 
ِ مژِ کژوِ پیرحیاطی بود بزرگ و خاکفرش با تاك. آلوده داخل شدمو خواب. ؛ گیج و گنگاز خودم پرسیدم

مستراحی که جلویش . ِ مستراح خمانده بودِ کوتاهاي که به دیوار چسبیده و سر روي بامبرگ و باري در گوشهبی
ِ حیاط و ایوان و اتاقی دو دري در یک آبی وسطِ بیشکليِ سنگی لوزو حوض. گونی آویزان کرده بودنداي از هپرد

.ِ تاریک و نمورِ دیگر روي سه زیر زمینسمت و اتاقی سه دري در طرف
راستی نه که راست: ِ گفتن بوداو هنوز مشغول. ِ سر هم از نظرم گذشتها تصاویر متحرکی بود که پشتاین

. کردجوري صدایم میِ بیشعور این، احمق؛ ولی این آخر آخرهاها،ایني مثل چیزیا ي حماقت باشداسمم مجسمه
ِ ؛ جوري که حتا رنگايِ جانانهداشتنهم چه دوست ؛ آنانگار یادش رفته بود یک وقتی چقدر دوستم داشت

ام؟سیاه، من چشمتو بگو. ؛ سیاهدیدهایم را هم عوضی میچشم
اي توزانهِ کینه؛ و با لحناش را بهتر ببینمهاي تیرهي چشمردي روي حدقههاي خون و زپلک دراند تا رگه

ِ خانه را به روي زنش آخر تا حاال دیدي مردي در. خوب عذابش دادم. من هم خوب خون به دلش کردم: ادامه داد
قفل کند؟
!چه زود... ؟دگویاز کی می... ؟گویدچه می:

ِ ها و دوري دامن و سرآستینِ سرخ پوشیده بود با حاشیهپیراهنی از مخمل. اش کردمِ بیشتري نگاهبا دقت
.زهرخندي به لب داشت. دوزي شده به همان رنگاي پولکي زري و جلیقهیقه

!...ام؟این را کجا دیده: 
را در یاد زنده کند و اي که انس و الفتی ؛ اما نه آشناییاش همقوارهو؛ قداش آشنا بودقیافه. از خودم پرسیدم

.را به ذهن برگردانداي خوشیا خاطره
...کجا دیدمش؟: 

لرزید و هر آلودش میي بدن سنگین و گوشتداشت همهقدم که برمی. جلو افتاد تا راه را نشان بدهد
ِ کمترین ی جرأتِ هیوالیِ آن هیکلدانست مقابلانگار می. بودمطمئن و مقتدر . نشاندند به مشام میحرکتش بوي گَ

.ِ دفاع هم ندارم، حتا قدرتخطا که هیچ
؛ مثل شهابی که ِ دقت و تفحص ندادآسایی که مجالِ برق؛ عبورِ رفتن ناگهان چیزي از ذهنم گذشتدر حین

اي اي و یا دورنم، سایهي ناگهانی انگار طرحی؛ اما همین جرقه؛ کورآنی خاموش شود؛ بدرخشد و به تند بگذرد
.کشیدي یادآوري پس میصحنه؛ خاطراتی که خودش را از اي بود از خاطراتی فراموش شدهپریدهرنگ
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آخر مگر یک زن . انگار نه انگار. فایده بودولی بی. ؛ کردمهانه که خیال کنی باهاش نساختم و مدارا نکردم : 
....نقش. بازي کندو نقش تواند تحمل کندچقدر می. تواند دوام بیاوردچقدر می

: برقی عجیب. هایش برق زدچشم. ؛ به منِ سرش انداختنگاهی گذرا به پشت. ي نقش ماندروي کلمه
!نشد که نشد. ؛ تلقین؟ حتا سعی کردم بهش تلقین کنمدشوباورت می

ین تفاوت که این ِ شتابزده از ذهنم گذشت با ا، همان شهابپریدهِ رنگِ تصاویر؛ هماندوباره همان جریان
و ناگهان مطمئن شدم . اي ناخوشایند؛ خاطرهآید، طوري که حس کردم موضوعی یادم می، اثرگذارترمرتبه کندتر

...کجا؟؛ اماامقبالً هم او را دیده
...ترسم؟از چه می... چه مرگم است؟: پاهایم سست شد. دلم لرزید

، ِ بسته را که دیدمدر. ِ سرم انداختمنگاهی به پشتنیم.کردمیترس هم رهایم ن. چیزي به ذهنم نرسید
!بیا. بیا: جویی ندادِ چارهِ چاره افتادم اما او فرصتبه فکر. امبا پاي خودم به مسلخ آمدهمطمئن شدم

با حاال مشغول گفتن از خار و گُل بود و این که گُل . رفتمدنبالش می؛ مثل برَهبه امر و نهی نبوداحتیاج
دهد و هرچه آن داشتنی نشان می، ظریف و دوستِ خار است که گُل را لطیفِ تیزي و خونریزيخار زیباست و زبري

؛ و خاري که دست را نخراشد و کندتر جلوه میو لطیفتر یکی نازك، اینتر باشدرحمتر و بی، بزرگتریکی ضخیم
....پیراهن به تن گُل پاره نکند که خار نیست

سیاه است ، چشمشان استکداماما : دم آمد کجا دیده بودمشحتا یا. درست همین موقع بود که شناختمش
این !... سیاه است؟این چشم!..سیاه جایش را نگرفت؟مگر چشم!.. ي دق تمام نشد؟ِ آینهمگر کار... ي دق؟یا آینه
!...سیاه است؟چشم

دردي را درمان هم و شناختن دنیادآور، تالش براي به ؛ از طرفیشناختم نبودسیاهی که من می، چشماو
، ِ بندش تا هرجا که بایداي که دنبالبندي. ناپذیرِ تقدیري اجتناب؛ اسیراسیر شده بودم. ِ فراري نبودراه. کردنمی
.رفتمی

اي ِ دو لنگهدرِهاي کوچک و مربع  شکلپاره روي شیشهِ پارهورتعکسم به ص. هاي سنگی باال رفتیماز پله
دلم براي خودم . اي سیاه؛ با صورتی گرد و شاداب در زمینهقامتمیان. دوساله-بیست و یک. دري افتادِ سهِ اتاقمیانی

ِ ؛ مزین به قطعاتی از فلزسرخِ ي مخملاي صندوقی بود با رویهدر گوشه. داخل شدیم. سوخت اما تن به تقدیر دادم
ِ پشمیيِ پارچهها که بیني رختخواب، کومهاي دیگرو در گوشه. ايِ نقرهو چفت و بستِ هندسی زرد با اشکال

اي سفید با ، پردهِ هر دراي سرخ مفروش و پشتجقهِ بتههاي دستبافِ اتاق با فرشسطح. درنگارنگی پیچیده شده بو
؛ از شدهاي متعدد همه نوع ظرف دیده میها و تاقچهتوي رف. ج و تخت و سالطین و شکارگاه آویزان بودِ تانقش

ِ هاي ورشو و منقلِ بلور تا سینیگُل و کاسه و بشقاب و قلیانهاي چینی بیدار و گلداناي پایههاي نقرهخوريشیرینی
. اشي دوده گرفتهیشهِ خاموش با شِ پایه متحركِ کوچک و گردسوزبرنجی

.رنگِ سبزِ چوبیِ کوتاهاي بود با در، صندوقخانهدر انتهاي اتاق
. عرضهبیکه بتواند غلطی بکندکشید بدون ایننعره میمدام مثل گاو. خوب گیرش انداخته بودم: گفت

حواست هست یا نه؟. خدا نکند.. آمد؟سم برمیمگر از پ. اممرد به دست و پا چلفتی او ندیده
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ِ آن کسی هست و منتظر بودم در را باز کند و پشتمطمئن بودم. ي صندوقخانه بودِ بستهحواسم به در
. یکی نباشدِ این کسی که شبیه. بیرون بیاید

!؛ دیدن ندارد که، چه قبرستانجاچه این: ام شد گفتنگاهِ مسیرمتوجه 
کار همین که بی. دجا بومدام جایش این: ِ صندوقخانه کشیدو به طرفدستم را گرفت . گردسوز را برداشت

!ي خل و چلجا دیوانهآمد اینمی، زودي شدمی
خاكايو میزي و کیسه. ِ مرگ بوداي که نزدیکِ به آخر رسیده، باریک و نیمه تاریک با شمعاتاقی کوچک

.اي خاموشو کوره
ِ روزهم درست سال؛ آنبی سروصدا! چه مردنی. آب تکان نخوردجوري سربه نیستش کردم که آب از : 

جوري که انگار اصالً دنیا نیامده بود که . ِ صد و صد و یک سالگیِ بینمرز. مابینِ معروف فی؛ وقتی به قولتولدش
ِ فکسنی؟خورد پیرمردبه چه دردم می. بمیرد

؛ جاودانه نظیر است، بیریزمسازم و آنچه داخلش میمیآنچه: اي گفتدهانش را کژ کرد و با صداي مردانه
!مسخره... است

دارد؟. این که دیگر قیافه گرفتن ندارد. ِ رنگ شدهفقط یک مشت گل: ِ عادي برگشتو صدایش به حالت
درپوش را از . سنگین بود. شان را بلند کردمتریننزدیک. ها را نشانم دادرفچیده شده درهاي کوزه

!چه بوي سکرآوري: اش برداشتم و آن را به صورتم نزدیک کردمدهانه
شان خودش رنگ. ساخترا خودش میهااین: تند گفتتند. وجد آمدبه. زدماي بود که حرف میاولین دفعه

...خورند؟درد میبه . کرد، خودش پرشان میشدِ انگور هم که میفصل. کردمی
هاي سبز و اي و عنابی با برگهاي سرخ و سورمه، گُلاي صورتیدر زمینه. ردمنگاه ککوزهِ روي به نقش

ِ آشنا و ِ رنگارنگهاي ریز و درشتدرپیچ با ظرافت و زیبایی خاصی در هم تنیده بود و پرندهِ پیچِ بلندهاي نازكساقه
.کردندِ آبی پرواز میآسمانِدر دلهاِ گُلخواندند و یا فرازها نشسته بودند و آواز مییا عجیب روي ساقه

داشتم و قدم برنوشیدم و آرام جرعه ، جرعهکوزه به دست. ِ قلمکار مرا به دنیاي خودش کشاندسلیقه و افکار
. هاي درهم تنیدهو طرحي ترکیبیها؛ اغلب با رنگهایی بود بدیعروي هر یک نقش. هاي بعدي رفتمِ کوزهسراغ
!کهن نداردنگاه کرد: گفت

بور . ِ تماشا شدمماندم و غرق. نه گوش به حرفش دادم و نه دنبالش رفتم. اش برومدستم را کشید تا همراه
من . شان کن و بیاپس زود نگاه: گردسوز را دستم داد و گفت. ام کرد اما زیاد طاقت نیاوردشد و دقایقی ساکت نگاه

!بروم شام را آماده کنم
خواهی روشنش کنم؟می: پرسید. برگرداندمچراغ را به خودش 

اي دلگیر و سیاحتی همراه با من ماندم و سکوتی مرموز و تنهایی. رفت. ي نه تکان دادمسرم را به نشانه
، مرا از ؛ کسی که اگر بودبود و نبودِ کار می، گرم، جلوي منِ منکنارجاِ کسی که باید همینِ دیدنحسرت. حسرت

حاال فقدانش فضاي ؛ در عوضکردکشید و سرشار از گفتگو و شادي و نور میبیرون میو بهت وشی ِ خامالك
به یادگارهایش . ِ آن کشیده بودِ داخلي وسایلاز حزن روي همهضخیمايتیره کرده و پردهسخت صندوقخانه را 
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روي . ي موهومی زل زده بودندکه به نقطهِ گریان؛ دو چشمِ دو چشم بودها فقط نقشروي یکی از کوزه. نگاه کردم
؛ اتاقی که ، پاکیز و منتظر پیدا بودِ اتاقی خلوترنگِ کمطرحِ باد که از پشتشي دستاي توري بازیچهدیگري پرده

وقت صداي شور و شادي و شدند و هیچوقت مدعوین داخلش نمیانگار براي ضیافتی با شکوه مهیا شده بود اما هیچ 
ي ابر بود به ِ در هم غلتیدههاي کوچک و بزرگ، تکهو روي یکی دیگر. شدجا شنیده نمیاي از آنص و ترانهرق

اي که سعی ِ پرنده؛ بالالیشان بیرون آمده بودِ بزرگ و محکمی از البههاي سرخ و سفید و خاکستري که بالرنگ
. ِ آبی برودِ آسمان، به دلید و باالتر، بیرون بیاِ ابرها خالص کندکرد خودش را از قیدمی

. خاریدگلویم می. ها و سیاحت در محیطی با آن حال و هوا باعث شد تا دچار حالی غریب بشومدیدن نقش
هایم سنگین و لحظه پلکبهلحظه. دهانم منتشر شده بوددري گُس و شیرینی توأم مزه. آب از دماغم راه گرفته بود

دلم . شدآن به سنگینی و حزنش اضافه میبهغمی گنگ به دلم چنگ انداخته بود و آن. شدر میاختیارتپاهایم بی
ِ هاي بزنم زیر، هاي؛ به همه کس و به همه چیز فحش بدهم و بعد؛ مشت به در و دیوار بکوبمخواست داد بزنممی

ِ در ایستاده بود و با پشت. شدما صداي او مانع می؛ ام را بشویدغم و دردِ اشکاي آنقدر شدید تا سیالبگریه. گریه
...آمدي دردت به جانم؟... آمدي؟: کرد، یکریز تکرار میبلعیدجوید و میها را می، طوري که انگار کلمهدهانی پر

ِ که نتوانستم در آن مکانزیادقدريه ب؛ ي کباب به صندوقخانه هم سرایت کرده بودمشمئزکنندهو بوي
با . جنبیدتند میدهانش تند. ِ در ایستاده و خم شده و گوش به آن چسبانده بوداو پشت. بیرون آمدم. أنوس بمانمم

. ِ دست به لب کشیدسریع پشت. هایش از حرکت ماندآرواره. راست ایستاد. ورودم غافلگیر شد
!بروم کمی هوا بخورم: گفتم. خودم را به ندیدن زدم

ِ نسیم کمی خنکی. از اتاق بیرون رفتم. واب نداد تا متوجه مخفیانه خوردنش نشومج. صدایم گرفته بود
. کنان از روي خانه گذشتقارقارکالغی . رنگ نگاه کردمِ دوديحیاط ماندم و به آسمانداخلاي لحظه. تسکینم داد
.ه ممکن است تنها بمانمخواستم تا جایی کمی. به مستراح رفتم. سر برنگرداندم. هایی را شنیدمصداي قدم

که : پرسیدم. اخم کردم. دهدگوش میدقیق ِ تاك ایستاده است و دقایقی بعد که بیرون آمدم دیدم کنار
؟؛ چه نفعی دارد به حالتچه؟ گیرم صدایی هم شنیدي

را ِ دیگرانهرچه بیشتر عیب. بد نیست: ناچار موذیانه خندید و گفت. نتوانست. اول سعی کرد حاشا کند
مگر نه؟. این هم خودش نقطه ضعف است. بدانی بهتر است

. ، از خیلی رفتارهاي دیگرم؛ نه فقط همینشداو هم از این کارهایم کفري می: قاه خندید و ادامه دادقاه
و بردم و هم از قهر هم از کارهاي خودم لذت می. کن نبودمول؛ اما من که کشیدجوري که کار به جنگ و مرافعه می

نه که گریه نکنم و داد و هوار راه . زدهایی دوستش داشتم که کتکم میراستش فقط وقت. اخم و توپ و تشرهاي او
ِ خودش ؛ اما کتک خوردنکردم جداً مرد استزد خیال می، فقط موقعی که کتکم مینه. نیندازم و جیکم در نیاید ها

!جور ماجرایی بودمِ اینقط یک مرتبه شاهدحیف ف. اگر بدانی چه حظی کردم. ِ دیگري بودچیز
. ِ چه موضوعی بودیادم نیست سر: تاب شروع به تعریف کردوِ ماجرا نداشتم اما او با آبتمایلی به شنیدن
نه که او . حقش را خورده بودند و یا یک همچنین چیزي که با چهار نفر دعوایش شدیا؛انگار پولش را خورده بودند

هر ي چهار جوان پیدا شدِ گذر منتظر ایستاده بودیم که سروکلهسر. ها نداشت، از این عرضهنه. ع کند هادعوا را شرو
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با . ؛ همه با همدانم چه گفتند و به کی گفتند و او چه جواب داد که یکهو ریختند سرشنمی. سهرابعینهوشانکدام
. ي حیضانگار شده بود کهنه. هم چه جوري؛ آن، آي زدنددآي زدن. ، با زنجیر و سیلی و لگد زدندش، با چوبمشت

؛ حتا موقعی هم که له و لورده ولش اش کردمفقط نگاهِ دعوا اي ایستادم و از اول تا آخرمن هم براي خودم گوشه
ِ کمک منتظرشاید هم . کردشده نگاهم میآلود رو زمین ولو شده بود و خجالتزخم و زیلی و خاك. کردند و رفتند

جور که من همین. ، از درد به خودش پیچید و بلند شدنش کلی طول کشیدبود چون همین که خواست پا شود
، با چشم آشکارا به زبان که نه. چقدر خوار و خفیف استوایستاده بودم با نگاه بهش فهماندم چقدر زار و زبون است

من یکی مردي؟فقط براي. خوردي... گفتم دیدي چه خوب زدندت؟
. ِ صندوقخانه بودهاي داخلِ من به کوزهي حواسزد اما همهاو یکریز و با اشتیاق حرف می

شام بکشم؟: پرسید. به اتاق برگشتیم
!اشتها ندارم: 
چرا؟: 

!بخور تا قوي شوي: به شوخی و با لحنی مزورانه گفت. جوابی نشنید
دلم هم لرزید اما اصرارش نتیجه . دیدم. بزرگی از ژله را ببینمي خیلی ِ بقچهو برگشت تا جنبش و لرزش

!تنهایی مزه ندارد که. خورمپس من هم نمی: ، گفتناامید که شد. نداشت
پدر در پدر . ي پدریش بودارثیهاین خانه: آن که زبان به کام بگیردِ رختخواب بیشروع کرد به پهن کردن

رفت وقت بیرون نمیهیچ. خیلی هم تنبل بود. ا و بزرگ شده و عروسی کرده بودندتوي همین خانه آمده بودند دنی
تا . ام کرده بودحسابی کالفه. مانِ ضروري مثل خورد و خوراكِ چیزشد براي خریدنمجبور میهایی کهوقتمگر

حاال دیدي مرد از خانه تکان نخورد؟
!، سرم را بردزندچقدر زر می: 

اي؟ها دخلش را آوردهحرفنزنی؟ حتماً با همیقدر حرف میهمیشه این: پرسیدم
هایی که در آن حماقت و ؛ با چشمبرگشت رو به من و دمق نگاهم کرد. کمر راست کرد. دست از کار کشید
ق ِ دلم؟ اگر حرف نزنم که دچکار کنم عزیزخب: آه کشید. اما سکوتش زیاد نپایید. رنجش به هم آمیخته بود

و و قشنگ و کاملِ جوان، یک زنزن باشی. هاهم براي ما زن؛ آن دانی تنهایی چقدر سخت استتو که نمی. کنممی
؛ ، یک عمردو روز-هم نه یک روز، آني در و بام بستهوقت بگذارندت توي یک خانه، آن، با هزار امید و آرزونقصبی

ِ حسادت ِ حسود و اخمو که از زورسقف را بشماري و مونست هم بشود یک مردِیک عمر فقط بنشینی و تیرهاي سیاه
!شوي یا نهببین دیوانه می. شوي؟ خودت را بگذار جاي منچه حالی میآن وقت ، نزدیک است بترکد
ِ اي اشک زیرقطره. ؛ لب جوید و چشم به رختخواب دوختاي ساکت ماندلحظه. ِ گلویش را بستبغض راه

انگار چشم نداشت . قوارهِ بی، مردكشدحسودتر میشدتر میروز به روز که به مرگ نزدیک: هایش جمع شدپلک
ترسید عاقبت دستش برایم می. ترسیدشاید هم می. رسمببیند حتا بعد از مردنش هم من به یک زندگی طبیعی می

تمایز به وجه. کرده در حقیقت وجود نداشتهت می؛ چیزي که او را از من متفاو، بفهمم سرم کاله گذاشتهرو بشود
!ِ هالوِ احمقمردك. ؛ خیلی یغورها بودهتر از این حرفکلفت، خیلی گردنِ معروفقول
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اي را به یاد کند خاطرهمعلوم بود سعی می. جنبیدلبش می. ي هالو را کشید و بعد به فکر فرو رفتکلمه
... چه بود؟... ت خوردهاِ چیز به گوشتا حاال اسم: گردد که عاقبت پیدا کرداي مییا کلمهاي وِ جملهبیاورد و یا دنبال

، غلمان؟آها
ي کالم را عوض رشته. متوجه شد. اخم کردم. سردرد گرفتم از بس حرف زده بود. نخواستم جواب بدهم

ي شد به خاطر جوانی و قیافهمی؛ زبان بودر و هرچند خیري نداشت اما اقالً خوش سها خوب بودآن اول اول: کرد
رفت ؛ طوري که وقتی میجوري بدگمان شده بودولی این آخرها بد؛ ِ چرب و نرمش تحملش کردانداز و زبانغلط

کشید مثل ، همه جا را بو میگشتبرد و وقتی هم که برمیکرد و کلید را با خودش میِ خانه را قفل می، دربیرون
!دیو

!آد، بوي آدمیزاده میهووم: ش را کلفت کردصدای
هر پستو یکی را قایم يکرد توخیال می. کردبه در و دیوار نگاه می: ي تلخ روي لب نشاند و ادامه داداخنده

!امکرده
نکرده بودي؟: 

. تبه، چند مردست روي بالش کوبید. الي کلماتم بودطور نفرتی که البهِ کالمم شد و همینمتوجه نیش
ي؟اهتا حاال جایی به این گرمی و نرمی خوابید: پرسید. شک را گرفت و کشیدي دگوشه

پلک . انداختکنارياش را ِ سیاهِ توريپیراهنزیر. ِ رختخواب خزیدمجلو رفتم و داخل. لحاف را پس زد
خواهی بخوابی؟می: پرسید. ترین خون؛ بوي نجسدادبو میبیشتر بدنش حاال . دراز شدپهلویمآمد. بستم

.امخسته: 
تا حاال دیدي یکی نگذارد یکی : ِ گوشم زمزمه کردزیر. موهایم را نوازش کرد. دست به سر و رویم کشید

!چه بود؟ یادم رفت دوباره... ِدیگر عبادت کند از ترس
!چه زود: صداي بلند گفتبا. ؛ حتا آهسته خروپف هم کردماماما من وانمود کردم خوابیده. به قهقهه خندید

. غرغر کرد. غلت زد. جا شدجابه. آه کشید. پیدا بود ناباورانه به من زل زده است. ساکت ماند. جوابی نشنید
؛ راحت و هایش اتاق را پر کردِ نفسطولی نکشید که نفیر. خوابیدسر روي متکا گذاشت و ناچار . اي نداشتنتیجه

ِ نیازي که وجودم را در خودش ؛ اسیراسیر شده بودمدوباره . آرام و قرار نداشتم. بخوابمتوانستم اما من نمی. مطمئن
آن بیدچارش شده بودمهرازگاه ، از موقعی که خودم را شناخته بودم ي تولدمِ طلسمی که از لحظهاسیر.چالندمی

که کورسویی از امیدبا بارودش گرفته بود اما اینحاال دوباره چنگ انداخته و مرا درخ. ِ رهایی از آن را بیابمکه راه
....شاید اگر... شاید اگر خجالت نکشم... شاید اگر مراقب نداشته باشم: کردِ موجود ایجاد میموقعیت

. ي نیاز از جسم حاصلی نداشتِ لکهتالش براي پس زدن. ِ دیگر که در مغزم جوشیدشاید و اگرو هزاران
؛ پلک باز ؛ پلک بستممکرر غلت زدم. خواست؛ جسارت میخواستشدم که آن هم شهامت مییباید دست به کار م

؛ از پایین ؛ از باال تا پایینِ خوابیده را از نظر گذراندم، چندین مرتبه آن هیوالي گوشتیچندمرتبه. ؛ آرام نگرفتمکردم
شود و ناگهان ِ نامرئی بیدار ِ تماس نوربر اثر. شودبیدار ِ نگاه ترسیدم حتا با سایش؛ با نگاهی محتاط که انگار میتا باال
. شود و به باد برود؛ خاکستر شودي آتش خاموش کومه



51

ِ انگار از اتاقیکهو . بشدت تب کرده بودمکردم چونخالص میها ِ پارچهِ حصارباید خودم را از قید. نشستم
سراپا از درون ؛ اگرچه هنوز ِ تنم حس کردمبخشی را روي پوستِ لذتخنکی. ماي بیرون رفتکنندهدم کرده و خفه

و نیاز به مراتعدرِ یله بودن ، حسِ شیطنت؛ حسبه پهلو خوابیدم با احساسی تازه. دوباره دراز شدم. ور بودمشعله
.مادر. مادر: کی بازیگوش بودمپسر، که نوازش که دیگر نه پیري پوسیده

ش کردم یا نه؟صدای: 
جستجو داشتنش در کناري مدتی که براي نه آن موقع که هنوز زبان باز نکرده بودم و نه در همه. نه

ِ مشتی از موهاي خیس. ، بیهوش انگار، خسته؛ عرق کردهِ خواب بودغرقدر قالبی متفاوت کردم و نه حاال که می
.هایش گوش دادمِ نفسِ اتاق و نفیر نرمِ سنگینبه سکوت. سرش به پیشانی و قسمتی از صورتش چسبیده بود

چکارم داري؟: 
هایش و لذت ِ سرانگشتبخشهاي آرامشسپردم به کاوشِ ملتهبم را میپرسید و من تن، میاگر بیدار بود

.ي وجودها با همهِ آنبردم از تماسمی
کنی؟چکار می: 

ي ِ النهِ تسخیرور و شوقشکهي بلندي نامتعادل روي پلهیگوش بودم پسرکی باز؛ چون انگار پرسیدشاید می
ي توي النه: انداختطنین میجوشید و در ذهنشاي مکیف در تنش دوانده بود و ندایی از درونش میگنجشک لرزه

!؛ باید مراقب بودباید احتیاط کرد. ؛ عقرب هستها مار هستگنجشک
؛ انبوهی برگ ها مزاحم بودندبیدار نشود؛ اما برگِ شیرین؛ طوري که از خواب؛ آرامآهسته دست دراز کردم

. آمدنفسم باال نمی. اي نازك از توري پردهشان را گرفتم؛ حاشیهدو طرف از حاشیه. ِ النه را پوشانده بودسیاه که در
، آهسته و آرام هاي لرزانبا انگشت. بیدکوقلبم هراسان سر به سینه می. هایم را محکم به هم فشرده بودمآرواره
ِ نگاهم را در خودش ي طنابی که مرغِ حلقه؛ باز کردنِ صید هنوز مانده بودترین قسمتها را باال زدم؛ اما مشکلبرگ

ِ شجاعت که یتِ نها؛ ابرازِ شهامتِ نهایتابراز. کرداندازم جدا می؛ گذشتن از حصاري که گلستانی را از چشمگرفته بود
راست ایستاده ،ترین جنبشکم، بیحرکت بود، بیو غزال. کشیدِ کمان را به ترفند میانگار کمانگیري بودم که باید زه

با . ..، کشیده شد، کشیده شدِ کمان کشیده شدکُندي زهبه. اي دوخته بودو گوش تیز کرده و مراقب چشم به نقطه
تکان خورد و به پهلو . عطسه کرد. ناگهان آهو از نشخوار ماندد هنوز  نتیجه نداده بود که شي تقالیی که میهمه

ِ صید زه ه با حرکتهمرا. معطل نکردم که جاي معطلی نبود. ؛ شهامت همیکباره هراس و شوق به اوج رسید. چرخید
.آب از آب تکان نخوردت ویک وجب یا کمی بیشتر پایین رف؛ بسرعتی که یک تکان کشیدمهرا تا آخر و ب
حاال کجا هستی؟. کجا هستی: 

، ، خرماندازم زمینی بود گرماي که چشمبه نقطه. به قله رسیده بودم. که موفق شده بودم. پرسیداگر می
س ِ حبگزیدم و از زیاديریختم و لب به دندان میشُر عرق میهرچند شُر. ي بلنداي ژرف و دو تپه؛ با درهناهموار
ي ؛ اما هیچ مهم نبود چون تا فتح دروازهدریاغرقه در، ِ آب بودمِ نفس نزدیک بود خفه شوم و از هیجان غرقکردن

، که پیشروي ریزيطرحچیدن و توطئهِ ، گرمریزان، عرق، آرام؛ آرامرفتمو من جلو می. طالیی چیزي نمانده بود
.دشمنِ دشوار بود و ترس بود از آگاه شدن
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چه مدت؟... ام؟چقدر راه رفته: 
ترین ؛ شاید در طوالنیي ساعتِ عقربهگردشِ کاملي یک دورشاید به اندازه. ي عمرشاید به درازاي همه

اصرار براي داخل . ، ماندمي شهر که رسیدماما به دروازه. ِ دو تن را طی کردِ بینترین مسافتمدتی که بشود کوتاه
آن که دست از بیاشک ریختم. بغض کردم. ِ من نبودِ این طلسم به اسمِ باز کردناز ازل رمز. نداشتشدن حاصلی

ِ دیگري اش را باالتر از هر زمانِ حرص و نیاز شعلهآتش؛ چوناي آرام بگیرمآن که لحظه؛ بیتالش و سماجت بردارم
.بودشدن به خاکسترِ تبدیل ِ جهان در حیني هست و نیستکشیده و همه

.آه: 
.خودش را باال کشید. نگذاشت بلند شوم. ِ آه برگشتمِ صاحببه سمت. به خودم آمدم. گهان یکه خوردمنا

در . دست به سر و رویم کشید. داد و موهایم را نوازش کردهاي پشتش تکیه به بالش. سرم را روي زانویش گذاشت
.باریدهایش باران میچشم

!..ار شده؟کی بید: 
ِ من در نگاه. ساکت و خاموش چشم به چشمش دوختم. از جنب و جوش افتادم. پرسش به جانم رخنه کرد

.هاي او سایه و ابرشرم و عذر و عجز بود و در چشم
!مادر. مادر: 

صداي ِ بی؛ با کلماتِ رنجش؛ از شدت؛ نه براي نوازشِ احتیاج؛ نه از سرکردهایم مادرش را صدا میکودکی
. کرد صبور باشد اما نتوانستسعی می. خورداش تکان میي بینیپره. لرزیدِ او میي لبگوشه. سرشار از شماتت

: هق گریه کرداش چسباند و هقصورتم را به سینه. سرم را بغل گرفت. راست نشست و به جلو خم شد. طاقت نیاورد
!...بدبختکم. بدبختکم

....بدبختکم. بدبختکم: رفتریخت و در سکوت تحلیل میاش در اتاق میمادرانهِ صداي خیس
.آنقدر ماندم تا با الالیی خودش دوباره خوابید

...کجا بروم حاال؟.. چکار کنم؟: 
، رفتماگر می. ي امن و رهایی بودجا منطقهآن. حس کردم دلم براي رفتن به صندوقخانه تنگ شده است

، بعد با احتیاط. نش مطمئن شوماي ماندم تا از خوابیدلحظه. شدم؛ از التهاب و عجز و خیال راحت میشدمآرام می
اول سیگاري . ِ میز نشستمرفتم داخل و پشت. باز کردمِ صندوقخانه راآهسته در. ، بلند شدمطوري که بیدار نشود

کرد و از خود لحظه بیشتر جذبم میبه؛ کاري که لحظهِ کار شدم، گرمبعد. گیراندم و صبر کردم خوب تمرکز کنم
که ايآزاد و رها مثل پرنده. آزادم. دردي و رنجی ندارمهیچ ، ؛ طوري که انگار دیگر هیچ غمیکردخودترم میبی

.کندهرجا بخواهد پرواز می
!آهاي باز هم که رفتی توي آن سوراخی خودت را قایم کردي: 

ِ ؛ زنکي حماقت، مجسمهي دق؛ آینهدوباره صداي او بود. ي چرخان کُند شدِ صفهشگرد. از پا زدن ماندم
...کجا فرار کنم از دستش؟... روم؟کجا ب: ام کرده بودهایش خفه؛ با مزاحمتاحمقی که جان به لبم رسانده بود
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تر از آن بودم تر و دلزده، خستهبدتر از همه. که دلم را به آن خوش کنمي امیديروزنههیچ ؛جایی نداشتم
، که هنوز شکل نگرفتهِ روي صفه زل زدمگلِ سرخزده بهحسرت. قاطعی بگیرمِکه براي فرار از این مهلکه تصمیم

ِ خواستم به آن عشق بورزم تا حجماي که میقوارهِ بیجسمزل زدم به .شد؛ بتدریج مسخ میشدکژومژ میآرام آرام
.دریدِ افکارم را میِ کالمش تار و پودکرد و با آهنگ؛ اما او یکریز صدایم میآیدشکیلی از کار در

آمیز و گوشخراش ِ توهینبا لحنصدایش. فایده بودبی. یم گذاشتمهاِ چسبناکم را روي گوشهاي گلیدست
.کردي سرم را سوراخ میکرد و کاسههایم رخنه میِ دست، مثل مته از پشتداشت) ش(ِ ِ حرفو عجزي که در تلفظ

!کاش کَر بودم. کاش کَر بودم: 
روي ، روبههاي رختخواب، پشت به کومهتوي اتاق. ناچار از صندوقخانه بیرون رفتم. ِ تحمل نداشتمقدرت

قدم که بیرون . شکستتند تخمه میتند. ِ بوگندو؛ کوهی از گوشتي آن دوخته بودگردسوز نشسته و چشم به شعله
ِ چراغ روي صورتش ِ زردروشنی که نورسایه. ِ سیاه و گشادش مثل چاهی عمیق باز شددهان. ، قهقهه زدگذاشتم

چکارم داري؟: پرسیدم. کردتر میاش را زشت، چهرهانداخته بود
!زند؟ها را رقم میِ انسانسرنوشتمست ِ جراحی آیا تیغ: و همان آن سؤال دیگري در ذهنم نقش بست

!یکیتو هم نشو آن . باهام حرف بزن. چیزي بگو. بیا بنشین. دق کردم از تنهایی. من هم آدمم: جواب داد
از چه؟. بگوییم. باشد. چشم: رویش نشستم و گفتممعطلی روبهبی

!از چه: متعجب شد
!، بگوخواهی بگوییاز چه می. ، از چهآري: 

، کمی هم باید تازه. ِ خوشبا زبان. شودجوري که نمیآخر این: ِ انعطاف و استقبال نبودمنتظر. جا شدجابه
!شود حرف زدیکهو که نمی. ؛ بخندیمبگوییم

زنیم؟چطور حرف ب... به چه بخندیدم؟: خندیدم
. اول تو بگو: اي که به خاطرش رسید خودش را راحت کرد؛ اما خیلی زود با جملهگیر افتاده بود. من کردمن

!بگوتو از چیزهایی که دوست داري
!خواهد تو را دوست داشته باشمدلم می... دانی چه دوست دارم؟می... گویم، میباشد: 

!؟راستی: اي کشیدِ ریز و خفهشادمانه جیغ
رویت بنشینم و با ولع خواهد آنقدر دوستت داشته باشم که هروقت فرصتی دارم بیایم روبهدلم می. آري: 

سیاهی که دیدنش برایم غنیمت چشم. سیاهی؛ آنقدر عاشقانه که انگار راست راستی چشمات را نگاه کنموقوارهقد
، حتا اگر اشِ تُرد و تازهِ اندامِ طعمدر آرزوي چشیدن؛ ِ صدایش بودمِ شنیدنسیاهی که همیشه در کمینچشم. است

!شده با نگاه
سیاه؟کدام چشم... سیاه؟چشم: 
ِ همان وجود. همسایه آوردهمانی که برایت کاسه. سیاه فقط یکی است و لنگه نداردچشم. مانهمسایه: 

!نازنین و دوست داشتنی
!نداریمما که همسایه... مان؟همسایه: 
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یادت نیست؟. اي کوفته آوردمان کاسهحتا براي... دانم کیچه می... ها پیش؛ قرنها قبلسال. ، داشتیمچرا: 
!...کوفته!... همسایهکاسه: 

، از هر طرف اتاق سرگردان بوددرِ ناپیدایی که وِز مگسقدري عمیق که صداي وِزه مدتی به فکر فرو رفت؛ ب
ِ حرف. ها؛ ولی یادم نیست براي کیبردمهمسایه میها کاسهمن خودم براي همسایه: ، زمزمه کردبعد. شنیده شد

. ي شیک و پر رفت و آمد؛ توي محلهِ شهر بودیم؛ وسطجا نیامده بودیم؛ موقعی که هنوز اینخیلی وقت پیش است
ام و گیر شدهِ حاال که پیر و زمین؛ نه مثلبشیو؛ برو و بیا و خوشوجانی داشتمهم موقعی که من هنوز جکآن

!هایمِ دندانیم شده رنگموها
خواست گمراهم می. آمد هم دست برنداشته بودوبش و رفتواز خوش. هیچ پیر نشده بود. گفتدروغ می

مگر یادت نیست؟. سیاه بودم، من خودم چشمتازه: ادامه داد. فریبم بدهد. کند
؛ از باال به آرامی موهاي بلندش را با دست شانه کرد. اش دور شدنگاه. نداختروي صورتش سایه اخیال ِ ابر

.کردم مثل طالموهایم را رنگ می: حتا دستش مسافتی جدا از تن را هم طی کرد. تا پایین
.ي سیاهکشیدم به ابرویم وسمهمی: اش ادامه دادو به زمزمهانگشت به ابروهایش کشید

.؛ خونریز و بال، خنجر بگومژه نگو: ِ راستش را گرفتمي چشمژهبا دو انگشت
!، حاال بیا، چشم کبودصاف و سفید: قوس دادوبه اندامش کشید و خودش را کشسرانگشت

؛ موهاي سرخ و نرم بلند شد، نرمشدگرفت و موزون و مقفی میکم کالمش  قالب میطور که کمو همان
ِ اعضا بدنش را نوازش ِ خودش چرخید و بعد درحالی که یکایکدور. اش بریزدو سینهسیاهش را رها کرد تا روي شانه

همزمان لب و . ، مکرر و مقطع سرین به چپ و راست تکان دادخواند با حرکاتی کوتاهکرد و در مدحش چیزي میمی
. ، شروع کرد به رقصیدنکه شدگرم. اش را شروع کردِ دورانی باالتنهحرکت. به پهلو خم شد. چشم و ابرو جنباند

؛ ِ دست در هواگردش. اي که دم گرفته بودي وقیحانه؛ همراه با ترانهشدرقصی ریتمیک که بتدریج تند و تندتر می
اي هایی که گاهی روي سرش مثل دایره؛ دستهاي فندقی با دو دستزدن، بشکنِ کمر؛ چرخشِ شانه و سینهلرزش

خورد و باال تاب میوخزید و پیچ، مثل مار میِ بدنشد و گاه در اطرافخورد و به هرطرف خم میمیبزرگ به هم گره 
؛ به شدند؛ از هم جدا میپیچیدندنظیر به هم میِ محکم و مطمئن که با ظرافتی بی، دو ستونو پاها. رفتو پایین می

؛ جسمی که در ؛ ماهی شناوري، لغزنده بودبدن انگار لیز بود. گشتندي اول برمیرفتند و دوباره به نقطههر سمت می
؛ و ، چپ، راست، به عقبشد به جلو؛ خم میآمد؛ پیش میرفت؛ پس میشکافت؛ هوا را میگنجیدِ خودش نمیقالب
.ه هست؛ از آنچ؛ رهایی از آنچه بودِ پوسته؛ چرخشی که انگار تالشی بود براي رهایی از قیدچرخیدمی

اعتنا ، بیِ کار خودش، زل زده بودم و او گرمدیدمي بدیع که اولین باري بود میصحنهآنزده به ، حیرتمن
؛ ماري ِ شکفتن؛ گُلی در حالکردشد و هرآن شکلی را تداعی می، به هرطرف کشیده میبه جهان و هرچه در اوست

ِ ؛ خرمنی از گندم و به باد دادنش توسط؛ اسبی یله و سرکشي از بارانا؛ پرده؛ زنی ترسان و لرزانِ خزیدندر حین
.اي از آغاز؛ زندگیِ نزع و بلند شدنش دوباره؛ جانداري در حالاي به پرواز، پرنده؛ آبشاري خروشانخرمنکاران
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رقصیدند؛ رقصی می، صدها نفر با همنفر؛ آنقدر که انگار نه یک اتاق سرشار از شور و نشاط و هیاهو بود
، فقط بود، رفته و آنچه ماندهقدري گیرا که انگار رقصنده از خودش جدا شدهه ، پر هیجان و ب، یکپارچههماهنگ

. هوادر، خاطراتی از حرکاتی موزون و رویایی بود سرگردان اي، هالهايکومه
ِ شیطنت برق. هایش پریدِ خنده از لب؛ رنگکم آرام گرفتشادي و پایکوبی ساعتی به درازا کشید تا او کم

؛ با موهایی ِ عرقخیس. و ناگهان روي زمین نشست. ؛ کُند و کُندترحرکاتش آهسته شد. هایش خاموش شددر چشم
. شدِ دست و پایش میدِ آزاِ حرکتاش چسبیده بود و لباسش که مانعکه به پیشانی

ي پره. ، درمانده و بالتکلیفآمیز، ترحمهایی پر شماتتبا چشم؛آلود؛ بغضبِر نگاهم کردواي ساکت بِرلحظه
اي ناگهانی ؛ گریهکردهق گریهسر روي فرش گذاشت و هق. ، خم شدبعد. جویدلب به دندان می. لرزیداش میبینی

ي اش کردم که با همهفقط نشستم و نگاه. را از من گرفت؛ حتا نتوانستم علتش را بپرسمت یا چارهِ هر حرککه قدرت
؛ زدهقش رنگ سکوت به اتاق میهق. خوردتکان میِ گریه بدنش تکانریخت و از شدتزد و اشک میوجود زار می

؛ کردماحساس گناه می. کردترم میسرگردانتر و تر و درماندهکرد و متحیرِ مرا هم تنگ میرنگی دلگیر که دل
وقت جز حجمی ؛ منی که هیچامِ رقصیدنش هم من بودهکردم مانع؛ حتا خیال میو جفا، کوتاهیِ خطااحساس
.ام، جز موجودي زائد و مزاحمی سمج بیشتر نبودهناکارآمد

پشت به من و رو به پنجره . زمین برداشت، سر از درازاي یک عمر طول کشید، بعد از دقایقی که بهبعد
برد و با نرم و یکنواخت به چپ و راست را نرمباالتنه. هاي حلقه شده دور زانو شروع به مویه کرد؛ با دستنشست

، حرام ، از فنا شدنش، شومی سرنوشتشاشبختی، سیاهاش؛ از بیچارگیآلودش از خودش گفتصداي گرفته و بغض
.حاصلهدر رفتنش بیشدنش و به

کرد و ي دامن دماغ پاك می؛ با گوشهکشیدمفش را باال می. کردهقی کوتاه میهق. کشیدهرازگاهی آه می
.کردِ خودش شکایت میدوباره با صدایی سوزناك و با کالمی کشیده و دردمند از روزگار و از بخت

تکانی به . م تا برگردد و به حرفم گوش بدهداش گذاشتدست روي شانه. اش بدهمتصمیم گرفتم دلداري
همین باعث شد تا دوباره شعور رجعت کند و . ِ دستم بیرون کشید و لجوجانه ساکت ماندشانه از زیر. خودش داد

...کشد؟براي کی آه می... کند؟براي چه گریه می: سوالی در ذهنم شکل بگیرد
؛ ها ماتم گرفته استِ دوري آنحدس زدم از غم. ادیکهو دلتنگی و ترحم جایش را به حسادت و نفرت د

؛ اگرچه همیشه شاندیدم؛ اگرچه نمی؛ بویشان را همکردم، از اشباحی که حضورشان را حس میهادوري از سایه
.پنهان بودند از من

شان؟یعنی تاراندم: 
!؟چطور شد که تنهایش گذاشتند... چکار کردم؟: چکیدِ ناچیزي به دلم شادي

.چیزي به نظرم نرسید
!ِ کوتاه هم مزاحم است؛ همین مدتکه خانه هستمشاید همین: 

اش رقص و آواز کند یا همهها هم گریه میهایی که نیستم چه؟ آن وقتپس وقت: دوباره نفرت زبانه کشید
...و تفریح است؟



56

ِ پرسیدم و جواباگر می. مان پاره شودي بینخواستم تنها پردهنمی. اما جرأت نداشتمدل کردم بپرسم دل
؛ چه باید ، چهگفتها می، از ارتباطش با آنشانگذاشت و از واقعیتداد چه؟ اگر پنهانکاري را کنار میمثبت می

... کردم؟می
ِ ؛ دو نهالما از دو نهالیم. ایمجهت خودمان را به هم گره زدهما بی:ناچار گفتم. ِ شنیدنش را نداشتمتحمل

!شاید هم خیلی زود بخشکیم. دهیموقت میوه نمیهیچ. ناجور
مگر نه؟. شاید هم میوه بدهد. کند، آن یکی رشد میولی اگر یکی بخشکد: زهرخند به لب نشاند

. ِ مطلبی پی برده استشنیدم به کُنهو میدیدمود که میاي باولین مرتبه. معنی حرفم را خوب فهمیده بود
چرا : کردمبردم؛ آرامش میاش را از بین میباید برایی. ؛ نامنصفانه؛ اما ذهنیتش مخرب بودشاد و متعجب شدم

چرا سوا کردن نه؟... خشکیدن؟
!نه: محکم و قاطع جواب داد

!نی حاال دیگر نهیع: تر ادامه داداي مکث کرد و بعد آراملحظه
. ؛ اما من مصمم به بحث و گفتگو بودمگذاشتي هیچ دلیل و برهانی نمیلحنش طوري بود که جاي ارایه

این که اگر اي خوش کردم و از مسالمت و پیروزي عقل و منطق گفتم و ِ دورنماي آیندهشروع به تشریح و ترسیم
ِ خانواده بدهد و ؛ تشکیلتواند آزاد باشدخصوصاً او که می؛آرامی خواهیم داشتچه زندگی جدا بشویم هر کدام
کسی و فالکتم ام و از بیهاي سفالیِ کاسه کوزهتر وقتی که ببیند من هنوز تنها هستم و گرفتارخوش باشد و خوش
ِ عمرر از کوتاهیطو؛ همینبگویدِ اسارتش هایش و به اطرافیانش نشانم بدهد و بخندد و از دورانلذت ببرد و به بچه

: راست نشست و داد زد. آنقدر که کالفه شد. حرف زدم و دریغ از دقایقی که با رنج و عذاب تباه شود و از چه و چه
ِ بوزینه؟خرام را سر بردي؛ چه می گویی تو نرهحوصله

ي خشم و هاهایش شعلهدر چشم. ي پریدن و پاره کردن؛ مثل پلنگی آمادهمعترض چشم به چشمم دوخت
ي ترس در تنم دواند و باعث شد زبان به دهان بگیرم و خودم را عقب هایی که رعشهشعله. کشیدانتقام زبانه می

.بکشم
. هاي بهترحرف. ِ خوب بزنحرف. گوییست که میاین پرت و پالها چی: ، نرم شدام را که دیدسرافکندگی

مگر قرار نبود با هم حرف بزنیم؟
ما از چه؟ا. چرا. چرا: 
!مان؛ از آشناییاي که داریماز زندگی. از خودمان. از همه چیز: 

آید چطور با هم آشنا شدیم؟راستی یادت می: اي مکث کرد و ادامه دادلحظه
چطور آشنا شدیم؟: 
ِ تو قشنگ و مامانی با یک ِبختی بودم به قولِ دمو من دخترهما تازه آمده بودیم این محل. خیلی ساده: 
!ِ آبیجفت چشم
!آبی: 

...چه بود؟. نذري داشتیم: ادامه داد. هایش آبی نبودچشم
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!کوفته تبریزي. کوفته: گفتم. ِ فکر شدنگاهی به دور و برش انداخت و غرق
خیلی اصرار کردي بیایم داخل تا . هاي گلیدستتنها بودي با. در را باز کردي. در زدم. ، کوفتهآري: 

الکی گفتم کار . نیامدم که. صندوقخانه بکشانیِ خودت به؛ حتا مچم را هم گرفتی که دنبالهایت را نشانم بدهیکوزه
یگري داخل ِ داز راه. کن نبودي کهول... خواهی گولم بزنی؟می. ؛ اي ناقالاي ناقال: کردمدارم و توي دلم هی تکرار 

اش را تو حاال باقی... یادت هست؟. ِ عصر بوددم. اتِ بچگی؛ از دورانشناسیمیگفتی مرا از خیلی وقت پیش . شدي
!بگو

!من؟:
!د یااهللا بگو. ش بگوتراز جاهاي خوب. بگو: کرداو مرتب اصرار می. ماندم چه بگویم. غافلگیر شدم

، آدم دانیمی: عاقبت زمزمه کردم. ِ او باشدِ میلاي که مطابق، خاطره؛ حرفیگشتمترِ جاهاي خوبدنبال
!گیردِ انسان درد میي جوارح، همهاي در بین نباشداگر تخلیه. شود که خالی بشودموقعی راحت می

بعد ،ِ چشم و دست و ابرو به سراپایم اشاره کردم و منتظر ماندم تا اول معنی حرفم را بفهمدو با حرکات
یکهو . این حالت زیاد نپایید. پیدا بود هیچ نفهمیده است. ؛ اما او گیج و گنگ به من زل زد، بگویمخواهمآنچه می

منظورت را . فهمیدم: کنان گفتذوق و شوق. اي یادش آمده بودانگار خاطره. هایش درخشیداي در چشمجرقه
!ماندفتن هم می، از راه رشدآخر او هر وقت خالی نمی. فهمیدم

ِ خنده روي ِ تصنعی به صورت نشانده بود و رنگِ درددر حالی که چین. گشاد قدم برداشتبلند شد و گشاد
.دویدلبش می

براي . خونم به جوش آمد اما سعی کردم صبور باشم. ِ این همه ادا و اطوار و تمسخر برایم سخت بوددیدن
!ال تو بگوحا: ؛ گفتمآن که موضوع را عوض کنم

، اگر اگر کَر بودي: ؛ اما گفتِ آشناییِ شیرینسیاه بگوید و از دورانمنتظر بودم دوباره از چشم. سریع نشست
ِ بازویت آنقدر قوي که با زور؛ ؛ فقط کاش قوي بودي، هیچ مهم نبودچشم نداشتی و یا دماغت کژ بوداگر،الل بودي

!ِ حاال که پیر و ذلیل و کوچولو هستی؛ نه مثلديکرهمه کس و همه چیز را خُرد می
دانست چقدر از این عنوان بیزارم و شاید خبر حتماً می. قاه خندیدي کوچولو تأکید کرد و قاهروي کلمه

ِ دیگر اش براي کوچولو چه اندازه است و نه آن وقت و نه هیچ وقتِ مقایسهخواهد بدانم معیارداشت چقدر دلم می
.ترسم و شرم دارمپرسیدنش را ندارم چون از آنچه احتمال داشت بشنوم میِ جرأت

!دیگر چه؟. ؛ این هم از همکالمیهم از همنشینیاین : سرخورده و مأیوس شدم. دلم شکست
؛ ؛ مثل گرامافونی که سوزنش گیر کرده باشد، چند مرتبهدو بار؛ نه یک بار و ي کوچولو را تکرار کرد، کلمهاو

، در توز؛ زهرخندي به لب و لحنی کینهاي با نگاهی ثابت؛ دیوانهه یاد داشته باشداي که فقط یک کلمه را بثل دیوانهم
؛ طوري و طنین بیندازد، رشد کند و وسیع شودي سرم رخنه کنداش به کاسه، در قالبی که خودش و کلمههیأتی

.ِ انفجار بکشانده فشار بیاورد و مغزم را به مرزي زوایاي ذهنم را پر کند و به دیوارکه همه
!اش شد یکهو؟کند؛ چهجوري میچرا این: 

، چیزي به شیشه خورد؟، تکه کلوخیايریزهسنگ: ِ پنجره چرخیدام به سمتنگاه
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اي زمزمه. آمد؛ صدا میاشتباه نکرده بودم. ، چیزياي، نشانه، سوتیِ صوتیدقیق گوش دادم براي شنیدن
.دور و مبهم

....کی؟!.. ام؟غفلت کرده: از خودم پرسیدم
: افتاد، توي حیاطدیوار گذشت و این سمت، از روي اي قوس برداشتریزهسنگ. تر و رساتر شدصدا واضح

؛ با ِ ذهنی؛ تماسپاتیِ تلهشاید از طریق. اي خیلی دور از هماند؛ از فاصلهتماس گرفتهپس... پس ارتباط برقرار شده
...چطور؟... چه وقت؟... ام؟کی مهار را ول کرده... امولی کی سر برگردانده...ِ مناستفاده از یک لحظه غفلت

اش نظارت اش را به بند بکشم؟ گیرم روي پوششي هستیشد همهمگر می. توانستمنمی. دانستمنمی
، گرفت، بیرون رفتنی که بندرت صورت می، یا موقع بیرون رفتنارماش دکردم توي خانه نگه؛ گیرم تالش میداشتم

؛ نگذارم حتا براي ؛ نگذارم عقب بماند؛ نگذارم جلو بیفتدِ نظر بگیرم؛ رفتار و حرکاتش را زیراش قدم بردارمشانهبهشانه
....ا آن یکی همکالم نشو وب... ِ این را ندهجواب: ؛ و مرتب غر بزنماي تنها در جایی بایستدلحظه

توانستم سدي ؛ چطور میتوانستم ذهنش را هم به زنجیر بکشمچطور می. کردماش را چه میاما ذهن و نگاه
هیچ ، چه فایده داشت؟ هیچ راهیزدمِ حیاط میدیگر هم که به درِ ، صد قفلاش؟ یک قفل که هیچِ نگاهباشم مقابل

...؟ندماي دیگري باقی نمیروزنه
.ي اتاق خورد، چیزي به شیشه، کلوخی، سنگیجسمی

!..ِ من؟، در حضورِ مناند که حتا با وجودجایی رساندهجسارت را به : 
؛ گاهی این و انداختندریزه میسنگ. ِ خانهشدند دو نفر در دو سمت. یکی دیگر به صداي قبلی اضافه شد

تا نگویی به : و توي خیابانها، در تفریحگاهِ بازار، داخل، که توي شهر بودمانهو من دیگر نه در خ. گاهی آن یکی
!امات کردهیک چهار دیواري زندانیدرتا نگویی . امتاسارت گرفته

تا نزدیک کردمصبر میآن که از رفتن بمانیم، بیشدگیر از دور دیده میاي چشم، قوارهو هر دفعه که کسی
اش را بدزدد و سرش شد نگاهچرخاندم و او مجبور می؛ ناگهان سر میاز کنارمان بگذردبخواهد اي که لحظه؛ تا شود

؛ توانست پنهان کندي ذهنش را که دیگر نمی؛ اما غلغلهاعتنایی؛ به بیرا پایین بیندازد و خودش را به ندیدن بزند
.ِ او و این کوچولوکند؛ قیاس بینپیدا بود مقایسه می. شستناش میکه روي چهرهحسرتیِ حزن و طور حالتهمین

ام از این همه هراس و مراقبت و ؛ بیزار شدهامحس کردم خسته شده. حس کردم جان به لبم رسیده است
تا کی ... آخر تا کی تسلیم؟: ِ تحمل ندارمدیگر تاب. ؛ متالشی بشومنزدیک است از هم بپاشمحس کردم . بگومگو

...ر؟تقدی
هاي کم و انگار چند نفر با فاصله. شدهایی هم که پرتاب میِ سنگ؛ به مقدارِ صداها اضافه شده بودبه تعداد

؛ عربده دادند؛ صیحه سر میخواندند؛ آواز میزدند؛ سوت میانداختندسنگ می. زیاد خانه را محاصره کرده بودند
؛ ، با گویشی و به حالتیايدر هر دهان با لهجه. گشتو دهان به دهان میشد، اسمی که تکرار میکشیدند و اسممی

.از مستانه گرفته تا صوفیانه
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و با ولع ، بجومهاي کباب را به نیش بکشمتوانستم لقمه؛ اگر من هم میِ خونریزي داشتماگر من هم ابزار: 
، باطومی براي مقابله ، که چوبیايِ تحقیر شدهِ مضحکتور، اگر نه کاریکاي سوراخیِ ریزهاگر نه بادکنک.... بخورم
....، آن وقت، براي مبازرهداشتم

ي شان؛ لوله؛ شبیهشان؛ به قدوقوارهو آن اشباح هستمهاِ آن سایه؛ میانِ همان جماعتوقت دیدم بینآن
دورش حلقه شده است؛ و بزحمتهایم ه انگشتنقدر ک؛ آهاي سالحتر از همه؛ ضخیمامقطوري را به دست گرفته

...ي کیست؟خانه... ي کیست؟خانه: دهمتکانش میپیروز و سر بلند رو به خانه تکان
، بزرگتر از ِ فشرده؟ من که ابزاري دارم از الستیککندپرسم؟ چه فرقی میچرا می: دهمبه خودم جواب می

....تر از شمشیرخنجر و کوچک
....کوچولو... کوچولو: 

ِ نگاهی به اطراف انداختم دنبال. به خودم آمدم. شد حتا در خیال خوش باشمصداي او بود که مانع می
؛ براي ها به در و دیوارریزهِ صداي سنگ؛ براي نشنیدني هولناكِ چسبنده؛ براي خالصی از محیطاي براي فراربهانه

، جانخراش و ِ خانه را گرفته بود و براي مصون ماندن از صداي تیززایشی که دوردور ماندن از هیاهوي رو به اف
نامید سیاه میدم گرفته بود و یکریز خودش را چشم، با لحنی زهرآلود و ویرانگرکناناو که حاال مسخره. ِ اویکنواخت
سیاه بودنش را داد و دوباره چشمییر میِ کالم را تغگفت و مرتب با مهارت ریتمِ مو و چشم و پوستش میو از رنگ

...فهمیدي کوچولو؟... فهمیدي کوچولو؟: بندش شده بودها ترجیعِ آهنگي تغییرکرد و در فاصلهتکرار و تأکید می
؛ به افتادهایی که توي حیاط می؛ به سنگ؛ به آن سمتاش به پنجره بود؛ و نگاهگفت کوچولوبه من می

زد و هوا چشم را میدرشان هاي پر زرق و برقی که پرپر زدن؛ به تکهي آفتابِ نور خیره کنندهي زیرلهکاغذهاي مچا
.آوردند باال بیایندزدند و فشار میي دیوارها را چنگ میهاي پر مویی که لبهبه پنجه

ِ هم باال وقیح از سر و کولکنان حریص و ، هلهلهزنانخانه کامالً محاصره شده بود و هزاران نفر فریاد
.ِ گرسنه، هزاران شغالِ درندههزاران گرگ. کردند به این سمت بیایندرفتند و سعی میمی

....اگر!..اگر بیایند؟!..اگر بیایند؟: 
ِ سیاهتو چشم. ِ من نیستیسیاهتو چشم: زدمداد . ها دویدمها و تاقچهِ رفوار به طرفدیوانه. طاقت شدمبی
!ي کوفتی، لکاتهاي لکاتهگولم زده. من نیستی

ِ ي جنون؛ شعلهآن را که دید. خواستم پیدا کردمِ بلند و تیزي را که میکارد. به آنی همه جا را گشتم
خواهی چکار کنی؟می: خشک ماند. ، ناگهان رنگ از رویش پریدهایم را که دیدچشم

!ات بکنمطعهقخواهم قطعهمی. بکشمتخواهم می: 
مگر دیوانه : ي فرار بود اما سعی کرد خودش را خونسرد نشان بدهدآماده. بدنش جمع شد. زانوهایش لرزید

!خواهی طالقم بده، اگر می، باشدخب... اي؟شده
آره؟... طالقت بدهم بروي شوهر کنی به ریشم بخندي عجوزه؟. طالق؟ هاهاها: 

یکپارچه . خروشان. آن که از فریاد زدن بمانم؛ بیبه جانش افتادم. دادملب باز کرد چیزي بگوید که امان ن
مطمئن بودم . شنیدمي خانه میي زیادي را از هر گوشهدر حالی که همهمه. ؛ یکپارچه خشم و شررقهر و غضب
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سعی دارند . اند؛ تجمع کردهانددهِ اتاق رسیِ درو پشت؛ داخل شدهاند؛ راه را هموار کردهاندمتجاوزان دیوارها را ریخته
کارد . خون به اطراف پاشیده شد. کسی جیغ زد. واهمه باال رفت و پایین آمد؛ اما کارد بی؛ داخل شونددر را بشکنند

ه شکلی ، ب؛ بلند و براتر، پهن شدقد کشیدو ولولهِ آن آشوب؛ زیر؛ مکرر؛ باال رفت و پایین آمدباال رفت و پایین آمد
دستم . ؛ پاره و نابود کنمي هستی را به تیغ بکشمنظیرش همهي بیِ قوارهکه انگار تصمیم گرفته بودم به کمک

آن به سرخی و ضخامتش بهاي سرخ که آنهایم پرده؛ و روي چشمگوشم هلهله و هیاهودر؛ وقفه در حرکت بودبی
؛ چرا داد هایم شده بود فکر کنم و یا بدانم چند مرتبه جیغ کشیدربهِ ضآن که به جسمی که آماجبی. شداضافه می

؛ کی از درد به خودش ؛ کی التماس کرد؛ چطور روي زمین افتاد؛ تا کجا فرار کرد، از چه کسی کمک خواستزد
و حس کردم دیگر تادتا دقایقی طوالنی؛ تا وقتی که دست و بازویم از کار اف، چقدر نالید و چه وقت لب بست پیچید

.ِ کارد را ندارمتوانایی باال و پایین بردن
ِ مرگ ي ریزِ خون که به رعشهو غرقپاره؛ به جسدي پارهنگاه کردمنفس زنان ماندم و به الشه، نفسبعد

که حتا انگار نفس ؛ طوري ترین جنبشی و یا تفکريکمهم بی؛ آنها، یا سال، یک ساعت؛ یک دقیقهدچار شده بود
هم هایی بهی خالی و لب، با ذهننورهایی بی، با چشم، خم شده به جلواي بودم پوكمجسمه. کشیدمهم نمی

....دوخته
هیچ . جا را نگاه کردمهراسان همه . اي تکان خوردم و به خودم آمدمِ پرندهزدنبالِ بالاما عاقبت با شنیدن

؛ طوري که انگار پنجره پلک بسته ِ محضشد جز تاریکیبیرون چیزي دیده نمی. ؛ بیرون همنبوداي توي اتاق جنبنده
نه از اشباح اثري . رسید ابدي باشد؛ سکوتی که به نظر می، مرموز و مرگباري فرو رفته بودِ سنگیناتاق در سکوت. بود

ِ گردسوز که پِتها بود و پِتِ جیرجیركِ یکنواختجیر، جیرشدتنها صدایی که شنیده می. شانبود و نه از همهمه
.کردهاي اطراف بازي میپرید و با سایهاش باال و پایین میشعله

هایی ریزهِ پر زرق و برق و سنگ، آن اجناسهمه کاغذپس کو آن ... پس چه شد؟ چطور یکهو غیب شدند؟: 
!..دیدم؟که می

.؛ نبودبودآلود میهایم چرخید که قاعدتاً باید تا آرنج خونروي دستنگاهم. همه ناگهان محو شده بودند
...کجا بودم؟... چه کردم؟... چه کردم؟: 

اي گلوگیر ، ذهنی آشفته و ترس و یأس و پشیمانی؛ با تنی تبدارِ عرق، خیسِ سؤالي بختکِ سایهزیر
، هاي ریز و سفیداي از کرمِ پوشش یکپارچه، زیرِ گردسوزکنار،ِ اتاقدرست وسط. مبهوت زل زدم به آنچه مقابلم بود

اش را هم ِ تدریجی؛ بسرعتی که انگار اگر نگاهی نافذ داشتم حتماً کم شدن و محو شدنِ تجزیه بودجسمی در حال
. شنیدماموش را هم میِ عجول و خِ جوندگانملچ دهانها و ملچِ آروارهِ چرخش، خُرخُرتردیدم و با گوشی حساسمی

ِ زمانی که ؛ به دل؛ به قهقراشودکم با نیرویی مرموز به عقب کشیده می، کم، آن الشهخیال کردم آن جسم
اش غمی گنگ و حسرتی ِ تدریجیو با دور شدن. رود تا در مکانی ناشناخته و ناپیدا جا بگیردمی. سپري شده است

اش از یاد رفتهِ خوشهاي خاطرهِ کویر که دنبالدرشده ؛ گم ِ انسانی تنها؛ غم و حسرتنشیندمجهول به دلم می
کردم ، کسی را صدا میِ خاکستري، در محیطی به رنگِ صداي خودم را شنیدم در فضایی خالی، پژواكبعد. گرددمی

کسی که اگر پیدایش. آوردمشبه یاد هم نمی؛ حتا ؛ ندیده بودمششناختمش؛ نمیدانستمکه اسمش را نمی
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؛ یافتم؛ جسمیت میگرفتم، خودم رنگ میتر از آنو مهم. شدهایم جواب داده میي پرسشبه همهحتماً کردم می
.شدم انسانی واقعیمی

...ِ کی؟دنبال... روم؟تا کجا می: 
آن ؛ در رفتمجلوتر میانتهاِ بی؛ با هر قدم و هرچه که در برهوتجوشیداین سؤال مرتب توي ذهنم می

؛ حتا صداي کمترین صدا و جنبش، بیرنگ و بو؛ بی، مالیمِ مات؛ مکانی با هواي سربیبودِ دنیاآخرنقطه که انگار 
.ايریزهِ سنگلغزیدن

ِ لحاف و زوایاي اتاق را زیر. خیز شدمنیم. امام کنارم بوده است و من غافل بودهناگهان خیال کردم گم شده
؛ دویدشان میِ رگ و ریشهکرد؛ کشیدگی دردناکی بینهایم درد میآویزه. از جا بلند شدم. از او نبوداثري . نگاه کردم

.بریدآنقدر زیاد که امانم را می
!..مگر راحت نشدم؟... مگر نرفتیم گردش: 
....همهپس چه بود آن: رسیدموقت به آن نمیراحتی سرابی بود که هیچ . ، راحت نشده بودمنه
همه چه؟آن : 

کردم دوباره کنار ؛ انگار تالش می؛ چند مرتبهِ لب زمزمه کردمرا زیرسیاهچشمِ از خودم پرسیدم و اسم
؛ شده بود اش برگشته بودِ اولیه؛ اما او به قالبو همان حرکات و ادا و اطوارها؛ با همان حرفخودم مجسمش کنم

، هایی استوار؛ با قدم، با قامتی بلندکردو آرام سرباالیی بازار را طی میِ معصوم و قشنگی که ساکتهمان دختر
.؛ عشقی بکر و رویایینیافتنیدختري دست. ؛ پاك و موقر و محجوبهیچ گپ و گفتی؛ بیاعتنا به چپ و راستبی

!صبر کن. ، ببینام با تو. امبا تو: 
ِ هیاهوي فریادم بین. خوردمو تنه میزدمیت تنه میبه جمع. دویدمکردم و دنبالش میصدایش می

؛ یا سر هایش تغییر کندِ قدمآن که آهنگ، بیرفتاو همچنان می. شدي عابران گم میِ همهمهها و زیرهفروشند
.برگرداند و به طرفی که من بودم نگاه کند

....مگر. مگر با تو نیستم: داد زدم
ِ اي که انگار از آن سرلرزهِ زمینِ عبورمثل. ، چیزي آمد و گذشت، موجیايسایه،اي، لرزهايیکهو رعشه

و با دور شدنش . اي گذراِ سایه؛ عین، از تنم و از روي سرم بگذرد، از کمرمِ پایم، بیاید و از زیرراه گرفته باشدجهان
.دوچیز صاف شجا و همهِ سرش همهپشت. ببردها را از بیني ناهمواريهمه

!..چه بود؟: 
گذار ، فهمیده بودم به زودي اتفاقی مهم و تأثیرانگار حس کرده بودم. ِ اتاق ماندمدقایقی گوش به زنگ وسط

ِ آرام سمت. کندزده و پر شور صدایم میشنیدم کسی هیجان. و عجیب که انتظارم زیاد طوالنی نشد. خواهد افتاد
ِ دو حیاط انداخته و سر و ي بینِ همسایه بازوهاي پر مو و چاقش را روي تیغهمرد. دمپنجره رفتم و آن را باز کر

ِ ِ نورِ سفیدش زیرپوست. خواست بروم پیششکنان میو ذوقخندید و شوقریز میاش را باال کشیده بود و ریزسینه
.زدمهتاب برق می
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، ، قوي، بلند، چهارشانهجوان. خودش در را باز کرد. دمدر ز. ِ سر گذاشتمحیاط را پشت. از اتاق بیرون رفتم
ِ خودش مچم را گرفت و دنبال. ِ رکابی سفید پوشیده بودزیرپیراهن. ِ سر و سینهِ روشن و موهاي فر و سیاهبا پوست

!عاقبت کشتمش. بیا ببین. بیا: کشید
!چشم سیاه؟... کی؟ کی را کشتی؟: پرسیدم. ترس روي سرم آوار شد

!ي دقآینه: سراپا شور جواب داد
!کردکسی که خون به دلم می. ي حماقت؛ مجسمهي دقمآینه: داد زد. به همین راضی نشد

!..ي حماقت؟مجسمه! ي دقآینه: 
تو کُشتیش؟: پرسیدم
خواستی کی بکشدش؟پس کی؟ پس می: بور شد

ي ؛ با الشه، مزین و تمیزاتاقی معطر. دري رسیدیمِ سه به اتاق. ها باال رفتیماز پله. خودش کشیدمرا دنبال
ي ِ باز ماندهِ دهان، درست نزدیکِ سینیکنار. ، توي سینی بزرگی روي هم تلنبار شده بوداي که روي قالیقطعهقطعه

.اسیده بودرنگی رویش مِ چربی سبزي نازكکه الیهاي بود پر از کوفتهِ گُلسرخیي چینی، کاسهي جدا شدهکله
ها را ي گوشتانگار همه. ِ من؟ یک قطره خون نیستکنی جانعشق می. امبینی چه تمیز کار کردهمی: 

مگر نه؟... مگر نه؟. گویندعیب و نقص به این میِ تمیز و بیکار. امام کنار چاه شُستهبرده
ِ ي یک یکِ خانهدر. سر و بگردانیمحاال بیا کمک کن سینی را بگذاریم رو: ادامه داد. منتظر جواب نماند

ِ خودت را جدا اول تو سهم. ؛ ولی نهِ نذري؛ گوشتایمتان آوردهِ نذري برايگوییم گوشتزنیم و میها را میهمسایه
!خواهی؟ بردارکدام تکه را می. دندانِ بیباب. ِ تومالتر استتر و نرم؛ هرکدام که چربکن ببر پیرمرد
؛ اما هاي بزرگ شدِ تکهِ جدا کردنکنم که خودش خوش و خندان مشغولکرد تعارف میخیال میحتماً

ام در آرزویش ؛ آنچه زندگیي عمر دنبالش بودم؛ از آنچه همهدیدمتعجب از آنچه می. ِ تعجب و حسرت بودممن غرق
چطور با جسارت و قاطعیت و به همین راحتی ؛ این کهِ اوِ شهامتِ داشتن؛ و حسرتسوخته و خاکستر شده بود

.داد خالص کرده بودِ هرچه آزارش میخودش را از قید
!چرا این باید بمیرد؟. ولی چرا این: 

اي طال رنگ و موهاي بلند و لَخت بور نگاه کردم که مثل کومهِ مهتابیِ پهن، به صورتِ گرد و شکیلبه سر
ِ کبود هاي بادامیها باز شود و چشم؛ پلکهاي بلند از هم جدا شوندندم شاید مژهمنتظر ما. درخشیدروي سینی می

، بغ کردي؟ بجنب چیه پیري: غرید. ندادپردازيِ خیال؛ اما او فرصت؛ مرا ببینند و به رویم بخندندحدقه بچرخنددر
!؛ سوا کندیگر

هاي گوشت وقفه تکههاي بزرگش بیدست. کردهم می، خندان نگاآلودهاي خونسر باال گرفته بود و با چشم
؛ شاید هم ِ یک قربانی دیگر هم بگردمباید دنبال. اش است، اولیاین: گفت. کردزد و سبک و سنگین میرا به هم می

. اً مو دارندشان حتمهمه. ِ این یکی نیستها به تُردي و تازگیِ آنحیف گوشت. حیف. دانم، چه می، یا بیشترسه تا- دو
!شان کردپاچه پاكباید مثل کله
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شدم روي کشیده می. بودم؛ غل و زنجیرخودم را دیدم که اسیر شده. ناگهان از ترس لرزیدم. قهقهه زد
... ؟امِ چه شدهقربانی: ِ قربانیمثل گوشتقطعه؛ قطعهشومپاره ؛ تا پاره، تسلیمدفاعشدم بی؛ و به قتلگاه برده میزمین

...ِ کی؟گردانبال
هایم فکر کردم و چشم به آن ي آویزهمتعجب به کشیدگی دردناك رگ و ریشه. ِ ترس سراپایم را گرفتعرق

ِ گفتن او هنوز گرم. داشتمگشاد قدم برمی؛ گشادتوانستم راحت راه برومنمی. عقب رفتمي سفید دوختم و عقبکومه
در را باز کردم و پا به فرار . گفت که خودم را به حیاط رساندمکینه و انتقام می؛ از کارد و خون و فاسق و بود

.؛ مثل محکومی که جالد دنبالش کرده باشد، سراسیمهگذاشتم
آن که بدانم تا کجا فرار ، بیرا یکی بعد از دیگري طی کردمهاي خاکی و خلوت سریع کوچه پسکوچه

هم با ؛ آنهایم بودبا اجزاء قشنگ و نابش جلوي چشمسیاهچشمِ ِ شکیل، قامتتمرف؛ اما به هر طرف که میکنممی
و کشید تا بیشتر حسرت بخورم و بیشتر به پوك شدن عمد خودش را به رخم میاي که انگار به؛ با جلوهسماجتی

، که به بلندي کوهی شده بوده؛ روي آن کومزدشان میهاي گوشتش که هنوز نبضو روي تکه. ثمر بودنم پی ببرمبی
، زل زده بود به ، با نگاهی شوخ، خنده به لب؛ دست به کمرو به یک وضع، در یک حالتخودش ایستاده بود

.ي باد شده بودِ موهایش بازیچهي بلندپرده. هادوردست
نفس بشدت نفس. ه بودمِ عرق شدخیس. تا کجا؟ که عاقبت از پا افتادم... چند ساعت؟... چقدر رفتم؟

مانده از دیوارهایش نشستم تا خستگی بگیرم و ي باقیروي کومه. ام رسیدماي چسبیده به خانهبه خرابه. زدممی
ِ بویی که نفس. پراکندمیداد و بویش را ِ کهنه را تفت میخاك،ِ زرد و داغآفتاب. خودم دور کنمترس و شتاب را از 

.نشاندِ غربت به دل میِ تنهایی و غمدردکرد و آدم را تنگ می
هاي زرد و درشتی که با پاهاي بلندشان فرز و چابک به هنوز عرقم خشک نشده بود و هنوز چشم از مورچه

. ِ صدا برگشتمبه سمت. کندمییمصداد برنداشته بودم که شنیدم کسیکاویدندویدند و همه جا را میهر طرف می
ِ دیگران پنهان ي خرابه خودش را از دیدِ پستوي گوشهي تاریکِ دهانهاي بود که بینانی قوزيِ پوست و استخوپیرزن

روي . ِ خشکِ  بلندي آغشته به گل؛ و پیراهنهاي خار و خاشاكِ بلند و پر از ریزهپشتِ کم؛ با موهاي سرخکرده بود
ي آبچکان و صورتی پر چین و مژهِ بیهاي ریزچشم. شدِ ضخیم دیده میتار موي سفیدِ درازش چندچانه و دماغ

هاي چرکش مرا دعوت ي چنگالآوري باز کرده بود و با اشارهي چندشدندانش را به خندهِ بیدهان. چروك داشت
.کردمی

طرفش به. اختیار بلند شدمِ پایم باال آمده بودند دور انداختم و بیبا سر انگشت دو مورچه را که از ساق
!بیا تو. اي جواناي چون خیلی خستهاي و چه کردهپرسم چکارهنمی: گفت. رفتم

مقداري که . مثل سرداب بود. مچم را گرفت و به انتهاي آن کشید. داخل پستو شدم. گوش به فرمانش دادم
وي رطوبت و پوسیدگی ب. ِ راحتی کردمکمی احساس. مان کرد و التهابم را نشاندجلو رفتیم تاریکی خنکی احاطه

.؛ رخوتی که واقعاً محتاجش بودمکردرخوت ایجاد می
ِ و به عمقِ زمان؛ به عمقرفتیمانگار به اعماق می. در سکوت و سیاهی ادامه داشتپیمایی تا مدتی راه

هایش را اخنِ لباسش را شنیدم و به دنبالش تیزي نخشخش. ِ زبرش از مچم جدا شددست. بعد ایستادیم. زمین
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تر از آن بودم که به تر و دلزدهخسته. اهمیت ندادم. نشاندو مرا میکردمم می؛ خَزدحس کردم که به تنم چنگ می
!، بگذار توي مردابی متعفن بمیرمبگذار غرق بشوم: خودم را رها کرده بودم. چیزي فکر کنم و یا از چیزي فرار کنم

، ؛ آرام؛ خیلی راحتبعد باتالق دهان باز کرد و مرا در خودش گرفت. دیدم؛ من که جایی را نمیبستمچشم
ناچار . ِ مرگ بودي پیش انداختنمثابهتقالیم به. رفتنرم فرو میغریقی بودم که ناخواسته نرم. هیچ تالش و تقالییبی
گرماي متعفنی . ام کرداي احاطهکنندههِ خفبوي گند. ي گیتیتکان ماندم تا کی به انتها برسم؛ گم بشوم از صفحهبی

؛ این بال را کی ِ دلمبمیرم برایت عزیز: گفتها شنیدم که میاي را از دوردستبریدهصداي بریده. به صورتم خورد
سرت آورده؟

ه ، برویم؛ درست روبههایم بودِ پلکسیاه زیرهایش اعتنا نداشتم چون حاال چشماما من به دلسوزي و نوازش
ِ لبش ِ ریزي که کنج، همان مهر و محبت و همان خال، با همان لبخندهمان شکل که روي کوزه نقش زده بودم

؛ موجودي با حیا که دست به ؛ دور از تمسخر و تحقیر و کینه، عزیزسیاهی تازه؛ چشمسیاهی زندهچشم. نشانده بودم
؛ مثل فشردخواند و سخت در آغوش می؛ مرا به خودش میکردی؛ نوازشم مدادام می؛ دلداريکشیدسر و رویم می
.اش را روي سینه بخواباندِ دردانهمادري که طفل

!شاد. باید شاد باشم. پس دیگر نباید غصه بخورم. پس دیگر نباید غصه بخورم: 
، ام راتوانستم آخرین کوزه، میکردماز این به بعد هر وقت هوس می. بودمیافتهي کار را عاقبت چاره

؛ آن که دچار تهوع شوم، بیبسته بخزم، چشم، یا هرجاي دیگريجا، همینشاهکارم را بغل بگیرم و کنار همین گنداب
من . من جوانم: اما صد و یک سالگی رسیدهبِ صدِ بین؛ یا فکر کنم به مرزیا خودم را پیر و ضعیف و نحیف بدانم

....قوي... جوانم
ام و ِ حکیم گرفته، بخصوص که خیال کردم تیغ را از دست؛ تکاملِ تندرستی؛ احساسِ قدرت کردماحساس

هم ؛ آنار، استو، محکماي که دلخواهم است؛ به اندازهام؛ بزرگ شدهامام و ناگهان قد کشیدهِ خودش نشاندهدر تن
ِ شاد باشم و سالروز. باید شاد باشم: ِ تولدمِ بیست و دومین سالسالگی و آنی قبل از آغازِ بیست و یک درست در پایان

!تولدم را جشن بگیرم
راحت و سبک قدم . ، سربلند و پیروز با پیرزن خداحافظی کردم و از خرابه بیرون آمدمدقایقی بعد

هاي توي کوچه پسکوچه. کردممزه میباید این لذت را زیر دندان مز. راي رفتن به خانه نبوداي بعجله. داشتمبرمی
مسافتی از آن را . به بیابان رسیدم. انداختهایم روي سنگفرش طنین میتق قدمصداي تق. خالی از سکنه پیچیدم

کردم را حس نمیاير خودم گرفتگیکردم و دبه چیزي فکر نمی. هاي دیگر گذشتماز کنار مجتمع خرابه. طی کردم
؛ از خارهاي بخش بودِ هر منظره برایم لذتدیدن. ؛ رها و سرخوشرها بودم. چه از لحاظ روحی و یا جسمی

ِ مهربان که ، خورشیدو آفتاب. کشیداي بلند خمیازه میبرگ و باري که روي تپهِ بیي دشت تا تک درختغبارگرفته
.اش را عادالنه تقسیم کرده بودِ صبحگاهییمِ پاك و گرماي مالنور

زد از رفت و ها موج میخیابان. داخل شدم. جلو رفتم. شهر دیده شدنماي. به جاده رسیدم. تپه را دور زدم
ِ د پشت، زن و مرها؛ و آدمِ شادي راه انداخته بودندانگار کاروان. زدندوقفه بوق میها بیماشین. هاها و ماشینِ آدمآمد

ِ قبل تا صبح به نیش کشیده بودند روي لب و ِ سرخی از آنچه شبرنگدست به دهان کشیده بودند اما هنوز ته
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ها که کشیدند و به مغازهِ هم می؛ دندان به رخدادند، سر تکان میگذشتندِ هم که میاز کنار. هایشان پیدا بودگونه
اي زیاد به هم شان بسته بود و عدهايها باال بود اگرچه درهاي شیشهنی مغازهي آهکرکره. کردند، اخم میرسیدندمی

، طرف چیده شده بودها چسبانده و به هرچه آنِ یکدیگر باال رفته و سر و صورت به شیشه، از سر و کولچسبیده
حتا اگر این همه : خریدماي میباید هدیه. ؛ یعنی حاال دیگر نه؛ اما من اعتنایی به محیط نداشتمدوخته بودندچشم 

!من هم یکی هستم مثل بقیه. ها مشکل باشد؛ حتا اگر ورود به مغازهازدحام باشد
، به کناري پرت شوم و ، به عقب، به جلو، تپق بزنمهمین باعث شد مرتب تنه بخورم. تر کردمهایم را تندقدم

.زمین و زیر پاي دیگران له شومد بیفتم تعادلم را از دست بدهم که نزدیک باشهرازگاه طوري 
. ِ خانه را در پیش گرفتمراه. ي جمعیت بیرون کشیدم، خودم را از محاصرههدیه به بغل. عاقبت موفق شدم

... دهیدبه هدر می... خوریدزیاد می: شنیدماي را که روي شهر طنین انداخته بود میِ سرم هنوز صداي آمرانهاز پشت
....به هدر... یدخورزیاد می

گشت و به همه ِ حیاط میوار دوري دق دیوانهآینه. در را باز کردم و داخل شدم. کلید را توي قفل چرخاندم
. خوب کاري کردم: سینه و عصبانی داد زدبه؛ سینهرویم ایستاد، روبههمین که مرا دید. دادچیز و همه کس فحش می

!دستم درد نکند. خوب کاري کردم
!خوب کاري کردم؟: 

طور چرا این: ِ او زل زدمو متعجب به جوش و خروشي کوتاهی بود که از خودم پرسیدم، جملهاین
...کند؟طور میچرا این... کند؟می

؛ اما همین ِ توي حوض را هم ندیدمِ جگري رنگ؛ حتا تأللو آباماي شدهتا دقایقی ندانستم دچار چه فاجعه
دستی که هدیه را . ، ناگهان موضوعی در ذهنم جوشیدکه او دوباره آن را تکرار کرد و عصبی و حریص بشدت خندید

متوجه . سان رو به صندوقخانه دویدم و در را باز کردممحکم پیچه را به صورتش کوبیدم و هرا. گرفته بود باال رفت
هاي زمین پر از ریزه. ، اتفاق افتاده استشدم؛ آنچه هرازگاه دچار کابوسش میِ وقوعش بودمها نگرانشدم آنچه سال

ریز ، ریزره شدهذ، همه ذرهي حیاتم کشیده بودم، با عصارهو بدیع که با جسم و جانمهاي زیباهمه نقشآن. کوزه بود
کاري در هم شکسته بود ِ گلمیز و چرخ. ، قاطی شده بودِ صندوقخانه را پوشانده بودو با خاك و خاکستري که سطح

، چیز را به هم ریختهاي مهیب آمده و همه انگار زلزله. ِ سالمی باقی نمانده بودها هیچ چیزها و تاقچهو در رف
. شکسته و نابود کرده بود

رویم بود روبهنهایتی که حرکت ماندم و به ویرانی بی، یک عمر و یا بیشتر بی، یک قرن، دو ساعتیک ساعت
هایم و تر از کابوس، عظیمتر از تصوراتماتفاقی که افتاده بود سهمگین. ِ فاجعه را باور کنمخواستم وقوعنمی. زل زدم

.شوم؛ دچار رعشه و تب و لرز میشومل کردم همین حاال دیوانه میقدري که خیاه ، بفراتر از تاب و توانم بود
هم ؛ آنامِ آخرین کوزهکم به امید پیدا کردن، دستریزها را کاویدمالي خردهشتابزده البه. ، جلو دویدمبعد

ي شمع بودکه تا دهي له شفقط الشه. ِ دیگري را پیدا نکردمي سالم، هیچ کوزه؛ نه آنجستجو نتیجه نداشت. سالم
هایم را تا دست. به حیاط دویدم. معطل نکردم. ِ حوض افتادمِ تأللو آبیاد. اي شبیه شکل سابقش مانده بوداندازه

ي زوایا را چنگ زدم و همه. لولیدند چنگ زدمِ هم میهایی را که شادمانه بین، گل را و کرمآرنج داخل حوض کردم
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ِ ِ ضخیماي و قسمتي نصف شده، دستهايي ترك برداشته، دهانهچند تکه کوزه شکستههیچ پیدا نکردم جز. گشتم
همه برایم ي ناب و معطر که آن، آن عصارهو آن مایع سرخ. اش ایجاد شده بودزیرین با بریدگی تیزي که در حاشیه

ا گل و کرم قاطی شده بود و به سرعت کم و ، آلوده و ب، ناخالص، کدر، رنگ باختههمه مراقبش بودم؛ آنعزیز بود
.رفتِ زمین می؛ به دلشدتر میکم

ي فضاي خانه را پر کرده ي دق همهنشدنی آینهي تمامقهقهه. ِ اتاق دویدم، دوباره به طرفامید که شدمنا
؛ ِ حوضبه حیاط و کناردوباره ِدویدنطور همین، حاصل توي صندوقخانه را از سر گرفتمدوباره جستجوي بی. بود

، در حالی که ناپذیر؛ خستگیوار؛ دیوانه؛ چندین و چند مرتبهصندوقخانهبه ، حیاطبه ، برگشتن به صندوقخانه
ِ خون هایم تا آرنج به رنگي ریز و درشت روي صورتم نشانده بود و دستِ نقطهحوض هزارانِداخلهاي مایع شتک

افشان و ، دستکوبان، پايکنان، رقصرویم، روبهایستاد، کنارم میآمد، او دنبالم میرفتممی؛ و هرجا که بود
.کنانهلهله

، بین حیاط اي ایستادمگیج و گنگ گوشه. ، دست از تالش و جستجو برداشتم، بعد از این که از پا افتادمبعد
ِ قاري ِ یکنواخت و محزونو گوش به آهنگ. دريِ سهي اتاقن پله؛ روي آخریصندوقخانهتقریباً دور از اي به فاصلهو 

؛ مثل ؛ بلند و بلندترگرفت؛ اوج میآمد؛ جلو میشدِ دیوارِ خانه بلند می؛ آهنگی آرام و دور که مثل غبار از پشتدادم
؛ و به خودم نگاه کردم. کشیدسر میشد و دوباره از نو؛ رد میشداي دلگیر روي حیاط کشیده می، پردهاي تیرهپرده
، سالهصد و یک- پیرمردي صد: ِ میانی منعکس شده بودِ درِ مربع شکلهاي کوچکتکه روي شیشهکه تکهقامتمبه 

کشید و صیحه می، رقصید، میچرخیدناپذیر دورم میي دق که پایان؛ و به آینه، افسرده و درمانده، خمیدهتکیده
.اش را بشنومزدههاي جنونقهقههو یاخراشش راهاي گوشکه دیگر صداي صیحهآن ؛ بیزدقهقهه می

؛ به تصمیمی بگیرمتوانم دیگر نمی؛ توانم کاري بکنمدیگر نمی. ماندکم مغزم از فعالیت میحس کردم کم
؛ هاي دراي روي شیشهتکهِ تکهتصویرام شده. ؛ پوكامپوك شده. ، حرفی بزنم و یا حتا چیزي بشنومچیزي فکر کنم

دارد و ؛ تَرَك برمیپاشداز هم میوداردکم تَرَك برمیرنگ و لعاب، چرك و آلوده که کم، بیاي گلیِ کوزهام نقششده
....پاشداز هم می

....ِ کوزه شکسته را شنیدمناگهان صداي ریزش
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