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  مجموعهاين ي  سخني كوتاه درباره

ها جا خوش كرده و نشرهاي گوناگون  هاي موراكامي چند سالي است كه پشت ويترين كتابفروشيب كتا

اينكه چقدر از داستان ترجمه . اند ب عرضه كردههاي نه چندان دلچسبي از روايات او را به دوستداران كتا نسخه

    كه صد البته انگشت سرزنش را بايد به سوي آنهايي كه  (!هاي جديدي خلق شده، بماند شده يا چه داستان

 حدود چهار سال پيش چند داستان كوتاه از او ترجمه كردم كه سرنوشتش جزو اسرار ...)مي دانيم نشانه رفت

  ...بماند بهتر است

 ،ي بازار شده است  روانه»بيد كور، دختر خوابيده« كه در ايران به نام »، زن خفته)سترون(بيد كور«تاب ك

 هرگز به طور كامل چاپ نشده و هر كس ،دانم  تا جايي كه من ميوچهار داستان كوتاه است   بيست وحاوي

الزم به ذكر .  استازار كتاب كردهي ب ي آن را روانه دستش به جايي از اين كتاب رسيده، پيكر پاره پارهكه 

نيست كه بازار كتاب هم مثل هر بازار ديگري، پر از تبليغات رنگارنگ و دروغين است و گاهي هم بيرنگي 

  ...كند  ميفرياد

  و موسيقي جاز من دارد و شخصاً به ادبيات اوفضاي موراكامي سنخيت قابل توجهي با فضاياز آنجا كه 

ي اين كتاب را روحي تازه بخشم، باشد كه مورد توجه  رفتم بدن بيجان و چند تكه تصميم گ!عالقمند هستم

 به صورت  موراكاميي منظومه تحت عنوان هر داستان از اين مجموعه. عالقمندان به آثار او قرار گيرد

 اميد .يد آن باشانتشارتوانيد در سايت شخصي من پيگير روند  جداگانه به نشر الكترونيك در خواهد آمد و مي

كه روح جناب مستطاب موراكامي حداقل تا زماني كه زنده است، از تكه پاره شدن داستان هايش در عذاب 

  !نباشد

  زمينحوالي ي شمسي،  ، منظومه1394 يشمينغزال رمضاني، بهار 

  net.xywalkergala.www                               :تماس با من

                                              net.galaxywalker@info                     



  گربه هاي آدمخوار

او زني . ندخورده بوداو را برخوردم كه گربه ها در مورد پيرزني در بندر يك روزنامه خريدم و به مقاله اي 

 شهر آتن زندگي مي كرد، يك زندگي آرام، فقط او و سه گربه  يهفتاد ساله بود كه به تنهايي در حومه

 احتمال بسيار زياد :يك روز ناگهان با صورت روي مبل مي افتد. اش در يك آپارتمان كوچك سه خوابه

پيرزن هيچ خويشاوند يا . هيچكس نمي داند چقدر طول كشيده تا پس از افتادن بميرد. يك حمله ي قلبي

پنجره .  طول مي كشد تا جسد او را پيدا كنندو يك هفتهبه او سر بزنند دوستاني نداشته كه به طور منظم 

مي شود تصور كرد .  استهيچ غذايي در آپارتمان نبوده. ها و در بسته بودند و گربه ها اسير شده بودند

ا آنقدر تكامل نيافته اند تا براي يافتن غذا درب يخچال را باز  اما گربه ه،احتماالً در يخچال غذا بوده است

  . بودندبلعيده گوشت تن صاحب خود را ،سرانجام از فرط گرسنگي بيش از حد. كنند

 يك ،روزهاي آفتابي به بندر مي رفتيمما . اين مقاله را براي ايزومي كه روبروي من نشسته بود، خواندم

مي  در كافه ي كنار اداره ي ماليات قهوه  وآتن مي خريديمده در چاپ شروزنامه ي انگليسي زبان 

  . به طور خالصه به زبان ژاپني براي او تعريف مي كردمرا  هر چه از نظرم جالب بود نوشيديم و من

اگر موضوع يا مقاله اي خاص نظرمان را جلب مي كرد، . تمام برنامه اي كه در جزيره داشتيم، همين بود

 انگليسي ايزومي بسيار روان بود و مي توانست. مورد آن به بحث و گفتگو مي نشستيمبراي مدتي در 

  . اما من هرگز او را نديدم كه روزنامه اي بردارد و بخواند.  به راحتي مقاله ها را بخواندخودش

 يك از وقتي كه بچه بودم آرزو داشتم تو. من دلم مي خواد يك نفر ديگه برام بخونه«: يك بار گفته بود

مهم نيست . جاي آفتابي بشينم، به آسمون يا دريا زل بزنم و يك نفر هم با صداي بلند برام چيزي بخونه

اما قبل از تو هيچكس هرگز اين كار رو . تاب، رمان، اصالً اهميتي ندارهخونه، يك روزنامه، ك كه چي مي

عالوه بر اين . دست رفته رو بكنيدر نتيجه گمان كنم كه تو بايد جبران تموم اون فرصت هاي از . نكرده

  ».من صداتو دوست دارم

. و من از خواندن با صداي بلند لذت مي بردم! بسيار خوب. ما آنجا هم آسمان را داشتيم و هم دريا را

. هاي مصور را با صداي بلند براي پسرم بخوانم هنگامي كه در ژاپن زندگي مي كردم، عادت داشتم كتاب

چيزي كامالً غير منتظره در ذهن .  متفاوت از دنبال كردن جمالت با چشمان استخواندن با صداي بلند

  . مي تراود، نوعي طنين غير قابل توصيف و غامض كه من نمي توانم در برابرش مقاومت كنم
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چند خط براي خودم . هر از چندگاهي جرعه از قهوه ي تلخم مي نوشيدم و به آرامي مقاله را مي خواندم

 و داشتم فكر مي كردم چگونه آن را به ژاپني برگردانم، سپس با صداي بلند متن را براي او خوانده بودم

چند زنبور از جايي سر و كله شان پيدا شد تا مربايي را ليس بزنند كه مشتري قبلي روي ميز . ترجمه كردم

اشند، با وزوزي آنها چند لحظه اي دور آن چرخيدند و گويي ناگهان چيزي به ياد آورده ب. ريخته بود

از كردند، يكي دو بار دور ميز چرخيدند و دوباره انگار چيزي حافظه شان را تكان داده وتشريفاتي به هوا پر

خواندن مقاله را تمام كرده بودم، ايزومي آنجا نشسته بود، بي . باشد، يك بار ديگر باالي ميز نشستند

ان دست راستش را با انگشتان دست چپش نوك انگشت. حركت، آرنجشهايش را روي ميز گذاشته بود

از فاصله ي ميان . روزنامه را روي پايم گذاشتم و به انگشتان باريك او خيره شده بودم. پوشانده بود

  . انگشتانش به من نگاه كرد

  »بعدش چه اتفاقي افتاد؟«: او پرسيد

ن آوردم و قطرات قهوه را از يك دستمال از جيبم بيرو. و روزنامه را تا دادم» همش همينه،«: پاسخ دادم

  ».حداقل اين تمام چيزيه كه اينجا نوشته شده«. دور لبم پاك كردم

  »اما سر گربه ها چه باليي اومد؟« -

  ».نمي دونم، چيزي در اين مورد نگفته«. دستمال را دوباره در جيبم چپاندم

كه –مي خواست نظري بدهد هر گاه . ايزومي لبهايش را به يك طرف جمع كرد، اين عادت كوچك او بود

 لبهايش را اينگونه جمع مي كرد، گويي مي خواهد چروك -هميشه شكل يك ادعاي مينياتوري را داشت

هنگامي كه اولين بار او را ديدم، اين عادتش را كامالً مسحوركننده . هاي يك مالفه ي روتختي را صاف كند

  . و جذاب يافتم

 هرگز چيزي رو كه واقعاً مي. وزنامه ها همه جا يك شكل هستنمهم نيست كجا ميري، ر«: نهايتاً گفت

  ».خواي بدوني، بهت نميگن

او هر روز يك بسته سيگار . او يك سيگار از پاكت بيرون آورد و آن را به لب گذاشت و كبريت كشيد

Salemsمي يك پاكت سيگار را صبح باز مي كرد و آن را تا پايان روز.  مي كشيد، نه بيشتر، نه كمتر 
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را وادار كرد سيگار را ترك م  قبل هنگامي كه باردار بود،همسرم پنج سال. من سيگار نمي كشيدم. كشيد

  . كنم

چيزي كه من واقعاً مي خوام بدونم «: در حاليكه دود سيگارش به آرامي و در سكوت به هوا مي رفت، گفت

ه اين خاطر كه گوشت انسان رو خورده بودن آيا ب. اينه كه بعد از اين ماجرا چه اتفاقي براي گربه ها افتاد

بعدش هم سرشون رو نوازش كردن » ...داشتينشما بچه ها اوقات خيلي سختي «: كشتنشون يا بهشون گفتن

  »و اونها رو فرستادن برن؟ نظر تو چيه؟

حظه براي يك ل. به زنبورهايي كه روي ميز پرواز مي كردند خيره شده بودم و به اين ماجرا مي انديشيدم

ي كوتاه، زنبورهاي خستگي ناپذير كه مربا را ليس مي زدند و سه گربه اي كه بدن پيرزن را خورده بودند، 

براي يكي آگاهي ام جيغ دوردست يك مرغ دريايي با وزوز زنبورها در هم آميخت و . در ذهنم يكي شدند

؟ اينجا چه مي كردم؟ ما بودمن كج.  در مرز ميان واقعيت و غيرواقعيت سرگردان شده بود ايدو ثانيه

نفسي عميق كشيدم، به آسمان خيره شدم و سپس به سمت . نمي توانستم موقعيت خود را درك كنم

  »...هيچ نظري ندارم«: ايزومي چرخيدم

  »، با اين گربه ها چي كار مي كردي؟ياگه تو شهردار يا رئيس پليس بود. در موردش فكر كن« -

  ».اصالح بشن؟ تا مثالً گياه خوار بشنكه ستادم به بازپروري چطوره اونها رو مي فر«: گفتم

اين داستان منو به ياد «. يك پك ديگر به سيگارش زد و جريان دود را به آرامي بيرون داد. ايزومي نخنديد

بهت گفته بودم كه اون . شنيدم  به مدرسه ي كاتوليكرفتنيك سخنراني ميندازه كه درست بعد از 

ر بودن؟ درست بعد از مراسم جشن ورودي، يكي از خواهران روحاني ارشد همه ي ما گيمدرسه خيلي سخت

چيزهاي . رو در سالن جمع كرد و بعد پشت تريبون رفت و در مورد داكترين كاتوليك سخنراني كرد

 -در واقع تنها چيزي كه به خاطر مي يارم- اما چيزي كه بيشتر از همه يادم مي ياد ،زيادي به ما گفت

اني بود كه در مورد غرق شدن كشتي و سرگردان شدن در يك جزيره ي غيرمسكوني با يك گربه داست

  ».بود

  ».جالب به نظر ميرسه«: گفتم
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 شما شما در يك كشتي شكسته هستين، تنها كساني كه مي تونن به قايق نجات برسن: اون بهمون گفت« -

 و اونجا هيچ چيزي براي خوردن وجود به يك جزيره ي بي نام و نشون مي رسين. و يك گربه هستين

خب . تنها چيزي كه دارين مقداري آب و بيسكوييت براي اينكه يك نفر حدود ده روز زنده بمونه. نداره

چشماتون رو ببنديدن و سعي كنين اين . حاال دوست دارم همتون خودتون رو در اين موقعيت تصور كنين

. تقريباً هيچ غذايي ندارين. ا هستين، فقط شما و يك گربهشما در اين جزيره تنه. تصوير رو تجسم كنيد

بايد چي كار كنين؟ بايد اين جيره ي . متوجه هستين؟ شما گرسنه و تشنه هستين و سرانجام خواهيد مرد

همه ي شما موجودات . اين يك اشتباهه. ناچيز غذا رو با گربه شريك بشين؟ نه نبايد اين كار رو بكنين

به همين خاطره كه بايد تمام غذا .  توسط خدا انتخاب شدين، اما گربه اينطور نيستارزشمندي هستين كه

گفتن . من كمي شوكه شده بودم.  خواهر روحاني يك نگاه وحشتناك به ما انداخت.رو خودتون بخورين

چنين داستاني به بچه هايي كه تازه تحصيل در مدرسه رو شروع كرده بودن، چه سودي مي تونست داشته 

  »اينجا چطور جاييه كه من واردش شدم؟! شه؟ با خودم فكر كردم، واي خداي منبا

***  

فصل توريستي نبود و . ايزومي و من در يك آپارتمان نقلي در يك جزيره كوچك يوناني زندگي مي كرديم

 ما هيچ كدام از.  در نتيجه اجاره ي آن بسيار ارزان بود،جزيره هم نقطه ي چندان توريست جذب كني نبود

جزيره نزديك به مرز تركيه قرار گرفته . تا زماني كه به آنجا نرسيده بوديم، نام آن جزيره را نشنيده بوديم

محلي ها به مزاح مي گفتند در . ديد كوه هاي سرسبز تركيه را شدبود و در روزهايي كه هوا صاف بود، مي 

 اما از شوخي گذشته، آن جزيره ! د كر مي شود بوي شيش كباب را نيز استشمام،روزهايي كه باد مي آيد

ي يوناني و آنجا درست در برابر چشمان ما، آسياي هابه سواحل تركيه نزديكتر بود تا به نزديكترين جزيره 

  . صغير جلوه گري مي كرد

او يك طغيان را در سرزمين . در ميدان شهر مجسمه ي يك قهرمان يوناني استقالل طلب مشاهده مي شد

هبري كرده و شورشهايي عليه ترك ها كه آن زمان اين جزيره را در كنترل خود داشتند، اصلي يونان ر

آنها ميله اي تيز را در ميدان كنار بندرگاه قرار . اما ترك ها او را گرفتند و كشتند. طرح ريزي كرده بود

ايين بدنش باال وزن بدنش باعث شد ميله ي آهني از پ. دادند، آن قهرمان عاجز را برهنه به سيخ كشيدند
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اين مجسمه در جايي . روشي بسيار آهسته و زجرآميز براي مردن. بيايد و سرانجام از دهانش بيرون بزند

هنگامي كه مجسمه تازه ساخته شده بود، . بنا شده بود كه گمان مي رفت اين واقعه آنجا رخ داده است

ا، گرد و غبار و فضله ي مرغان دريايي، به مسلماً بسيار چشمگير بوده است، اما اكنون، با باد مرطوب دري

محلي ها حتي به آن مجسمه ي رنگ و رو رفته نگاه .  داديصسختي مي شد خطوط صورت مرد را تشخ

  . هم نمي كردند و به نظر مي رسيد مجسمه نيز به مردم، جزيره و به تمام دنيا پشت كرده است

 هدف به قايق يشستيم و قهوه يا آبجو مي نوشيديم، بهنگامي كه من و ايزومي در آن كافه ي خياباني مي ن

هايي كه در بندرگاه بودند، به مرغان دريايي و تپه هاي دوردست تركيه زل مي زديم، ما در واقع در 

 گذشته retro)ترو رِ(رنگهاي . باد هم بادي بود كه در مرز جهان مي وزيد. حاشيه ي اروپا نشسته بوديم

 باعث مي شد احساس كنم به آرامي توسط يك ، بودكه آنجا را لبريز كردهنابي غير قابل اجت يِ گرايانه

 چيزي خارجي و غير قابل دسترس، مبهم اما به طرزي عجيب ماليم و قابل ؛موشمي واقعيت بيگانه بلعيده 

ها و پوست مردمي را كه در بندرگاه جمع شده بودند، رنگ  و سايه ي آن ماده صورت ها، چشم. پذيرش

  . ي كرده بودآميز

مهم نبود چقدر از . گاهي اوقات نمي توانستم اين واقعيت را لمس كنم كه من هم بخشي از اين صحنه هستم

 بين من و ياين مناظر در من جذب مي شد يا چقدر هواي آنجا را تنفس مي كردم، اما هيچ ارتباط بنيادين

  . تمام اين چيزها وجود نداشت

م همراه با پسر چهار ساله مان در يك آپارتمان سه خوابه در اونوكي توكيو دوماه قبل از اين، من و همسر

من و .  اما كارآمد بود،خيلي بزرگ نبود و فقط نيازهاي اوليه ي ما را برآورده مي ساخت. زندگي مي كرديم

تاق اتاق باقي مانده به عنوان ا. همسرم اتاق خواب خودمان را داشتيم و پسرمان هم اتاق خودش را داشت

آخر هفته ها هر سه نفر ما در ساحل . آپارتمان ساكت بود، با چشم اندازي خوب. كار من استفاده مي شد

هنگام بهار درختان گيالس كنار رود شكوفه مي دادند و من پسرم را ترك . رودخانه ي تاما قدم مي زديم

  . را تماشا كنيمGiants’ Triple Aدوچرخه ام سوار مي كرد و با هم مي رفتيم تا تمرينهاي بهاره ي تيم 

اينكه طراح خطاب . من در يك شركت طراحي كار مي كردم كه تخصصش در طراحي كتاب و مجله بود

.  زيرا كاري بسيار خشك و بيروح بود،شوم باعث مي شد كار جذاب تر از آنچه كه هست به نظر برسد



  كهكشان نورد                                               غزال رمضاني  / اروكي موراكاميگربه هاي آدمخوار                                               ه   ١٠

 

برنامه ي ما در اغلب مواقع .  نداشتهيچ نوع خالقيت و زرق و برق و نقش و نگاري در اين كار وجود

بارها اتفاق مي افتاد كه مجبور بودم تمام شب را در دفتر كارم در طول ماه كمي بيش از حد پرشتاب بود 

 اما در عين حال از اين كار بدم نمي آمد و شركت محيطي آرام ،بعضي كارها طاقتم را طاق مي كرد. بمانم

وانستم كارهايم را خودم انتخاب كنم و در اغلب مواقع هر آنچه را كه از آنجا كه ارشد بودم، مي ت. داشت

حقوق هم . رئيسم خوب بود و من با همكارانم كنار مي آمدم. مي خواستم در آن مورد انجام مي دادم

در نتيجه اگر اتفاقي نيفتاده بود، من احتماالً براي آينده ي قابل پيش بيني . چندان بد نبود، نه بد و نه خوب

دقيق تر بگويم آن آب بي �� – مولدائو  يانهخاي در همان شركت مي ماندم و زندگي ام درست مانند رود

  . به جريان يافتن ادامه مي داد و به آرامي به دريا سرازير مي شد-نام و نشاني كه رودخانه را مي سازد

  . ايزومي را مالقات كردم،اما در ميان اين مسير

***  

از همان بار اولي كه چشم . ما در يك مالقات كاري يكديگر را ديديم.  كوچكتر بودايزومي ده سال از من

ما بعد از آن . نه از همان چيزهايي كه هميشه اتفاق مي افتد. مان به هم افتاد، چيزي در وجودمان صدا كرد

دفترش گاهي من به . يكي دو بار ديگر مالقات كرديم و جزئيات پروژه ي مشترك مان را بررسي كرديم

مالقات هاي ما هميشه كوتاه بودند و افراد ديگري نيز حضور . مي رفتم و گاهي نيز او نزد من مي آمد

 شديدي مرا در بر اما هنگامي كه پروژه مان تمام شد، تنهايي. داشتند و اصوالً همه چيز در مورد كار بود

ها بود كه چنين احساسي نداشتم و گمان سال. گرفت، انگار چيزي كامالً حياتي به زور از من گرفته شده بود

  . مي كنم كه او نيز همين احساس را داشت

من يك جوك گفتم و او . در مورد مسائل جزئي صحبت كرديممدتي يك هفته بعد او به دفترم تلفن زد و 

 كوچك رفتيم و كمي ما به يك بارِ» مي خواي براي خوردن نوشيدني بريم بيرون؟«: پرسيدم. خنديد

 اما مي توانستيم ميليون ها موضوع ،نمي توانم به ياد بياورم دقيقاً در چه موردي صحبت كرديم. يمنوشيد

 هر آنچه را كه او مي  مانندمن مي توانستم با شفافيتي ليزر. براي صحبت كردن بيابيم و تا ابد حرف بزنيم

به خوبي توضيح دهم، او با و هر آنچه را كه من نمي توانستم براي ديگران .  متوجه شوم،خواست بگويد

هر دوي ما متأهل بوديم و هيچ شكايت عمده اي از زندگي . نمودچنان دقتي درك مي كرد كه مرا غافلگير 
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اما اين از آن . ما به همسران مان عشق مي ورزيديم و به آنها احترام مي گذاشتيم. زناشويي خود نداشتيم

 شواني احساسات خود را با چنان شفافيت و كمالي برايتب برخورد با كسي كه : بودانگشت شمارمعجزات 

گذاشتن برچسب . بيشتر مردم تمام زندگي شان را بدون مالقات چنين فردي سپري مي كنند...بازگو كني

  .اين احساس بيشتر چيزي شبيه به يك همدلي كامل بود. عشق بر چنين رابطه اي يك اشتباه محض است

كار همسرش باعث مي شد تا ديروقت بيرون باشد .  هم بيرون مي رفتيمما به طور مرتب براي نوشيدن با

اما هنگامي كه به هم مي رسيديم، زمان به سرعت . در نتيجه آزاد بود هروقت كه مي خواهد بيايد و برود

ما به ساعت هايمان نگاه مي كرديم و متوجه مي شديم كه به سختي مي توانيم به آخرين . پرواز مي كرد

چيزهاي بسيار بيشتري بود كه مي خواستيم به . فتن خداحافظي همواره برايم دشوار بودگ. يمقطار برس

  .يكديگر بگوييم

هر دوي ما از همان . هيچكدام از ما ديگري را براي رفتن به بستر وسوسه نكرد، اما سرانجام با هم خوابيديم

بايد اين كار را انجام دهيم، احساس گناه نمي به نوعي از اينكه فقط ابتدا به همسران مان وفادار بوديم، اما 

هايش، نوازش پوستش، نزديك نگاه داشتنش، عشقبازي با او و ارضا شدن، همه و  در آوردن لباس. كرديم

پر شور و آنقدر طبيعي كه عشق بازيمان منبعي براي لذات جسماني . همه ادامه ي طبيعي مكالمات مان بود

از همه بهتر گفتگوي .  هيچ نوع تظاهري در آن وجود نداشتكهشايند بود  خو و نبود، بلكه عملي آرامشر

من بدن برهنه ي او را نزديك خود نگاه مي داشتم و او خودش . آرام مان در رختخواب پس از سكس بود

  .  رازهايمان را در گوش يكديگر زمزمه مي كرديم،را در آغوش من جاي مي داد و به زبان مخصوص خود

بسيار عجيب بود، يا شايد هم آنقدرها عجيب نبود كه . توانستيم، يكديگر را مي ديديم يهر وقت كه م

مان در يك طرف معادله و رابطه  زندگي زناشويي. كامالً مطمئن بوديم اين رابطه مي تواند تا ابد ادامه يابد

هرگز برمال  ي ما ما مطمئن بوديم كه رابطه. مان در طرف ديگر و هيچ مشكلي هم پيش نخواهد آمد

درست است كه با هم سكس مي كرديم، اما اين كار ما چگونه مي توانست باعث رنجش كسي . نخواهد شد

شود؟ شب هايي كه همراه ايزومي بودم، دير به خانه مي رسيدم و بايد به همسرم دروغ مي گفتم و آنجا 

من و ايزومي . و خيانت مي كنم اما هرگز به نظرم نمي رسيد كه دارم به ا،بود كه وجدانم مرا مي آزرد

  .رابطه اي كامالً مجزا اما بسيار صميمانه داشتيم



  كهكشان نورد                                               غزال رمضاني  / اروكي موراكاميگربه هاي آدمخوار                                               ه   ١٢

 

و اگر اتفاقي نيفتاده بود، شايد هنوز هم تا ابد به همان شكل ادامه مي داديم، جرعه اي ودكا و تونيك مي 

مسران مان از دروغ گفتن به هشايد هم .  الي مالفه ها مي خزيديم،نوشيديم و هر زمان كه مي توانستيم

خسته مي شديم و به اين نتيجه مي رسيديم تا رابطه مان به مرگ طبيعي بميرد و مي توانستيم به زندگي 

نمي توانم . گمان نمي كردم كه اوضاع بد شودهيچ در هر دو صورت من . كوچك و راحت خود بازگرديم

 دخالت -ير آن ناگزير هستيمكه از تأث-اما دست سرنوشت .  اما چنين احساسي داشتم،اين را ثابت كنم

اخذه كرده بود، افسارگسيخته به ؤپس از اينكه به شدت او را م. كرد و همسر ايزومي به رابطه ي ما پي برد

با شانسي كه من داشتم، همسرم آن زمان در خانه تنها بود و تمام ماجرا به زشتي . خانه ي ما آمده بود

ايزومي به . من خواست برايش توضيح دهم چه اتفاقي افتاده استهنگامي كه به خانه رسيدم، او از . گراييد

من دقيقاً همان چيزي را كه . ه نمي توانستم داستاني از خود سر هم كنمنتيجهمه چيز اعتراف كرده بود در 

من عاشق نشدم، يك رابطه ي خاصه، اما كامالً از رابطه اي كه «:  دادمحو توضي. اتفاق افتاده بود به او گفتم

تو به هيچ چيزي شك نكرده بودي، درسته؟ اين ثابت مي كنه از اون . ا تو دارم متفاوته، مثل روز و شبب

  ».رابطه هايي كه تو فكر مي كني، نيست

اين يك شوك بود و او كامالً بيحركت شده و نمي . اما همسرم از گوش كردن به صحبت هايم امتناع كرد

وسايلش را جمع كرد و در ماشين گذاشت و به منزل والدينش روز بعد تمام . توانست با من صحبت كند

 اما او حاضر نبود پاي تلفن بيايد ،من چند بار تماس گرفتم. در چيگاساكي رفت و پسرمان را نيز با خود برد

  .به جاي او پدرش آمد. و با من حرف بزند

جازه نمي دم دخترم بياد و نمي خوام هيچ كدوم از بهانه هاي مزخرف تو رو بشنوم و به هيچ وجه ا« -

او از همان ابتدا كامالً با ازدواج ما مخالف بود و لحن صدايش حاكي از » .دوباره با تو حرومزاده زندگي كنه

  . اين بود كه سرانجام علت مخالفتش ثابت شده است

راز  تنها و درمانده در تخت د،چند روز مرخصي گرفتم و يكهمي كردم، فقدان كه به شدت احساس من 

 البته نه ،همسر ايزومي نيز او را ترك كرده بود. او نيز تنها بود. ايزومي با من تماس گرفت. كشيده بودم

از . او قيچي را برداشته و تمام لباس هاي ايزومي را ريز ريز كرده بود. قبل از اينكه كمي او را شكنجه دهد

او . او نمي دانست شوهرش به كجا رفته است. باراني اش گرفته تا لباس زيرش همه را پاره پاره كرده بود
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اون . همه چيز نابود شده و هرگز دوباره مثل قبل نميشه. من خيلي خسته ام، نمي دونم چي كار كنم«: گفت

مي .  و همسرش عشاق دوران دبيرستان بودنديزوميا. او پشت تلفن هق هق مي كرد» .هرگز بر نمي گرده

  مي توانستم بگويم؟  اما چه ،خواستم او را آرام كنم

به شيبويا رفتيم و در يك بار شبانه تا سپيده » .بهتره بريم يك جايي نوشيدني بخوريم«: نهايتاً پيشنهاد كرد

براي اولين بار از هنگامي كه . نمي دانم چقدر نوشيديم.  براي اورام و ليموناد ،ودكا براي من. دم نوشيديم

هنگام سپيده دم از نوشيدن فارغ شديم و سالنه . اي گفتن نداشتيميكديگر را مالقات كرده بوديم، حرفي بر

همان وقت بود كه . سالنه به سمت هاراجوكا رفتيم، و آنجا بود كه در رستوران دني قهوه و صبحانه خورديم

  . او مسئله ي رفتن به يونان را مطرح كرد

  »يونان؟«: پرسيدم

  ».هم نمي تونيم خوش باشيمتو ژاپن «: او نگاهي عميق به چشمانم كرد و گفت

يونان؟ مغز خيس خورده در الكلم نمي توانست منطق اين ايده را دنبال . ايده ي او را در ذهنم مي چرخاندم

  .كند

خواستيم تو ماه عسلمون به  مي. ياي من بودهؤاين ر. من هميشه دلم مي خواست به يونان برم«: او گفت

مي دوني الزم هم . بيا با هم بريم، ما دو تا و اونجا زندگي كنيمپس .  اما پول كافي نداشتيم،يونان بريم

هيچ نتيجه ي مثبتي  فقط افسرده ميشيم و ،اگه تو ژاپن بمونيم. نيست در مورد هيچ چيزي نگران باشيم

  ».عايدمون نميشه

كه چقدر بين خود حساب كرديم . من هيچ عالقه ي خاصي به يونان نداشتم، اما بايد با او موافقت مي كردم

او در حساب پس اندازش دو و نيم ميليون ين داشت در حالكه من فقط توانستم يك و نيم . پول داريم

  .سر جمع چهار ميليون ين مي شد كه حدود چهل هزار دالر بود. ميليون جمع كنم

ط هواپيما پول بلي. چهل هزار دالر بايد براي چند سالي زندگي در روستاهاي يونان كافي باشه«: ايزومي گفت

اگه بخوايم ماهي هزار . اينطوري سي و شش هزار دالر داريم. نزديك به چهار هزار دالر برامون خرج داره
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. ، دو سال و نيمخيلي محتاطانه حساب كنيمحاال اگه بخوايم . دالر هم خرج كنيم، براي سه سال كافيه

  ».مي ذاريم همه چيز خودش بعداً اتفاق بيفته. نظرت چيه؟ بيا بريم

ما تنها زوج باالي سي سال . كافه در آن صبح زود آكنده از زوج هاي جوان بود. نگاهي به اطرافم انداختم

بوديم و مطمئناً تنها زوجي كه داشتيم در مورد پول و فرار به يونان پس از يك رابطه ي فاجعه بار صحبت 

آيا .  كف دستم خيره شده بودمبراي مدت طوالني به. با خود انديشيدم عجب افتضاحي است. مي كرديم

  اين چيزي بود كه واقعاً سر زندگي من مي آمد؟

  ».باشه، بيا انجامش بديم«: نهايتاً گفتم

***  

رئيسم شايعاتي شنيده بود و به اين . روز بعد هنگامي كه سر كار رفتم، نامه ي استعفاي خود را تحويل دادم

همكارانم از شنيدن . دتي به يك مرخصي طوالني برومنتيجه رسيده بود كه بهترين كار اين است براي م

داني نكردند تا جزئيات ماجرا را از من  اما هيچكدام تالش چن،اين كه مي خواهم استعفا بدهم جا خوردند

به محض اينكه . به اين نتيجه رسيدم كه رها كردن يك شغل كار چندان دشواري هم نيست. بيرون بياورند

و به محض . مغزت را به آن سو هدايت كني، هيچ چيزي وجود ندارد كه نتواني از شر آن خالص شوي

، متوجه مي شوي دوست داري از شر همه چيز خالص پرت كردن چيزها مي كنيبيرون اينكه شروع به 

با خود مي . درست مانند اين است كه تمام پولت را سر قمار گذاشته و تصميمت را گرفته باشي. شوي

آويزان شدن به آنچه كه مانده كار دشواري . گويي به جهنم، هر آنچه كه باقي مانده را شرط بندي مي كنم

  .است

ايزومي هم به .  در يك چمدان آبي متوسط بسته بندي كردم،ردم الزم دارمهر آنچه را كه گمان مي ك

  .اندازه ي من بار داشت

هنگامي كه به مصر پرواز مي كرديم، ناگهان ترسي شديد مرا در بر گرفت كه ممكن است يك نفر ديگر 

شايد . وجود داشتمطمئناً ده ها هزار چمدان آبي با مارك سامسونت در جهان . اشتباهي چمدان مرا بردارد

هنگامي كه به يونان مي رسيديم، من چمدانم را باز مي كردم و مي ديدم از وسايل شخص ديگري پر شده 
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اگر چمدان گم مي شد، هيچ چيزي وجود نداشت تا مرا به زندگي . نگراني شديدي مرا اسير كرده بود. است

عجيب ترين احساسي بود كه . م شده امناگهان احساس كردم محو و گ. ام مرتبط سازد، فقط ايزومي بود

ذهنم به طور اشتباهي خود را به بسته اي متصل . فردي كه در هواپيما نشسته بود، ديگر من نبود. داشتم

بايد به ژاپن بر مي گشتم و به جسم . مغزم در آشفتگي بسياري به سر مي برد. كرده بود كه شبيه من بود

.  در يك جت و به سوي مصر مي رفتم و هيچ بازگشتي در كار نبوداما آنجا بودم،. واقعي خود مي خزديم

اين جسمي كه به طور موقت آن را اشغال كرده بودم، طوري به نظر مي رسيد كه انگار از پالستر ساخته 

شروع به لرزيدن كردم و . شايد اگر خود را مي خاراندم، پوسته پوسته مي شد و فرو مي ريخت. شده است

مي دانستم اگر اين لرزه ها مدت بيشتري به طول بينجامند، بدني كه در . د را كنترل كنمنمي توانستم خو

عليرغم اينكه سيستم تصفيه هوا كار مي كرد، خيس عرق . آن بودم از هم مي گسلد و خاكستر مي شود

ا محكم در تمام اين مدت ايزومي مر. لباسم به پوستم چسبيده و بوي وحشتناكي از من بلند شده بود. شدم

 اما مي دانست چه ،او هيچ چيز نمي گفت. بغل كرده بود و همان آغوش هميشگي را به من مي داد

مي خواستم بميرم، دلم مي خواست . اين لرزش به مدت حدوداً نيم ساعت به طول انجاميد. احساسي دارم

  .يك كلت در گوشم بگذارم و ماشه را بكشم تا هم مغزم و هم بدنم متالشي شوند

شانه هايم را كه سفت شده بودند . ، ناگهان احساس سبكي كردمندا پس از اينكه لرزش ها متوقف شدام

به خواب عميقي فرو رفتم و هنگامي كه چشمانم را باز . پايين انداختم  و خود را به جريان زمان سپردم

  .آبهاي نيلگون درياي اژه در بستر زمين آرميده بودكردم، 

ما .  اين بود كه تقريباً هيچ كاري براي انجام دادن نداشتيم، جزيره پيش رو داشتيمبزرگترين مشكلي كه در

جزيره هيچ سالن سينما يا زمين تنيس يا كتابخانه اي نداشت كه . كار نمي كرديم، هيچ دوستي نداشتيم

 خودم كتاب ناگهاني ترك كرده بوديم كه من كامالً فراموش كردم باآنقدر ژاپن را . بخوانيمبتوانيم كتاب 

دو كتابي را كه در فرودگاه خريده بودم و تراژدي هاي آئيسكيلوس كه ايزومي همراه خود آورده . بياورم

دكه ي روزنامه فروشي بندر براي خوشايند توريست ها چند . همه ي آنها را دوبار خواندم. بود را خواندم

عالقه ي  من به مطالعه. م مرا بگيردانگليسي كهنه داشت اما چيزي بين آنها نبود كه چش كتاب شميز
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 اما از ،اري داشتم و هميشه تصور مي كردم اگر وقتم آزاد باشد، خود را در كتاب غرق خواهم ساختيبس

  .  با تمام وقتي كه در جهان وجود داشت اينجا بودم و هيچ چيز براي خواندن نداشتم، منكنايه ي سرنوشت

ي از لاو همراه با خود چند كتاب آموزش زبان يوناني آورده بود و جدو. ايزومي فراگيري يوناني را آغاز كرد

او به . صرف افعال يوناني ساخته بود كه با خود همه جا مي برد و فعل ها را مانند يك ورد تكرار مي كرد

يا هنگامي كه به .  يوناني دست و پا شكسته اش با مغازه داران صحبت كنداجايي رسيد كه مي توانست ب

. به اين شكل توانستيم چند آشنا براي خود درست كنيم. مي كرد مي رفتيم با پيشخدمت ها صحبت كافه

هميشه با خود مي انديشيدم ممكن است روزي به . من هم براي اينكه بيكار نباشم، تكاني به فرانسه ام دادم

در . انگليسي صحبت كند اما در اين جزيره ي كوچك و ويرانه هرگز به كسي برنخوردم كه بتواند ،كار آيد

برخي افراد مسن ايتاليايي يا آلماني مي دانستند . شهر مي توانستيم با زبان انگليسي امور خود را انجام دهيم

  . اما فرانسه بال استفاده بود

تالش كرديم در . ما كه هيچ كار خاصي براي انجام دادن نداشتيم، به همه جا مي رفتيم و قدم مي زديم

بسيار  بلكه آب ، ماهي نبودناياب بودنمشكل ما .  اما نتوانستيم هيچ چيزي بگيريم،ي كنيمبندر ماهيگير

مي شد ماهيگير منتهي كه به چهره ي را ماهي ها مي توانستند تمام مسير قالب . شفاف دردسر ساز بود

من . ه دام بيفتيبايد ماهي كامالً احمقي مي بودي كه به اين شكل ب.  ببينند،كه تالش داشت آنها را بگيرد

 و آبرنگ خريدم و دور جزيره راه افتادم و مناظر و تاب طراحيك براي خود از يك مغازه ي محلي نيز

ايزومي كنار من مي نشست و صرف افعال يوناني را تمرين مي كرد و به نقاشي . مردم را نقاشي مي كردم

براي كشتن وقت پرتره ي آنها را . نندمردم اغلب مي آمدند تا نقاشي هاي مرا ببي. خيره مي شدهاي من 

اگر نقاشي شان را به آنها مي دادم، آنها نيز . مي كشيدم كه به نظر مي رسيد درست به هدف مي زدم

  . يك اختاپوس كامل را به ما دادييك بار ماهيگير. اغلب ما را به آبجو دعوت مي كردند

ي، تو خوبي و مي توني يك كار كوچيك و خوب مي توني با اين پرتره كشيدن پول در بيار«: ايزومي گفت

اين دور و بر تعداد . تازه بايد اين نكته رو هم فراموش نكنيم كه تو يك هنرمند ژاپني هستي. ازش در بياري

  ».زيادي هنرمند ژاپني وجود نداره
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سه مي خود را در حالي تصور كردم كه دور و اطراف جزاير يونان پر. من خنديدم اما حالت او جدي بود

به اين . زنم و پرتره ي مردم را مي كشم و از آبجوي مجاني كه گاهي به من تعارف مي شود، لذت مي برم

  .نتيجه رسيدم كه ايده ي چندان بدي هم نيست

هر چي بگذره تعداد اونها . و من هم يك راهنماي تور براي توريست هاي ژاپني ميشم«: ايزومي ادامه داد

البته اين به اين معنيه كه بايد به طور جدي . ي تونيم مخارجمون رو در بياريمبيشتر ميشه و اينطوري م

  » .آموزش يوناني رو ادامه بدم

  » دو سال و نيم دوام بياريم؟،فكر مي كني واقعاً مي تونيم بدون اينكه هيچ كاري نكنيم«: پرسيدم

از يك شرايط غير قابل پيش بيني مگر اينكه .  آره،تا وقتي كه ازمون دزدي نشه يا مريضي چيزي نشيم« -

  ».البته هميشه خوبه كه براي چيزهاي غير منتظره آماده بود. ، بايد بتونيم ادامه بديمراه برسه

  .به او گفتم كه تا آن زمان تقريباً هرگز به دكتر نرفته ام

و چي كار فرض كنيم من بگم كه حامله شدم، ت«: ايزومي مستقيم به من زل زد، لبش را جمع كرد و گفت

اگه چنين .  اما باالخره انسان اشتباه مي كنه،مي كني؟ تو به  بهترين شكلي كه مي توني جلوگيري مي كني

  ».اتفاقي بيفته، پولمون خيلي زود تموم ميشه

  ».اگه چنين اتفاقي بيفته، احتماالً بايد به ژاپن برگرديم«: گفتم

  ».نيست؟ ما هرگز نمي تونيم به ژاپن برگرديمتو متوجه موضوع نيستي، اينطور «: او به آرامي گفت

***  

 اين آرام ترين دوره اي بود كه ،مادر تمام زندگي . ايزومي به يادگيري يوناني ادامه داد و من هم به نقاشي

هر روز از يكي . ما ساده مي خورديم و به دقت ارزان ترين شرابي كه يافت مي شد را مي نوشيديم. داشتم

يك دهكده ي كوچك آن باال بود و از آنجا مي توانستيم ديگر جزيره .  باال مي رفتيماز تپه هاي نزديك

پس از . با آن هواي تازه و ورزشي كه انجام مي داديم، خيلي زود خوش فرم شدم. هاي دوردست را ببينيم

 و در آن سكوت من و ايزومي به آرامي عشق. شنيده نمي شدغروب خورشيد حتي يك صدا هم در جزيره 
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ديگر نگران رسيدن به آخرين قطار يا دروغ گفتن به . حرف مي زديمبازي مي كرديم و در مورد همه چيز 

پاييز اندك اندك ژرف . از آن بود كه بشود باور كردفوق العاده تر و شگفت انگيزتر . همسران مان نبوديم

كفالود در دريا مشاهده مي باد شدت گرفته بود و امواج سفيد و . تر شد و زمستان زودرس از راه رسيد

  .شدند

در همان روزنامه گزارشي در . ميهمان حوالي بود كه داستان آن گربه هاي آدمخوار را در روزنامه خواند

 روزنامه مي  اما ما فقط براي مشاهده ي نرخ ارز،مورد وخيم تر شدن اوضاع امپراطور ژاپن نوشته شده بود

هر . مه مي داد و اين براي ما حياتي بودارزش در برابر دراخما ادن كماكان داشت به افزايش اِي. خريديم

  . چه ين بهاي بيشتري مي يافت، ما پول بيشتري داشتيم

 وقتي بچه بودم يك گربه ،حاال كه از گربه ها گفتيم«: چند روز پس از خواندن آن مقاله به ايزومي گفتم

  ».داشتم كه به عجيب ترين شكل ممكن ناپديد شد

او سرش را از جدول صرف افعال بلند كرد و به من . مي رسيد ايزومي مي خواهد بيشتر بشنودبه نظر 

  »چطوري؟«: چشم دوخت

ما تو يك خونه ي شركتي زندگي مي كرديم كه باغ . ممن كالس دوم يا شايد هم سوم دبستان بود« -

يك روز من تو . بيني رو بشيك درخت كاج خيلي قديمي اونجا بود كه نمي تونستي نوك. بزرگي داشت

.  گربه ي زرد و قهوه ايم هم داشت تو باغ بازي مي كرد،ايوان پشتي نشسته بودم و داشتم كتاب مي خوندم

به نظر مي رسيد كه . گربه داشت با خودش ورجه ورجه مي كرد، مثل كاري كه گربه ها هميشه مي كنن

به نظر مي رسيد . شتر و بيشتر مي ترسيدمهر چي بيشتر نگاه مي كردم، بي. ه با چيزي بازي مي كنهردا

انگار داشتم چيزي رو . همه اش به دور و اطراف مي پريد و موهاش سيخ شده بود. گربه تسخير شده باشه

 باالخره گربه شروع كرد به جست و خيز كردن و دويدن اطراف درخت كاج، .مي ديدم كه نمي تونم ببينم

باالخره ناگهان ايستاد و بعدش هم از درخت باال رفت » ك سياهسامبوي كوچي«درست مثل همون ببره تو 

اون هنوز هم خيلي هيجانزده بود و تو شاخه ها قايم شده بود و به چيزي نگاه . تا به بلندترين شاخه ها برسه

  ».اسمشو صدا زدم اما طوري رفتار كرد كه انگار اصالً صداي منو نشنيده. مي كرد
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  »ي بود؟اسم گربه چ«: ايزومي پرسيد

  و بودمشمن نگران. كم كم شب شد و هوا داشت تاريك و تاريكتر مي شد. فراموش كردم«: به او گفتم

باالخره هوا كامالً تاريك و سياه شد و ما هرگز دوباره اون گربه . مدت طوالني منتظر بودم گربه بياد پايين

  ».رو نديديم

مخصوصاً وقتي تو دوران . اينطوري ناپديد ميشن گربه ها معموالً .اين غيرعادي نيست«: ايزومي گفت

گربه ي تو هم حتماً وقتي . خيلي هيجانزده ميشن و بعدش نمي تونن راه خونه رو پيدا كنن. جفتگيري هستن

  ».حواست نبوده و نگاه نمي كردي از درخت اومده پايين و يك جايي رفته و گم شده

 كه گربه تصميم اطمينان داشتممالً كا  ووز يك بچه بودمگمان كنم همينطوره، اما من اون موقع هن«: گفتم

من هر روز تو . حتماً دليلي وجود داشته كه نمي تونسته بياد پايين. گرفته باالي درخت كاج زندگي كنه

پره،  شستم و به درخت كاج نگاه مي كردم و اميدوارم بودم وقتي گربه داره روي شاخه ها مي نايوان مي

  ».بينمش

 سپس سرش را آتش زد،او سيگار دومش را .  رسيد ايزومي ديگر به موضوع عالقمند نيستبه نظر مي

  .بلند كرد و به من نگاه كرد

  »گاهي وقتها به پسرت فكر مي كني؟«: پرسيد

بعضي وقتها چيزي  باعث . گاهي اوقات، اما نه هميشه«: صادقانه گفتم. نمي دانستم چگونه به او پاسخ بدهم

  ».ميشه يادش بيفتم

  »دوست داري ببينيش؟« -

با خود انديشيدم اين همان چيزي بود كه فرضاً بايد .  اين فقط يك دروغ بوداام» بعضي وقتها آره،«: گفتم

هنگامي كه با آنها زندگي مي كردم، فكر مي كردم او زيباترين موجودي است كه در تمام . كنماحساس 

ميشه اول به اتاق پسرم مي رفتم تا صورت او را در هر وقت دير به خانه مي رسيدم، ه. عمرم ديده ام

 اشتياقي جنون آميز مرا در بر مي گرفت و دلم مي خواست آنقدر او را محكم گاهي اوقات. خواب ببينم

اما حاال همه چيز در مورد او، صورتش، صدايش، كارهايش، . بفشارم كه ممكن بود استخوان هايش بشكند
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. تنها چيزي كه مي توانستم به وضوح به خاطر بياورم، بوي صابونش بود. نهفته بوددر سرزميني دوردست 

او پوست حساسي داشت در نتيجه همسرم . دوست داشتم او را با خود به حمام ببرم و او را ليف بزنم

تنها چيزي كه مي توانستم از پسرم به خاطر بياورم، . هميشه يك صابون مخصوص او در حمام مي گذاشت

  .ن بودبوي آن صابو

نگران من نباش، . اگه دلت مي خواست به ژاپن برگردي، اجازه نده من تو رو متوقف كنم«: ايزومي گفت

  ».من يك جوري گليم خودمو از آب بيرون مي كشم

  . اتفاق بيفتداستسرم را تكان دادم، اما مي دانستم اين چيزي نبود كه قرار 

 مورد تو همينطوري فكر مي كنه، مثل اينكه تو هم نمي دونم وقتي بچه ات بزرگ شد در«: ايزومي گفت

  »...گربه اي بودي كه باالي يك درخت كاج ناپديد شدي

  ».آره، شايد همينطور باشه«: خنديدم و گفتم

بيا بريم خونه و عشق بازي كنيم، «: او گفت. ايزومي سيگارش را در زيرسيگاري خاموش كرد و آهي كشيد

  »باشه؟

  »هنوز صحبه،«: گفتم

  »مگه چه اشكلي داره؟« -

  »!هيچي« -

***  

به ساعتم كه كنار تخت بود نگاهي . هنگامي كه نيمه هاي شب از خواب بيدار شدم، ايزومي آنجا نبود

كليد چراغ كنار تخت را يافتم و آن را روشن كردم و به اطراف اتاق خيره . دوازده و سي دقيقه بود. كردم

كه انگار هنگامي كه من خواب بودم، كسي دزدكي وارد شده و همه چيز آنقدر ساكت و آرام بود . شدم

دو ته سيگار در زيرسيگاري بود و يك پاكت سيگار خالي و مچاله شده . گرد سكوت را همه جا پاشيده بود

به حياط جلويي نگاهي در را باز كردم و . او در آشپزخانه يا حمام نيز نبود. ايزومي آنجا نبود. نيز كنار آنها
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حضور فقط يك جفت صندلي راحتي كه در مهتاب درخشان نيمه شب غرق شده بودند، آنجا . مانداخت

قلبم مي . دوباره صدا زدم، اين بار بلندتر. به آرامي صدا زدم ايزومي، اما هيچ پاسخي در كار نبود. داشتند

چ پاسخي در كار هنوز هم هي. تپيد، آيا اين صداي من بود؟ بيش از حد بلند و غيرعادي به نظر مي رسيد

در . نسيم ماليمي كه از روي دريا بر مي خواست، صداي خش خش چمن ها را به هوا بلند كرده بود. نبود

  .را بستم و به آشپزخانه بازگشتم و براي خود يك ليوان شراب ريختم تا آرام شوم

يوارها و كف مي  شده  و سايه هايي عجيب روي دبه درون جارينور درخشان ماه از پنجره ي آشپزخانه 

. تمام آن صحنه درست مانند ميزانسن سمبوليك يك نمايشنامه ي آوانگارد به نظر مي رسيد. انداخت

شبي كه گربه ام در درخت كاج ناپديد شده بود، درست مانند امشب بود، قرص : ناگهان به خاطر آوردم

چراغ قوه دوباره بيرون رفته بودم آن شب بعد از شام با يك . كامل ماه، بدون حتي يك لكه ابر در آسمان

بنا به علتي غير قابل . تا دنبال گربه بگردم، هر چه شب ژرف تر مي شد، درخشش ماه نيز فزوني مي يافت

مطمئن بودم گاهي مي توانم درخشش چشمان گربه ام را . توضيح نمي توانستم از درخت كاج چشم بر دارم

  .فقط يك اوهام بوداما آن . ببينم كه بين شاخه ها برق مي زد

 در جيبم گذاشتم و بيرون و روي ميز بود را برداشتم ي كلفت و شلوار جين پوشيدم، چند سكه گرمكنيك 

باد كامالً آرام . حتماً همينطور بود. حتماً ايزومي نمي توانسته بخوابد و براي قدم زدن بيرون رفته بود. زدم

ي كفش هاي تنيسم بود كه روي مسير ماسه اي قرچ و تمام آنچه كه مي توانستم بشنوم، صدا. شده بود

به اين نتيجه رسيدم كه ايزومي حتماً . قرچ مي كرد، درست مانند صدايي غلو شده در يك صحنه ي فيلم

تنها يك راه به بندر وجود داشت، در نتيجه . هيچ جاي ديگري نبود كه او بتواند برود. به بندرگاه رفته است

چراغ تمام خانه هاي ميان مسير خاموش بود و مهتاب زمين را در نوري نقره فام . مممكن نبود او را نبين

  . هستم در اعماق دريارسيد در حال قدم زدن به نظر مي. غرق كرده بود

ابتدا گمان كردم اشتباهي شنيده . شنيدم و توقف كردمرا در نيمه راه بندر بودم كه صداي ضعيف موسيقي 

ا عوض مي شود و در گوش صداي وزوزي شنيده ست مانند هنگامي كه فشار هوام و دچار اوهام شدم، در

نفسم را نگه داشتم . اما هنگامي كه به دقت گوش كردم، مي توانستم يك ملودي را تشخيص دهم. مي شود

اينطور به نظر مي رسيد كه در آن تاريكي ذهنم در جسم . و تا آنجا كه ممكن بود به دقت گوش دادم
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يك نفر ساز مي نواخت، ساز زنده، بدون . جاي هيچ ترديدي نبود، صداي موسيقي بود.  شودخودم غرق مي

اما چه نوع سازي بود؟ همان ساز ماندولين شكل كه آنتوني كوئين در زورباي يوناني مي . هيچ بلندگويي

  نواخت؟ يك بوزوكي؟ اما چه كسي اين وقت از شب بوزوكي مي نواخت؟ و كجا؟

***  

يد صداي موسيقي از دهكده ي باالي تپه اي به گوش مي رسد كه هر روز براي ورزش به به نظر مي رس

حتماً ايزومي هم درست . در تقاطع ايستاده بودم و نمي دانستم چه كنم و از كدام راه بروم. آنجا مي رفتيم

 اگر صدا من احساس خاصي داشتم و به نوعي مطمئن بودم كه. در همين نقطه صداي موسيقي را شنيده بود

  .را شنيده، مطمئناً به سمت آن رفته بود

دل به دريا زدم و از دوراهي به سمت راست چرخيدم و به سمت دامنه اي رفتم كه به خوبي آن را مي 

هيچ درختي در آن مسير وجود نداشت، فقط بوته هاي خاري كه ارتفاعشان به زانو مي رسيد و در . شناختم

هر چه جلوتر مي رفتم، صداي موسيقي بلندتر و واضح تر مي .  شده بودندسايه هاي دره ي دوردست پنهان

نوعي سرزندگي آكنده از جشن و . هم چنين مي توانستم ملودي را نيز با وضوح بيشتري تشخيص دهم. شد

تصور كردم يك دسته ي موسيقي در دهكده ي باالي تپه مشغول نوازندگي . سرور در آن احساس مي شد

د آوردم كه آن روز در بندرگاه شاهد آمد و شد پر جنب و جوش يك مراسم عروسي سپس به يا. است

  .حتماً دسته ي موزيك مربوط به همان عروسي بوده كه تا اين موقع از شب به نواختن مشغول بودند. بوديم

  ...سپس درست همان موقع، بدون هيچ هشداري ناپديد شدم

 با هر گامي كه بر مي داشتم، احساس مي كردم در ژرفاي .شايد تأثير مهتاب بود يا آن موسيقي شبانه

 درست مانند همان .گردابي از شن روان فرو مي روم، جايي كه هويتم در آن به فنا مي رود و محو مي شود

اين من . اين من نبودم كه در نور ماه راه مي رفتم. در هواپيما داشتمهنگام پرواز به مصر احساسي بود كه 

آن دست هم دست . دستم را به صورتم ماليدم، اما آن صورت من نبود. مانكن پالستيكي بودنبود بلكه يك 

. قلبم به سرعت در سينه ام مي تپيد و خون را با سرعتي ديوانه وار در رگهايم جاري مي ساخت. من نبود

ي را اين جسم يك عروسك پالستيكي بود، يك عروسك وودوو كه ساحري در آن يك زندگي زودگذر و فان
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موقتي و دروغينم همچون يك عضالت . درخشش و گرمي  زندگي حقيقي در آن وجود نداشت. دميده بود

من يك عروسك بودم كه قرار بود در نوعي . عروسك خيمه شب بازي كاري را كه بايد انجام مي دادند

  .مراسم آييني قرباني شوم

  در شگفت بودم كه پس من حقيقي كجاست؟

وقتي اينجا ايستاده . جسم واقعي تو رو گربه ها خوردن:  از ناكجاآباد در سرم پيچيدناگهان صداي ايزومي

  ».بودي، اون گربه هاي گرسنه تو رو لت و پار كردن و هيچي به جز يك مشت استخون ازت باقي نمونده

گالخ، بوته تمام آنچه كه مي توانستم ببينم، زمين سن. مسلماً فقط يك اوهام بود. نگاهي به اطرافم انداختم

  .آن صدا در سرم بود. هاي كوچك و سايه هاي باريك و لرزان شان بود

انگار بخواهم از چنگال يك موج بزرگ فرار كنم، به صخره اي . به خود گفتم اين افكار سياه را متوقف كن

د گفتم به خو. مطمئناً آن موج سرانجام مي گذشت. در اعماق آن دريا چنگ انداختم و نفسم را نگاه داشتم

مهم نيست به چه چيزي، فقط يك . به چيزي كه حقيقت دارد چنگ بزن. تو فقط خسته و فرسوده شدي

  .در دستم عرق كردند و خيس شدند. به دنبال سكه هايي كه در جيبم بودند گشتم. چيز واقعي را بگير

جموعه ي موسيقي كه م. آپارتمان آفتابگيرم در اونوكي. به سختي تالش مي كردم به چيز ديگري بينديشم

كاست هاي مورد عالقه ام مربوط به پيانيست هاي . آن مجموعه ي جاز كوچك و خوب. جا گذاشته بودم

هيچكدام . وي، راس فريمنتانو، ال هيگ، كلود ويليامسون، لو لسلني تري. سفيد دهه هاي پنجاه و شصت بود

من با تالش . صرف جمع آوري آنها شده بوداز آن آلبوم ها ديگر منتشر نمي شدند و زمان و پول زيادي 

بسيار مغازه هاي فروش آلبوم هاي موسيقي را زير پا گذشته بودم و با مجموعه داران ديگر ارتباط برقرار 

آنها از آن دسته اجراهايي نبودند كه بشود آنها را اغلب . كرده بودم و به تدريج آرشيو خود را ساخته بودم

 كه در آن كاست هاي قديمي و يه آن حال و هواي صميمي و منحصر به فرداما من ب. درجه يك ناميد

اگر همه ي ما درجه يك ساخته شده بوديم، دنيا مي . زهوار در رفته وجود داشت، عشق مي ورزيدم

توانست چه مكان خسته كننده و كسالت باري باشد، اينطور نيست؟ تمام جزئيات جلد آن آلبوم ها در 

  ...زن و حالتي كه هنگام در دست گرفتن شان داشتمخاطرم تداعي شد، و
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در اين زندگي هرگز ديگر . و من خود آنها را به فنا  داده بودم. اما اكنون براي هميشه از دست رفته بودند

  .نمي توانستم به آنها گوش كنم

چشمانم را . شحس لبها و زبان. بوي توتوني را به خاطر آوردم كه هنگام بوسيدن ايزومي استشمام مي كردم

دلم مي خواست كنارم باشد، دلم مي خواست دستهايم را بگيرد، درست مانند وقتي كه با هواپيما به . بستم

  .مصر سفر مي كرديم، دستانم را بگيرد و هرگز رها نكند

  .موج نهايتاً گذشت و دور شد و با آن صداي موسيقي نيز محو شد

يا . از اينها گذشته ساعت نزديك به يك بود. تمالي مي رفتآيا نواختن را متوقف كرده بودند؟ چنين اح

من . شايد هم از همان اول هيچ موسيقي اي در كار نبوده است؟ اين نيز مي توانست كامالً محتمل باشد

چشمانم را دوباره بستم و در آگاهي ام غرق شدم كه در آن تاريكي . ديگر به شنوايي ام اعتماد نداشتم

  ...اما نمي توانستم هيچ چيزي بشنوم، نه حتي طنين يك صدا. زني ايجاد كرده بودهمچون خطي باريك و

آهي كشيدم و هر دو دستم را در جيبم . به ساعتم نگاه كردم و همان لحظه متوجه شدم ساعت نبسته ام

د  به نظر مي رسيدماه همچون تكه سنگي سر. به آسمان نگاه كردم. زمان اصالً برايم اهميت نداشت. كردم

سايه هايي كه روي سطح آن ديده مي شد .  خورده شده و از بين رفته بود،كه پوستش با هجوم ساليان

مهتاب با ذهن انسان . درست مانند غده هاي سرطاني بود كه به اوج دهشتناك خود نزديك مي شوند

شايد تمام اين . ودباعث مي شود گربه ها ناپديد شوند و باعث شده بود ايزومي نيز ناپديد ش. بازي مي كند

اولين شب مهتابي هنگامي كه گربه ام گم شد؟ ماجراها از همان ابتدا برنامه ريزي شده بود، از همان 

  ...همچون طراحي يك رقص

آيا بايد ادامه مي دادم يا از همان راهي كه آمده بودم . كش و قوسي رفتم و دستهايم را خم و راست كردم

فته بود؟ بدون او چگونه مي توانستم به زندگي ادامه بدهم؟ تنها در آن ايزومي به كجا ر. باز مي گشتم

به يكديگر متصل نگاه  را  فاني اين وجودبست هايجزيره ي متروك و دور افتاده؟ او تنها چيزي بود كه 

  .داشته بود
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يا واقعاً آن باال آ. تا اينجا آمده بودم و مي توانستم به نوك تپه نيز برسم. رفتن از تپه ادامه دادم به باال

موسيقي مي نواختند؟ بايد خود مي ديدم، حتي اگر كوچكترين اثري از اين سور و سات باقي مانده بود، بايد 

 به دريا مي رسيد،  در جنوبدامنه ي تپه. ظرف پنج دقيقه به باالي تپه رسيدم. با چشمان خود مي ديدم

طرف ديگر تپه در . ي ساحلي را روشن كرده بودندچراغهايي پراكنده جاده . بندرگاه و شهر خوابزدهبه 

 نبود كه در فاصله ي زماني كوتاهي آنجا هيچ نشاني از سور و سات و بزمي. لفاف تاريكي پيچيده شده بود

  .برقرار بوده باشد

تا هنگامي كه . تالش كردم به خواب بروم اما نتوانستم. به خانه برگشتم و يك ليوان برندي پايين دادم

سپس ناگهان آن گربه ها را مجسم كردم .  شرقي در حال روشن شدن بود، در چنگال ماه اسير بودمآسمان

كه در حاليكه با گرسنگي دست و پنجه نرم مي كردند و رو به مرگ بودند، در آن آپارتمان حبس شده 

 پاره مي كردند و و آنها زنده بودند و گوشت مرا مي خوردند، قلبم را پاره  مرده بود-من واقعي-من. بودند

 صداي آنها را بشنوم كه مجايي در دوردست مي توانست. خونم را مي مكيدند و آلتم را از هم مي دريدند

درست مانند جادوگران مكبث، سه گربه سر شكسته و له شده ي مرا محاصره . مغزم را ليس مي زنند

زشان اليه هاي نرم مغز مرا ليس مي ي تينوك زبان ها. كرده بودند و سوپ غليظ داخل آن را مي بلعيدند

  ... خاموش شد سرانجامزد و با هر بار ليس زدن، آگاهي ام همچون شعله اي در باد مي لرزيد و
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