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کتی اکر هسته ی مرکزی داستان نویسی پست مدرنیستی )و نه پست 
مدرن( است. پلی است میان خاستگاه ادبیات پست مدرن آمریکا )یعنی 
نسل بیت، مدرسه به لک مونتین پوئتری، شاگردان وارهول، موزیک پست 
پانک، چهره هایی چون چارلز برنستین، دیوید آنتین، سیلور لوترنژه، بتسی 
ساسلر، ارنست شاپیرو( از یک سو و خاستگاه ادبیات و نظریه ی پست 
مدرن و پساساختارگرای فرانسوی. )باتای، دلوز، دریدا، بودریار، آرتو، 
کراوان، لوترامون( و از این لحاظ تقریباً با هیچکس در میان نویسندگان 
آمریکایی و فرانسوی قابل مقایسه نیست. آثار او به دنبال خلق بدنی 
ویژه برای ادبیات هستند. بدنی که درآن تمامی بدن های فراموش شده، 
در انقیاد گرفته شده، سرکوب و نابود شده احیا و احضار می شوند؛ و 
در آن تمامی لذت های ممنوعه ای که در بدن های ممنوعه نهفته است، 
هویدا می شوند. کار اکر نمونه ی درخشان ادبیاتی است که بدون هیچ 
تالشی برای سمت گیری سیاسی، بدون هرگونه نشان گذاری سیاسی، به 
خاطر شیوه ی اجرا و خلق اثر و به خاطر روابط و مناسبات »دیگرگون« 
درون اثر، عمیقاً سیاسی است. نثر او ترکیبی است از مقاله، داستان و 
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شعر، نثر علمی، روایی و کودکانه را در هم می آمیزد و فضایی می آفریند 
که سرد، مرده و مخوف است. او پورنوگرافی را به عنوان حربه ای به 
کار می برد برای به چالش کشیدن تمام اشکال سوءاستفاده ی جنسی از 
انسان، به بندکشیدن تن در غالب مفاهیم و معانی خارجی که جامعه 
براو چیره می کند و در عین حال بیان صریح و آزادانه ی تن و امیال آن 
در قالبی زیبا شناختی. در نوشتار او هیچ اصالتی را نمی توان جستجو 
کرد، همه چیز چند رگه و اجتماعی یا مفهومی از طبقات پست هستند. 
دن  است.  ادبیات  شاهکارهای  واسازی  و  احضار  او  رمان های  اکثر 
کیشوت، اورفه، دراکوال. همچنان که نویسندگان بزرگ نیز بخش مهمی 
از بدنه ی رمان های او را تشکیل می دهند: دیکنز، فاکنر، پروست، ساد، 
رمبو. جایگاه او در ادبیات دهه ی 80 و 90 جایگاهی بی بدیل است. 
آثار او همچنین از شاخص ترین نمونه های ادبیات پست فمینیستی )به 
معنای عبور از برابری طلبی در حوزه های واقعیت( اقتصاد، سیاست، 
اغوا و تخیل )ادبیات، هنر،  جامعه به سوی برتری طلبی در حوزه ی 
زندگی جنسی( و عبور از نفی گرایی و تقلیل گرایی جنسی فمینیستی 

به حوزه ی چندگانه ی تجربه های متکثر است.  
اکر سال 1947 بدنیا آمد و اولین آثار خود را در دهه ی 70 منتشر 
کرد. او چند ماهی را به عنوان استریپر در کوچه ی چهل و هشتم کار 
می کرد. یکی از چهره های فرهنگ تاتو بود تنش را وقف تاتو کرده 
بود و رمان امپراطوری بی خودی را به تاتوئیست خود تقدیم کرد. اکر 
در سال 96 به سرطان سینه مبتال شد و یک سال و نیم پس از آن در 

گذشت. 
کتی اکر را سال 1381 پیدا کردم. با خواندن داستانی به نام »زبان تن« 
از آن را توی وبالگ »جنسیت نوشتار«  که همان موقع ها بخش هایی 
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منتشر کردم؛ و بالفاصله بعد از آن مصاحبه ی الین جی فریمن را پیدا 
کردم و آن را هم ترجمه کردم. اولین کسی که به این ترجمه ها عالقه 
نشان داد مژگان عیاری بود که به گمان من بدون آشنایی با اکر به لحاظ 
تکنیک داستان نویسی با او به توارد رسیده بود. آنچه خواهید خواند 
متن کامل رمان الجزایر است که سال 1984 همزمان با اثر مهم دیگر 
او خون و جسارت در دبیرستان منتشر شد. تالش کرده ام تا آنجا که در 
توان من بوده زمختی و ناهمواری عمدی نثر اکر با همان ظرافتی که در 
زبان انگلیسی ایجاد شده در زبان فارسی پیاده شود و در عین حال نثر 

به مغلق گویی نیافتد. 

 امید شمس
پاییز 89 - اصفهان
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یادداشت هایی در باب نوشتن | کتی اکر

در ابتدا بودلر شعرهایش را می نوشت تا در آن ها تصویر خویشتن 
را بیابد. 

اما خود ـ مشغولی پس از مدتی خسته کننده می شود. چرا که فرد 
درمی یابد که افکار فقط افکار هستند و فرد به دنبال آزادی است. 

و  زائد  که  فرایندی  می شود.  افکار  خلق  فرایند  درگیر  فرد  آنگاه 
بیهوده است. 

آن  رنج  با  بزرگی  هنرمند  هر  که  بیهوده گی  این  از  اجتناب  برای 
آشناست، بودلر، بدون هیچ دلیلی، خودش را یک شورشی بالفطره علیه 
جهانی که می شناسد معرفی می کند. هیچ جهان دیگری وجود ندارد. 
بودلر نیازمند جهانی است که با آن بجنگد و یا اینکه به رنج خود بازگردد. 

انسان ناچار است که در رنج زندگی کند.
از آنجا که بودلر مدام از درد و رنج فرار می کرد هیچ دوستی نداشت 

مگر چند رفیق از میان بی خانمان ها. 
تفاوت میان نویسنده و جهان اش، دلیل نوشتن است. تمام موجودیت 

ذهن یک اکسپرسیون است، یک مقیاس فاصله. 
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شیوه ی دیگری هم برای گفتن این نکته هست: آگاهی فقط وجود 
دارد: بی دلیل: بی فایده است. در جهان معنایی وجود ندارد. آگاهی 

است که معنا را خلق می کند. 
بیایید دوباره شروع کنیم. زندگی یک انسان وقتی آغاز می شود که 
دو انسان به نام های پدر و مادر بدون هیچ دلیلی در این دنیا کودکی 
او  به  و  بچه می کنند  به  رو  مادر  پدرو  بعد  دنیا می کنند.  این  وارد   را 
می گویند که باید چنین و چنان کند و برای خودش کسی بشود وگرنه 
پرت اش می کنند بیرون یا رو می کنند به بچه و می گویند »تو حال آدمو 
بهم می زنی«. بچه می فهمد که زمانی بخشی از یک سوراخ گرم و کامل 
بوده است نه بخشی بیرون از آن و حاال او ]برای خودش[ وجود دارد. 
او جداست. او خودش است. او معنایی ندارد. گریه ی کودک وقت تولد 
در اعتراض به این بی معنایی است که ترسناک و مالل آور و دردناک 

است. 
بچه نمی تواند به عقب برگردد. به جای رنج کشیدن، بچه می گوید 
 Fuck You جدایی من .Fuck You .من رنج پوچی نیستم. من جدا هستم
است نفرت مطلق است و همیشه علیه شما و علیه هرچیزی که وجود 

دارد هست و خواهد بود. من یک شورشی بالفطره هستم. 
شاعر می داند که هر عملی چقدر مضحک است چون عماًل پوچ 
دیگری که  کار  تا شعرش و هر  را می کند  است، پس همه سعی اش 

می کند تا سرحد امکان احمقانه باشد. 
ندارد.  وجود  واقعی  عمل  نام  به  چیزی  نوشتن:  شیوه ی  درباره ی 
منظور ما از »عمل« خلق کردن است. چرا که معنایی وجود ندارد. خلق 
کردن آزادی محض است: پیش از آن تنها پوچی وجود دارد؛ همه چیز 
با خلق کردن اصول اش آغاز می شود. در ابتدا و در درجه ی نخست 
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هدِف خودش را اختراع می کند و اینگونه در بیهوده گی آگاهی شریک 
می شود. 

من هیچ اخالقی نمی خواهم. نمی خواهم بگویم هیچ چیزی درست 
است. هیچ میلی به این ندارم که به کسی بگویم چه کار کند. من تدریس 
را فقط به خاطر پول انجام می دهم. نمی گویم این شیوه ای است که شما 
می نویسید. من مدام می گویم که از نوشتن چیزی نمی دانم. من می خواهم به 
آنچه که هست نه بگویم می خواهم از آن بگذرم: من هیچ محتوایی نمی خواهم 

فقط افراط گرایی می خواهم. 
وقتی انسان این حقیقت را دریافته است: که پایان دیگری در این 
زندگی نیست به غیر از آن پایانی که انتخاب شده است، دیگر هیچ میلی 
برای گشتنن به دنبال یک پایان نخواهد داشت. اما فرض کنید که ما 

اهمیت نمی دهیم که چه انتخابی می کنیم. 
آنچه احساس می کنم نکبت است، دلسردی بی حد، سنگینی انزوایی 
تحمل ناپذیر... فقدان امیال، ناممکنی یافتن هرگونه سرگرمی است. من 

اسم این را می گذارم تنبلی. 
من کارها را ناگهانی انجام می دهم، وقتی که فکر نمی کنم! به هیچ 
چیز! به نظر دیگران من فعال، تکانشی و ویرانگر هستم، فردی که عمل 
می کند و به این که عمل اش خشونت بار است اهمیت نمی دهد. این 
تنها روشی است که می توانم عمل کنم. تنها شیوه ای است که می توانم 
ندارم  باور  به هیچ کاری که می کنم  بد. واضح است که من  بنویسم. 
لحظه ای که کاری را انجام می دهم اگر به قدر کافی طوالنی باشد که 

خودآگاهی را بیدار کند دست از انجام دادن آن کار می کشم.
یک شاعر یک فرد هیچ اخالقیاتی ندارد. 

من به مالل شما به خویشتن داری شما به نفرت شما از من نیاز دارم 
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پارانویای من از آنچه من هستم ناشی می شوداین تنهایی انزوا درد توی 
کله ام همه چیز از فقر می آید من انتخاب کردم که خودم را شالق بزنم 

که به پیش بروم. 
آدم نیاز به قوانین دارد، قوانین نوشتن، تا بتواند از آن ها متنفر1 باشد.  

این متن در شماره ی 9 و 10 مجله ی L=A=N=G=U=A=G=E در سال 1979 ذیل 
پرونده ی سیاست شعر منتشر شده است. نقطه گذاری متن مبتنی بر متن اصلی است.
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مجموعه ای از اوراد چون هیچ چیز دیگری کارگرنیست.

زمین در الجزایرصورتی ست
زندگی در این آمریکا بوی گند می دهد

دارم می کنمت و تو آبت داره میاد و تو آبت دیر می آد سخت نفس 
بعد  می آد.  بریده  بریده  یاد  به  آبت  که  می زنی  زور  وقتی  و  می کشی 
کیرت پالسیده می شه و تو زور می زنی که دوباره بیایی. تورو می شنوم 
تو زودتر آبت  تو رو می بینم احساس می کنم هیچ کاری نمی کنم که 
بیاد ضرباهنگ تلمبه زدن، مدام و یکنواخته ازمن با ضرباهنگ مدام و 
یکنواخت تو ناهماهنگ می آد. اومدنم در قیاس با عمارت تن تو ناچیزه. 
تو نفس نفس می زنی. تو سه بغل دورتری. آه دوباره داره ازم می آد. 
بیایی. من می خوام  غیرمنتظره س. من می خوام  اومدنم همیشه خیلی 
بیایی. من می خوامت. من می خوامت. وقتی تو می آیی من دیگه نمی آم 

و تو نمی تونی تکون بخوری همیشه همینطور غیره منتظره است.  
 

نیویورک زندگی می کنم  من کِیدر را ترک می کنم چون من توی 
و او توی تورنتو. احساس می کنم یک تکه پوست ناهموارم که توی 
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خیابانهای نیویورک قدم می زنم. احساس می کنم بخشی از وجودم دیگر 
نیست. این حال بهم زنه. اعصاب ُخردکنه. 

 مجبورم مردی را که دوست دارم ترک کنم چون هیچ پولی ندارم و 
او هم هیچ پولی ندارد. می خواهم دولت را خورد و خمیرکنم هر دولتی 
را که به من می گوید چه کنم و منی که بیش از هر چیزی می خواهم 
باشم را کنترل می کند. می خواهم داغانش کنم، جامعه ای را که باعث 
و بانی دولت است، پول را که احساس و بی عقلی را نفی می کند. من 

متنفرم.

جدایی از کیدر مجبورم می کند جدایی را با هیچ جبران کنم، مجبورم 
می کند به هر کسی چنگ بیاندازم، مجبورم می کند از هر کسی متنفر 
باشم برای من هر چیز مفردی با هر چیز مفرد دیگر برابر است : باید 

بدستت بیاورم. باید بدستت بیاورم. 
عاشقم با متنفرم برابر است. 

می شوم،  بیدار  خواب  از  صبح  روز  هر  نیویورک،  توی  اینجا 
باید  شوم.  بیدار  که  وادارم  را  خودم  مجبورم  شوم.  بیدار  نمی خواهم 
برای  دلیلی  هیچ  قلبم  گذاشتن.  دهان  غذا  برای  کنم  جمع  را  اراده ام 
زندگیم  نمی کنم  فکر  نمی کنم.  ناشادی  احساس  نمی بیند.  هیچ چیزی 
تنفرآور است اگر چه حتی پول برای غذا هم ندارم، مجبورم برای غذا 

از دوستانم گدائی کنم، به فقر اهمیتی نمی دهم. من می خواهم.  
من و کیدر زیاد برای هم می نویسیم. من برای کیدر می نویسم یک 
تروریستم که کذب محض است. کیدر برای من می نویسد که می ایستد 
روی سکوی مترو، وقتی مترو می آید نمی داند خودش را بیاندازد زیرش 
یا سوارش شود وقتی می رسد خانه یک کارد فرو می کند تو دستش و 
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سرش را می کوبد به دیوار. من می نویسم ما دیگر هم دیگر را نمی بینیم 
چون در شهرهای جدا زندگی می کنیم و امیدی هم برای بدست آوردن 

پول نداریم. کیدر می نویسد اگر زودتر مرا نبیند دیوانه می شود. 
با  شهر  یک  شد.  شروع  ستیف،  در   1945 مه   8 الجزایر  انقالب 
برای  داشتند  ساکنین  کنستانتین،  مایلی  هشتاد  در  مسلمان  اکثریت 
جشن تسلیم نازیها به نیروهای متفقین، که شب گذشته رخ داده بود، 
اشغالگران  از  منفعالنه ای  به طرز  الجزایری ها همیشه  آماده می شدند. 
حزب  گرفته ی  تازه پا  ملی  جنبش  بودند.  منزجر  فرانسوی شان 
الجزایر  مستقیم  بروز خشم  بهانه ی  اولین  آ(  )پ. پ.  الجزیره  مردم 
آ،  پ.  پ.  رهبر  فرانسوی ها  ضدنازی،  جشن  از  پیش  درست   بود. 
مسالی حاج، را به زندان فرستادند. جمعیت مسلمانان ِستیف تصمیم 
گرفتند جشن ضدنازی را تبدیل کنند به پیشنهادی محکم مبنی براینکه 

فرانسه الجزایر را به الجزایری ها واگذار کند. 
گرسنه  مردم  نداشت. همه ی  معقولی وجود  آنچنان  نقشه ی  عماًل 
نمی کنند  عمل  معقول  نقشه های  با  گرسنه  مردم  هستند،  نیازمند  و 
بلکه ازروی غریزه عمل می کنند. درطول جشن ضدنازی یک پلیس 
فرانسوی یک پسر زیبای الجزایری دید و برایش راست کرد، توی این 
شرایط معلوم است که باید چی کار کرد. الجزایری ها درحالیکه پرچم 
»زنده باد  می زدند  فریاد  می کردند  حمل  را  سفیدشان  و  سبز  وعالئم 
مسالی« »مسالی را آزاد کنید« »برای آزادی مردم زنده باد الجزایر آزاد و 
مستقل«. به جای گاییدن کونش، پلیس به شکم پسر زیبای الجزایری 
موقعیتشان عمل  به  ِوابسته  انرژی  طبق سطوح  بر  مردم  کرد.  شلیک 
می کنند. مسلمانان به جان اروپاییها افتادند. خشم در خیابان ها موج می زد.

هفته بعد اروپاییها 45000 مسلمان را کشتند.
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پشت تلفن به کیدر می گویم بیا نیویورک، کیدر به من می گوید قصد 
آمدن دارد اما هیچ پولی ندارد و باید سواری های مجانی و کمی پول 

پیدا کند. ما هر دو احساس ناامیدی می کنیم.
او  به  من  نیویورک.  می آید  می کند،  قرض  پول  می گوید،  کیدر 
میگویم اگر نتواند پول کافی بدست آورد یعنی که هنوز برای داشتن 
اندازه ی کافی بزرگ نشده. من دارم فراموش می کنم که کیدر  من به 
کیست، فراموشی ام می ترساندم چون از وارد کردن هرکس دیگری به 

زندگی ام ناامیدم.
از وجود  بخشی  گیری  تصمیم  انگار  می گیرم  تصمیم  من جوری 
من نیست. با کیدر ادامه می دهم.  ازش می پرسم کی می آیی نیویورک؟ 
کیدر می گوید تا سه روزدیگراینجاست چون توانسته پول قرض کند. 
دوستش دارم. نمی خواهم او بیاید اینجا انزوای من را بهم بزند. اما تنم 

بدجوری یک کیر توی خودش می خواهد.  
چه قبل و چه بعد قائله ی ستیف استعمارگران فرانسوی الجزایررا 
را  الجزایری ها  کلک  بیشتر  و  می کردند  کنترل  بیشتر  روز  به  روز 
برابریک  درالجزایر 10  متوسط  اروپایی  تا سال 1945 یک  می کندند. 
فرانسوی ها  داشت.  پول  برابراو   25 طبعاً  و  زمین  متوسط  الجزایری 
و  می زدند  الجزایری ها  دیگربه  های  آنتیوبیوتیک  و  پنیسیلین  کلی 
راهی  بچه ها  این  می آوردند.  بیشتری  های  بچه  آن ها  همین  برای 
می کردند.  هرکاری  پول  خاطر  به  پس  نداشتند  خود  سیرکردن  برای 
فرهنگ  وزرای  بودند.  زدایی شده  ـ  و همه چیز  بودند  محروم   آن ها 
زبان خودشان،  به  نباید  اعالم کردند عرب ها دیگر  فرانسوی  ـ  عربی 
عربی، حرف بزنند و بنویسند. آنها به زنهای عرب می گفتند که مردانشان 

آن ها را به بردگی می کشند. 
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فرانسه.  به  فرارکردند  الجزایری  میلیون  ازنیم  بیش  سال  دریک 
تقریبا  درازای  فرانسوی  ارباب های  برای  آنجا  که  کثافتی  به شهرهای 
هیچ، کار می کردند و با این حال همین هم برایشان خیلی بود چون 
الجزایریک کارگر مسلمان روزی 22 سنت عایدش می شود  که توی 
تازه اگرخوش شانس باشد چون یک نهم مردم الجزایر بیکارند وهیچ 

درآمدی ندارند. 
تنهایی زندگی می کنم. تقریباً هیچوقت  اتاق،  ُعَمر، توی یک  من، 
اتاق را ترک نمی کنم. گاهی از تنهایی خل می شوم. خیلی ازاین اوقات 
دالرکاسب   10 فقط  ای  هفته  گذشته  ماه  درسه  چون  ام  پول  نگران 
افتاده. ازهمه ی آدمهای دیگرمتنفرم؛ من   بودم و دوماه اجاره ام عقب 
نمی بینم. می ترسم. درخطرم.  را  بکنم. حشری ام. هیچ کس  نمی توانم 
بُُکش! بُُکش!؛ من نمی توانم مادربزرگم را که یک عالم پول دارد بکشم. 
مردم کلی از مردم را توی جنگها می کشند. ازخودم متنفرم که نمی کشم، 

که از اتاق ام بیرون نمی روم. 
هروقت که یک کیر هرشب یا هفته ای سه شب واردم می شود؛ بدون 
توجه به اینکه کیر، مال کیست، ازخودم می پرسم آیا باید خودم را به او 
بسپرم یا که یک موجود بسته باقی بمانم؟ می گویم : من دارم عاشقت 
میشم دیگه نمی خوام ببینمت! یارو فکرمی کند خلم و دیگرنمی خواهد 

با من کاری کند. 
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اهمیت سکس چون ذهن منطقی را درهم می شکند.

پلیس فرانسه الکترودهای جینین )فرستنده ی سیگنالهای ارتش( را به 
گوش ها و انگشتهای شورشی الجزایری وصل کرد. درخششی نزدیک 
گوشهای مرد منفجرشد او احساس کرد که قلبش دارد ازسینه اش می پرد 
تشنج های  برآن  می کردند. عالوه  زیاد  را  برق  پلیس ها جریان  بیرون، 
الجزایری احساس درد بیشتری می کرد، ماهیچه های  سخت وسریع، 
دهانش  توی  گذاشت  را  الکترود  پلیس  طوالنی تر.  تشنج های  لرزان، 
تصویرکابوسهای  الکترودها.  به  چسباند  را  آرواره هایش  برق  جریان 
درخشان و آتشین هندسی سراسر پلکهای به هم چسبیده اش را سوزاند. 
وقتی که الجزایری درخواست آب کرد سرش را توی سطل آب یخ 
فروکردند و آنقدر نگه داشتند که مجبور شد نفس بکشد. یک مشت به 
بزرگی خایه ی یک گاِو نر کوبیدند تو سرش. جیغ های زندانیان دیگر 
احاطه اش کرده بود. دیگرنمی فهمید که درد می کشد، دیگردرد نبود، 
زندگی دیگرآتش ابدی شکنجه و نفرت نبود. لحظه ای پیش از آنکه 
الجزایری دیوانه شود و وحشت را چون امری عادی بپذیرد بزرگ ترین 
وحشت و عذابش این بود که او، یک الجزایری، دارد دیوانه می شود و 
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مجبور است ذهنش خشمگینش را تسلیم کند و نابرابری دهشتباری را 
بپذیرد: روش زندگی فرانسوی را که داشت با آن می جنگید.  
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مشکل ما استعمارشده ها   

و  زمردین  رویاهای  که  می ترسیم،  ازشان  ما  که  آدمهایی  همه ی 
را  لبخندهایمان  ظریف  هالل  که  می کنند،  نابود  را  ما  برانگیز  رشک 
می شکنند، آن ها که هیچ سوالی از ما ندارند، اما ما سوالهای عجیبی از 

آن ها داریم: 

آن ها کی هستند؟

شور و اشتیاق و صمیمیت ما چه بدست می آورد وقتی که واقعیت 
هرروزه رشته ای از دروغ هاست، رشته ای از بزدلی، رشته ای از اهانت 

به ذهن بشر. 
برایم  دادند،  من  به  را  دنیا  این  که  مردمی  این  بیگانگی  درجه ی 
ترسناک است. بیگانه با بیگانگی. حاال مجبوریم شخصیت زدایی شده 

زندگی کنیم یا ...
در حال حاضر بین عمل قانونی و عمل جنایی هیچ فرقی نیست.
کشتار  و  کشت  و  شخصی،  میل  ارضای  برای  نابرابری  بی قانونی، 
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هرروزه ی مردم به حدی رسیده که جزوی از اصول مشروع طبقه ی 
متوسط شده است. 

ساختار اجتماعی، هستی ما را نفی می کند. ما را که بدون او هستیم 
بدل به هیچ می کند. اگر امید ببندیم: اگر درجستجوی عشق باشیم یا 
بلکه  نیست.  آینده  به  رو  امید دری گشوده  این  بزنیم.  ازعشق حرف 
حفظ غیرمنطقی نگرشی است که در تضاد قاطع با واقعیت قرار دارد. 

جرم های  این  با  می کنیم،  زندگی  که  مادی  و  گند  روش  این  با 
کوچکمان، تازه دلمان می خواهد غذایی بخوریم که توش تخم سوسک 

نباشد و دلمان می خواهد به آدم ها عشق بورزیم. 
راه  انتخاب  به  وادار  را  اعضایش  که  ای  جامعه  می کنم  فکر  من 
چاره هایی ناامیدانه می کند، جامعه ای رفتنی است و جامعه ای ست که 

باید عوض شود. 
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چطور منی که از ارث محروم شدم می توانم دست به 
کاری بزنم؟

مجبورم کیدر را بیاورم اینجا، حتی اگر اینجا نباشد. توی خیابان با 
کیدرحرف می زنم. مکالماتی که با کیدر پشت تلفن دارم را یادداشت 
می کنم. برای همه چیز از کیدر استفاده می کنم. نمی توانم آن چیزی را 
بنویسم که فکر می کنم باید بنویسم. فکر کیدر نمی گذارد. باید بکنم باید 

بکنم باید بکنم. 
افتضاح  آمریکایی  خانوادگی  زندگی  بچه  یک  برای  می کنم  فکر 
و  رسانه ها  و  رییس ها  و  مادرهاشان  پدر  که  پدرمادرها،  )چون  است 
سرشان  که  دارند  را  بچه هایشان  فقط  زندگی شان،  توی  ریدند   ...
بچه  یک  از  که  کاری  تنها  روزها  این  که  می کنم  فکر  کنند(.  تالفی 
برای  فرصت  اولین  آوردن  بدست  محض  به  که  اینست  آید  برمی 
و  درست  مادر  پدر  یک  دنبال  برود  اش  اززندگی  کمی  کنترل 
ناامیدانه تالش  بتواند رشد کند. هر جوانی   حسابی این جوری شاید 
می کند تا پدرو مادری پیدا کند. از آنجا که حاال هیچ بزرگ سالی وجود 

ندارد، پس روابط بزرگ سالی هم درکار نیست. 
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کیدر االن توی نیویورک است. من هیچ احساسی بهش ندارم. 
رهبران  باقی  را کشتند،  فرانسوی ها 45000 مسلمان  اینکه  از  بعد 
الجزایری ها  خشم  اما  کردند.  زندانی  و  دستگیر  هم  را  شورشی 
می شدند  بزرگ  داشتند  که  الجزایری  جوان  پسرهای  نکرد.  فروکش 
مارکسیستی  انقالبی  تکنیک های  از  ای  پاشکسته  و  دست   چیزهای 
می دانستند. آن ها برای ادا و اطوارهای لیبرال مابانه و بحث های انقالبی 
ارزشی قائل نبودند. آنها به گروه ها و دارو دسته ها عالقه ای نداشتند. 
احترام  به خشونت  بجنگند.  داشتند  دوست  می بردند.  لذت  نفرت  از 

می گذاشتند. 



| الجزایر  13 | 

ُکس

تمام زنان الجزایر چادر می پوشند. این لباس بزرگ چهارگوش تمام 
صورت و بدن را می پوشاند و زن را بدل به موجودی ناشناس می کند. 
چنین چیزی دیگریک زن نیست. ازاین پس زن یک ُکس است. یک 
ُکس می تواند ببیند. نمی تواند دیده شود. یک ُکس خودش را تسلیم 
 نمی کند خودش را ارائه نمی دهد خودش را نمی دهد. مردهای فرانسوی که 
کننده  ناامید  را  واقعی  کس های  می خواهد  ُکس  دلشان  می گویند 

می یابند.  
مادرم کُس این جوری خودکشی کرد: ُکس در گران ترین رستوران های 
پنج  می آمد  که خوشش  لباسی  دست  هر  از  می خورد.  غذا  نیویورک 
دست می خرید. طرح های سوزن دوزی می خرید دانه ای سیصد دالر. 
تاکسی سوارمی شد و لیموزین کرایه می کرد. ُکس 300.000 دالر از 
پول بیمه ی عمر شوهرش و پولی که مادرش ُکس به او داده بود را 
در عرض دوسال خرج کرد. هرچه به بی پولی نزدیک ترمی شد بیشتر 
ولخرجی می کرد. او از مادرش ُکس پول و جواهر دزدید و شروع 
کرد از بلومینگ دیلز خریدن جارختی دانه ای پنجاه دالر و جوراب 
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جفتی 30 دالر اینطوری می توانست همین جور یک بند پول خرج کند. 
ُکس تنها فردی بود که با پول به باد دادن به موفق ترین خودکشی 
دست زد. ُکس بدون هیچ پول و منبع درآمدی تنها ماند. آپارتمانی که 
30 سال توش زندگی کرده بود را داشتند ازش پس می گرفتند چونکه 
به خاطر  ُکس  دوستان  که  آنجا  از  بود.  افتاده  عقب  اجاره اش  ماه   3
اینکه او هم مثل آن ها پولدار بود به او نزدیک شده بودند. تقریبا هیچ 
دوستی برایش نماند. او هیچ وقت برای پول کار نکرده بود، برای همین 

نمی دانست چطور باید توی این دنیا زندگی کند. 
حفره ی خالیش داشت طغیان می کرد. 

ُکس، مادرِ ُکس وقتی که سی سالش بود از راه ازدواج با یک مرد 
پولدار دو میلیون دالر به هم زده بود. روز دوشنبه ُکس از ُکسِ مادر 
تقاضای پول کرد. ُکِس مادر تقاضای او را رد کرد. حاال ُکس دیگر تا 
آخرین حد ممکن به خودکشی با پول نزدیک شده بود. پول یعنی پس 

زدن، به همین راحتی.
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عمل خودکشی 

روز پنج شنبه کُس لباس نوی آبی ِسیرش را پوشید، ُکس یک بلوز 
و دامن دیگر، یک جفت کفش چرم براق سیاه، یک دست لباس شب، 
دو جفت لباس زیر نایلونی، یک جفت بند جوراب، یک سینه بند، یک 
کیف کوچک شب پر از سیگار، عینک مطالعه، یک رژ لب قرمز، یک 
سنجاق سر، و سه جعبه ی پر از قرصهای رژیمی و لیبریوم، که ُکس 
آن ها را از زمان اولین حمله ی قلبی شوهِر مرحوم اش در هشت سال 
پیش مصرف می کرد، برداشت و همه را ریخت توی یک جامه دان سبز 

و سیاه چهارخانه. 
ُکس جامه دان و گاوصندوق و پودِل قهوه ایش، میستافلور، را با 
خودش برد به هتل هیلتوِن نیویورک. وقتی هتل هیلتون نیویورک کارت 
اعتباری باطل شده اش را نپذیرفت، ُکس یک چک بی محل برایشان کشید.
به هتل هیلتون نیویورک گفت معلوم نیست چند شب آنجا می ماند؛ 
او پول دو شب را ازپیش پرداخت کرد. ظهر همان روز ُکس پیاده به 
را وارسی  ُکس  کُس رفت. دفترچه حسابهای مادرش  مادرش  هتلِ 

کرد. ُکس ازهمیشه سریع تر و هیجان زده تربود.
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روز بعد ُکس پودل اش را فرستاد به مطب دکتر ولبورن توی ثرد 
آونیو خیابان پنجاه و یکم. ُکس به ُکسِ منشی گفت، سه شنبه بعد از 

تعطیالت کریسمس می آید میستافلور را می برد. 
ُکس هیچکس و هیچ چیز نداشت. ُکس نه وقت داشت نه جا 
داشت. اما ُکس خودش را داشت. توی اتاق هتل، ُکس تمام لیبریوم ها 

را خورد و ُمرد.
 

خود کشی و خود ویرانگری
اولین شیوه ایست که آنکه بهش ریده شده

با آن خشم خود را نسبت به ریننده ها ابراز می کند.
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ُکس دیوانه ی بعدی

نام: ُعَمر
تحصیالت: تا کالس دوم ابتدایی

شغل: هیچ
سابقه ی محکومیت: 1971 فحاشی و اهانت به دادگاه، جریمه 50  دالر، 

دو بار.

کس ها زمخت شنیده می شوند مثل صدای پرندگان، تیز، فلزی و 
عصبانی. 

ُکس  مادربزرگم  می روم.  ُکس  مادربزرگم  دیدن  به  من  امروز 
ماه  هشت  که  شوهرم  فقیرهستم.  خیلی  من  و  است  پولدار  خیلی 
دیر  دقیقه  پانزده  من.  پیش  می آید  سرخیابان  بود  کرده  ترک ام  پیش 
نمی رسیدیم  سروقت  اگر  چون  بودم  مضطرب  خیلی  من  بود.  کرده 
سر  می شد.  سگی  اخالقش  بود  دیکتاتور  یک  که  ُکس  مادربزرگم 
خیابان من نامه ی شوهرم را پرت کردم توی صورتش. او هم به تالفی 
گفت که هیچ کس به اندازه ی من به او بی احترامی نکرده. او واقعًا 
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آمده بود تا مرا ببیند اما حاال نمی خواست با من به دیدن مادربزرگم 
ُکس بیاید. من این آدمی که االن هستم نبودم. من هیچ غروری توی 
وجودم ندارم. برای زنده ماندن باید یاد بگیرم چطوربرای پول دست 

به هرکاری بزنم. 
توی دلم نمی خواستم دوباره شوهرم را ببینم چون دوستش نداشتم. 
اما مادربزرگم ُکس فقط زمانی از من خوشش می آمد که ازدواج کرده 
باشم پس مجبور بودم وانمود کنم که متاهل ام. مجبور بودم. از آنجایی 
که او می دانست من و علی باهم ازدواج کردیم، مجبور بودم وانمود کنم 

که هنوز با علی هستم. 
لحظه ای که پا توی خانه مادربزرگم ُکس می گذاریم. از من می پرسد 
چرا سراغی ازش نمی گیرم. اگر می توانست راه برود خودش می آمد. من 
با هر خواری و ذلتی که بلد بودم ازش عذر می خواهم. علی می خندد. 
ُکس، ندیمه ی مادربزرگم ُکس می آید تو. مادربزرگم ُکس می خواهد 
توی موزه ی هنرهای مدرن روی میزی در گوشه غذا بخورد. از آنجا 
که او نمی توانست راه برود. خودش و ندیمه اش با تاکسی رفتند. من و 

علی باید پیاده می رفتیم. 
من و علی یک ساعت توی صف غذا می ایستیم. ُکس، ندیمه ی 
مادربزرگم ُکس او را تا یک میز توی باغ راهنمایی می کند. عالمتی 
افتادن  ترس  از  ُکس  مادربزرگم  نیست.  رزروی  نوشته  میز  روی 
تکیه می دهد به ندیمه اش ُکس صاف می ایستد باالی سر کس هایی 
که سر میز مورد عالقه اش نشسته اند تا کس ها میز را خالی کنند. بعد 

مادربزرگم ُکس می نشیند سر میز و منتظر می ماند. 
همین که من و علی به صندوق رستوران نزدیک می شویم، ندیمه اش 
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کُس، مادربزرگم ُکس را می آورد کنار صندوق پیش ما تا مادربزرگم 
ندارد.  اعتماد  هیچکس  به  او  کند.  انتخاب  را  غذایش  ُکس خودش 
ندیمه اش ُکس، می بردش تا کنارمیز که یک وقت پر نشود. بعد خودش 
برمی گردد غذای همه ی ما را حساب می کند. می رود و می آید تا غذای 
کاری  هیچ  اجازه ی  ما  به  ُکس  مادربزرگم  سرمیز.  ببرد  را  ما  همه ی 
نمی دهد. بعد مادربزرگم ُکس از توی بشقاب خودش یک برگ کاهو 
یک برش هلو و یک قاشق ساالد تخم مرغ توی سس صورتی فرانسوی 

می دهد به ندیمه اش ُکس. 
که  می دهد  دستور  ُکس  ندیمه اش  به  همینطور  ُکس  مادربزرگم 
خودش  علی  بیاورد.  مختلف  نوشیدنی های  و  نقره  ظرفهای  ما  برای 
را توی یک کیوسک تلفن قایم می کند تا هرچه زودتر بزند به چاک. 
مادربزرگم ُکس فقط راجع به دو موضوع حرف می زند: غذا و مادرِ 
مرحومم ُکس. »ُعَمر چرا نمی خوری؟ از این کیک پنیر بخور. از این 
نیاورم.  باال  پای سیب بخور.« من غذا را هل می دهم سمت علی که 
»چرا علی اینقدر می خوره؟ با قیمتی که غذاها این روزها دارن، هدر 
دادن غذا مسخره است. بقیه ی استفراغت رو بپیچ الی دستمال بذار تو 
کیفت«. ندیمه اش ُکس همین کار را می کند. »ُکسِ ندیمه چه خوکیه. 
اما مادرت ُکس خوک نبود. اون بی نقص بود. فوق العاده زیبا بود. همه 
عاشقش بودند. چرا خودش رو کشت؟ تو دقیقاً شبیه اونی ُعَمر، فقط 

اگه یه کم موهاتو بلندتر کنی و خانومانه رفتار کنی.« 
من از مادربزرگم ُکس می پرسم که می خواهد کجا برود. من و علی 
با احترام تمام مادر بزرگ را سوار تاکسی می کنیم و خودمان با مترو 

می رویم خانه. 
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من مجبورم دوتا ساعت طال را، تنها چیزهایی که مادرم ُکس برای 
من باقی گذاشته، بفروشم. علم سرم داد می کشد می گوید قرار بود این ها 
باید پول اجاره  را یادگاری نگه دارم. من سرش داد می زنم می گویم 
آن حقه  از  بدهم. طالفروش  را  افتاده  دوماه عقب  قبض های  و  خانه 

بازهای هفت خط است می گوید ساعت های من طال نیستند. 
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ُعَمر با یک شورشی مالقات می کند

جنگ الجزایر: 
5 بعد از ظهر، خیابان به عنوان خیابانی توی کوی عرب ها، زیادی 
پهن است. تا همین اواخر بعد از ظهر پُر است از الجزایری هایی با لباس 

سنتی یا مثل اروپاییها با لباس اروپایی.  

هیچ کس، من هیچ کس نیستم. من با کار غیرقانونی و شغل های 
 تخمی زندگی ام را می گذرانم. سنم از جذاب بودن گذشته. 
شب ها برای تفریح توی خیابان ها قدم می زنم. خودم را با 

زندگی وفق می دهم. 

ُعَمر: توی کوچه ی رندوم چهل یه کافه هست. صاحبش مجبری، 
مخبر پلیسه…

ُکس قبر مادر ِمرده اش ُکس را باز می کند و جواهرات و 
دندان های طالیش را برمی دارد. 
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ُعَمر: هر روز ساعت 5 بعدازظهر یک پلیس فرانسوی می رود توی 
کافه به بهانه ی یک فنجان چای، مجبری بهش می گوید که توی کوی 

عرب ها چه خبر بوده.  
پلیس نشسته  میزی که  به سمت  از پشت دخلش می آید  مجبری 
است. سالمی رد و بدل می کند و یک استکان چای می گذارد جلوی 
پلیس. پلیس استکان چایش را می چشد اما چای آنقدر داغ است که باید 

آرام آرام بنوشدش. باالخره تمامش می کند. 
مجبری می رود سمت میز، استکان را برمی دارد و چند کلمه زمزمه 

می کند. با پلیس راه می افتد. 
زیر  برای جاروهای شهرداری.  بزرگ و یک عالمت  یک ساعت 
حرکت  بی  جوان  ُکس  یک  شهرداری  جاروهای  عالمت  و  ساعت 
ایستاده است. دستهاش را مثل یک کمان باالی سرش برده و یک سبد 

ذرت را نگه داشته.
قبول  مجبری  می دهد.  چای  بابت  پول  قدری  مجبری  به  پلیس   

نمی کند. 
ُعَمر ایستاده زیر ساعت و عالمت. او و ُکس باهم نگاهی رد و 

بدل می کنند.  
ُکس سبد ذرت را از باالی سرش می آورد پایین سمت کپل هایش. 

او و ُعَمر به سمت کافه قدم می زنند.  
الجزایری هایی که می خواهند  بین  از  بیرون می آید.  کافه  از  پلیس 

بروند توی کافه راهش را باز می کند.
 راه می افتد سمت خیابان. 

ُعَمر و ُکس پلیس را تعقیب می کنند. به سختی از بین انبوه مردم رد 
می شوند. پس سعی می کنند فاصله ی مناسب را پشت سر پلیس حفظ کنند. 
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ُکس دستش را فرو می کند توی ذرت ها. یک هفت تیرکوچک را 
می دهد دست ُعَمر. 

ُعَمر هفت تیر را زیر ژاکتش می گذارد. سعی می کند از پلیس جلو بزند. 
می زند.  لبخند  بهش  ُعَمر  ترسیده.  او  می کشد.  عقب  را  او  ُکس 

چشمهایش می درخشند. 
او چند قدم از پلیس رد می شود. ناگهان برمی گردد و بازویش را 
می ایستد.  پلیس  می رود.  نشانه  را  تیر  هفت  می گیرد  پلیس  به سمت 
به حد  باال.  ناخودآگاه دست هایش را می برد  چشم هایش گشاد شده. 

جنون ترسیده. 

ُعَمر اطرافش را نگاه می کند. مردم دارند ازش فرار می کنند. 
بقیه هم خشکشان زده نمی توانند فرار کنند. 

ُعَمر: تکون نخور! شماها نگاه کنین! اینو نگاش کنین! حاال دیگه دستور 
 نمیده. دستاش باالست. نگاش کنین برادرا؟ آدمایی که به ما حکومت 

می کنن درست مثل خودمون هستن. 

ُعَمر ماشه را می کشد. یک صدای کلیک خالی. ُعَمر چند بار ماشه 
را می کشد. 

اسلحه خالی است. 
پلیس دست راستش را پایین می آورد. تقریباً دارد تفنگش را لمس 

می کند. 
ُعَمر تفنگش را می اندازد و می پرد. پلیس غافلگیرشده را نقش زمین 

می کند. 
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جمعیت متواری می شوند. ُعَمر با مشت به صورت پلیس می کوبد 
و دست نگه می دارد. 

به کُس فکر می کند که اسلحه ی خالی را به او داده بود. ُکس هفت 
تیر را توی ذرت ها پنهان می کند و می دود. 

ُعَمر پلیس را می زند، بلند می شود و دنبال ُکس می دود. 
وقتی بهش می رسد محکم شانه اش را می گیرد و می خواهد بزندش. 
به او رسیده اند. برای همین  اما پلیس سوت می زند و پلیس ها تقریباً 

مجبور می شوند با هم فرار کنند. 
به یک پس کوچه می رسند. ُعَمر می خواهد ُکس را بگیرد که او 
توی  را  تیر  و هفت  می گذارد  زمین  را  سبد  می شود.  روبرو  در  وارد 
سینه هایش پنهان می کند. همین که برمی گردد. ُعَمر راهش را می بندد. 

ُعَمر: به من بگو اینجا چه خبره؟ کی اون نامه رو واسه م فرستاده؟
ُکس : اگه همین االن از اینجا نریم می گیرنمون. 
ُعَمر )غیرقابل کنترل شده( : من می خوام بدونم.
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جنون آغاز می شود

: تق تق تق تق
ُعَمر به درب سفیدش نگاه می کند. 

ُعَمر: کیه؟ 
: مهم ترین آدم زندگیت. 

ُعَمر در را باز می کند. صاحبخانه اش دم در ایستاده. 
ُعَمر )سریع( : این باقی پولته. )و یک پاکت به دست صاحبخانه ی 

فرانسوی می دهد( 
صاحبخانه ی فرانسوی: االن چقدر داری می دی؟

ُعَمر: 160 دالر.
صاحبخانه فرانسوی: خوش شانسی.

ُعَمر: خوش شانسم؟ 
صاحبخانه فرانسوی: من االن واسه این آپارتمان ها 225 دالر  می گیرم. 
فقط  تو  قانونه.  این  بگیری.  دالر   225 من  از  نمی تونی  تو   ُعَمر: 

می تونی 7.5% روی اجاره بکشی. 
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 صاحبخانه فرانسوی: من فقط داشتم شوخی می کردم. داشتم شوخی 
می کردم. اگه شوخی نبود اینو نمی گفتم. 7.5% یعنی تو چقدر به من 
بدهکاری ... )آن ها اجاره ی ُعَمر را حساب می کنند(. می دونی ماه پیش 

می خواستم قرارداد رو فسخ کنم و اینجا رو بدم به یکی دیگه. 
ُعَمر: تو کرایَتو گرفتی. خیلی خب؟ خداحافظ. 

فوئبیس، رستورانی در باِوری، یک گروه شش نفره ی موسیقیدان 
و هنرمند می نشینند پشت میز جلویی پشت پنجره ی شیشه ای که حکم 
دیوار را دارد. یک ستاره ی معروف راک اند رول می آید توی رستوران 

و خواهش می کند که کنار آن ها بنشیند.  
ُکس: شما میک َجِگر نیستید؟ اوه می شه یه امضا به من بدین. 

او سینه اش را امضا می کند و رد می شود. 
میک َجِگر: واقعاً نمی دونم با این شهرت چطور کنار بیام. 

ُکس ِپیشخدمت: چیزی میل دارین؟ 
میک َجِگر: یه املت با سیب زمینی سرخ کرده و یه لیوان شراب 

سفید. 
کس های مختلف می آیند و از میک َجِگر امضا می گیرند. موسقیدان ها 
و هنرمند با خودشان حرف می زنند. میک َجِگر یک اسکناس صددالری 

از جیبش در می آورد که پول غذا را بدهد. 
میک َجگر به ُکس پیشخدمت: ببخشید. این تنها پولیه که دارم. 
با خودتون حمل  این محله  توی  نباید  پولو  این همه  ُکس: شما 

کنید. خطرناکه. 
میک َجِگر: این پول زیادی نیست. این فقط پول خرده تو جیبم بوده.
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دنیای زیرزمینی محله های قصبه، وودوو، جوجه و گداهای 
یک پا که توی هوا می رقصند. همه طرفش گدا گشنه ها پوزخند 

می زنند. 

برای قماربازها  بارهای سیاه  این قصبه منطقه ی فاحشه هاست.  ته 
پیرمردهای  ندارند:  ای  چاره  هیچ  دیگر  که  آدم هایی  تریاکی ها.  و 
پیرمردها می خوابند کف خیابان ها، کیرشان را   کثیف، بچه ها، کس ها. 
می مالند. بچه ها مواد و عکس های سکسی می فروشند. کس ها اگر جوان 
باشند دم درهایشان ایستاده اند و دنبال »جانی )Johnny(« های چشم 
آبی می گردند. آن ها چادرهایشان را از روی صورت و سر و گردنشان 

کنار می زنند.  
ُعَمر دارد توی خیاباِن بازتاب ستارگان، قدم می زند. تنها یکی 
دوتا پنجره در قصبه روشن اند. شب. در پس زمینه نور نئون ِفاتحانه ی 
شهر اروپایی ها بود: دریا، کشتیهای آرام گرفته، آن فانوس دریایی که نور 
می افکند. ُعَمر می خواهد. بدتر از خواستن و نگرفتن، احساسی است 
که او حاال دچارش بود. الزم نیست مدارک این محرومیت را دوباره 
تکرارکنم: زندگی توی یک سگدانی، بی غذایی، مریضی، روابط جنسی 
کثافت، هوای مسموم، بدون اراده، مثل یک روبات بودن؛ پذیرفته که 
یک زندگی نصفه نیمه داشته، یک زندگی هپروتی، یک زندگی ماشینی، 
به زودی حتی دیگر نمی داند که جور دیگری غیر از جوری که او مردگی 
می کند هم می شود زندگی کرد. مجبوراست بجنگد. مجبور است بیابد. 
نمی تواند  بیشتر.  و  بیشتر  می آید  افسردگی سراغش  می کشد.  جیغ 
تکان بخورد. می ایستد توی خیابان. افسردگی وزن سرد و سنگینی است 
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که بر گرده ی اوست. خود اوست. نمی تواند تکان بخورد. 
 کوچه ی تبس. اتومبیلی جلوی اولین عالمت توقف سرعتش را کم 

می کند. مردی سرش را از پنجره بیرون می آورد و نگاه می کند. 
راننده: چپ یا راست؟

مردی که سرش بیرون است: برو سمت راست.
زیاد  همینطور  پالک ها  شماره ی  راست.  سمت  می پیچد  ماشین 

می شود. 
30 ... 28...26

راننده: پالک چنده؟
مردی که سرش بیرون بود: 8

مردی که صندلی عقب نشسته: مهم نیست. همین جا نگه دار.
مردی که سرش بیرون بود: مهمه. برو عقب تا برسی جلوی 

پالک 8. 
ُعَمر در سایه تماشا می کند. 

چراغ های خیابان می افتد به گوشه ی ماشین و می توانیم ببینیم که 
توی ماشین پلیس های فرانسوی نشستند. 

ماشین عقب می گیرد و عالمت را رد می کند. 16... 14...12....10 
تا 8 . 

دست  می کند.  خالص  را  ماشین  فرانسه،  پلیس  کمیسر  راننده، 
راستش فندک روی داشبورد را فشار می دهد.  

مردی که سرش را از پنجره کرده بود بیرون، معاون کمیسر 
پلیس فرانسه، یک بسته ی بزرگ را از بین پاهاش برمی دارد. دورش 
پلیسی که روی صندلی  به  پیچیده اند. می دهدش  بزرگ  یک روزنامه 
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عقب نشسته است. پلیس بسته را به صندلی تکیه می دهد و با دقت دور 
روزنامه دست می کشد تا نقطه ی مورد نظر را پیدا می کند. آن قسمت 

از روزنامه را پاره می کند و یک تیوپ کوچک پالستیکی را می کشد. 

معاون کمیسر پلیس: چقدر وقت داریم؟ 
پلیس: پنج دقیقه. فندک رو بده من.

کمیسر پلیس، دست می کند فندک را از داشبورد درمی آورد و 
می دهد به پلیس. در همین حال پلیس در ماشین را باز می کند. خیلی 

سریع: فندک را می گیرد و چخماق را می کشد، جرقه می زند. 

 پالک 8 درست روبروی درباز ماشین قرار دارد 

حال  درهمین  سایه  زیر   8 پالک  در  زیر  می گذارد  را  بسته  پلیس 
کمیسرپلیس ماشین را توی دنده می گذارد. پلیس می دود سمت ماشین. 

لحظه ای که می پرد توی ماشین، کمیسرپلیس کالچ را رها می کند. 
ماشین به سرعت دور می شود. 

انفجار خیلی شدید است. جلوی ساختمان 8، 10 و 12 منفجرمیشود 
و فرومی ریزد. پژواک انفجار تمام می شود. مدتی طوالنی هیچ صدایی 
گوش  به  توک  و  تک  و  تیز  صدای  چند  ساختمان:  توی  از   نیست. 

می رسد: آجرها می افتند و شیشه ها خرد می شوند...
پا  ُعَمر  می شود،  ظاهر  دم  سپیده  شفاف  و  سفید  نور  همچنانکه 
و  می کند  برطرف  را  سایه ها  تمام  نور  می گذارد.  ویرانه ها  درون  به 
اینجا  ببیند.  همه ی خطوط را واضح می کند. ُعَمر می تواند به وضوح 
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دیده  حرکت  بی  عجیبی  طرز  به  غبار  ابرهای  آسمان  وسط  آنجا  و 
می شوند. ُعَمر پیکر چندتا آدم را می بیند. آن ها سیاه به نظر می رسند. 
 تند تند حرکت می کنند مثل مورچه های روی کپه ی خاکروبه. کس ها 
بی حرکت و آهسته اشک می ریزند. صدای زاریشان آنقدر آهسته است 
که مثل دعا به گوش می رسد. اینجا و آنجا، جیغ، هق هق، صدای دویدن. 
هیبت های سیاه، اندام و جسد آدم ها را از زیر آوار بیرون می کشند. 
درخیابان ها و کوچه های پایین قصبه هیچ افسوس و ندامتی نیست. 
نفرت است و خشم. مردم می دوند توی خیابان و فریاد می زنند. سرشان 
جیغ  و  ایوان هایشان  روی  ایستاده اند  یا  می کنند  بیرون  پنجره ها  از   را 

می کشند. 
 هوـ   هوـ   هوـ   هوـ   هوـ   هوـ   هوـ   هوـ   هوـ   هوـ   هوـ   هوـ   هوـ   هوـ   هو
هوـ هو ها هر صدای دیگری را خفه می کنند. هیجان باال می گیرد. مردم 
می دوند سمت جایی که دویدن ها بیش ترند و صدای فریادها بلندتر. 
آنها نمی دانند می خواهند چه کار کنند جز اینکه می خواهند باهم باشند. 

مردی به سمت پایین اشاره می کند: خانه های تمیز فرانسوی ها.
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کوی اروپایی ها

را  قصبه  که  است  عمودی ای  تقریباً  های  پله  سرازیری،  باالی 
اولین  اروپایی،  شهر  در  میش.  و  گرگ  اروپایی ها.  کوی  به  می رساند 
نورهای تقلبی معلوم می شوند. اروپایی ها توی بارها جمع می شوند که 

آب جو بنوشند. 
باری در کوچه ی مارنگو. 

هبوط در جهان زیرین: اورفه ی سیاه
اما مرکز یک تاالر است.  اتاق آنقدر بزرگ نیست که تاالر باشد. 
مثل صفحه ی شطرنج است همانطوری که توی رویا می بینم، که اولین 
مکانی است که ُعَمر می ایستد: مکان تماشاچی ها، باالی باقی فضای 
اتاق قرار دارد. دیوارها و سقفش سیاه است. حس قرمزی می دهد. یک 
 بار سیاه فلزی به ارتفاع نصف قد یک آدم، مکان تماشاچی ها را از 
بقیه ی تاالر جدا می کند. بار سیاه فلزی سه فوت از هر دو طرف اتاق 
فاصله دارد و به سمت پایین که می چرخد دوتا راهرو شبیه راهروهای 
سینماها را دو طرف مرکز گردهمایی ایجاد می کند. این راهروها پله هایی 
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رو به پایین هستند که با مخمل قرمز پوشیده شدند. این می تواند باشد 
و می تواند نباشد. 

بخش مرکزی تاالر خیلی بزرگ است. مردم روی لبه ی این قسمت 
در یک دایره ی نامنظم می ایستند. این مردم لباس سفید و تمیز به تن 
دارند. سه مرد در مرکز اتاق طبل می زنند. یک مرد الغر که لباس سفید 
 تنش نیست با یک شال آمریکایی سرخپوستی و یک سیگار گوشه ی لبش 
آنها  صورت  جلوی  را  سیگارش  خاکستر  ها.  طبال  سمت   می رود 
می تکاند، می چرخد، به دایره ی مردم نگاه می کند و همینطور که دور 
این رفتارها  تایید تکان می دهد. همه ی  به عالمت  می شود، سرش را 

دقیق اند. مردم شروع به حرکت می کنند. 
ُعَمر در قسمت سمت راستِی مکان تماشاچی ها ایستاده. تنهاست. 

به اتاق پایین نگاه می کند. 
مرد شال دار: این جوری پیداش نمی کنی.

ُعَمر سرش را بلند می کند سمت مرد شال دار.  
مرد شال دار: اگه واقعاً می خوای اوریدیس رو پیدا کنی. باید به 

ما ملحق بشی.
مرد شال دار، از پلکان سیاه می آید پایین سمت مرکز اتاق. او 
طناب مخمل قرمزی را، که مثل مال رستوران هاست و آخرین پله را 
از باقی اتاق پایینی جدامی کند، برمی دارد. ُعَمر را به داخل راهنمایی 

می کند و دوباره طناب را می اندازد سر جایش. 
می کند.  فوت  ُعَمر  صورت  توی  را  سیگار  دود  دار  شال  مرد 
سال  میان  باید  اتاق.  این  می آید وسط  ُکس چاق  یک  مرکزی.  اتاق 
باشد، اما یک لباس بچگانه ی سفید خیلی کوتاه پوشیده که دور کمرش 
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دیگر  پریده ی  رنگ  روبان  یک  بسته.  ساتن  کمرنگ  آبی  روبان  یک 
بسته به موهایش. آهسته شروع به چرخیدن می کند. سکسکه اش گرفته. 
هربار که سکسکه می کند شخصیت اش عوض می شود. به اتاق تسلط 
دارد. او بهترین رقاصه ی جهان است. سیگاربرگ می کشد. بدل به یک 
مرد مقتدر می شود. می داند اینجا چه خبر است. پا به زمین می کوبد. 
 مردم بیشتر و بیشتر می چرخند. دایره کم کم دارد تنگ تر می شود. مرد 
شال دار، گره ازدحام را باز می کند. ُعَمر بین رقصنده ها قدم می زند 
چون که دارد با وسواس جستجو می کند. در طول این صحنه این ترانه 

در پس زمینه خوانده می شود. 
Prie pou' tou les morts: 
pou' les morts 'bandonne nan gran bois, 
pou' les morts 'bandonne nan gran dlo, 
pou' les morts 'bandonne nan gran plaine, 
pou' les morts tue pa' couteau, 
pou' les morts tue pa' epee, 
pou' tou les morts, au nom de Mait' Cafou et de Legba; 
pou' tou generation paternelle et maternelle, 
ancetre et ancetere, Afrique et Afrique; 

au nom de Mait' Cafou, Legba, Baltaza, Miroi...

برای مرده دعا کن تو ای مردد
برای مرده که توی جنگل عظیم می گردد
برای مرده که توی دریای کبیر می گردد

برای مرده که توی ویرانه ی بزرگ می گردد
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برای تو ای کشته ی چاقوها
برای تو ای کشته ی به قصاوت

برای تو مرده، به نام لگبا، ارباب تصمیم
برای تبار مادر و پدرم که یوغ بردگی پذیرفتند

به نام لگبا، نا بَرده، ارباب تصمیم، آیینه: دعا کن.

مرد شال دار به سمت ُعَمر آمد. 
مرد شال دار: تموم شد. حاال می تونی بری.

ُعَمر: اوریدیس کجاست؟
مرد شال دار: اون دنبالت میاد. 

ُعَمر )دست مرد شال دار را می گیرد( : من نمی بینمش. من می خوام ...
همه ی رقصنده ها می خندند. فکر می کنند ُعَمر دیوانه است چونکه 

خوشحال نیست و این خنده دار است. 
ُعَمر )آشفته تر( : اوریدیس کجاست؟

مرد شال دار: اگه به ما اعتماد نکنی هیچ وقت بدستش نمی یاری. 
باید به ما اعتماد کنی. اون پشت سرته. 

ُعَمر: می خوام یک بار ببینمش. 
نگاه می کند. ُکس چاق کوتاهی می بینید که  را  ُعَمر پشت سرش 
رقصان به دنبال او می آید. با خودش فکر می کند او چقدر زشت است. 

ُعَمر: این اوریدیس نیست. 
اوریدیس ُکس: ُعَمر...ُعَمر... )صدای ُکس چاق به ما می گوید که 
 او اوریدیس است. دست هایش را به سمت ُعَمر دراز می کند اما دیگر

نمی تواند دنبالش بیاید( 
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مرد شال دار: تو باید از اینجا بری، حاال.
ُعَمر مات و مبهوت است. او می رود.

 
آنچه در باال آمد نیایشی است تا من بتوانم عشق را برگردانم

لوی اشتراوس: معنا وابسته به قواعد است. قواعد ذات 
زبان است. 

ساعت 5 بعد ازظهر. یک صحنه ی نمایش در طبقه ی باالی فان سیتی 
توی خیابان چهل و دوم. طبقه ی پایین پر از کیوسک های فیلم سوپر 
 است. جلوی صحنه دوازده ردیف صندلی چرک مخملی ِقرمزهست. 
که  بزرگ  خواب  تخت  یک  اند.  باز  قالبی صحنه  مخمل  های  پرده 
رویش یک پارچه ی تریکوی صورتی براق ِچرک وکثافت کشیده اند. 
نور صورتی  سمت چپ تخت خواب یک صندلی دسته دار هست. 
است. کلوپ شبانه بوی شاش و منی خشک شده می دهد. ُعَمر یک 
پسرـ  ُکس جوان و حصین یک بُُکن کشیده و الغر که هیچوقت کس ها 

را نمی کند، روی صحنه هستند. 
ُکس )می دود روی صحنه( : شما کشف شدین. شما کشف شدین. 
ُعَمر )مثل یک سگ هیجان زده می پرد روی حصین( : ما کشف 
شدیم. ما توی فیلم بازی می کنیم. حصین! حصین! )رو می کند به ُکس( 

دیشب جان بلوشی اینجا بود. 
ُکس : شما دو تا ستاره های معروفی می شین. 

می خرم.  اطلس  کفش  ردیف  به  ردیف  میشم.  مشهور  من  ُعَمر: 
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می کنم. من همونی میشم )کونش را کمی قر می دهد( که هستم. من 
ُعَمر هستم. 

حصین: من اون کت و شلوار خوشگل ِبیل بالس رو می خرم با اون 
سرویس گیالس های شامپاین که مراد دیروز دیده بود. 

 ُعَمر: زندگی فوق العاده س... )روی تخت زواردررفته باال و پایین 
می پرد( من دیگه بدبختی نمی کشم. دیگه فقیر نیستم. تا دوهفته ی دیگه 

می تونم برم دکتر. می تونم به هر جا دلم خواست سفر کنم.  
حصین: عزیزم آروم باش. ساعت پنج و نیمه. ما باید نمایش بدیم. 
)ُعَمر و حصین یه جورهایی نمایش های فان سیتی را اداره می کردند. 
کنند  دستگیرش  اینکه  ترس  از  و  بود  مافیایی  یک  رئیسشان،  چون 

هیچوقت پایش را آن باال نمی گذاشت(  
ُعَمر: نمایش سکس عالیه. حاال که ما رو کشف کردن. به تنها چیزی 

که اهمیت می دم اینه که نگیرنمون. 
حصین: می خوای کودوم نمایش رو اجرا کنیم. )او و ُعَمر سه تا 
نمایش نیمه بداهه داشتند که به نوبت اجرا می کردند. اینطوری کمتر 

برایشان خسته کننده می شد( 
حصین آرام آرام پرده را می اندازد. 

ُعَمر: من نمی خوام دوباره بگیرنمون. بیا اون روانپزشکه رو اجرا 
میگم  بهت  که  وقتی  من  کنیم.  بازی  تماشاچی ها  با  بیا  ایندفعه  کنیم. 

چطور همیشه مردها دارند تماشام می کنند به اونا اشاره می کنم. 
حصین: من هم میگم تو خیلی احمقی. حسابی بهت توهین می کنم. 

ُعَمر: منم تا جایی که می تونم خنگ بازی در میارم. 
پرده کنار می رود. وسط راه پرده گیر می کند. حصین می دود روی 

صحنه و پرده را کنار می کشد. 
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حصین نشسته روی صندلی سمت راست تخت. یک کت و شلوار 
 سیاه پوشیده که رنگ و روش رفته. ُعَمر از سمت راست صحنه وارد 
می شود. لباسی پوشیده که مدلش را )تا آنجا که امکان داشته( از روی 
یک دست لباس توی یک فروشگاه ُکسانه ی باالی شهر برداشته. او از 

پشت سر حصین می آید و بر می گردد به سمت صورت او. 
ُعَمر: آه دکتر! امیدوارم زود نیومده باشم. امیدوارم اشکالی نداشته 

باشه. 
حصین با صدای نرم : اشکالی نداره خانم ...)به کاغذ زیر دستش 

نگاه می کند( یا شاید باید به گم دوشیزه؟
ُعَمر: دوشیزه. 

حصین: من یادداشت برمی دارم که به منشیم یادآوری کنم. خواهش 
می کنم بنشینید دوشیزه فندرماست )اسمش را درست می کند( و راحت 

باشید. 
ُعَمر: آه... )به اطراف نگاه می کند. جایی برای نشستن پیدا نمی کند( 
حصین: بشینید اینجا دوشیزه فندرماست. مطمئنم که اینجا احساس 

راحتی می کنین. 
ُعَمر )از جا می پرد انگار که تخت را تازه دیده( این که یه تخته. 

حصین: بله دوشیزه فندرماست. من فکر می کنم این کمک می کنه 
تا فضای مناسبی برای بیمار فراهم بشه که توش احساس رهایی بکنه و 

تا اونجا که ممکنه خودشو بیرون بریزه. 
ُعَمر: من نمی تونم روی تخت بشینم. 

که  اون  ترسین؟  می  تختها  از  شما  فاندماست.  دوشیزه  حصین: 
گازتون نمی گیره. سعی کنید بشینید روش. اما اگه دوست ندارین می 

تونین ایستاده صحبت کنید. 
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ُعَمر: ایستاده صحبت می کنم.
حصین: خب. دوشیزه فندرماست. )روی صندلی جابه جا می شود( 

مشکل چیه؟
ُعَمر )خودش را پریشان و عصبی نشان می دهد( : من نمی دونم دکتر. 

من نمی دونم اصال مشکلی وجود داره یا نه. نمی دونم چرا اومدم اینجا. 
حصین: خب فقط حرف بزنین دوشیزه فندرماست. یه چیزی راجع 

به خودتون به من بگین. 
ُعَمر: چیزی برای گفتن نیست... من هیچ کس نیستم...

حصین: هیچ مشکل کوچیکی اضطرابی چیزی هست که من بتونم 
کمک کنم؟

ُعَمر: بله. مشکل این مرده که همه جا تعقیبم میکنه. هرجا میرم اونم 
میاد. 

حصین: تا حاال سعی کردین به پلیس خبر بدین؟
ُعَمر: من به پلیس زنگ زدم. به آتشنشانی زنگ زدم. به اف بی آی 

زنگ زدم و به رئیس جمهور ایاالت متحده. 
حصین: هیچ کدوم کمکتون نکردن؟ 

ُعَمر: روز بعد دیگه اون مرد رو ندیدم. رفتم بیرون که خرید کنم. 
همینکه از سر خیابون پیچیدم توی ای اند پی. همه ی اون مردها رو دیدم. 

حصین: مردها همیشه توی خیابون هستن.  
ُعَمر: نه. اونا داشتن منو تماشا می کردن. تا خونه تعقیبم کردن. از 
اون روز به بعد همیشه پنج تا مرد منو تماشا می کنن، وقتی دارم لباس 
عوض می کنم. شبا وقتی تنها توی تختم خوابیدم. حتی توی توالتم هم 

هستن. 
حصین: دوشیزه فندرماست این توهم عادی کس هاست که فکر 



| الجزایر  39 | 

می کنن مردها دنبال کس ها هستن. این ریشه در دانش اندک ُکس از 
مسایل تناسلی داره.

حصین: اینجا یه عالمه مرد هست )به تماشاچی ها اشاره می کند( اونا 
زل زدن به من منتظرن تا من لباسامو در بیارم. 

حصین )اینبار می فهمد که او واقعاً دیوانه است( : دوشیزه فندرماست 
اینجا یک مطب خصوصیه. فقط من و شما اینجا هستیم. 

ُعَمر: اینجا یه عالمه مرد هستند که دارن منو تماشا می کنن. )روبه 
تماشاچی ها( مگه شما منو تماشا نمی کنین؟

صدای غرغرهای تماشاچیان.  
بیشتر مردای این شهر اصاًل عالقه ای به  از اون گذشته.   حصین: 

کس ها ندارن. فکر نمی کنین دارین یه کم مبالغه می کنین؟ فقط یه کم؟
ُعَمر: نه! )ناخودآگاه می نشیند روی تخت( نمی کنم. اون مردا االن 
دارن منو تماشا می کنن. نمی دونم چرا؟ من هیچوقت کاری نکردم 
که نظر اونا رو جلب کنم. من ُکس خوبی هستم. تنها زندگی می کنم. 
من هیچوقت نمی ذارم کسی منو )نزدیک است کلمه ی لخت از دهنش 

بپرد( بدون لباس ببینه. 
حصین: حتی مادرتون؟

لباس  اینکه  از  قبل  من  که  ساله   32 مردها.  خصوص  به  ُعَمر: 
 هامو دربیارم. کرکره ها رو می کشم. تمام پرده های خونه رو می ندازم. 
در ِجلویی و درِ اتاق خواب خودمو قفل می کنم. )خودش رو توی آن 
حالت قرارمی دهد. صدایش را پایین می آورد( می شنیم روی تختم و 
دستامو میارم جلو. از دکمه ی اول شروع می کنم. آروم دکمه های ژاکتم 
رو باز می کنم. )شروع می کند آرام دکمه های ژاکت کشمیرش را باز 
کردن، سینه های بزرگ و برانگیزاننده اش با سینه بند سیاه قیطان بیرون 
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می افتد(... خیلی خسته ام چون تمام روز حسابی تایپ کردم ... دفعه 
بعدی که سرم رو باال میارم این مردا رو می بینم. )کف دست هایش را 
می گذارد روی سینه بند جلوی پستان هایش وقتی دستش را کنار می برد 
نوک پستان ها بیرون می زنند(...صورت پنج تا مرد گنده، چشم دوختن 

به چشمای من...
حصین )با دقت به سینه های قشنگ اوخیره شده( : مطمئنین که 

چشمشون به چشمای شماست دوشیزه فندرماست؟
ُعَمر: من نمی خوام ببینمشون ولی مجبورم. اونا اونجان. می تونم 
چشمهای هیز تاجرها و پلیس هارو ببینم که دارن روی تن تیره ی من 
پستان هایش  نوک  با  نرمی  به  و  آرام  میرن. )دست هایش  پایین  و  باال 
بازی می کند. آهسته تلنگری بهشان می زند. تقریباً ناموجودترین تلنگر 
جهان را. ضربه ی ناخن سرخ انگشت اشاره روی پستان، با مالیمت 
سینه هایش را فشار می دهد و می مالد، با حرکات متوازن( فرار می کنم 

یه گوشه. اونجا مرد هست. 
روانپزشک آشکارا مثل تمام مردهای تماشاچی نمایش سکس راست 

می کند. دست راستش پارچه ی کتان روی کیرش را لمس می کند. 
ُعَمر: این مرد فقط به چشمام خیره نمی شه. اون بهم دست می زنه. 
از دستش  بزرگ آب  به دیوار. قطره های  منو می چسبونه  با دستاش 
برمی داره  که  قدمی  هر  صورتم.  به  می خوره  داغش  نفس  می چکه. 
است(  کامل  خلسه ی  در  )حاال  قدم...  دو   ... قدم  یه  می شه  بزرگ تر 
 دست راستشو می ذاره الی شورت ظریف نایلونی و پوستم و پاره اش 
پاره  تیکه  رو  شورتم  اون   ... می کند(  پاره  را  شورتش  )او   می کنه. 

می کنه... تیکه پاره های سیاه شناور...  
کیر روانپزشک به رنگ قرمز روشن از زیپش زده بیرون و راست 
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ایستاده. دست راست روانپزشک به سرعت روی سر کیر باال و پایین 
می رود و صدای فچ فچ می دهد. 

ُعَمر: مجبورم هرکاری که بهم میگه بکنم. بهم میگه انگشت سوم دست 
 راستم رو فرو کنم توی عورتم. منم انگشت سوم دست راستم رو فرو 
توی  را می کند  راستش  انگشت سوم دست  )او  توی عورتم.  می کنم 
عورتش. دراین لحظه کاماًل دیوانه شده است و دیگر نمی تواند از زبان 
استفاده کند، پاهایش خیس می شوند، انگشتش هی می رود تو و بیرون 
می آید، خروسه اش را لمس به سمت عقب و به سمت پایین، تا جایی که 
چوچوله اش درد می گیرد، دهان اش خیس شده، راحت، دستش را روی 
نوک سفت پستانهاش نگه می دارد، آنچه می خواهد را بدست می آورد، 
درهمان حال می خواهد، حاال نوک انگشتش فقط نوک چوچوله اش را 
لمس می کند، حاال آهسته، تمرکزت را ازدست نده، باید کاماًل راحت 
بدل  آن چیز سفت کوچک  به  تو  تبدیل شوی،  انگشتت  به  تا   باشی 
می شوی که لذت می بخشد، آن چیز سفت کوچک قادراست لذتی کامل 
ببخشد، آن چیز سفت کوچک ارگاسمی غریب می دهد و باید سریع 
ترحرکت کند. اگر به خودت اجازه دهی که این ارگاسم را احساس 
آن  است.  این  کوچک  سفت  چیز  داد. آن  خواهی  ازدست  آنرا  کند 
چیز سفت کوچک این است( )جهان: کیهان؛ کمال( اوه. )نفس زنان( 
وای خدا...می خوام...)موج  آره.  آره،  تورو خدا...  آها...  آها،  اووووه. 
احساس آرام می شود( یه بار دیگه. اوه. اوه اوه آره من. )موج به اوجی 

کمتر از اوج اول می رسد و فرو می افتد( 
حصین )پیش از آنکه حال ُعَمر جا بیاید( : بَرام ساک بزن.

ُعَمر: بابا نوئل دیشب اومد دیدنم.
حصین: ببخشید، دوشیزه فندرماست؟
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ُعَمر )می داند که روانپزشک یک احمق است( : بابانوئل دیشب اومد 
دیدنم. اون هرشبی که من ُکِس خوبی باشم میاد دیدنم. 

حصین: چقدر وقته که بابانوئل میاد دیدنت.
ُعَمر: از وقتی که یه ُکِس کوچیک بودم. خیلی منو دوس داره. بهم 

میگه اجازه ندارم هیچ کاری با مردا بکنم. 
حصین: بابانوئل رو زیاد میبینین دوشیزه فندرماست؟

ُعَمر: هر وقت که اون بیاد دیدنم می بینمش. از دودکش می آد پایین 
اومد  سر  با  پیش  هفته ی  می آره.  هدیه  بَرام  و  ُعَمر!«  »سالم  میگه  و 
 پایین. خیلی پریشون بود. من سرشو پانسمان کردم و بهش جوشونده ی 

گل گاوزبون دادم. 
دوشیزه  می زنین،  حرف  چی  به  راجع  بابانوئل  و  شما  حصین: 

فندرماست؟
ُعَمر: ما اصال حرف نمی زنیم. ما بازی »اسب« و »دکتر« می کنیم. من 

بازِی زندان رو ازهمه بیشتر دوست دارم. جدیده. 
حصین: زندان؟ 

ُعَمر: من یه زندانی بَدم و بابانوئل یه زندانبان ِسی آی ای. خیلی 
سیاسیه. بابانوئل می گه این روزا همه چیزو سیاست تعیین می کنه. 

حصین: من فکر می کنم زندگی شما در توهم کامله. من می خوام به 
شما زندگی واقعی رو نشون بدم. 

این قسمت نمایش خیلی خشن است. 
ُعَمر: من نمی دونم چرا این حرف رو می زنین دکتر. اما من هرکاری که 
شما ازم بخواین می کنم. چون همه ی اونایی که می شناسم میگن من مریضم. 
حصین: ازتون می خوام همینطور که آواز ماری مغرور رو می خونین 

لباساتونو دربیارین. 
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ُعَمر: من نمی خوام اینکار رو بکنم. هرچیزی جز این. 
حصین: من دکترتون هستم دوشیزه فندرماست. به من کاماًل اعتماد 

دارین؟ 
ُعَمر )با اعتماد کامل در صورت زیبایش، ُعَمر به دکتر نگاه می کند( 

: بله دکتر.
حصین: پس کاری رو که گفتم بکنین. 

آهنگ دارم می گیرمت از بلوندی پخش می شود ولی نه زیاد 
بلند که حرف ها شنیده نشوند. 

 ُعَمر بلند می شود و می رود به گوشه ی راست جلوی صحنه. موسیقی 
دارم می گیرمت پخش می شود. با موسیقی لب می زند. اول ناشیانه اما 
بعد بهترمی شود. می رقصد و لخت می شود. لخت شده. می رود پیش 
حصین. ناگهان یادش می آید که او کسی است که اهل سکس نیست. 

برمی گردد. موسیقی قطع می شود. 
حصین: به پشت بخواب روی این تخت و پاهاتو بازکن. کامل. 

ُعَمر: چرا باید این کارو بکنم. اینم بخشی از درمانه؟ 
باز  را  )شلوارش  داروته.  اینم  و  درمانه؛  از  بخشی  این   حصین: 
می کند و چیزی را توی دست می گیرد که شبیه یک سنگ بزرگ است( 

یه روکش روی خودت نمی خوای؟ 
ُعَمر: روکش؟ چرا باید یه روکش بخوام؟ بارون که نمیاد. 

حصین )می رود سمت تخت و می رود روی آن( تو خیلی احمقی. 
تنها چیزی که می تونم بهت بدم اینه. )می گذارد وسط پاهایش و وانمود 

می کند که کیرش را هل داده توی ُکس(
ُعَمر: اوه دکتر. اوه دکتر. مطمئنی این بخشی از درمانه؟ من خیلی 
احساس خوبی دارم. آن ها وانمود می کنند که دارند هم را نسبتاً سخت 
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 و نسبتاً تند می کنند. کونهایشان سمت تماشاچی هاست و آن ها هیچی 
نمی بینند. مادرم ُکس همیشه بهم می گفت مریض شدن درد داره. 

حصین: دردش مال بعده جیگر. 
ُعَمر: اوه، اوه. 

حصین: اوووووه، اوووووه. دوشیزه فندرماست. 
ُعَمر: تو رو خدا دکتر. یه کم دیگه اینجا. درست همینجا. آره. آره. 

یه کم اونور تر. آه. آه. 
حصین: هوممم. آره. خدا لعنتت کنه ُکس. 

ُعَمر: اوه اوه نه. اوه اوه اوه. )با صدای بلند تر( اوه آه آه آآآآآه آآآآآه. 
 آره )یواش تر( اوووه؟ اووه؟ اووه اوووه اووووووووووه. آه. آآآآخخخخ 

)می پاشد(. 
حصین شورت سیاهش را می کشد باال. بلند می شود و از باال به او 

نگاه می کند. 
حصین: می خوام دقیقاً اون چیزی رو که می خوای بهت بدم دوشیزه 

فندرماست. چون من اینجا بهترینم. 
ُعَمر: این همه ش نبود؟ )با آشفتگی، با عشق ناب توی صدایش، 

پاهایش را عقاب وار روبه تماشاچی ها باز می کند( عاشقتم. 
اشاره  پایش  جلوی  زمین  )به  اینجا  بیای  خوام  می  ازت  حصین: 

می کند( و مثل یه پودل دوال به شی. 
ُعَمر: ها؟

حصین: من رو دوست داری؟ 
ُعَمر: آره. 

حصین: پس چار دست و پا برو اونجا. 
ُعَمر: باشه... )در صدایش تردید هست. او چهار دست و پا پایین 



| الجزایر  45 | 

 می آید. اما می فهمد که سگ شده. به سرعت برمی گردد روی تخت( نه. 
نمی خوام.

 حصین: دوشیزه فندرماست. من هنوز دکترتم. یا کاری رو که گفتم 
می کنی یا دیگه هیچوقت منو نمی بینی. 

ُعَمر دیوانه وار عاشق او، نگاهی عاشقانه می کند و چهار دست و 
پا پایین می آید. 

ُعَمر: هاپ هاپ. )همین که پای عقبش را بلند می کند که بشاشد. 
حصین دستش به کون او می رسد و نزدیک است که کیرش سوراخ را 
 لمس کند که دوباره خل می شود و می دود پشت پرده ی مخمل سرخ( من 
می خوام برگردم هیکسویل پیش مامان ام ُکس. اون هیچوقت بهم نگفته 

بود که زندگی این شکلی میشه.  
پرده ی سرخ مخمل می افتد. حصین با لباس روانپزشک و ُعَمر با 

لباس مدل مغازه ی باالشهری اش ازجلوی پرده می آیند روی صحنه.
حصین: خب دوشیزه فندرماست، هنوزم به بابانوئل اعتقاد دارین؟ 

هدیه  هیچوقت  من  نبود.  بابانوئل  اگه  دکتر.  دارم  که  البته   ُعَمر: 
نمی گرفتم. 
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یک ُکس به هیچ مردی تعلق ندارد

می خواهم سر و سامان بگیرم. می خواهم به تمام دوست پسرهایم 
به هم ام می ریزد:  از نظر احساسی  نه! کردِن مردهای مختلف  بگویم 
دیگر بین این کیر با آن کیر فرق نمی گذارم. نمی دانم نسبت به هر مردی 
چه احساسی دارم به جز آن حس دقیق رفاقت خاصی که در آن لحظه 
ناهماهنگ  تند و  لرزه ها خیلی  بین من و آن مرد وجود دارد. وقتی 
 می شوند ـ در آن جور تجربه ـ »من« خیلی تند تر تکان می خورم، دیگر 
است؟  اندیشی  خود  جور  یک  احساس  آیا  کنم.  احساس  نمی توانم 
 مجبورم خودم را برپایه ی کنش واکنش های قدرتمند بی واسطه بنا کنم. 
می خواهم آرام باشم چون این جوری آزادی بیشتری دارم. می خواهم 
یک مرد داشته باشم که عمیقاً و باافتخار عاشقش باشم این مرکز توجه 

من است.
می توانم روی یک ایده بچرخم همانطور که روی یک ریسمان: میل 
من که در این ایده ی ]اصلی[ بود من را به یک نوکر بی اختیار کامل 
تبدیل می کند من هرگز از این بند خالص نمی شوم تا اینکه موفقیت از 
راه برسد. آن وقت دیگر ایده ای، بدون ایجاد مسولیت و وظیفه، درکار 
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نخواهد بود. دنیای من: دنیا ویرانه ی محض خواهد بود. ذهنم فقط از 
احساس تبعیت می کند. نه احساس به مثابه ی چیزی مخالف با عقل، 

بلکه احساس به عنوان شور کِیف جنون. شور پایان عقالنیت است. 
نهفته  بیشتر،  و  بیشتر  سکس  مثل سکس،  چیزهایی  در  من  شورِ 
بیدار  از من  بیرون  نیروی محرکه ای که می توانم درکش کنم،  است: 

می شود. من خودم را بر علیه اش می شکنم. من مذهبی ام. 
ُکس رنگش پریده. پنج پوند چاق شده، تمام حرکات بدنش عصبی 
است. یک روپوش چسبان آبی و سفید با طرح اروپایی پوشیده و یک 
جفت صندل پاشنه بلند. از پله های سفید پایین می آید به سمت ورودی 

قصبه. 
توی ورودی ِکوچه ی لیر ده تا پلیس فرانسوی یک الجزایری را که 

برگه ی عبور نداشته دوره کرده اند. 
از پشت  را  فرانسوی دستهاش  پلیس های  فریاد می کشد.  الجزایری 
می گیرند. الجزایری ترسیده، سعی می کند فرار کند. حاال جمعیت الجزایری ها 
پلیس ها را هل می دهند چون هیچ راه دیگری برای نه گفتن ندارند. 

پلیس، الجزایری دست بسته را با خودشان می کشند. 
ُکس خودش را قاطی جمعیت می کند. او یک کیف آرایش چرم 
سیاه با خودش دارد شبیه کیف خرید است. او می فهمد که نمی داند 

چطور باید کیف را رد کند و همین بیشتر او را تابلو می کند. 
پلیسهای  است.  بازرسی  ایست  پشت  توی صف  بعدی  نفر  ُکس 
فرانسوی می خواهند اوراق هویتش را ببینند. به خاطر اتفاقی که سر آن 
الجزایری افتاد آن ها خودشان عصبی تر هستند. ُکس برگه ی هویتش را 
 می دهد دستشان. یکی از پلیس ها برگه اش را پس می دهد و اشاره می کند که 
می تواند برود. بعد آن یکی پلیس متوقفش می کند. می خواهد آن کیف 
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با موفقیت  پلیس الس می زند.  با  بازرسی کند. ُکس یک کم  را  سیاه 
توجهش را از کیف منحرف می کند و از ایست بازرسی عبور می کند. 

توی یک خیابان خالی بزرگ تر توی منطقه ی اروپایی ها قدم می زند. 
می رود توی یک بار به اسم میلک بار گوشه ی بولوار پاالس. یک عالم 
هیپی اروپایی دارند می رقصند و دور بار می چرخند. جوکباکس آهنگ 

دارم می گیرمت از بلوندی را پخش می کند. 
ُکس به آهنگ های جوکباکس نگاه می کند. کیف آرایش چرم سیاه را 
می گذارد روی زمین که مثاًل آهنگ انتخاب کند. با پایش کیف آرایش 
را هل می دهد زیر جوکباکس. چند تا دکمه را فشار می دهد و قبل از 
اینکه آهنگ شروع شود از کافه بیرون می رود. بیرون توی کوچه ایسلی 
را  دارم می گیرمت  بار شنیده می شود که  صدای جوکباکس میلک 
پخش می کند. سه تا مرد اروپایی می روند توی بار. بار منفجرمی شود.

به خاطر انفجار، به خاطر یک جنایت بی مصرف بدست یک مجرد 
دیوانه و ناامید، به خاطر تنهایی ام، جنون ام، ناامیدی ام، سرپیچی ام از 
پنهان کردن خودم از خودم، سرپیچی ام از پنهان کردن خشم محض، 
اروپایی ها  می کند،  آغاز  قوا  تمام  با  را  الجزایری ها  تادیب  پلیس 
الجزایری ها را می کشند. ما به هم تحمیل می شویم حتی اگر از همدیگر 
متنفر باشیم چون ما خیلی تنها، ترس خورده، مردد و تدافعی هستیم 

چون مجبوریم زنده بمانیم. 

     پایان.
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