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باستانى  قدماى  شنيده ايم.  را  رود»  پيوسته  و  آهسته  كه  است  آن  «رهرو 
مجموعه ى  در  بوده اند،  مانع االغيار  و  جامع االسرار  و  دانا  و  حكيم  بسيار  كه 
پايان ناپذيِر الگوهاى بى شمار بازمانده تكليف خيلى چيزها را براى ما مشخص 
كرده اند. اين يكى، از آن هايى است كه گمانه اى به واقعيت مى زند. عملكرد 
مجله ى شگفت زار از ديد من به عنوان ناظر بيرونى، مصداق اين هنجار بوده 
به  تنها  مجله  تحريريه ى  هيأت  تصميم  با  نوروز  ويژه ى  شماره ى  هست.  و 
داستان اختصاص دارد. فرصتى كه من آن را غنيمت مى شمارم و اندكى بيش 
مجله  فيزيكى  خود  به  و  كرد  خواهم  اشغال  گفتار  اين  براى  فضا  معمول  از 

مى پردازم.
و  ادبى  گروه  كمال  خودنهاده ى  استاندارد  از  شگفت زار  مجله ى  چه  اگر 
تحريريه ى خود فاصله دارد، اما اين گروه بى وقفه در تالشند هر بار كار خود را 

ماه ماهسخن  سخن 
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بهتر و بهتر كنند. بگذاريد ببينيم اين كار چطور انجام مى شود.
سردبير مجله طبق تعريف وظيفه دارد تم، موضوع يا قالب محتواى مجله ى را 
انتخاب كرده و هدايت كند؛ آثار را برگزيده و از نظر كيفيت و خودسانسورى 
حفظ  ضامن  و  ناظر  كند؛  مميزى  گزك،  تحصيل  از  احتراز  براى  نياز  مورد 
خانم  اما  كند.  كنترل  را  نهايى  كار  كيفيت  و  بوده  كيفيت  و  رويه  و  روند 
تا  و  نمى كند  قناعت  كار  اين  به  مجله،  اين  سردبير  صفوى،  سادات  شيرين 
بسيار  كه  است  ايشان  خود  شخصى  منابع  و  زمان  دارم،  خبر  من  كه  جايى 

جاهاى خالى در گروه انگشت شمار دست اندركاران مجله را پر مى كند. 
جلد  درون  كه  آشنايى  نام هاى  (همان  شگفت زار  مجله ى  تحريريه ى  هيأت 
طور  همان  مى افتد.  محتوا  زمينه ى  در  كه  اتفاقى هستند  هر  مسئول  آمده) 
كه مى دانيد و بارها هم گفته ايم، تمام كارهايى كه در گروه ادبيات گمانه زن 
صورت مى گيرد غيرانتفاعى و با هزينه ى شخصى اعضا است. يكى از مهم ترين 
عامل هاى دشوارى تهيه ى مطلب ماهانه براى مجله، همين جا خود را نشان 
بوده ايم،  برخوردار  مجله  ياران  و  دوستان  لطف  از  همواره  چند  هر  مى دهد. 
اما همچنان دبيران بخش ها هستند كه به تأمين مطلب با كيفيت و كميت 
مطلوب متعهد شده اند. رويكرد «بهبود مدام» امروز بعد از هفت سال كار به 
امضاى معنوى گروه و مجله بدل شده است. حال در باب اين كه روش مزبور 
تا چه اندازه كارآمد بوده و چقدر بر اين اساس عمل شده، قضاوت را به ناظران 

بى طرف مى سپاريم.
تك تك مطالب بايد از نظر دستور خط، دستور زبان، امالء و حتا در صورت 
سپس  شوند.  تصحيح  لزوم  صورت  در  و  شده  بررسى   (!) نحو  و  صرف  لزوم 
نوبت به نمونه خوانى مجدد همه ى متن مى رسد تا چيزهايى كه ممكن است 
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از قلم افتاده باشند تصحيح شوند. يك دور خواندن تمام مطالب با ديد پرهيز 
از بى شمار خطوط قرمز را هم به اين فرآيند بيفزاييد. سپس پويش طوالنى به 
طلب تصوير مناسب هر بخش آغاز مى شود. پانويس ها و پايان نويس ها به دو 
شيوه در مطالب افزوده مى شوند كه براى نمايش وب و مجله اى متفاوت است.
برخالف معمول نشريات، عمليات فنى مجله از صفر تا صد به طور كامل در 
داخل تيم صورت مى گيرد. كارهاى فنى وب سايت و نمايش برخط را محمد 
ثابت و سميه كرمى انجام مى دهند. كار صفحه بندى نسخه ى PDF مجله را 
دو  به  مجله  فايل  كه  بدانيم  نيست  بد  مى دهد.  انجام  زمان  حاج  محمد  هم 
صورت به خروجى داده مى شود. يكى از آن ها مخصوص نمايش ورق زن برخط 

است كه با نسخه ى معمول متفاوت است و بايد جداگانه تهيه شود. 
صفحه بندى مجله ى شگفت زار از آن جاهايى است كه روش و روند متعين 
مى دهد.  نشان  را  شگفت زار  خود  و  گمانه زن  ادبيات  گروه  فانتزى،  آكادمى 
چيزى كه آكادمى فانتزى را آكادمى فانتزى كرده و تا به حال نگاه داشته و 
از حالت يك وب گاه هوادارى به شكل امروز در آورده است، نه كميت كارها، 
بلكه تأكيد بى پايان بر كيفيت كار بوده و هست. درست است كه اين رويه 
در تمام بخش هاى كار، چه از انتخاب درون مايه و انتخاب اثر و نويسنده و 
ترجمه و نگارش و ويرايش و بازنويسى و پاورقى و تنظيم و تدوين و نمايش و 
صفحه بندى و ارايه در پيش گرفته مى شود، اما در صفحه بندى به يك نقطه ى 

عطف مى رسد. 
صفحه بندى يكى از پردردسرترين و كم ارج و قرب ترين كارهايى است كه براى 
رساندن شگفت زار به دست شما انجام مى شود. صفحه بند تنها كس از ميان  
مجموعه ى شگفت زار است كه بايد همه ى مطالب را، از روى جلد تا محتواى 
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بياورد.  در  نمايش  به  مناسب  شكل  به  و  كند  بررسى  و  بخواند  جلد،  پشت 
محمد حاج زمان اين كار را از حالت كار و وظيفه به در آورده و نسخه ى نهايى 

شگفت زار را به اثرى هنرمندانه مى گدازد. 
به  يكى  تا  كرده ايم  كپه  عكس  و  مطلب  نه  و  آورده ايم  بيرون  از  را  كسى  نه 
صورت تصادفى بچيند؛ كليشه است كه بگوييم اين كار با عشق انجام مى شود، 
اما صفحه بند مجله يكى از اعضاى تحريريه ى خود شگفت زار است، كه كار 

داوطلبانه اش را تا حد كمال متعهدانه انجام مى دهد.
ممنونيم.

اما پيش از آن كه فراموش شود اجازه دهيد از همين جا خطاب به همه ى 
دوستان و ياوران و همراهان و مهرورزان گرامى بگويم، آرزومندم تا نوروز يك 
هزار و سيصد و نود و يك خورشيدى براى شما شاد و پرخنده و آرام و دل پذير 

و گرم و نيكو باشد. اميدوارم نوروز عطفى باشد، از نحس به سعد. 

مهدى بنوارى
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يك سال گذشت. سال نود براى شگفت زار هم پربار بود و هم پرفراز و نشيب؛ از 
يك طرف سختى هاى انتشار يك مجله ى برخط غيرانتفاعى بود، و از طرف ديگر 
ديدن نتيجه ى نهايى و لذت بردن از آن چه انجام شده و احساس غرور از اين 
كه «ما قهرمانيم». براى نوشتن اين مطلب، نگاهى به شماره هاى منتشر شده در 
سال گذشته انداختم. طبق برآوردهاى من – اگر بتوانم به حساب و كتابم اعتماد 
كنم – در سال گذشته 32 داستان ترجمه، 16 داستان نگارش و 50 مطلب از 
انواع مختلف – مقاله، معرفى فيلم، معرفى كتاب، معرفى مانگا و انيمه – توليد 
كرده ايم. و اگر حساب و كتاب را كمى ادامه دهيم، مى بينيم كه براى دوازده ماه 
سال، همواره بيش از دو ترجمه و يك نگارش و 4 مطلب ديگر داشته ايم. اين 
اعداد از آن جهت جذاب تر جلوه مى كنند كه با يك نگاه، نتيجه ى تالش هاى يك 
مى دانيم در سالى كه گذشت  سال گذشته را نمايش مى دهند. حاال ديگر دقيقاً 

سردبير سردبيريادداشت  يادداشت 
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آهنى  كفش هاى  و  كرد  بيشترى  تالش  بايد  كجاها  و  داشته ايم  فعاليت  چقدر 
ضخيم ترى سفارش داد.

سال نود سال امتحان و آزمايش هم بود. به عنوان يك مجله ى ادبيات گمانه زن 
جوان و كم سن و سال هم هست، دست به امتحان شماره هاى  برخط كه اتفاقاً 
ويژه و موضوعى زديم كه از قضا خوب هم نتيجه داد! مى توان گفت كه ويژه نامه ى 
خون آشامى شهريور و مهر 90، يكى از بهترين و پربارترين شماره هاى شگفت زار 
بود – البته بماند كه براى توليدش چند نفر و چقدر زحمت كشيدند؛ اين ها را 

ديگر با چرتكه نمى توان اندازه گرفت.
به عنوان يكى از اعضاى توليد كننده ى شگفت زار، جاى افتخار دارد كه سال 90 
را چنين سربلند در كنار دوستان پشت سر گذاشته و به سال 91 قدم مى گذارم. 
سال 91 ظاهراً سال نهنگ است و به همين جهت سال كارهاى بزرگ! بنابراين از 
همين حاال به فكر برنامه ها و كارها و از آن مهم تر، موفقيت هاى بزرگ هستيم تا 

چرتكه ى آخر سال ديگر، مهره براى اندازه گيرى كم بياورد!
ممنون كه امسال شگفت زار را خوانديد و براى آن مطلب فرستاديد. شگفت زار 

هميشه منتظر دوستان تازه است. عيد شما مبارك.

به سنت سال گذشته، ويژه نامه ى عيد را فقط داستانى – ترجمه و نگارش – در 
داشته  گمانه زن ترى  و  جذاب تر  تعطيالت  طورى،  اين  تا  مى گذاريم  اختيارتان 
باشيد! اميدوارم بخوانيد و لذت ببريد و نظرات خود را در مورد برنامه هاى سال 
معمول، تكرار مى كنم كه درهاى شگفت زار  آينده با ما در ميان بگذاريد. طبق 

هميشه به روى همه باز است. پس به ما بپيونديد.
شيرين سادات صفوى
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شماره ى جديد هر مجله اى كه قرار است آماده شود، مى تواند كل تحريريه ى آن 
نشريه را از صرافت درآوردن مجله بياندازد! كار فرهنگى و مجله درآوردن هميشه 
همين طور بوده است. اين را به عنوان تحريريه ى شگفت زار نمى گويم، از خيلى هاى 

ديگر هم شنيده ام و خودم هم جاهاى ديگرى به دفعات تجربه اش كرده ام.
و  تحريريه  اعضاى  از  كدام  هر  روزها  اين  طرف،  آن  از  و  شده  بزرگ تر  شگفت زار 
دور و برى ها كم كم كتاب ها يا ترجمه هاى كاغذى شان سر از بازار نشر درمى آورد، 
يا در نوبت بيرون آمدن است و دور شگفت زار هم كه نباشند، آن قدر توانمندى پيدا 
كرده اند كه راهشان را ادامه دهند؛ اعتبارش هم بيشتر است. اما اگر خاك مجله 
خورده باشى، مى دانى هر قدر هم سخت باشد درآوردن مجله و بخشيدن عطايش 
چه خوب هم به لقايش مى چربد، جنس ديگرى دارد كه تو را پاگير مى كند. جداى 
همه ى اين ها، از من كه بپرسى، هر ماه هم يك كتاب بدهى بيرون، هفته اى هم يك 
مجله دربيايد كه دو تا داستان يا ترجمه از تو داشته باشد، دور جمعى كه خودمان 

ساخته ايم نباشد، آن قدر مزه اش زير دندانت نمى آيد. براى من كه اين طور است.
محمد حاج زمان

يادداشت تحريريهيادداشت تحريريه
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سالى كه گذشت يكى از پرتكاپوترين سال ها براى آكادمى فانتزى و همراهانش 
بود. سالى پر از اتفاقات تازه و موقعيت هاى نو. بد نيست يادى از تمامى دوستانى 
بكنيم كه در كنار ما بودند و امروز از ما دورند. بهزاد قديمى و عليرضا سياه پيرانى 
فراموش  هرگز  كه  ديگر  بسيارى  و  شود  مى  تنگ  برايشان  دلمان  هميشه  كه 
از  و  هستند  ما  با  امروز  كه  كسانى  همه ى  خاطر  به  سپاس گزاريم  و  نمى شوند. 
زحمات ايشان قدردانى مى كنيم. از سويى همواره چشم به راه همكارى هاى بيش تر 
و روابط سازنده و صادقانه با همه ى كسانى هستيم كه آرمانى مشابه در سر دارند.

سالى كه گذشت، سال فرصت هايى طاليى براى آكادمى بود. فرصت هايى كه بذر 
شاهد تغييرات  آن ها كاشته شده و از اين رو در سالى كه پيش رو داريم مطمئناً 
كه  ساختارى  بود.  خواهيم  ادبى  گروه  اين  رويه ى  و  ساختار  در  توجهى  شايان 
اميدواريم به نزديكى هر چه بيشتر گروه و مخاطبانش بينجامد. سدها و فاصله ها 
اين  كه  اين  اميد  به  شود.  تسهيل  ممكن  حد  تا  ارتباط  برقرارى  و  شوند  برداشته 
ترويج  روند  شود  باعث  و  باشد  جديدمان  و  قديمى  همراهان  طبع  باب  تغييرات 
گمانه زن  ادبيات  چون  بماند.  پايدار  هم ميهنانمان  بين  در  گمانه زن  ادبى  گونه ى 
در  را  اميد  اگر  ندهيم.  دست  از  را  اميدمان  كه  مى آموزد  ما  به  چيز  هر  از  پيش 

دل هايمان زنده نگه داريم، هرگز برده نخواهيم بود.
فرزين سورى

ما يك سال ديگر را هم با تمام دشوارى ها، خوبى ها و بدى هايش پشت سر گذاشتيم. 
يك سالگى را  سالش مى شود و شگفت زارمان  سال ديگر هشت  فانتزى مان  آكادمى 
پشت سر گذاشته. شما هم كه وقت گذاشتى و دارى تبريك ما را مى خوانى، البد از 
يك جاى اين همه سال (بله ديگر براى ما اين همه سال است) همراه ما شدى و البد 
برايت آن قدر جذابيت داشته كه حتا بخش هاى غيرداستانى اش را هم بخوانى. پس 
سال نويت مبارك باشد اى همراه. اُميد آن كه با مطالِب اين نشريه، به سرزمين هاى 
شگفِت گذشته و آينده سفر كرده باشى و خيال هاى خوشى در سر پرورانده باشى. 
و  خوب  كاغذهاى  روى  را  شگفت زار  نوى  سال  تبريك  بعد  سال هاى  كه  آن  اُميد 

مهربان بخوانى و شايد حتا يك كارت تبريك سال نو هم كنارش پيدا كنى.
سميه كرمى
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چگونه چون خداى

رابرت بالچ

محمد حاج زمان

«بودن» دلنشین بود.

مراقبه [1] بود، در خود فرو شدن.
و مكاشفه [2] بود، از خود برون شدن به قصد غور ديگران و دگروارگى.

در مراقبه فرديت باقى مى ماند. در مكاشفه يكى شدن بود، پيوستن به سايرين.
موك [3] مراقبه را ترجيح مى داد. در مراقبه از هويت لذت مى برد و از موجوديت خود، 
آن يا اين آگاه بود، موجوديتى كه در خاطره ى هزاره هاى متوالى تناسخ، بى نهايت تكرار 
شده بود. موك، همچون ديگران، در بسيارى اشكال حياتى در جهان هايى بسيار تكامل 
يافته بود. حال رها از درد بود، و رها از خوشى نيز؛ رها از فريب حواِس در خدمت بدن هاى 

ميزبان وجودهايى كه دست آخر، موك شده بودند.
و هنوز موك به تمامى رها نبود. چرا كه همچنان براى اغناى خويش، به خاطرات رجوع مى كرد.
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ديگران مكاشفه را ترجيح مى دادند. از يكى شدن لذت مى بردند، خاطراتشان را شريك 
مى شدند، آگاهى شان را مى آميختند و دركشان از بودن را به اشتراك مى نهادند. 

موك هرگز نمى توانست به تمامى شريك شود. بيش از حد آگاه به تفاوت ها بود. چرا كه 
حتا فارغ از بدن، فارغ از آميزش، فارغ از محدوديت هاى جسمانى حاصل از ماده در زمان 

و مكان، موك باخبر از نابرابرى بود.
موك آگاه به حضور ِسر [4] بود.

چيرگى  مكاشفه  الگوهاى  تمامى  بر  ِسر  وجود  شدن،  يكى  در  بود.  توانمندترينشان  سر 
داشت. خواست ِسر توازن را بر ديگران تحميل مى كرد، گرچه تنها اگر ديگران تسليم آن 

مى شدند.
بودن دلنشين بود. اما به كفايت دلنشين نبود.

از اين رو موك مراقبه مى كرد. و آن هنگام كه يكى شدن ديگر بار از راه رسيد، موك 
تسليم نشد. استوار به معناى آزادى آويخته بود، آزادى انتخاب، آزادى نهايى كه ِسر ناديده 

مى گرفت.
در ميان ديگران آشفتگى ايجاد شد؛ موك آن را حس كرد. برخى تالش كردند با موك 
يكى شوند و چون آن ها نيز معنا [5] را شريك بودند، موك خود را گشود تا آن ها را بپذيرد. 
احساس مى كرد نيرو رشد مى گيرد. حال به اندازه ى ِسر نيرومند بود، نيرومندتر، اراده و 
خواست زاييده ى خاطرات ميليون ها وجود متناهى را فرا مى خواند كه اراده و خواست، 

ريشه ى بقايشان بود. آن بقا گذرا و اين دائمى بود، براى ابد.
موك معنا را حفظ كرد، نيرو را جمع كرد، خواست را شكل داد؛ و آن هنگام، به ناگهان، 
خواست محو شد. نيرو از دست رفت. ديگران رفته بودند؛ هيچ چيز جز موك و معنا بر 

جاى نماند. معنا...
حال موك نمى توانست معنا را به چنگ آورد. معنا از دست رفته بود.

را  نيرو  و  خواست  و  معنا  ِسر،  اراده ى  ِسر.  و  بود  موك  بود،  مانده  جا  به  آن چه  همه ى 
مى زدود، خود را بر موك تحميل مى كرد، بر آگاهى موك مى تاخت و آن را اشباع مى كرد. 
نهايت وجود موك را. اما بدون معنا، خواستى نبود، بدون خواست، نيرويى نبود و بدون 

نيرو، موك قادر به حفظ آگاهى نبود، و بدون آگاهى، وجودى نبود.
بدون وجود، موک وجودی نداشت.
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آن زمان كه هويت موك بازگشت، در سفينه  بود.
سفينه ؟

تنها خاطرات تناسخ هاى ديرين به موك مى گفت كه اين، سفينه  بود؛ اما بى ترديد چنين 
بود. سفينه، مجرا، حامل. شى اى فيزيكى، با قابليت حركت فيزيكى در ميان زمان و مكان.

سفينه   مى رفت.  پيش  آن ها  ميان  در  سفينه   بودند و  يافته  وجود  دوباره  مكان  و  زمان 
محبوس زمان و مكان بود و موك محبوس سفينه ، كه تنها آن قدر بزرگ بود كه در سفر، 

ميزبان او باشد.
بله، او.

موك او بود. حال محبوس بود، نه تنها در زندان زمان و مكان، نه در زندان كوچك تر 
سفينه ، كه در زندان تن. تن يك نرينه.

نرينه. پستاندار. ستون فقراتى براى نگهدارى تنه، دست ها و پاها، براى تكيه كردن و دست 
يازيدن. چشم ها و گوش ها و بينى و ديگر گيرنده هاى زمخت حسى. گوشت، خون، پوست. 
بود.  رفته  پيش  تازيانه مانندش  دم  امتداد  در  حتا  بود،  پوشانده  را  پشتش  زردفام  خزى 
شش هايى براى جذب اكسيژن، كه در آن هنگام كالهخود مبتكرانه ى شفافى به انضمام 

كوله ى مكانيسم آن تغذيه اش مى كرد.
مبتكرانه؟ ابزارى بى ظرافت، خام، ابتدايى بود؛ عتيقه اى از دوران بربرانه ى بسيار دور كه 
اما  مكاشفه كند،  مراقبه كند، كوشيد  داشت. كوشيد  آن  از  محوى  خاطره ى  تنها  موك 
ديگر تنها مى توانست مشاهده كند. مشاهده از پشت جدار شفاف كالهخود، هنگامى كه 
سفينه  آرام گرفت و شكمش گشوده شد تا او را بر سطح سرد سياره اى لم يزرع رها كند، 
سياره اى كه ماهى سرد در برابر درخشش يخ زده  ستارگان دوردست به دور آن مى گشت.

سفينه  نيز شكلى داشت. بدنه اى كم و بيش سرشته در انگاره ى پستانداران، تقريباً شبيه 
يكى از آن روبات هايى كه اشكال حيات در مراحل ميانى سير تكامل ساخته بودند.

به سفينه  خيره شده بود كه در برابر او روى سطح شيبدار سترون درخشان از نور ستاره ها 
ختم  پنجه   به  كه  فلزى  بازوى  دو  و  داشت  منحنى  پوزه اى  سفينه   آرى،  داشت.  قرار 
مى شدند. پنجه هايى براى باز كردن شكم كشتى، پنجه هايى كه او را به جلو كشيده بودند 

تا از آن شكم بيرون بريزد، مانند تقليدى از زايش.
حال، زير نگاه موك، شكم سفينه  دوباره بسته مى شد. همچنان كه درزهايش محكم به 
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هم مى پيوست، پنجه هاى فلزى بازمى گشتند تا در كنار آن آرام گيرند. شعله هاى نيرو از 
انتهاى آن به بيرون مى جهيد.

سفينه  برمى خاست، عازم مى شد.
موك در محبس سفينه  جسم يافته بود، و در اين شكل فعلى اش اسير شده بود. سفينه  او 

را به اين جهان آورده بود و حال تنهايش مى گذاشت. يعنى سفينه  مى بايست...
در آن دم كه دريافت، فرياد زد «ِرس!» و پژواك صدايش كه در كالهخود ميان تهى پيچيد، 

نزديك بود جمجمه اش را به دو نيم كند.
اما ِسر پاسخ نداد. سفينه  از برخاستن باز نماند و حركتش شتاب گرفت. خروش و اندك 
نورى و بعد، لهيبى كه در نيستى محو شد؛ در برابر زمينه ى سياه پوچى، سوراخ از سر 
سوزن هاى درخشان نور كه رو به پايين سوسو مى زدند، بر دنيايى كه موك در آن متولد 

شده بود.
دنياى كه ِسر آن جا رهايش كرده بود تا بميرد...

2
موك برگشت. بدنش مى سوخت. می سوخت؟ خاطرات كهنه را كاويد و به مفهومى ديگر 

رسيد. نمى سوخت، داشت يخ مى زد. رسد بود.
سطح سياره سرد بود و پوست او، خز؟، به حد كافى او را نمى پوشاند. نفس عميقى كشيد 
و اين در عوض، آگاهى به ساز و كار درونى را به او داد؛ گردش خون، سيستم عصبى، 

شش ها. شش هايى براى نفس كشيدن و فراهم آوردن سوخت حيات. 
بسته ى تغذيه كننده ى روى پشتش كوچك بود و محتوياتش كه به زحمت كفاف نيازش 

را در سفر به اين سياره داده بود، به زودى تمام مى شد.
آيا جو اين سياره اكسيژن داشت؟ به اطراف خيره شد. زمين كوهستانى از هر گونه پوشش 
گياهى عارى بود. نشانه ى اميدواركننده اى به حساب نمى آمد. اما شايد كل سطح سياره 
اين طور نبود و در ساير مناطق، در ارتفاعات پايين تر، زندگى گياهى مى باليد. اگر اين طور 

بود، احتمال حيات هم مى رفت.
تنها يك راه براى فهميدنش بود. 

انگشت- ناشيانه با چفت و بست  چنگال و نه لزوماً  زائده هاى گيرنده ى موك -نه دقيقاً 
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كالهخود ور رفتند و با احتياط بلندش كردند. نفس كوتاهى كشيد، و بعد نفسى ديگر. 
آرى، آن جا اكسيژن داشت.

خشنود، موك كالهخود و بسته را به همراه مكانيزم كنترل متصل به كمرش باز كرد. 
بود،  گرما  داشت،  احتياج  اكنون  آن چه  نبود.  دستگاه ها  اين  به  نيازى  ديگر  اين جا  در 
شد كه بر  سياه و ناهموار تخته سنگ هايى خيره  توده ى  داراى منبع حرارت. به  فضايى 
دشت لم يزرع گسترده بودند. در زير ستارگان درخشان و خاموش، آهسته به سمتشان 
به راه افتاد. از كمركش شيبى باال مى رفت كه بادى بى خبر، بدن لرزانش را دريد. بدنش 
بدقواره بود، مجموعه اى بى ظرافت براى كنترل زمخت ماهيچه اى. آن زمان كه خاطرات 
هماهنگى  با  را  پاهايش  ساخت  قادر  را  او  ديرين  روزگار  جسمانى  زندگانى  نصفه نيمه ى 
مناسب حركت دهد، تنها بازگشت به خوى نياكان او را يارى مى داد. راه رفتن، باال رفتن، 
براى  بود  جدالى  دشوار،  بود،  طاقت فرسا  همه  چسبيدن،  صخره ها  به  و  خزيدن  سپس 

رويارويى و پيروزى.
با اين حال خود را تا روى نزديك ترين صخره باال كشيد و شكاف را پيدا كرد. شكافى 
عميق با درزه اى درونى كه به دهانه ى غارى منتهى مى شد. پناهگاهى تاريك در برابر باد، 
اما به هر صورت گرم تر بود. كف سنگى به درون تاريكى عميق ترى شيب برمى داشت. 
مردمك چشمانش گشاد شد و توانست راهش را در آن تونل تاريك پيدا كند، چرا كه 

بينايى اش به  سان حيوانات شكارچى، روز و شب نمى شناخت.
موك به  سان گربه اى غول آسا در غار مى خزيد. امواج هواى گرم كه بر بدنش مى خورد، او 
را به جلو مى راند. به جلو و پايين، به جلو و پايين. اكنون ديگر حرارت بر فراز او در امواجى 
آشكار برمى خاست، هوا نشانى از رايحه اى سوزان داشت و تابشى از منبع نورى در پيش 
رويش بود. به جلو و پايين به سمت منبع نور رفت، تا اين كه صداى ترق ترق و جلز و ولز 
شنيد، بخار سوزان را حس كرد، گازهاى سينه سوز را فرو داد، و زبانه هاى آتشى را ديد كه 

گاز و بخار در آن زاييده مى شد.
هسته ى داخلى سياره مذاب بود. موك پيش تر نرفت، برگشت و تا فاصله اى ايمن عقب 
نشست. به داالنى جانبى خزيد كه خود به شاخه هايى ديگر منتهى مى شد. تونل هاى پيچ 
در پيچ به هر سو منشعب مى شدند، اما جاى او در تاريكى و گرما امن بود تا بياسايد. 

بدنش، اين زندان جسمانى كه محكوم به سكنى در آن بود، نياز به آسايش داشت.
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آسايش به معناى غنودن نبود. آسايش به معناى زمستان خوابى، يا تابستان خوابى نبود، يا 
هر كدام از آن هزاران شكل وقفه ى فعاليت هاى حياتى كه حافظه ى موك از تناسخ هاى 

بى شمار در گذشته به ياد مى آورد. آسايش صرفاً انفعال بود. انفعال و تعمق.
تعمق...

موك  منفعل،  چند  هر  آن ها،  كمك  به  بود.  آميخته  متروك  زبانى  مفاهيم  با  تصاوير 
وضعيتش را حالجى كرد. در بدن حيوانى بود كه تمايزات ظريفى با پستانداران حقيقى 
داشت. نيازمند اكسيژن، اما بدون استراحت در قالب خفتن حقيقى. هيجانات احشايى 
نداشت؛ گرسنگى جسمانى بر وجودش چنگ نيانداخته بود. مى دانست براى بقا نياز به بلع 
هيچ گونه ماده ى خارجى ندارد. مادامى كه جلد جسمانى اش را از گرما و سرماى بيش از 
اندازه حفظ مى كرد، مادامى كه بيش از حد از عضالت و اندام هايش كار نمى كشيد، زنده 
مى ماند. اما با وجود تفاوت هايى كه او را از پستانداران حقيقى متمايز مى كرد، همچنان 

محبوس اين شكل سبعانه بود؛ و وجودش خويى حيوانى داشت.
هيجان در وجودش موج مى زد، سيلى از احساس كه موك در طى اعصار متمادى تجربه 
اكنون  را  آن  موك  تكان دهنده.  سوزان،  تهوع آور،  حسى روح بخش،  انگيزش  بود.  نكرده 

مى شناخت. ترس بود.
ترس.

اسارت حقيقى حيوانى.
موك مى ترسيد، چرا كه اكنون دريافته بود در پس اين ماجرا برنامه اى بوده است؛ اين 
بخشى از خواست ِسر بود. ِسر او را بدين پستى واداشته بود، و بُعد پستاندارگونه ى او را 

اصالح كرده بود تا براى ابد وجود داشته باشد.
هراس موك از همين بود. ابديت در این قالب.

بازخواند.  را  ادراك  ممكن  جاى  تا  برخاست.  و  داد  تابى  خود  به  موك  بود.  بس  انفعال 
وجودش را براى ديگر قدرت هاى ذاتى كاويد. قدرت پيوستن، يكى شدن، از دست رفته 
وجود  نمى توانست  بود.  رفته  شكل  تغيير  انتقال،  جابه جايى،  ماهيت،  تغيير  قدرت  بود. 
جسمانى اش را تغيير دهد، نمى توانست محيط مادى دور و برش را جز از طريق مناسبات 
جسمانى مدبرانه ى خويش، در چهارچوب قيد و بندهاى بدن حيواني اش، دگرگون كند.

پس از اين وجود گريزى نبود.
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گریزی نبود.

اين فهم ترس تازه اى به همراه آورد، و برگشت و دويد. بى هدف در ميان راهروهاى تو در 
تو مى دويد. ترس سوارش بود و بى توجه و بى وقفه مى دويد.

جايى در طول مسير تونلى به سمت باال مى رفت. به زحمت از ميان آن گذشت، نفس 
نفس مى زد و بريده بريده نفس مى كشيد؛ خود را وا داشت تنفس را بس كند، اما بدنش، 

بدن حيوانى، آزمندانه هوا را فرو مى داد، عملى خودكار وراى كنترل ارادى او.
همچنان كه به زحمت از ميان تونل هاى پيچ در پيچ پر شيب به جلو مى خزيد، بار ديگر 
دور  ارتفاع،  كم  و  مسطح  محوطه اى  سربرآورد.  خويش  سياره اى  زندان  بيرونى  سطح  از 
و متفاوت از محل ورودش، با پوشش گياهى كه در برابر سپيده دم درخشان، رنگ سبز 

روشنى گرفته بود. دره اى مستعد پرورش حيات.
و در اين جا حيات جارى بود، اشكالى پوشيده از پر كه ميان درختان نغمه خوانى مى كردند، 
پيكرهايى پوشيده از خز كه در زير زمين به سرعت حركت مى كردند، خزندگان فلس دار، 
نقب زنانى از جنس چيتين كه وزوز مى كردند. اندام هايشان ساده بود، مخلوقاتى با ساختار 

زمخت اعقاب بدوى، و با اين وجود زنده و آگاه.
موك حس شان كرد و آن ها نيز موك را حس كردند. براى برقرارى ارتباط با آن ها روش 
ديگرى جز صوت نبود، اما حتا از آن صداهاى نرمى كه از حنجره اش بيرون آمد، هراسان 

رميدند، چرا كه اكنون موك حيوانى بود كه مى ترساند و ترسيده بود.
روى صخره هاى دهانه ى غارى كه از آن بيرون خزيده بود، دوال شد و با آشفتگى يأس آور 
و نوميدانه به وحشتى خيره شد كه حضورش باعث آن بود، و صداهاى نرمى كه بر زبان 

آورده بود، به خرناسى از سر استيصال بدل شد.
و آن هنگام بود كه آنان موك را يافتند؛ حيوانات دوپاى پوشيده از مو، كه با حركاتى 
محتاطانه به دورش حلقه مى زدند، تا آن كه موك با نوارى لخ لخ كنان احاطه شد. اينان 
غارنشين بودند، محتاطانه نزديك مى شدند، خرناس كشان و بوكنان و در حال پراكندن 

تعفنى تند كه از ترس و خشم حكايت داشت.
موك به آن ها زل زد. فهميد كه آن هيكل هاى خميده و در نوسان با هماهنگى پيش 
مى آيند تا او را در بر گيرند. چماق هايى زمخت به دست داشتند، كه تنها شاخه هايى بريده 
از درختان بود. برخى سنگ هايى مى آوردند كه از سطح سراشيبى جمع كرده بودند. با اين 
وجود سالح بودند و مى توانستند به او آسيب برسانند. آن موجودات پر مو شكارچيانى در 
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جستجوى طعمه شان بودند.
موك چرخيد تا به درون غار بازگردد، اما بدن هايى پشمالود راه را بسته بودند، و راه فرارى 

نبود.
خشم  به  را  خود  جاى  هراس  و  ترس  مى كردند.  تنگ تر  را  محاصره  حلقه ى  غارنشيانان 
داده بود. نيش هاى زرد نمايان شد، بازوان پوشيده از مو باال رفت. يكى از آن موجودات 

-سردسته ى گروه- خرخرى كرد كه به نظر مى آمد عالمتى باشد. 
و سنگ هايشان را پرتاب كردند.

موك دستانش را باال آورد كه از سرش محافظت كند. ديدش كور شده بود، از اين رو پيش 
از آن كه افتادن سنگ ها را ببيند، صداى برخوردشان را به زمين شيب دار شنيد. بعد، 
هم زمان كه خرناس ها و فرياد ها به جنون بدل شد، سرش را باال آورد و ديد كه سنگ ها 

به سمت حمله كنندگان بازمى گردند.
خشمگين، نزديك شدند تا جمجمه و بدن موك را زير ضربه ى چماق هايشان خرد كنند. 
موك صداى برخورد را شنيد، اما چيزى حس نكرد، چرا كه ضربه هايشان هرگز به آن چه 

كه مى خواستند نرسيد؛ در عوض، چماق ها شكستند و در هوا متالشى شدند.
آن گاه موك چرخيد و گيج، با دشمنانش روبه رو شد. همين كه موك برگشت، آن ها پس 
درون  به  و  سراشيبى  پايين  به  و  شكست  حلقه  برآوردند.  فرياد  وحشت زده،  و  كشيدند 
جنگل عقب نشستند. از اين چيز غريب كه نه گزندى مى ديد و نه كشته مى شد گريختند، 

از اين وجود شكست ناپذير.
این وجود شکست ناپذیر.

بود،  كرده  اعطا  او  به  را  نهايى  طعنه ى  ِسر  مى فهميد.  حال  و  بود،  اين  موك  انگاره ى 
شكست ناپذيرى. ميدانى از نيرو بدنش را فرا گرفته و او را از صدمه و مرگ مصون نگه 
گرچه  داشت.  مصونيت  باكترى ها نيز  تعرض  از  ميدان  اين  با  كه  نبود  شكى  مى داشت. 
شكلى جسمانى داشت، براى بقا به نيازهاى جسمانى وابسته نبود و فناناپذير تا ابداالباد 

وجود داشت. در حقيقت، زندانى و جاودان بود.
از اين دريافت، بى پناه در برابر سختى به غايت ملموس آن استيصال تلخ، موك لحظه اى 
انزواى  بى پايان،  تبعيد  بى مرگ،  فناى  بود؛  اصلى  اين جا  وحشت  ماند.  جاى  بر  مبهوت 

بى نهايت. تنها برای ابد.
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حواس كرخت سلطه ى خود را بازيافتند و موك به سكوت خالى سراشيبى نگاهى انداخت.
آن جا به تمامى خالى نبود. دو موجود غارنشين بى حركت بر روى تخته سنگى پهن شده 
بودند كه درست زير پاى موك بود. كنار سر يكى شان از چماقى برگشته شكاف برداشته 

بود و خونريزى مى كرد؛ ديگرى از ضربت سنگى به زمين افتاده بود.
اين مخلوقات ناميرا نبودند.

به سمت آن ها رفت، متوجه حركت سينه و نجواى نرم نفس هايشان شد.
هر چند ناميرا، اما هنوز زنده بودند. زنده و بدون ياور. آسيب پذير، در معرض رحم او.

رحم. صفتى كه ِسر در برابر موك نشان نداده بود. هيچ رحمى در محكوم كردن او به تنها 

گذراندن ابديت در اين جا وجود نداشت.
كه  عجيب  صدايى  برآورد،  صدايى  گلو  از  ايستاد.  بيهوش  پيكر  دو  آن  به  خيره  موك 

خنده اى را مى مانست.
با اين همه، شايد راه گريزى وجود داشت، راهى كه دست كم كيفرش را اندكى تسكين 

دهد. اگر اكنون به اين مخلوقات رحم مى كرد، شايد ديگر براى هميشه تنها نمى ماند.
موك پايين رفت، بدن مخلوق نخست را در بازوان گرفت و بلند كرد؛ لختى پيكر آن را 
بيشتر  كه  گونه اى  به  نيز  را  دوم  مخلوق  بود.  عظيم  موك  نيروى  اما  بود،  كرده  سنگين 

آسيب نبيند، به دقت بلند كرد.
بعد، خندان، چرخيد و آن دو پيكر بيهوش را با خود به درون غار برد.

3
در پناه گرم و روشن از نور آتش غارهاى ژرف تر، از آن مخلوقات پرستارى مى كرد. مادامى 
كه آن دو در خواب بودند، دوباره به سطح صعود كرد و برايشان در بيشه ى سرسبز به 
سفالين  ظرف هاى  ديرين؛  خاطرات  آوردن  ياد  به  با  و  غذا  آورد  خوراك  گشت.  دنبال 

زمختى ساخت تا از چشمه اى در دامنه ى كوه برايشان آب ببرد. 
اندكى بعد هشيارى شان را به دست آوردند. مى ترسيدند. از آن حيوان بزرگ با چشم هاى 

برآمده و دم تازيانه مانندش مى ترسيدند. حيوانى كه مى دانستند فناناپذير است.
ابزار  عنوان  به  حيات  اشكال  اين  كه  خرخرهايى  و  خرناس ها  ابتدايى  ساختار  درك 
ساده  قدر  آن  بود.  ساده  كافى  اندازه ى  به  موك  نزد  مى بستند،  كار  به  ارتباطات  پايه ى 
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بود كه مفاهيم و ارجاعات محدود نمادين در كالمشان دستگيرش شود. در قالب همان 
محدوديت ها كوشيد به آن ها بگويد كيست و چيست و چگونه به اين جا آمده است. اما 

گرچه آن دو گوش فرا دادند، چيزى نفهميدند.
و هنوز از او مى ترسيدند. نمونه ى ماده بيشتر از نمونه ى نر مى ترسيد. نمونه ى نر، دست 
آخر به ظرف هاى سفالين كنجكاوى نشان داد. موك روش ساخت ظرف را نشان او داد تا 

آن كه موجود نر توانست به درستى تقليدش كند.
اما هر دو بسيار محتاط بودند، و هر دو زمانى كه با گدازه هاى مذاب هسته ى داخلى سياره 
روبه رو شدند، وحشت كردند. نه مى توانستند با گازهاى سوزان خو بگيرند و نه با تاريكى 
كه تا پيچ و خم شكاف هاى دور افتاده اى را مى پوشاند كه در دِل زيرچينه ها رخنه كرده 
بودند. وقتى نيرويشان را با گذشت زمان به دست  آوردند، به يكديگر  چسبيدند و نجوا 

كردند. بيمناك به موك چشم دوخته بودند.
زمانى كه موك از سركشى هايش به سطح سياره براى جمع آورى غذا بازگشت و ديد كه 

آن دو رفته اند، چندان غافلگير نشد.
آن چه موك را غافلگيركرد، شدت عكس العمل خودش بود. غليان ناگهانى حس دلتنگى.

دلتنگى... براى آن موجودات؟ حتا در پايين ترين سطح چنين رابطه اى نمى توانستند به 
عنوان هم نشين به كار آيند، و با اين حال فقدان حضورشان را حس مى كرد. صرف حضور 

آن دو خود تسكينى بر درد انزواى درونى موك بود.
اكنون حس هم دردى فزاينده اى در خصوص عجز حاصل از جهالت ژرف آن دو در موك 
برانگيخته شده بود. حتا انگيزه هاى مخربشان تأسف برمى انگيخت، چرا كه نشان ترس 
دائمى شان بود. موجوداتى چنين در محدوده ى كوچكشان در بيم مطلق مى زيستند؛ نه 
در  جديد  پديده ى  و  تجربه  هر  و  يكديگر.  به  نه  داشتند،  اطمينان  اطرافشان  محيط  به 
حكم خطرى بالقوه بود. هيچ اميد و كوچك ترين تصورى از آينده اى كه در انتظارشان 

بود نداشتند.
موك از خود مى پرسيد كه دو اسيرش موفق به فرار شده اند يا نه. با تجسم سرگردانى 
فرساينده شان ، يا گير افتادنشان در مخمصه اى حزن انگيز، به دنبالشان در راهروها پرسه 

زد، نكند در پناهگاه هاى زيرزمينى گم شده باشند. اما چيزى پيدا نكرد.
بار ديگر در آن تاريكى گرم تنها بود. تنها در بدن گرم حيوانى كه نه خستگى را مى شناخت 
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و نه درد را، البته به جز اين درد تازه، اين اشتياق غريبانه براى تماس با حيات در هر 
را  واكنش هايش  ظريف  تفاوت هاى  آمدند،  سراغش  به  كهن  مفاهيم  باشد.  كه  سطحى 
نمايان ساختند. همه شان مشابه و پيوسته به گستره هاى زمانى متناهى. یکنواختی. مالل. 

بی قراری.

عوامل احساسى دست به دست هم داد و موك را واداشتند دوباره از كنج آرامش غارها 
به سطح برود. بر سطح سياره پرسه مى زد و به دنبال نواحى پوشيده از گياهان شاداب 
مى گشت و از زمين هاى باير سرد اجتناب مى كرد. مدت زمانى طوالنى تنها با پست ترين 

اشكال حيات روبه رو شد.
سپس در يكى از گشت زنى هاى روزانه اش بر سطح سياره به نهرى رسيد و زمانى كه پشت 
انبوهى از گياهان دوال شد، گروهى از غارنشينان را ديد كه در كناره ى دوردست نهر جمع 

شده بودند.
به سبك خرناس و خرخر آن ها صداهايى بيرون داد. بعد جرأت كرد و جلوتر رفت. آواهايى 
آشتى جويانه بر زبان آورد، اما با ديدن موك جيغ كشيدند و به درون جنگل فرار كردند 

و موك تنها ماند.
دو ظرف  برداشت.  بودند  گذاشته  جاى  به  فرارشان  در  را  چه  آن  و  شد  خم  ماند.  تنها 

سفالین زمخت که تا نیمه از آب پر بودند.

اكنون از سرنوشت اسيرانش آگاه بود.
زنده مانده و نزد هم نوعانشان بازگشته بودند. مهارت اكتسابى جديدشان را نيز با خود 
همراه آورده بودند. موك نمى توانست مجسم كند چه داستان هايى از تجربه ى جديدشان 
بازگو كرده بودند، اما آن چه را كه موك به ايشان آموخته بود، به خاطر داشتند. مستعد 

يادگيرى بودند.
از  آميزه اى  بود؛  پيش رويش  بايد  كه  انگيزه اى  نداشت.  نياز  بيشترى  شواهد  به  موك 
به  ممكن.  سطح  هر  تماس در  براى  او  خود  نياز  و  مخلوقات،  اين  از  مراقبت  دلسوزى، 
موك  نمى بود.  كار  در  مصاحبتى  هرگز  داشت.  وجود  منطقى  سطحى  اين جا  كه  راستى 
اين را مى دانست و مى پذيرفت، اما اين نوع ديگر رابطه ممكن بود. رابطه ميان آموزگار و 

شاگرد، ميان مرشد و مريد، ميان فرمانروا و فرمانبردار.
فرمانروا...
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موك ظرف هاى آب را زير و رو كرد و خام دستى نهفته در صناعت آن ها و ناهموارى هاى 
بدون  كند.  اصالح  را  خام دستى  آن  مى توانست  سهولت  به  گذراند.  نظر  از  را  سطحشان 
شك مى توانست آن سفال را هموار كند و دوباره شكل دهد. بر زمين فرمان براند، بر آن 

مخلوقات فرمان براند، آن چه كه آن ها را از نو مى پرواند بيان كند و بياموزد. 
آن زمان بود كه به درك غايى رسيد.

و  زمان  زندان  در  محصور  بود.  همان  رضايتمندى اش  و  وظيفه  مأموريتش،  و  سرنوشت 
مكان، آن زندگى هاى كوچكى را شكل مى داد.

اكنون تقدير خويش را مى دانست.
موك خداى ايشان مى شد.

4
وظيفه اى غريب بود، اما موك به خوبى از عهده اش برآمد.

موك  داشتند.  او  از  آن ها  كه  ترسى  نخست  داشت.  وجود  هم  موانعى  راه  اين  در  البته 
بيگانه بود و براى ذهن ابتدايى اين موجودات، هر چيز بيگانه اى نفرت انگيز مى نمود. ظاهر 
فعلى اش واكنش هايى برمى انگيخت كه مانع نزديكى اش به آن ها مى شد. در ابتدا، فائق 
ترس  برد  پى  آرام،  آرام  سپس،  بود.  كرده  مستأصل  را  موك  ارتباطى  سد  اين  بر  آمدن 
آن موجودات فى النفسه ابزارى است كه مى توانست به نحوى شايسته از آن بهره ببرد. از 

طريق آن مى توانست احترام، اقتدار، آگاهى از نيروهاى خويش را طلب كند. 
آرى، راه درست اين بود. قبول موقعيت خويش و احتراز هميشگى از آن ها، اطمينان از 
اين كه در زمان مناسب، كنجكاويشان آن ها را به جستجوى او وا خواهد داشت. پس موك 
در غارها ماند و تماس ها رفته رفته شكل گرفت. البته كه تمامى آن مخلوقات به سراغش 
نيامدند، تنها دليرترين  و بى باك ترين هايشان، همان هايى كه موك چشم انتظارشان بود. 
يافتن،  شهامت  پروراندن،  رويا  آموختن،  شايسته ى  بودند،  شايسته  همه  از  بيش  اين ها 

عمل كردن. 
همان طور كه انتظار داشت، تجربه ى اسيرانش به افسانه و افسانه به پرستش بدل شد. 
بى فايده بود مانع آن شود، غير ممكن بود در اين راه حتا تالش كند. در پرتو استدالل 
بدوى شان، نظامى پاياپاى مى بايست غالب مى شد؛ پيشكش و قربانى بهايى بود كه بايد 





علمى تخيلى - ترجمه

29

در قبال خرد و فرزانگى مى پرداختند. موك خاطرات خاستگاهى خود را مرور كرد و بر 
آموزه هايى كه انتقال مى داد، ترتيبى معين ساخت. موهبت آتش، راز زراعت، پختن سفال، 
ساخت سالح، انقياد و اهلى كردن اشكال پست تر حيات، كنترل و قلع و قمع ديگران. 
به تدريج نظام پيچده ترى از ارتباطات، نخست در سطح كالمى و بعد در سطح بصرى 

پديدار شد.
مخلوقات خرد موك را منتشر ساختند و با فرهنگ خام خويش آميختند. استفاده از چرخ 
و اهرم را آموختند، سپس به انتزاع تدريجى مفهوم اعداد دست يافتند. اكنون قادر بودند 
اكتشافات مستقل خود را به منصه ى ظهور رسانند. زبان و رياضيات خود انگيزه اى براى 
پيشرفت مستقل بودند. البته به هنگام بحران، همچنان به روشنگرى هاى بيشترى نياز 
بود. نيروهاى طبيعت كه از قدرت محدود كنترل آن ها فراتر بود، هر از گاه مصيبتى بر 
الگوهاى حيات در سطح سياره آوار مى كرد. با هر تحولى، پرستش و پيشكش قربانى، كه 
موك در نهان از آن منزجر بود، احيا مى شد. به نظر مى آمد كه اين مخلوقات همچنان 
از  حاصل  مزاياى  و  كند  اعطا  آن ها  به  مى توانست  موك  كه  را  مهارت هايى  جبران  الزام 
اين مهارت ها را لمس مى كردند. و موك بى ميل مى پذيرفت. پذيرش ادامه ى هراس شان 

برايش دشوارتر بود.
كرد،  خواهند  نظر  تجديد  رفتارشان  در  روشن بينى شان،  رفتن  باال  با  داشت  اميد  زمانى 
واسطه  بدون  كوشيد  ابتدا  در  موك  شد.  بيشتر  وحشتشان  حقيقت  در  عوض،  در  ولى 
پيشرفتشان را زير نظر گيرد، اما مجالى براى تماس و ارتباِط آشكار نبود و صرف حضورش 
منجر به وحشت مى شد. حتا آن هايى كه موك را مخفيانه مى ديدند يا تشريفات فرقه اى را 
هدايت مى كردند، از تصديق اين حقيقت هراس داشتند، مبادا موقعيت برترشان در ميان 
جمع متزلزل شود. وجود خدايشان را تصديق مى كردند و جار مى زدند، و با اين حال از 

حضور جسمانى اش احتراز مى كردند.
شايد دليلش اين بود كه فرقه ها و مسلك هاى گوناگون سربرآورده بودند، با سلسله مراتب 
و تعصبات خاص خود درباره ى گوهره ى حقيقى آن چه كه مى پرستيدند. موك به تلخى به 

خاطر آورد كه در اديان نظام مند، تجسم حقيقى خدا مايه ى خجالت است.
از اين رو موك از ديدارهاى بيشتر دست كشيد و هر چه زمان مى گذشت، بيشتر و بيشتر 
موجود  تماس هاى  به  نداشت  نيازى  حتا  تقريباً  اكنون  مى نشست.  عقب  غارها  درون  به 
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پيشرفت  به  تنهايى  به  كه  بودند  رسيده  مرحله اى  به  مخلوقات  اين  كه  چرا  دهد،  ادامه 
ادامه دهند.

پيش  پس  دارند.  نياز  غرور  به  مى كنند و  تنهايى  احساس  مرور  به  هم  خدايان  حتا  اما 
مى آمد كه موك به ندرت و در نهايت خفا به خود جرأت نگاهى شتاب زده به قلمرو خود 

را بدهد.
اما  مى درخشيدند،  سردى  به  هنوز  ستارگان  كرد.  صعود  كوهى  قله ى  به  موك  شبى 
درخششى به مراتب عظيم تر در پهنه ى زير پايش پديدار بود. مجموعه ى شهرى عظيمى 
كه مانند برجى استوار شاهدى بر خردمندى اين مخلوقات، شاهدى بر خردمندى خود 

او بود. 
موك به پايين خيره شد و با تعمق در آن چه پرورانده بود، وجودش سرشار از امواج شيرين 
غرور شد. اين بازيچه ها، اين ناچيزهايى كه با آن ها بازى كرده بود، اكنون مشغول ناچيز 

گرفتن و بازى با نيروهاى عظيم كائنات بودند تا سرنوشت خويش را رقم زنند. 
شايد او به عنوان خدايشان، تحريف و اكنون حتا فراموش شده بود، اما آيا اهميتى داشت؟ 

آن ها به استقالل دست يافته بودند و ديگر بى نياز از او بودند.
به راستی بی نیاز بودند؟

و معنا پديدار شد و بيشتر از باد خنك شبانگاهى كوهستان موك را لرزاند.
اين مخلوقات خلق مى كردند، و در عين حال نابود مى كردند. انگيزه هايشان، آزمندى هايشان، 
تمايالتشان، هوس هايشان، ترس هايشان همچنان از همان جنس حيوانى قديمشان بود.. 
حيوانى كه اگر اكتسابات مادى با آگاهى معنوى همراه نمى شد، مى توانستند دوباره به 
آن تبديل شوند. هنوز نيازهايى وجود داشت، نيازهايى بزرگ تر از آن چه پيشتر داشتند. 
اكنون موك ديگر خالى از مباهات بود، تنها نوعى سرگشتگى مانده بود كه نيش اش بيش 

از درد مى خليد.
چطور مى توانست كمكشان كند؟

«منی توانی.»

ارتباط وصل شد و موك سراسيمه به عقب چرخيد. 
غرق در فكر، حركت سريع و بى صداى سفينه  از آسمان به سطح را احساس نكرده بود، 
اما حاال  اين جا بود، آشنا و در ياد. سفينه اى كه او را اسير و حمل كرده بود، آن سفينه ى 
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غريب الشكل كه ِرس يا دست كم تجسم حال حاضر ذات ِسر بود.
تابناك در افق ابديت شناور بود و انگار آن ارتباط نشانه اى بوده باشد، موك خود را درگير 

واكنشى متروك ديد. در مکاشفه با ِسر بود.
در آن گفتگو، مفاهيم ِسر به سمت او جارى شد.

«صحيح. نمى توانى نيازهايشان را برآورده سازى. هم اينك نيز بيش از حد انجام داده اى.»
با وجود اراده ى آگاهانه، موك طغيان لجوجانه ى غرور را احساس مى كرد. اما نيازى نبود 

داليلش را شرح دهد، چرا كه مكاشفه ى ِسر تمام و كمال بود.
«به خطا رفته اى. تمرد تو را حس كردم. بر تو فائق شدم و تو را به اين مكان آوردم. اما 
اين مجازات نبود. براى هدفى به اين جا آورده شدى. چون اين غرور، اين اصرار به كسب 
هويت به واسطه ى كسب دستاورد، در اين زمان و مكان مفيد مى نمود. همچون ديگران...»

آشفتگى بر مكاشفه ى موك سايه افكند: «دیگران؟»
«گمان كردى تو تنها متمرد بوده اى؟ چنين نيست... فزون تر بوده اند، بسيار فزون تر. و 
آنان به دنبال مقصود خويش در ديگر جهان هاى سراسر كائنات بوده اند. جهان هايى كه 
دانه هاى حيات را در آن نياز تربيت و پرورش حساب شده بود. آنان را براى وظيفه شان 

برگزيدم، همان گونه كه تو را برگزيدم. و تو شكست نخورده اى.»
موك تفكر كرد، سپس با فوريتى كه شدت محض آن شگفت زده اش كرد، ارتباط برقرار 

ساخت.
«پس بگذار ادامه دهم! حال آن چه را براى كمك به آن ها الزم است به من هديه كن!»

معناى ِسر جارى شد: «ممكن نيست.» 
موك در آخرين تالش خود مكاشفه كرد: «اما انجام چنين كارى حق من است. من خداى 

آنان هستم.»
ِسر پاسخ داد: «نه، هيچ گاه خداى ايشان نبوده اى. انتخاب شدى براى آن چه كه بودى. 

كه ابليس ايشان باشى.»
ابلیس...

دور  دست رفته ى  از  تناسخ هاى  از  ديرين  متروك  مفاهيم  ميان  در  موك  كه  هنگام  آن 
جستجو مى كرد كه در حافظه ى پايدارش نگاه داشته بود، ديگر مكاشفه اى در كار نبود، تنها 
بدوى  اديان  مدرج در  مفاهيم  خیر، رش، درست، غلط...  مفاهيم  ديوانه كننده.  بود  مراقبه اى 
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تجسم  كه  آن چنان  مى خاست،  بر  مفاهيمى  چنين  از  خدا  گذشته ى بدوى.  هزار  هزاران 
نيرويى متضاد از آن مى آمد. و در تمام افسانه ها در تك تك اساطير بى شمار، الگو يكسان 
بود. متمردى كه از آسمان ها هبوط كرده تا با وسوسه ى آموختن اغوا كند، تا دانش ممنوع 
را در ازاى قيمتى عرضه كند. وجودى در قالب حيوانى، پنهان در تاريكى، نهفته در چاهى 
كه آتش هاى درونى براى ابد مى سوخت. و او چنين وجودى بود، حقيقت داشت، ابليس 
بود. تنها غرور چشمش را بر روى حقيقت بسته بود؛ غرورى كه او را واداشته بود نقش خدا 

را بازى كند.
ِسر ارتباط برقرار ساخت: «غرورى كه از آن پاك گشته اى. حال مى توان در تو تنها رحم 
و شفقت به اين مخلوقات و مخاطرات بالقوه  ى پيش رويشان را حس كرد. تنها مى توان 

عشق را حس كرد.»
موك تصديق كرد: «حقيقت دارد. به ايشان عشق مى ورزم.»

رضايت ِسر جارى شد: «به يارى تو، اين مخلوقات رشد يافتند. اما تو خود نيز رشد يافتى. 
غرور از دست دادى و عشق به كف آوردى. به همين سبب ديگر نمى توانى نقش ابليس 

ايشان را ايفا كنى. سودمندى تو در  اين جا پايان پذيرفته است.» 
«اما اكنون چه مى شود؟»

پاسخ نه در قالب معنا، كه در قالب فعل جارى شد.
آن  و  بود  شناور  سفينه   در  نبود.  حيوان  آن  گندمگون  بدن  در  ديگر  موك  يك باره  به 
بدن را در پايين نظاره مى كرد، آن مخلوق را كه با دمش تازيانه مى نواخت و با چشمان 

برآمده اش، به باال، به او خيره شده بود. آن موجود اكنون ذات ِسر را در خود داشت.
ِسر ارتباط برقرار ساخت: «زمانى بايست بر جاى من بنشينى، آن چه زمانى آرزوى آن 
در  را  ديگران  پراكند و  مرج خواهى  و  هرج  در  خرده  خرده  را  ستارگان  بذر  داشتى.  را 

مكاشفه شان هدايت خواهى كرد. اين را با ادراك انجام خواهى داد، و با عشق.»
موك پرسيد: «و تو؟»

وجود نهفته در بدن حيوانى آخرين معنا را شكل داد: «من نقش و وظيفه ى تو را بر عهده 
مى گيرم. آن چه درون من است نيز بايست تطهير شود. و ممكن است بيشتر آن چه را در 
 اين جا خلق كرده اى نابود سازم. اما در پايان امر، حتا در نقش ابليس ايشان ممكن است 

آن ها را به رستگارى نهايى برسانم. چرخه تغيير مى كند.»
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چرخه تغيري می کند...

موك دستگاه سماوى را كه ذاتش در آن منزل كرده بود هدايت مى كرد. هدايتش كرد كه 
برخيزد، و همچون ارابه اى آتشين، به قلمرو شكوه و جالل به انتظار نشسته در آسمان هاى 

پيش روى صعود كرد.
حين صعود، نگاه گذرايى به ِسر انداخت.

خويش  قلمرو  به  ابليس  مصمم،  گام هايى  با  برود.  پايين  كوه  از  تا  بود  بازگشته  حيوان 
وارد مى شد. ادراك موك متزلزل شد. چرخه؟ ِسر ديرزمانى خدا بوده و حال ابليس شده 
بود. موك ابليس بوده و حال خدا شده بود. اما اگر خواست ِسر بر معاوضه ى نقش ها قرار 

نگرفته بود، موك هرگز قادر به خدا شدن نبود. 
آن گاه  و  يابد  رشد  ابليس  نقش  در  موك  بگذارد  كه  بود؟  اين  ِسر  قصد  مدت  تمام  آيا 

هويتش را غصب كند؟
در چنين حالتى، در حقيقت ِسر از ابتدا ابليس بود، و موك به درستى در نقطه ى مقابل 

او قرار گرفته بود، چرا كه موك به راستى خداگونه بود.
و يا همه ى ايشان، موك، ِسر، ديگران، حتا اين مخلوقات پستاندار بدوى در اين سياره، 

هم زمان خدا و ابليس بودند؟
و حكم موك چنين شد كه اين امر شايد مكاشفه اى ابدى طلب كند.

4. Ser
5. Concept

1. Meditation
2. Contemplation
3. Mok
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بخش اول. واقعاً که مسخره است
دوشنبه، دوم آوريل بود –داشتم در محدوده ى ابط الجوزا گشت مى زدم– كه شهاب سنگى 
در قد و قواره ى يك لوبيا بدنه ى سفينه را سوراخ كرد، رگوالتور پيشران و بخشى از سكان 
را تكه تكه كرد و در نتيجه موشك تمامى قابليت مانور خود را از دست داد. لباس فضايى ام 
را تنم كردم و بيرون رفتم تا بلكه مكانيسم را تعمير كنم؛ ولى ديدم كه به هيچ عنوان 
نمى شود سكان يدكى را – كه عقل به خرج داده و همراهم آورده بودم – بدون كمك نفر 
دوم وصل كرد. سازندگان موشك آن را به اين شكل مسخره طراحى كرده بودند كه يكى 
بايد سر مهره را با آچار در جا نگه مى داشت و نفر ديگر بايد پيچ را سفت مى كرد. اولش 
جريان را نفهميدم و چند ساعتى مشغول بودم و مى كوشيدم كه آچار را با پا نگه دارم و 
با هر دو دست، پيچ سمت ديگر را بپيچانم. ولى كار به هيچ جا نرسيد و ديدم وقت ناهار 
هم گذشته است. عاقبت درست وقتى كه داشتم موفق مى شدم، آچار از زير پايم در رفت و 

هفتمين سفــر

استانيسالو لم

شيرين سادات صفوى
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وسيله ى  يك  بلكه  نبردم،  پيش  از  كارى  تنها  نه  بنابراين  گرفت.  شتاب  فضا  طرف  به 
در  و  شد  دور  چطور  آچار  كه  ديدم  درمانده  همان طور  دادم؛  دست  از  هم  را  ارزشمند 
زمينه ى آسمان پرستاره كوچك و كوچك تر شد. بعد از مدتى آچار در مدار بيضى باريكى 
بازگشت؛ ولى گرچه حاال تبديل به يكى از اقمار موشك شده بود، اما هيچوقت آن قدر 
نزديك نمى آمد كه بتوانم بگيرمش. بنابراين برگشتم تو و سر يك شام فقيرانه نشستم و با 
خودم فكر كردم بهترين راه براى خالص شدن از دست اين وضعيت مسخره چيست. در 
همان حال موشك به خط راست پيش مى رفت و از آن جايى كه رگوالتور پيشرانش هم 
به دست آن شهاب مزخرف داغان شده بود، شتابش لحظه به لحظه بيشتر مى شد. درست 
است كه هيچ جرم آسمانى سر راهم قرار نداشت، اما اين حركت در خط مستقيم كه تا 
ابد نمى توانست ادامه پيدا كند. براى مدتى خشمم را فرو خوردم و سعى كردم آرام باشم؛ 
اما وقتى مشغول شستن ظرف ها بودم، فهميدم كه توده ى اتمى خودبخود داغ كرده و 
بهترين تكه گوشت راسته ام را (كه مخصوص شنبه توى فريزر گذاشته بودم) خراب كرده 
است. براى لحظه اى آرامش هميشگى ام را از دست دادم و سيلى از فحش و فضاحت راه 
انداختم و چند تايى بشقاب هم خرد كردم. اين ماجرا باعث شد كمى احساس سبكى 
بكنم، اما در عمل فايده اى نداشت. به عالوه، گوشت راسته كه از هوابند موشك بيرون 
انداختم، به جاى اين كه در فضا دور شود، تصميم گرفت نزديك باقى بماند و تبديل به 
قمر دوم شده و هر يازده دقيقه و چهار ثانيه كسوفى جلوى ستاره ى نزديك ايجاد كند. 
براى آرامش اعصاب، تا عصر نشستم و جزييات پرتابه ى گوشت را حساب كردم و اين 
كه آچار گمشده چه اختالالتى در مدارش به وجود مى آورد. فهميدم كه گوشت راسته تا 
شش ميليون سال چرخش دايره وارش را به دور موشك ادامه داده و از آچار جلوتر خواهد 
بود؛ بعد از پشت سر به آن رسيده و دوباره ازش جلو مى زند. عاقبت خسته از اين همه 
حساب و كتاب، به رختخواب رفتم. نيمه هاى شب حس كردم كسى سر شانه ام را گرفته 
و تكانم مى دهد. چشمانم را باز كردم و ديدم مردى باالى سرم ايستاده است؛ صورتش به 

طرز غريبى آشنا بود، اما كوچكترين اطالعى نداشتم كه كى و چى هست.
مرد گفت: «پا شو آچار را بردار؛ بايد برويم بيرون سكان را جا بيندازيم ...»

«اوالً كه رفتارت خيلى خودمانى است؛ در حالى كه حتا به هم معرفى هم نشده ايم. دوماً، 
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كامًال مطمئنم كه تو اين جا نيستى. من توى اين موشك تنها هستم و دو سال هم هست 
كه در مسير زمين تا صورت فلكى قوچ تنها بوده ام. بنابراين تو فقط يك رويايى، نه چيزى 

بيشتر و نه چيزى كمتر.»
ولى مردك باز سر شانه ام را گرفت و تكان داد و دوباره تكرار كرد كه بايد بلند شوم برويم 

سكان را جا بيندازيم.
خيالى  دعواى  اين  مى ترسيدم  چون  است.»  «مسخره  گفتم:  و  بود  شده  خراب  اعصابم 

خوابم را بپراند و از سر تجربه مى دانستم آن وقت چقدر سخت دوباره خوابم مى برد.
«ببين، من هيچ جا نمى آيم، پس بى خودى اصرار نكن. پيچ سفت شده توى خواب اوضاع 
را توى واقعيت روز روشن عوض نمى كند. حاال لطفاً دست از سر من بردار و غيب شو يا 

به هر ترتيب ديگرى برو؛ وگرنه خوابم مى پرد.»
موجود سمج داد زد: «اما تو بيدارى، به شرافتم قسم! من را نمى شناسى؟ اين جا را ببين!»
وقتى اين را گفت به دو زگيل درشت، به درشتى توت فرنگى، روى گونه ى چپش اشاره 
كرد. ناخودآگاه دست به صورت خودم بردم و بله، من هم دو تا زگيل با شكلى كامًال مشابه 
دقيقاً در همان نقطه داشتم. يك دفعه فهميدم چرا اين موجود به نظرم آشنا است: چون 

انگار سيبى بوديم كه از وسط نصف كرده باشند.
چشمانم را بستم و اميدوار به ادامه ى خواب، داد زدم: «محض رضاى خدا دست از سرم 
بردار! اگر من هستى، خوب باش؛ ديگر احتياجى به تشريفات نيست. اما اين بيشتر ثابت 

مى كند كه تو وجود ندارى!»
با اين حرف به پهلو چرخيدم و پتو را روى سرم كشيدم. شنيدم چيزى در مورد مزخرف و 
چرند مى گويد؛ و وقتى چيزى در جوابش نگفتم، فرياد كشيد: «خودت پشيمان مى شوى، 

كله گچى! و خيلى دير مى فهمى كه اين رويا نبوده!»
ولى من به روى خودم نياوردم. صبح كه چشمانم را باز كردم، بالفاصله ياد اتفاقات عجيب 
شب قبل افتادم. توى تخت نشستم و با خودم فكر كردم ذهن آدم چه كلك هايى كه سوار 
نمى كند؛ چون حاال در اين شرايط، تك و تنها سوار بر موشك و با پيش آمدن وضعيتى 
فوق العاده اضطرارى، انگار خودم را در آن روياى مسخره به دو نيم كرده بودم تا از پس 

سختى شرايط برآيم.
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بخش دوم. من سه شنبه ای
بعد از صبحانه، فهميدم كه موشك شبانه شتاب بيشترى گرفته و به همين دليل سراغ 
كتابخانه ى سفينه رفتم، بلكه كتاب راهنمايى براى خالص شدن از دست اين وضعيت 
و  كردم  پهن  ميز  روى  را  ستارگانم  نقشه ى  بنابراين  نكردم.  پيدا  چيز  هيچ  ولى  بيابم. 
زير نور بتل الجوزا كه هر از گاهى بر اثر عبور راسته ى مدارگرد در محاق فرو مى رفت، 
منطقه را به دنبال هر نوع تمدن كيهانى كه بتواند به فريادم برسد، بررسى كردم. ولى 
متاسفانه آن جا فضاى نامسكون بود و تمامى سفينه ها ازش دورى مى كردند؛ چرا كه به 
دليل گرداب هاى جاذبه اى كه مرموز و بسيار قدرتمند بودند و روى هم رفته صد و چهل 
و هفت تايى مى شدند، منطقه ى خطرناكى محسوب مى شد. دليل وجود اين گرداب ها با 
شش نظريه ى اخترفيزيكى متفاوت قابل توضيح بود و هر كدام از اين نظريات هم ساز 

خودشان را مى زدند.
سالنامه ى نجومى در مورد آن ها اخطار داده بود، چرا كه عبور از ميان يك گرداب جاذبه اى 
اگر سفينه با  خصوصاً  مى توانست اثرات نسبيتى غيرقابل محاسبه اى به وجود بياورد – 
شتاب بااليى حركت مى كرد. با اين حال كار چندانى از من ساخته نبود. طبق محاسباتم، 
حدود ساعت يازده به مرز اولين گرداب مى رسيدم؛ به همين خاطر ناهار را سريع تر حاضر 
كردم، چون نمى خواستم با شكم خالى با خطر روبرو شوم. تازه آخرين بشقاب را خشك 
كرده بودم كه موشك شروع به لرزه و جنب و جوش در تمامى جهات ممكنه كرد و هر 
وسيله اى كه محكم سر جايش بسته نشده بود، از ديوارى به طرف ديوار ديگر به پرواز در 
آمد. به سختى و خزيده به طرف مبل رفتم و همان لحظه كه خودم را رويش انداختم و 
شدت لرزه ى سفينه هم شديدتر  شد، متوجه شدم مهى ياسى رنگ در طرف ديگر كابين 
در حال شكل گيرى است و در ميانه ى آن، بين سينك ظرفشويى و اجاق گاز، پيكرى 
انسان مانند قرار دارد كه پيش بند بسته و مايه ى املت درون يك تابه ى داغ مى ريزد. پيكر 
با عالقمندى نگاهى به من انداخت؛ اما تعجبى در صورتش به چشم نمى خورد. بعد هم 
تصويرش لرزيد و محو شد. كمى چشمانم را ماليدم. مطمئناً تنها بودم و به همين دليل 

ماجرا را به خطاى بينايى كوتاه مدتى ربط دادم.
همان طور كه روى مبل نشسته بودم – يا در واقع در جا باال و پايين مى پريدم – ناگهان 
موضوع مثل الهامى برق آسا به نظرم رسيد كه اين به هيچ عنوان توهم نبوده است. يك 
به  را  دستم  كه  مى گذشت  مبل  كنار  از  پروازكنان  نسبيت،  عام  نظريه ى  از  كلفت  جلد 
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طرفش دراز كردم و عاقبت در چهارمين دور عبور، قاپش زدم. ورق زدن اين كتاب كلفت 
اين  را  موشك  خارق العاده اى  نيروهاى  كه  چرا   – نبود  راحت  چندان  شرايط  آن  تحت 
طرف و آن طرف پرت مى كردند و همه چيز مثل موجودى مست به خود مى لرزيد – ولى 
عاقبت فصل مربوطه را پيدا كردم. اين فصل در مورد ظهور «چرخه ى زمانى» حرف مى زد 
بود؛  قدرتمند  جاذبه اى  ميدان هاى  حضور  در  زمان  جريان  جهت  خميدگى  منظورش  و 
اين ماجرا حتا مى توانست منجر به بازگشت كامل زمان و «دوگانگى زمان حال» شود. 
گردابى كه واردش شده بودم، آن قدرها هم قدرتمند نبود. مى دانستم كه اگر مى شد سكان 
سفينه را حتا اندكى به سمت قطب كهكشانى چرخاند، موشك بر محور معروف به گرداب 
جاذبه اى پينكن باچى [1] عمود مى شد و آن وقت دو برابر يا حتا سه برابر شدن زمان 

حال به وجود مى آمد.
بله، كنترل ها ديگر كار نمى كردند؛ با اين حال به موتورخانه رفتم و آن قدر به ماشين ها 
ور رفتم تا باالخره كمى سر موشك را به طرف قطب كهكشانى خم كردم. خود اين كار 
در  نيمه شب  حدود  سفينه  بود.  انتظاراتم  از  فراتر  نتيجه اش  و  كشيد  طول  ساعتى  چند 
مركز گرداب افتاد و پيچ و مهره هايش به چنان خرخر و غژغژى افتادند كه نگران امنيتش 
شدم؛ ولى باالخره موشك سالم از اين وضعيت طاقت فرسا جان به در برد و يك بار ديگر 
به آغوش بى جان فضاى آرام بازگشت. آن وقت من هم موتورخانه را رها كردم و رفتم 
ديدم توى تخت خوابيده ام و دارم هفت پادشاه را خواب مى بينم. فهميدم اين همان من 
ديروزى، يعنى من دوشنبه شب است. بدون فكر به جنبه ى فلسفى اين ماجراى نسبتاً 
در  چون  شود؛  بيدار  تا  زدم  فرياد  و  دادم  تكان  را  خوابيده  موجود  و  دويدم  جلو  خاص، 
هر حال نمى دانستم اين حضور دوشنبه اى در نزد من سه شنبه اى چقدر دوام مى آورد و 

بنابراين ضرورى بود كه در اسرع وقت بيرون برويم و با هم ديگر سكان را تعمير كنيم.
وجود  بلكه  بى ادبم،  تنها  نه  گفت  و  كرد  باز  را  چشمش  يك  تنها  خوابيده  موجود  ولى 
خارجى هم ندارم و تنها بخشى از روياهايش هستم. دوباره و دوباره، بيهوده تكانش دادم 
و ديگر صبرم داشت لبريز مى شد؛ حتا خواستم كل هيكلش را از تخت پايين بيندازم. 
چرا كه از جايش تكان نمى خورد و دائم تكرار مى كرد كه من فقط يك خوابم. شروع به 
فحش دادن كردم، اما من خوابيده با لحنى منطقى گفت كه پيچ هاى سفت شده در رويا 
در واقعيت روز روشن تاثيرى نمى گذارند. به شرافتم قسم خوردم كه دارد اشتباه مى كند، 
نكردند.  قانعش  هم  زيگيل ها  حتا   – بود  بى فايده  ولى  دادم،  فحشش  و  كردم  التماسش 
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عاقبت پشتش را به من كرد و خرخرش به هوا رفت. 
روى مبل نشستم تا افكارم را مرتب كرده و شرايط را بسنجم. تا به حال دو بار اين لحظه را 
پشت سر گذاشته بودم؛ يك بار در قالب فرد خوابيده ى دوشنبه و يك بار هم در قالب آدم 
سه شنبه اى كه بيهوده كوشيده بود آدم دوشنبه اى را بيدار كند. من دوشنبه اى به حقيقت 
دو تا شدن خودم اعتقاد نداشت، اما من سه شنبه اى موضوع را به عنوان حقيقت پذيرفته 
بود. به اين مى گفتند يك چرخه ى زمانى كامًال معمولى و پيش پا افتاده. پس براى تعمير 
سكان بايد چه مى كردم؟ از آن جايى كه من دوشنبه اى همچنان به خوابش ادامه مى داد 
–يادم بود كه آن شب تا خود صبح يك كله و عميق خوابيده بودم– مى دانستم تالش 
براى بيدار كردنش باز هم بى نتيجه خواهد بود. نقشه چند تايى گرداب جاذبه اى بزرگتر 
را در دنباله ى مسير نشان مى داد و بنابراين مى توانستم انتظار دو پاره شدن خود االنم 
را در روزهاى آينده داشته باشم. تصميم گرفتم نامه اى براى خودم بنويسم و روى بالش 
بگذارم، بلكه من دوشنبه اى، وقتى باالخره از خواب بيدار مى شود، ببيند رويايش در واقع 

اصًال رويا نبوده.

بخش سوم. من چهارشنبه ای
ولى همين كه با كاغذ و قلم پشت ميز نشستم، موتورها به لرزه افتادند و براى همين با 
عجله به موتورخانه رفتم و تا صبح روى كپه ى اتمى داغ كرده آب ريختم؛ در اين مدت 
مى زد  ليس  خواب  در  را  لب هايش  گاهى  از  هر  و  بود  عميقى  خواب  در  دوشنبه اى  من 
چون پلك هم  و اين ماجرا حسابى داشت كفرى ام مى كرد. خسته و با چشمانى تار – 
بر هم نگذاشته بودم – صبحانه اى درست كردم و داشتم ظرف ها را خشك مى كردم كه 
موشك وارد گرداب جاذبه اى بعدى شد. خود دوشنبه اى ام را ديدم كه روى مبل نشسته 
و با نگاهى احمقانه بهم زل زده و من سه شنبه اى هم كه داشت املت درست مى كرد. بعد 
لرزشى در موشك تعادلم را به هم زد؛ همه جا تاريك شد و خودم به زمين افتادم. ميان 

انبوهى از ظروف شكسته به زمين خوردم و كنار سرم يك جفت پا ديدم.
مرد صاحب پاها همان طور كه كمكم مى كرد، گفت: «پا شو. خوبى؟»

سرم هنوز داشت گيج مى رفت؛ بنابراين دستانم را همان طور چسبيده به زمين نگه داشتم 
و گفتم: «فكر كنم. تو مال كدام روز هفته اى؟»

گفت: «چهارشنبه. پا شو، بيا تا وقت هست سكان را درست كنيم!»
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پرسيدم: «ولى من دوشنبه اى كو؟»
«رفته. كه يعنى تو همان من دوشنبه اى هستى.»

«يعنى چى؟»
«خوب، من دوشنبه اى صبح سه شنبه مى شود من سه شنبه اى و الى آخر.»

«نمى فهمم.»
«مهم نيست ... خودت باالخره ته و تويش را در مى آورى. فعًال عجله كن، وقت دارد از 

دست مى رود!»
همان طور از روى زمين گفتم: «يك لحظه صبر كن. امروز سه شنبه است. بنابراين اگر 
تو من چهارشنبه اى باشى، و اگر تا چهارشنبه سكان هنوز درست نشده، پس يعنى يك 
چيزى باعث شده نتوانيم تعميرش كنيم؛ وگرنه تويى كه توى چهارشنبه هستى، االن، 
سه شنبه، از من نمى خواستى در تعميرش كمكت كنم. بنابراين بهتر نيست ريسك نكنيم 

و بيرون نرويم؟»
من چهارشنبه اى هيجانزده گفت: «چرند نگو! ببين، مِن اين جا من چهارشنبه اى هستم 
و تو هم من سه شنبه اى. و موشك هم ... خوب فكر مى كنم موجوديتش چند تكه شده 
ممكن  حتا  و  چهارشنبه  جاهايش  بعضى  و  است  سه شنبه  جاهايش  بعضى  يعنى  است؛ 
است بعضى جاهايش پنج شنبه باشد. زمان در گذر از اين گرداب ها چند تكه شده، ولى 

اين مساله به ما چه مربوط؟ ما روى هم دو نفريم و شانسى براى تعمير سكان داريم!»
گفتم: «نه، دارى اشتباه مى كنى! اگر در چهارشنبه ى تو، سه شنبه اش را پشت سر گذاشته  
باشى، پس سه شنبه برايت تمام شده و اگر در چهارشنبه – تكرار مى كنم – در چهارشنبه 
سكان تعمير نشده، پس نتيجه ى منطقى اش اين است كه سكان در روز سه شنبه تعمير 
نشده؛ چون االن سه شنبه است و اگر همين االن برويم سكان را تعمير كنيم، همين االن 

مى شود ديروز تو كه در آن چيزى براى تعمير وجود ندارد. گذشته از اين ...»
من چهارشنبه اى غريد: «گذشته از اين، تو يك قاطر كله شقى! خودت پشيمان مى شوى! و 
تنها دلخوشى من اين است كه خودت وقتى به چهارشنبه برسى، مثل االن من، از دست 

اين كله شقى و خشك مغزيت ديوانه خواهى شد!»
داد زدم: «صبر كن! منظورت اين است كه من در چهارشنبه، تو مى شوم و سعى مى كنم 
من سه شنبه اى را مثل همين االن راضى كنم؛ فقط اوضاع برعكس مى شود؛ يعنى تو من 
مى شوى و من تو؟ خوب معلومه! حلقه ى زمانى يعنى همين! صبر كن، االن مى آيم، بله، 
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حاال متوجه شدم ...»
ولى قبل از اين كه بتوانم بلند شوم، در يك گرداب ديگر افتاديم و شتاب كشنده اى هر 
دويمان را به سقف چسباند. پيچ و تاب هاى وحشتناك تمام طول سه شنبه تا چهارشنبه 
ادامه پيدا كرد. بعد همين كه اوضاع كمى آرام شد، نسخه ى نظريه ى عام نسبيت با چنان 
شتابى در طول كابين به پرواز در آمد و به پيشانى ام برخورد كرد كه از هوش رفتم. وقتى 
چشمانم را باز كردم، كلى ظرف شكسته و مردى را ديدم كه وسط آن ها دراز به دراز افتاده 

بود. بالفاصله از جا پريدم و دست مرد را كشيدم و فرياد زدم: «پاشو! خوبى؟»
مرد همان طور كه با سردرگمى پلك مى زد گفت: «فكر كنم. تو مال كدام روز هفته اى؟»

گفتم: «چهارشنبه. پا شو، بيا تا وقت هست سكان را درست كنيم!»
مرد در جا نشست. پاى يكى از چشم هايش كبود شده بود و گفت: «پس من دوشنبه اى 

كو؟»
«رفته. كه يعنى تو همان من دوشنبه اى هستى.»

«يعنى چى؟»
«خوب، من دوشنبه اى صبح سه شنبه مى شود من سه شنبه اى و الى آخر.»

«نمى فهمم.»
«مهم نيست ... خودت باالخره ته و تويش را در مى آورى. فعًال عجله كن، وقت دارد از 

دست مى رود!»
اين را گفتم و به دنبال ابزار نگاهى به اطراف انداختم. مرد همان طور نشسته، بدون اين 
كه از جايش تكان بخورد، گفت: «يك لحظه صبر كن. امروز سه شنبه است. بنابراين اگر 
تو من چهارشنبه اى باشى، و اگر تا چهارشنبه سكان هنوز درست نشده، يعنى يك چيزى 
باعث شده نتوانيم تعميرش كنيم؛ وگرنه تويى كه توى چهارشنبه هستى، االن، سه شنبه، 
از من نمى خواستى در تعميرش كمكت كنم. بنابراين بهتر نيست ريسك نكنيم و بيرون 

نرويم؟»
با عصبانيت فرياد زدم: «چرند نگو! ببين، مِن اين جا من چهارشنبه اى هستم و تو هم من 

سه شنبه اى ...»
و ما در نقش هاى برعكس شده، همين طور به جر و بحث ادامه داديم. در اين مدت من 
سه شنبه اى تقريباً من را به مرز جنون رساند، چون به هيچ عنوان حاضر نبود در تعمير 
سكان كمكم كند و ناميدنش با عناوين قاطر كله شق و خشك مغز هم بى فايده بود. و وقتى 
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هم كه باالخره راضى شد، در گرداب بعدى فرو افتاديم. عرق سردى به تنم نشسته بود، 
چون به نظرم امكان داشت اين حلقه ى زمانى همين طور دنبال هم ادامه پيدا كند و ما 
دو تا براى ابد تكرار شويم؛ اما خوشبختانه چنين اتفاقى نيفتاد. وقتى شتاب آن قدر كم 
شد كه بتوانم سر پا بايستم، ديدم دوباره در كابين تنها شده ام. ظاهراً حضور موقت من 
سه شنبه اى كه تا االن در نواحى اطراف ظرفشويى ادامه داشت، باالخره غيب شده و تبديل 
به گذشته ى غيرقابل تغيير گشته بود. با عجله به سراغ نقشه رفتم تا گرداب مناسبى براى 
موشك و ايجاد يك چرخه ى زمانى ديگر و پيدا كردن يك جفت دست اضافى پيدا كنم.

خوشبختانه يك گرداب هم در كار بود و به نظر اميدبخش هم مى رسيد و با كمى سر و 
كله زدن اضافه با موتورها، موشك را طورى تغيير جهت دادم كه درست از مركز آن سر 
در بياورد. بله، مشخصات اين گرداب بنا به مطالب نقشه كمى غيرعادى بود – يعنى دو 
مركز در كنار هم داشت. ولى حاال آن قدر نااميد و درمانده بودم كه اين مساله ى عجيب 

اصًال نظرم را به خودش جلب نكرد.

بخش چهارم. من پنج شنبه ای 
بعد از چند ساعت فعاليت در موتورخانه، دست هايم حسابى سياه شده بودند؛ از طرفى 
مى دانستم تا سقوط درون گرداب هنوز زمان كافى هست و به همين دليل رفتم دست هايم 

را بشويم. در دستشويى قفل بود و از توى اتاقك صداى قرقره مى آمد.
متعجب، صدا زدم: «كى آن جاست؟»

صدايى جواب داد: «من.»
«كدام من؟»

«يون تيخى.»
«از كدام روز؟»

«جمعه. چى كارم دارى؟»
كامًال خودكار جواب دادم: «مى خواستم دست هايم را بشويم...» و همزمان اين افكار در 
ذهنم چرخ مى خوردند: االن چهارشنبه بعدازظهر بود و اين من از جمعه مى آمد؛ بنابراين 
گردابى كه در آن سقوط مى كردم، زمان را از جمعه به سمت چهارشنبه خم مى كرد. ولى 
هيچ ايده اى نداشتم كه قرار است درون اين گرداب چه اتفاقى بيفتد. جالب ترين سوال اين 
بود كه من پنج شنبه اى كجاست. در اين بين متوجه شدم كه با وجود در زدن هاى مداوم 
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من، مِن جمعه اى در را باز نمى كند و با بى خيالى به كارش مشغول است.
با بى صبرى غريدم: «اين قدر قرقره نكن! هر لحظه ارزشمند است! سريع بيا بيرون تا برويم 

سكان را درست كنيم!»
من جمعه اى با بى اعتنايى از پشت در گفت: «براى اين كار به من احتياجى ندارى. مِن 

پنج شنبه اى بايد همان دور و اطراف باشد. با او برو ...»
«كدام من پنج شنبه اى؟ اين كه غيرممكن است ...»

هم  و  هستم  جمعه  در  االن  چون  غيرممكن؛  يا  است  ممكن  كه  مى دانم  بهتر  «من 
چهارشنبه ى تو را پشت سر گذاشته ام و هم پنج شنبه ى او را ...»

با سردرگمى از در فاصله گرفتم؛ چرا كه واقعاً صدايى از كابين به گوشم مى رسيد؛ رفتم 
ديدم مردى آن جا است و دارد جعبه ابزار را از زير تخت در مى آورد.

با عجله به ميان اتاق دويدم و فرياد زدم: «تو مِن پنج شنبه اى هستى؟»
مرد جواب داد: «آره. بيا كمك كن ...»

مى توانيم  دفعه  پرسيدم: «اين  من  و  كشيديم  بيرون  را  سنگين  كيف  همديگر  كمك  با 
سكان را تعمير كنيم؟»

«نمى دانم. تا پنج شنبه كه تعمير نشده؛ از من جمعه اى بپرس...»
اين مساله به ذهن خودم نرسيده بود! سريع به طرف در دستشويى دويدم و گفتم: «هى، 

من جمعه اى! سكان تعمير شده؟»
او جواب داد: «تا جمعه كه نه.»

«چرا؟»
گفت: «به اين دليل ...» و در را باز كرد. خودش را ميان حوله اى پيچانده بود و تيغه ى 
به  ورمى  التهاب  از  روش  اين  به  داشت  سعى  و  مى فشرد  پيشانى  به  را  چاقو  يك  تخت 
سرم  پشت  و  آمد  ابزار  با  پنج شنبه اى  مِن  بين،  همين  در  بكاهد.  تخم مرغ  يك  درشتى 
ايستاد؛ او با خونسردى مشغول برانداز كردن مِن آسيب ديده شد و مِن آسيب ديده هم با 
دست ديگر بطرى ضدعفونى كننده را توى قفسه برگرداند. پس صداى جوشيدن اين بود 

كه با قرقره اشتباه گرفته بودم.
با همدردى و از سر دلسوزى پرسيدم: «چى باعث شد اين بال سرت بيايد؟»

«چى نه، كى. كار من شنبه اى است.»
فرياد زدم: «من شنبه اى؟ ولى چرا ... غيرممكن است!»
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«خوب داستانش دراز است...»
من پنج شنبه اى به سمت منى كه من بودم برگشت و گفت: «مهم نيست! زود باش؛ بيا 

برويم بيرون. شايد موفق شويم!»
ماجرا  اين  شوك  بيفتد.  گرداب  توى  موشك  است  ممكن  لحظه  هر  دادم: «ولى  جواب 

مى تواند ما را توى فضا پرتاب كند و اين طورى كارمان تمام مى شود ...»
من پنج شنبه اى با عصبانيت داد زد: «كله ات را به كار بينداز، احمق. اگر من جمعه اى زنده 

است، پس اتفاقى براى ما نمى افتد. امروز تازه پنج شنبه است.»
گفتم: «آره، ولى ما كه دو تا نيستيم؛ فقط اين طور به نظر مى آييم. در واقعيت فقط يك 

من از روزهاى مختلف هفته وجود دارد ...»
«خيلى خوب، خيلى خوب؛ ياال هوابند را باز كن ...»

ولى در همين لحظه مشخص شد كه فقط يك لباس فضايى داريم. بنابراين نمى توانستيم 
هر دو همزمان از موشك بيرون برويم و به همين دليل نقشه ى تعمير سكان نقش بر آب 

شد.
جعبه ابزار را با عصبانيت زمين كوبيدم و فرياد زدم: «لعنتى! اصًال بايد از اول لباس فضايى 
را مى پوشيدم و درش هم نمى آوردم. ولى به ذهنم نرسيد ... ولى تو، توى پنج شنبه اى، تو 

كه بايد يادت مى ماند!»
او جواب داد: «من لباس فضايى داشتم، اما من جمعه اى آن را ازم گرفت.»

«چى؟ چرا؟»
او شانه اى باال انداخت و همان طور كه به سمت كابين باز مى گشت، گفت: «اه، ارزش بحث 

كردن را ندارد.»
رفتيم و ديديم خبرى از من جمعه اى نيست. نگاهى به دستشويى انداختم، ولى آن جا 

هم خالى بود.
به كابين رفتم و گفتم: «پس من جمعه اى كو؟»

من پنج شنبه اى با حركتى حساب شده، تخم مرغ را با ضربه ى چاقو شكست و محتواى آن 
را درون تابه ى داغ ريخت. بعد با اعتنايى، همان طور كه نيمرو درست مى كرد، جواب داد: 

«مطمئناً يك جايى دور و اطراف يكشنبه است.»
اعتراض كنان گفتم: «ببخشيدها، ولى تو قبًال در چهارشنبه غذايت را خورده اى – چطور 

فكر كردى مى توانى يك شام چهارشنبه اى ديگر داشته باشى؟»
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آذوقه  «اين  گفت:  و  كرد  بلند  چاقو  با  را  تخم مرغ  شده ى  سرخ  لبه ى  خونسردى  با  او 
همان قدر كه مال توست، مال من هم هست. من توام، تو منى، پس فرقى نمى كند...»

«چه چرندياتى! صبر كن ببينم، چرا اين همه كره مى ريزى؟ نكند زده به سرت؟ من براى 
اين همه آدم غذا ندارم!»

تابه از دست او در رفت و من هم به ديوار كوبيده شدم؛ درون گرداب افتاده بوديم. يك 
بار ديگر سفينه انگار تب داشته باشد، به لرزه افتاد؛ ولى تنها فكرم اين بود كه خودم را 
به راهرو و لباس فضايى برسانم و آن را بپوشم. چون اين طورى (با خودم فكر مى كردم) 
كه وقتى چهارشنبه پنج شنبه شود، من به عنوان من پنج شنبه اى، لباس فضايى را به تن 
خواهم داشت و اگر آن را يك لحظه هم از تن بيرون نياورم (و چنين قصدى هم نداشتم)، 
آن را جمعه هم به تن خواهم داشت. در نتيجه فرد پنج شنبه اى و فرد  بنابراين مطمئناً 
جمعه اى هر دو لباس فضايى به تن خواهند داشت و وقتى در زمان حال مشترك به هم 

مى رسيديم، باالخره مى توانستيم برويم آن سكان كوفتى را تعمير كنيم.

بخش پنجم: من جمعه ای 
فشار رو به افزايش جاذبه، سرم را به دوران انداخته بود و وقتى چشمانم را باز كردم، ديدم 
سمت راست من پنج شنبه اى هستم، نه سمت چپش كه چند لحظه پيش بودم. خوب 
گرچه پرداختن به نقشه ى لباس فضايى در سر آسان بود، عملى كردنش بسيار سخت بود 
و از شدت جاذبه حتا نمى توانستم تكان بخورم. وقتى از فشار جاذبه تنها اندكى كاسته 
شد، اينچ به اينچ روى زمين شروع به خزيدن كردم – جهت حركتم هم به سوى درى 

بود كه به راهرو باز مى شد.
همان موقع متوجه شدم كه من پنج شنبه اى هم دارد خودش را روى شكم به سمت در 
مى كشاند. عاقبت پس از يك ساعت، وقتى به عريض ترين نقطه از گرداب رسيده بوديم، 
هر دو چسبيده به زمين، جلوى در به هم برخورديم. بعد به ذهنم رسيد كه چرا من بايد 
زحمت دست دراز كردن به سوى دستگيره را به خودم بدهم؟ بگذار من پنج شنبه اى اين 
كار را بكند. در همان لحظه مسايل خاصى هم به ذهنم رسيد كه نشان مى داد حاال من 

پنج شنبه اى من هستم، نه او.
محض اطمينان پرسيدم: «تو مال كدام روزى؟»

تقال  با  او  مى كردم.  نگاه  چشمانش  توى  راست  داشتم  و  بود  چسبيده  زمين  به  چانه ام 
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دهانش را باز كرد و ناليد: «پن ... ج ... شنبه.»
اين كه خيلى عجيب بود. ممكن بود كه با وجود تمامى شرايط، من هنوز من چهارشنبه اى 
باشم؟ تمامى وقايع اخير را در ذهنم مرور كردم و متوجه شدم احتمال چنين چيزى كامًال 
بعيد است. پس او مى بايست من جمعه اى باشد. چون اگر قبًال يك روز از من جلو بود، 
پس حاال هم مى بايست يك روز جلوتر باشد. منتظر ماندم تا او در را باز كند، اما ظاهراً 
او همين انتظار را از من داشت. حاال جاذبه به طور چشمگيرى كم شده بود و به همين 
دليل بلند شدم و دوان دوان به راهرو رفتم. همين كه دستم به لباس فضايى رسيد، او از 
پشت برايم جفت پا گرفت، لباس را از دستم قاپ زد و باعث شد با صورت به زمين بخورم.

فرياد زدم: «عوضى! براى خودت جفت پا مى گيرى؟ واقعاً كه آشغالى!»
او با بى محلى، مشغول پوشيدن لباس شد. بى شرمى اش داشت حالم را به هم مى زد. در 
همان لحظه نيروى عجيبى او را به زور از لباس بيرون انداخت – انگار كسى از قبل درون 

لباس بود. يك لحظه از اين كه ديگر نمى دانستم كى به كى است، به خودم لرزيدم.
كسى كه توى لباس بود، فرياد زد: «آهاى چهارشنبه اى! بيا كمك، بيا پنج شنبه اى را نگه 

دار!»
چون حاال پنج شنبه اى داشت تقال مى كرد لباس را از تن او در بياورد.

پنج شنبه اى همين طور كه با من ديگر كشمكش داشت، فرياد زد: «لباس را بده من!»
و ديگرى در جواب فرياد زد: «ولم كن! قصدت چيه؟ يعنى نمى فهمى اين لباس بايد تن 

من باشد، نه تو؟»
«و مى شود بفرماييد دقيقاً چرا؟»

«به اين دليل احمق، كه من به يكشنبه نزديك ترم و تا يك شنبه دو تا از من ها در لباس 
فضايى وجود خواهند داشت!»

من وسط دعوايشان پريدم و گفتم: «اين كه چرند است. در بهترين حالت روز يكشنبه 
مثل يك احمق تمام عيار، فقط خودت لباس فضايى را به تن خواهى داشت و هيچ كارى 
را  آن  جمعه اى  توى  و  مى پوشمش  االن  من  بده؛  من  به  را  لباس  برد.  نخواهى  پيش  از 
جمعه به تن خواهى داشت و تو شنبه اى هم شنبه. مى بينيد، اين طورى مى شويم دو تا و 

دو نفرى با دو تا لباس فضايى ... ياال پنج شنبه! بيا كمك!» 
وقتى به زور لباس را از تن من جمعه اى مى كندم، او اعتراض كنان فرياد زد: «صبر كنيد! 
اوالً، االن ديگر هيچ كس اين جا نيست كه الكى «پنج شنبه» صدايش مى زنى؛ چون االن 
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از نيمه شب گذشته و تو ديگر خود پنج شنبه اى هستى. و دوماً، بهتر است من همين توى 
لباس بمانم. اين لباس فضايى به درد تو يكى نمى خورد.»

«چرا كه نه؟ اگر اين را امروز بپوشم، فردا هم تنم خواهد بود.»
«حاال خودت مى بينى ... هر چى نباشد من قبًال در پنج شنبه تو بوده ام و پنج شنبه ى من 

ديگر گذشته است؛ پس بهتر از تو مى دانم ...»
«حرف زدن بسه. زود باش لباس را بده من!»

ولى او لباس را از دستم قاپ زد و من هم دنبالش شروع به دويدن كردم؛ اول از ميان 
موتورخانه گذشتيم و بعد به كابين رفتيم. اين كه حاال فقط دو نفر بوديم، به نفعمان تمام 
ايستاده  و  دست  به  ابزار  جعبه ى  با  پنج شنبه اى  من  چرا  كه  مى فهميدم  حاال  بود.  شده 
من  حاال خودم  چون  است:  ازش گرفته  را  لباس  جمعه اى  من  جلوى هوابند، گفته بود 
پنج شنبه اى شده بودم و اين هم من جمعه اى بود كه داشت لباس را ازم مى گرفت. ولى 
من اصًال و ابداً قصد كوتاه آمدن نداشتم. با خودم فكر كردم: حاال فقط صبر كن، خودم 
حسابت را مى رسم. بعد به كابين دويدم و از آن جا به موتورخانه رفتم؛ جايى كه در دور 
قبل تعقيب و گريز متوجه لوله اى روى زمين شده بودم كه دفعه ى قبل براى ضربه زدن به 
توده ى اتمى از آن استفاده كرده بودم؛ بنابراين لوله را برداشتم و مسلح به كابين برگشتم.

بخش ششم: من شنبه ای
من ديگر توى لباس رفته بود و همه چيز جز كالهخود را پوشيده بود.

لوله را با حالتى تهديد كننده باال بردم و غريدم: «ياال بيا بيرون!»
«عمراً.»

«گفتم بيا بيرون!»
بعد با خودم فكر كردم بزنمش يا نه. اين كه مثل آن من جمعه اى تو دستشويى نه پاى 
چشمش سياه بود و نه ورمى روى پيشانى اش به چشم مى خورد، كمى نگران كننده به 
نظر مى رسيد. اما بعد فهميدم بايد هم همين طور باشد. آن من جمعه اى حاال من شنبه اى 
شده بود و شايد همين حاال جايى اطراف يكشنبه جوالن مى داد؛ در حالى كه اين من 
جمعه اى توى لباس كمى قبل پنج شنبه اى بود؛ همان پنج شنبه اى كه من نيمه شب به 
آن وارد شده بودم. بنابراين داشتم در لبه ى همان منحنى چرخه ى زمان پيش مى رفتم 
كه در آن من جمعه اى كتك زن تبديل به من جمعه اى كتك خورده مى شد. با اين حال 
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خودش قبًال گفته بود كه من شنبه اى او را زده و فعًال كه اثرى از او ديده نمى شد. ما دو 
تا در كابين تنها بوديم. بعد ناگهان فكر بكرى به ذهنم رسيد.

غريدم: «از لباس بيا بيرون!»
«برو رد كارت، پنج شنبه!»

فرياد زدم: «من پنج شنبه نيستم، شنبه ام!»
و به قصد ضربه زدن جلو رفتم. او سعى كرد لگد بپراند، ولى چكمه هاى لباس فضايى 
سرش  توى  را  لوله  بياورد،  باال  را  پايش  بتواند  كه  اين  از  قبل  و  هستند  سنگين  خيلى 
كه  بودم  كرده  عادت  اوضاع  اين  به  قدر  آن  حاال  چون  محكم،  خيلى  نه  البته  كوبيدم. 
قرار  لوله  اين  ديگر  طرف  و  مى روم  جمعه  به  پنج شنبه  از  وقتش،  به  خودم  مى دانستم 
مى گيرم و به همين خاطر نمى خواستم جمجمه ى خودم را خرد كنم. من جمعه اى ناله 
كرد و همان طور كه سرش را چسبيده بود، من مشغول در آوردن لباس فضاييش شدم. 
او همان طور كه با پاهاى لرزان به طرف دستشويى مى رفت، زير لب گفت: «پنبه كو ... 

ضدعفونى كننده كو ...»
من با عجله لباسى را كه سرش اين  همه دعوا كرده بوديم، پوشيدم و يك دفعه متوجه 
شدم از زير تخت يك پاى آدميزاد بيرون زده است. جلوتر رفتم و زانو زدم. زير تخت 
مردى افتاده بود؛ او همان طور كه مى كوشيد صداى جويدنش را مخفى كند، داشت با 
عجله آخرين بسته از شكالت شيرى كه براى روز مباداى نجومى خودم در چمدان ذخيره 
كرده بودم، مى بلعيد. مردك عوضى چنان عجله داشت كه شكالت را با تكه هاى آلومينيوم 

دورش مى بلعيد و لب هايش به برق زدن افتاده بودند.
پايش را كشيدم و فرياد زدم: «شكالت را ول كن!»

بعد ناگهان دچار ترديد شدم؛ چون به ذهنم رسيد شايد خودم جمعه اى هستم و دير يا 
زود بايد همان ماجرايى را از سرم بگذارنم كه آتشش را خودم روشن كرده بودم. بنابراين 

آهسته تر پرسيدم: «اصًال تو كى هستى؟ من پنج شنبه اى ...؟»
او با دهان پر جواب داد: «من شنبه اى.»

احساس ضعف كردم. حاال يا او داشت دروغ مى گفت كه در آن صورت احتياجى به نگرانى 
نبود، يا داشت راستش را مى گفت كه در آن وضعيت، يك كوبش لوله توى سرم انتظارم 
را مى كشيد. چون هر چه نباشد من شنبه اى من جمعه اى را زده بود و بعداً اين را خود 
من جمعه اى تعريف كرده بود و من هم خودم را جاى من شنبه اى زده و يكى توى سرش 
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كوبيده بودم. به خودم گفتم، ولى از طرف ديگر اگر حتا دروغ بگويد و متعلق به روزى 
بعد از خودم باشد، پس مى داند كه به من جمعه اى دروغ گفته ام و ممكن است از كلك 
مشابهى استفاده كند؛ چون آن چيزى كه براى من يك استراتژى آنى و غافلگير كننده 
بود، براى او تنها يك خاطره بود؛ خاطره اى كه به راحتى مى توانست از آن استفاده كند. 
در اين بين، همان طور كه در بين شك و ترديد غوطه مى خوردم، او باقى شكالت را بلعيد 

و از زير تخت بيرون آمد.
بالفاصله فكر تازه اى به ذهنم رسيد و فرياد زدم: «اگر تو من شنبه اى هستى، پس لباس 

فضايى ات كو؟»
او با خونسردى جواب داد: «ايناهاش ...»

... نور تندى ديدم؛ انگار چند نواختر يك باره با هم  بعد ديدم لوله اى به دست دارد و 
منفجر شده باشند و در نهايت از هوش رفتم.

بخش هفتم: جلسه ی من ها 
وقتى به هوش آمدم، ديدم روى كف دستشويى نشسته ام؛ يك نفر داشت به در مى كوبيد. 
مشغول رسيدگى به ورم ها و كبودى هايم شدم، ولى فرد بيرون همچنان به در مى كوبيد؛ 
را  كرده ام  ورم  سر  دقيقه،  چند  از  بعد  است.  چهارشنبه اى  من  طرف،  شد  معلوم  بعداً 
نشانش دادم و او همراه من پنج شنبه اى رفت دنبال جعبه ابزار؛ بعد يك عالمه بدو بدو و 
بكش بكش سر لباس فضايى اجرا شد و به هر طريقى شده، از ميان اين ماجرا هم جان به 
در بردم؛ صبح روز شنبه زير تخت خزيدم تا ببينم شكالتى در چمدان باقى مانده يا نه. 
وقتى داشتم آخرين شكالتى را كه زير لبا س ها پيدا كرده بودم مى خوردم، يكى پايم را 
گرفت و شروع كرد به كشيدن؛ حاال ديگر هيچ ايده اى نداشتم كه اين يكى كدام است؛ 
در هر حال توى سرش كوبيدم و لباس را از چنگش در آوردم و مى خواستم بپوشمش كه 

موشك توى گرداب بعدى افتاد.
دوباره كه به هوش آمدم، ديدم كابين پر از آدم است. حتا جاى سوزن انداختن هم نبود. 
معلوم شد اين ها همه من از روزها، هفته ها و ماه هاى آينده هستند و يكى شان هم ظاهراً از 
سال بعد بود. خيلى هايشان سياه و كبود بودند و پنج تايشان لباس فضايى به تن داشتند. 
ولى به جاى اين كه بالفاصله از هوابند بيرون بروند و سكان را تعمير كنند، مشغول دعوا 
و داد و بيداد و لگدپرانى بودند. سوال اين بود كه چه كسى چه كس ديگرى را دقيقاً در 
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چه زمانى زده است. مساله از اين لحاظ پيچيده تر بود كه حاال من هاى صبح و بعدازظهر 
هم وجود داشتند – مى ترسيدم اگر اوضاع همين طور پيش برود، كم كم تبديل به من هاى 
دروغ  چى  مثل  حاضر  من هاى  اكثريت  گذشته،  اين  از  و  بشوم؛  هم  ثانيه اى  و  دقيقه اى 
مى بافتند، به همين خاطر حتا همين االن هم برايم روشن نشده كه در آن ماجراى سه 
كه به نوبت هر سه را تجربه كرده  طرفه بين من هاى چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه – 
بودم - دقيقاً چه كسى آن يكى را مورد حمله قرار داده بود. فكر مى كنم از آن جايى كه 
به جمعه دروغ گفتم شنبه اى هستم و با لوله توى سرش كوبيدم، از روى تقويم مى شد 
گفت كه تعداد ضربه ها از يكى باالتر رفته است. ولى ترجيح مى دهم ديگر به اين خاطرات 
ناخوشايند فكر نكنم؛ فردى كه براى يك هفته جز كوبيدن توى سر خودش كار ديگرى 

نكرده است، نمى تواند با غرور به خاطراتش نگاه كند.
در اين بين، بحث و دعوا ادامه داشت. منظره ى اين عدم فعاليت سازنده و هدر دادن زمان 
گاهى  از  هر  و  مى رفت  پيش  كوركورانه  همچنان  موشك  كرد؛  نااميدم  كامًال  ارزشمند، 
توى گرداب جاذبه اى تازه اى مى افتاد. عاقبت دعوا بين آن هايى كه لباس فضايى داشتند 
و آن هايى كه نداشتند، باال گرفت. سعى كردم اين آشوب را هر طور شده نظم ببخشم 
و عاقبت، بعد از تالش هاى طاقت فرسا و ابرانسانى، توانستم چيزى شبيه يك جلسه به 
با راى اكثريت به عنوان  چون از بقيه بزرگتر بود –  وجود بياورم كه مِن سال آينده – 

مدير آن انتخاب شد.
تشكيل  جديد  مسايل  كميته ى  يك  و  تعيين  كميته ى  يك  انتخاب،  كميته ى  يك  بعد 
داديم و چهار نفر من از ماه آينده، به عنوان معاون انتخاب شدند. ولى در اين بين از يك 
گرداب منفى عبور كرديم كه باعث شد جمعيت مان به نصف تقليل پيدا كند و به همين 
خاطر در اولين انتخابات، به حد نصاب نرسيديم و مجبور شديم قبل از انتخاب تعميركاران 
سكان، آيين نامه مان را تغيير دهيم. از روى نقشه معلوم بود كه چند گرداب ديگر سر راه 
هستند و همين ها تمامى تالش هايمان را نقش بر آب كردند: اول كانديداهاى انتخاب شده 
محو شدند، بعد من سه شنبه اى ظاهر شد و همراهش من چهارشنبه اى بود كه سرش را 
ميان حوله اى پيچانده بود و دو تايى صحنه ى بى شرمانه اى راه انداختند. پس از عبور از 
قدرتمند و مثبت، آن قدر زياد شديم كه به زحمت در راهرو و كابين  يك گرداب نسبتاً 
جا گرفته بوديم و حاال باز كردن هوابند عمًال غيرممكن بود – چون هيچ فضايى وجود 
نداشت. ولى بدتر از همه اين كه تغييرات زمانى داشت افزايش مى يافت و حاال چند تايى 
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مِن موسفيد هم ظاهر شده بود و در گوشه و كنار سر چند پسربچه با موهاى كوتاه را 
مى ديدم كه البته خود من بودند – يا در واقع من روزگار خوش جوانى بودند.

حاال ديگر يادم نمى آمد من يكشنبه اى هستم يا تبديل به من دوشنبه اى شده ام. البته 
تفاوتى هم نداشت. بچه ها گريه مى كردند كه دارند زير دست و پا له مى شوند و مادرشان را 
صدا مى زدند؛ مدير جلسه – همان تيخى ماه آينده – شروع به داد و بيداد و فحش دادن 
كرد، چون من چهارشنبه اى كه در تالشى بيهوده به دنبال شكالت زير تخت رفته بود، 
انگشتش را زير پاى او داده و به عنوان انتقام، ساق پايش را گاز گرفته بود. برايم روشن بود 
كه نتيجه ى اين اوضاع افتضاح خواهد بود، خصوصاً حاال كه موسفيدها سر و كله شان پيدا 
شده بود. بين گرداب صد و چهل و دوم و صد و چهل و سوم، يك برگه ى حاضر و غايب 
دست به دست گردانديم؛ اما بعد معلوم شد كه بيشتر جمعيت حاضر دارند جر مى زنند و 
سر راه ارائه ى اطالعات حياتى، سنگ مى اندازند. و خدا مى دانست چرا. شايد جو عجيب 
موشك باعث شده بود عقلشان را از دست بدهند. سر و صدا و شلوغى چنان زياد بود كه 

اگر مى خواستى صدايت به گوش بقيه برسد، بايد عربده مى زدى.
ولى بعد يكى از تيخى هاى سال گذشته دست روى نكته ى خوبى گذاشت؛ اين كه يكى 
از پيرترين هايمان تمام داستان زندگيش را برايمان تعريف كند؛ اين طورى مى فهميديم 
دقيقاً چه كسى بايد سكان را تعمير كند. چون مطمئناً پيرترين ما خاطرات باقى من هاى 
روزها، ماه ها و سال هاى ديگر را در خود داشت. به همين دليل رو به پيرمرد چروكيده اى 
كرديم كه در گوشه اى ايستاده بود. وقتى ازش سوال پرسيديم، با تفصيالت فراوان شروع 
به تعريف ماجراى بچه ها و نوه هايش كرد؛ بعد از سفرهاى فضايى اش گفت كه در طول 
نود و اندى سال انجام داده بود. اما از سفر فعلى – همينى كه اين قدر براى ما اهميت 
داشت – به دليل هيجان فوق العاده و سن زيادش، چيزى در خاطر نداشت؛ با اين حال 
و  كرات  به  عوض  در  كندو  اعتراف  چيزى  چنين  به  نمى خواست  كه  بود  مغرور  قدر  آن 
با جزييات فراوان و بى پايان، به ارتباطات، افتخارات و نوه هايش اشاره مى كرد تا اين كه 

مجبور شديم سرش داد بزنيم و تهديدش كنيم تا دهانش را ببندد.
دو گرداب بعدى با بى رحمى تمام، جمعيت مان را كم كردند. بعد از آن نه تنها جايمان 
بازتر شد، بلكه تمامى آن هايى كه لباس فضايى به تن داشتند هم ناپديد شدند. حاال فقط 
يك لباس خالى باقيمانده بود؛ راى داديم كه آن را در راهرو آويزان كنيم و سر مذاكراتمان 
برگرديم. بعد، به دنبال بحثى ديگر بر سر مالكيت اين لباس ارزشمند، گرداب ديگرى از 
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راه رسيد و ناگهان كل كابين خالى شد. متوجه شدم با چشمان پف كرده، كف كابينى 
نشسته ام كه به شكل غريبى خالى به نظر مى رسد و اطرافش را اسباب و اثاثيه ى شكسته، 
تكه هاى لباس و كتاب هاى پاره پر كرده است. كف كابين پر از برگه هاى راى بود. طبق 
گفته هاى نقشه، حاال تماماً از محدوده ى گرداب ها خارج شده بودم. حاال ديگر نمى توانستم 
روى دو تا شدن و تعمير سكان حساب كنم و به همين دليل نااميدى شديدى سر تا پايم 

را فرا گرفت.

بخش هشتم: بهرتین من
يك ساعت بعد نگاهى به راهرو انداختم و با شگفتى فراوان متوجه شدم كه خبرى از لباس 
فضايى نيست. اما به شكل مبهمى يادم افتاد كه ... بله ... درست قبل از آخرين گرداب، 
دو تا از من هاى كوچك به راهرو رفته بودند. امكان داشت كه هر دو با هم لباس فضايى 

را پوشيده باشند؟
با اين فكر ناگهانى، به سمت كنترل ها دويدم. سكان كار مى كرد! بنابراين زمانى كه ما 
بزرگترها درگير بحث بى پايان خودمان بوديم، آن دو شيطانك سكان را تعمير كرده بودند. 
اين  پاچه هايش؛  در  ديگرى  و  كرده  فرو  لباس  آستين  در  را  دستش  يكى شان  كنم  فكر 
طورى مى توانستند در دو طرف سكان، همزمان مهره را نگه داشته و پيچ را سفت كنند. 
لباس فضايى خالى را در هوابند، پشت دريچه پيدا كردم. آن را مثل يادگارى مقدس به 
كابين بردم و قلبم سرشار از احساس قدردانى نسبت به آن پسرك هاى شجاعى شد كه 
سال ها قبل من بودند! و به اين ترتيب يكى از عجيب ترين سفرهايم را به پايان رساندم. 
به لطف شجاعت و درايتى كه در زمان كودكى از خود نشان داده بودم، توانستم صحيح و 
سالم به مقصدم برسم. بعدها شايعه كردند كه اين ماجرا را از خودم ساخته ام و حتا بعضى 
احمق ها چنين گفتند كه من الكلى هستم و در زمان اين سفرهاى طوالنى و پرماجراى 
فضايى، در واقع بر روى زمين بوده ام. خدا مى داند ديگر چه چرندياتى كه در مورد اين 
موضوع نساخته اند. ولى مردم اين طورى هستند ديگر؛ احمقانه ترين چرند دنيا را بزرگ 
كرده و اعتبار مى بخشند و در عوض، در برابر حقيقت محض، كه عين آن چيزى است كه 

اين جا گفتم، چنين كوته بينانه رفتار مى كنند. 

1. Pinckenbachii
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بى مقدمه  كسى  كه  مى افتاد  وقتى  اتفاق  اين  نمى آورد.  خاطر  به  را  اسمش  حتا  گاهى 
و  مى رفت  لباس فروشى  به  لباسى  آستين  كردن  كوتاه  براى  مثًال  مى پرسيد.  را  اسمش 
به  راه  تنها  مى شد.  پاك  كامًال  ذهنش  انگار  و  خانم؟»  «اسمتون  مى پرسيد:  فروشنده 
سوال كننده  نظر  از  شك  بدون  كه  بود  گواهينامه اش  كشيدن  بيرون  هم  آوردنش  ياد 
غيرعادى به نظر مى رسيد. پاى تلفن هم سكوت آزاردهنده اى كه حين جست وجوى او در 
كيف دستى اش به وجود مى آمد، طرف ديگر خط را متعجب مى كرد كه چه اتفاقى ممكن 

است رخ داده باشد.

ميمون شينگاوايى

هاروكى موراكامى

فرزين سورى
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هر چيز ديگرى را اما به ياد مى آورد. اسم اطرافيانش را، آدرس آپارتمانش  را. روز تولد 
خاطر مى آورد.  آب خوردن به  هم مثل  را  گذرنامه اش  شماره ى  حتا  تلفن و  شماره ى  و 
شماره ى دوستان و مشتريانش را كامًال از حفظ بود. حين مكالمه هم اگر خودش اسمش 
براى  را  ذهنش  پيش  از  اگر  نداشت.  آوردنش  ياد  به  براى  مشكلى  مى كشيد،  پيش  را 
اتفاقات آينده آماده كرده بود، مشكلى پيش نمى آمد. مشكل وقتى بود كه عجله داشت 
يا آمادگى نداشت. آن وقت مثل اين بود كه حتا براى نجات جان خودش هم كه شده، 

نمى تواند نامش را به خاطر بياورد. 
نام متاهلى اش ميزوكى آندو [2] بود. نام مجردى اش هم اوزاوا [3] بود. هيچ كدامشان 
حياتى ترين  در  دقيقاً  چرا  نبود  معلوم  وجود،  اين  با  نبودند.  غيرمعمولى  يا  خاص  اسم 
لحظات ممكن از دستش در مى روند. سه سال بود كه ميزوكى آندو شده بود. يعنى بعد 
از ازدواج با مردى به نام تاكاشى [4] آندو. اوايل نمى توانست با اسم تازه اش كنار بيايد. 
يك جورهايى به گوشش زنگى غريبه داشت. اما وقتى به قدر كافى از آن استفاده كرد، به 
آن عادت كرد. در قياس با ميزوكى ميزوكى و ميزوكى ميكى [5] كه بهتر بود. چند سال 

پيش، مدتى با شخصى به نام ميكى بيرون مى رفت. 
دو سال از ازدواجش مى گذشت كه فراموشى هايش آغاز شد. اوايل فقط ماهى يك بار يا 
دو بار اتفاق مى افتاد. اما بعد تعداد دفعاتش بيش تر شد. حاال ديگر هفته اى يك  نهايتاً 
بار اسمش را از ياد مى برد. تا وقتى كيفش را همراه داشت، مشكلى نداشت. كيفش را 
اگر گم مى كرد، كارش تمام بود. البته نه كامًال. آدرس و شماره ى تلفنش را حفظ بود. 
فراموشى اش از آن فراموشى هاى هاليوودى تمام عيار نبود. با اين همه، فراموشى فراموشى 
است. مسلماً چيز دلچسبى نبود. زندگى بدون اسم به نظر مثل خوابى بود كه بيدار شدن 

از آن غيرممكن بود.
به يك جواهرفروشى رفت و دست بندى نازك خريد و داد نامش را رويش حك كنند. 
«ميزوكى (اوزاوا) آندو». هر چند حس سگ و گربه بودن را القا مى كرد، اما حواسش بود 
مى كرد،  فراموش  را  اسمش  اگر  باشد.  دستش  دست بند  حتماً  خانه  از  خروج  هنگام  كه 
كافى بود به مچ دستش نگاهى بيندازد. ديگر نيازى نبود وسط يك مكالمه، توى كيفش 

دنبال گواهينامه اش بگردد و از شر نگاه بهت زده ى ديگران راحت مى شد.
به شوهرش حرفى از مشكلش نزده بود. خوب مى دانست كه براى او اين موضوع تنها يك 
معنى دارد و آن هم اين است كه ميزوكى از ازدواجش ناراضى است. شوهرش با همه چيز 
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زيادى منطقى برخورد مى كرد. قصد آزار كسى را هم نداشت، شخصيتش اين طورى بود. 
مدام در حال تئورى پردازى بود. حراف هم بود و وقتى شروع مى كرد، ول كن معامله نبود. 
براى همين هم مشكلش را پيش خودش نگه داشته بود. با اين وجود، به نظرش هر حرفى 
هم كه شوهرش ممكن بود بزند، چرت و پرت بود. او از ازدواجش ناراضى نبود. گذشته 

از منطق خلل ناپذير شوهرش كه گاهى سر و كله اش پيدا مى شد، مشكلى با او نداشت.
به تازگى با شوهرش وامى گرفته بودند و خانه اى در ساختمانى در شيناگاوا خريده بودند. 
يك  در  آزمايشگاهى  در  بود،  شده  زندگى اش  سوم  دهه ى  وارد  تازگى  به  كه  شوهرش 
مى كرد.  كار  هوندا  شركت  فروش  دفتر  يك  در  ميزوكى  مى كرد.  كار  داروسازى  شركت 
كارش اين بود كه به تلفن ها جواب دهد و براى مشترى ها قهوه بياورد و از اسناد كپى 
بگيرد و پرونده هاى مشترى ها را در ديتا بيس به روز رسانى كند. عموى ميزوكى كه يكى 
از مديران جزء هوندا بود، بعد از فارغ التحصيل شدن ميزوكى از يك دانشكده ى زنان در 
توكيو، اين كار را برايش جور كرده بود. كار خيلى هيجان انگيزى نبود، اما مسئوليت هايى 
دسترس  در  فروشنده ها  وقت  هر  نبود.  بد  هم  خيلى  رفته  هم  روى  و  داشت  همراه  به 
نبودند، او مسئوليت فروش را به عهده مى گرفت و خيلى هم خوب جواب مشترى ها را 
مى داد. فروشنده ها را حين كار كردن ديده بود و خيلى زود اطالعات فنى الزم را حفظ 
كرده بود. سرعت همه ى اتومبيل هاى نمايشگاه را حفظ بود و به طور مثال مى توانست به 
مشترى ها بقبوالند كه راندن مدل اوديسه بيش تر به سوارى هاى عادى مى ماند  تا راندن 
يك مينى ون. خيلى خوب بلد بود جريان مكالمه را دست بگيرد و هميشه لبخندى جذاب 
به لب داشت كه باعث مى شد مشترى احساس آرامش كند. در ضمن خوب بلد بود چطور 
بر اساس دريافت هايش از شخصيت مشترى، تاكتيك هايش را تغيير دهد. متاسفانه اما 
اين اختيار را نداشت كه به كسى تخفيف بدهد يا دست به تعويض خودرو بزند يا امكانات 
مجانى به كسى بدهد. يعنى حتا اگر تنها چيزى كه مانده بود، اين بود كه مشترى پاى 
برگه را امضا كند، او بايد كارها را به يك فروشنده مى سپرد كه دست آخر پول كميسيون 
هم توى جيب آن فروشنده مى رفت. تنها چيزى كه به او مى رسيد، يك شام مجانى بود 

كه هر از گاهى يكى از فروشنده ها به خاطر فروش خوبى كه داشت، به او مى داد. 
گاهى حس مى كرد اگر مى گذاشتند فروشنده شود، نمايشگاه فروش بهترى خواهد داشت. 
ولى كس ديگرى چنين حسى نداشت. بخش فروش يك چيز بود و بخش كارمندان يك 
چيز ديگر و جز در مواقع بسيار نادر، كسى حق نداشت از اين مرزها عبور كند. روش كار 
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شركت اين بود. كًال اهميتى هم برايش نداشت. او جاه طلب نبود. ترجيح مى داد هشت 
ساعت در روز كار كند، از نه تا پنج، بعد هم به تعطيالت برود و استراحت كند.

سر كار از اسم مجردى اش استفاده مى كرد. مى دانست كه اگر بخواهد اسمش را عوض 
مدام  هم  او  و  نمى ارزيد  زحمتش  به  بريزد.  هم  به  را  كامپيوتر  سيستم  كل  بايد  كند، 
پشت گوش مى انداخت. به داليل مالياتى، اسمش در فهرست متاهلين بود؛ اما همچنان 
بدون تغيير. مى دانست كه كارش درست نيست، اما كسى هم تا به حال اشكالى نگرفته 
ميزوكى  اسمش  هم چنان  ادارى اش،  كارت هاى  و  شناسايى اش  كارت  روى  بنابراين  بود. 
اوزاوا بود. شوهرش مى دانست كه او سر كارش هنوز از اسم مجردى اش استفاده مى كند 
او  نداشت.  موضوع  اين  با  مشكلى  ظاهراً  ولى  مى گرفت)،  تماس  بار  يك  وقت  چند  (هر 
مى دانست كه مساله صرفاً صرفه جويى در وقت و انرژى است. تا وقتى منطق پشت چيزى 

را مى دانست، گير نمى داد. از اين لحاظ حسابى آسان گير بود. 
ميزوكى كم كم نگران شد كه نكند فراموش كردن اسمش، عالئم يك بيمارى خطرناك 
است. مثًال يك جور آلزايمر در سنين پايين. دنيا پر از بيمارى هاى وحشتناك بود. همين 
تازگى ها با مياستنيا [6] و هانتينگتون [7] آشنا شده بود. خدا مى داند چند تا بيمارى 
ديگر در اين دنيا وجود داشتند كه او حتا اسمشان را هم نشنيده بود. و در بيش تر اين 
بيمارى ها هم عالئم ابتدايى خيلى ساده بودند. ساده و در عين حال غير عادى... غيرعادى 

مثل فراموش كردن اسمت؟
به بيمارستان مجهزى رفت و مشكلش را توضيح داد. اما دكتر جوانى كه مسئول بخش 
بود و به قدرى هم الغر و خسته بود كه بيش تر بهش مى خورد بيمار باشد تا دكتر، خيلى 

حرفش را جدى نگرفت. 
«جز اسمتان چيز ديگرى را هم فراموش مى كنيد؟»

«نه... فعًال فقط اسمم...»
و  احساس  گونه  هر  از  صدايش  است.»  روانى  روحى  مورد  يك  بيش تر  كه  من  نظر  «به 
عالقه خالى بود. «اگر وضعتان بدتر شد، با ما تماس بگيريد. يك سرى آزمايش برايتان 

تجويز خواهم كرد.»
در واقع منظورش اين بود كه فعًال سرمان هوارتا بيمار ريخته كه وضعشان از شما خيلى 

اضطرارى تر است.
يك روز در گاهنامه ى خبرى محل زندگى اش، مطلبى ديد تحت اين عنوان كه قرار است 
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در بخششان يك دفتر مشاوره داير شود. مقاله ى كوتاهى بود. در حالت عادى توجهى به 
آن نمى كرد. دفتر دو روز در ماه باز مى شد و مشاور هم كه يك حرفه اى بود، حسابى به 
ساكنان بخش تخفيف مى داد. مراجعه براى تمامى ساكنان شيناگاوايى باالى هجده سال 
آزاد بود و هر آن چه كه در جلسات رد و بدل مى شد، مشمول قانون حفظ اسرار مى شد. 
مطمئن نبود كه يك دفتر مشاوره ى داير شده به وسيله ى مقامات محلى چقدر ممكن 
است در حل مشكلش مؤثر باشد. اما باالخره تصميم گرفت امتحانى بكند. نمايشگاه در 
طول هفته حسابى شلوغ بود، اما طورى هم نبود كه او نتواند يك روز در هفته را مرخصى 
بگيرد. اين طورى توانست برنامه اش را با وقت هاى مشاوره هماهنگ كند كه براى يك فرد 
شاغل عادى غيرممكن مى نمود. هر جلسه ى نيم ساعته هم دو  هزار ين خرج بر مى داشت، 

كه براى او قيمت چندانى نبود. 
وقتى وارد دفتر مشاوره شد، فهميد كه تنها مراجعه كننده است. منشى برايش توضيح داد: 
«اين برنامه خيلى بدون مقدمه شروع شد. هنوز كسى اطالع چندانى از آن ندارد. همين 

كه خبرش پخش شود، مطمئنم استقبال بااليى خواهيم داشت.»
تقريباً  و  بود  سنگين  وزن   و  مهربان  زنى  بود،   [8] ساكاكى  تتسوكه  اسمش  كه  مشاور 
پنجاه ساله. موهاى كوتاهش را قهوه اى رنگ كرده بود و لبخندى دوستانه، صورت گردش 
و  بود  براق  ابريشمى  بلوزش  داشت.  تن  به  نازكى  تابستانه ى  لباس  بود.  گرفته  بر  در  را 
گردنبندى از مرواريدهاى مصنوعى به گردن داشت و كفش هايش هم پاشنه كوتاه بودند. 

بيش تر شبيه زن هاى همسا يه ى مهربان بود تا يك مشاور. 
هنگام معرفى كردن خودش، خاطرنشان شد: «شوهرم در بخشدارى كار مى كند. رئيس 
قسمت خدمات عمومى بخشدارى است. اين طورى بود كه توانستيم حمايت بخشدارى را 
براى داير كردن دفتر مشاوره، جلب كنيم. راستش شما اولين مراجعه كننده ى ما هستيد. 
وقت من خالى است. پس بياييد يك درد و دل بى دغدغه با هم بكنيم.» كلماتش را با 

فواصل معين پشت هم رديف مى كرد. اصًال همه چيز اين زن حساب شده و كشدار بود.
ميزوكى گفت: «از آشنايى با شما خوشبختم.» هر چند در دلش مطمئن نبود كه كسى 

مثل اين زن بتواند كمك چندانى به وضعيت او بكند.
زن اضافه كرد: «بهتان اطمينان مى دهم كه من عالوه بر تجربه، مدرك مشاوره ى معتبر 

هم دارم.» انگار ذهن ميزوكى را خوانده باشد.
خانم ساكاكى پشت ميزى معمولى و فلزى نشسته بود. ميزوكى روى كاناپه اى باستانى 
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هر  فنرهايش  باشند.  كشيده  بيرونش  انبارى  از  ساعت  همان  مى رسيد  نظر  به  كه  افتاد 
لحظه ممكن بود از جا در بروند و بوى نايش هم حال ميزوكى را به هم مى زد.

تكيه داد و شروع كرد به توضيح دادن در مورد مشكلش. خانم ساكاكى تمام مدت سر 
تكان مى داد. او نه سوال پرسيد، نه عالمتى از تعجب بروز داد. او به داستان گوش سپرد و 
جز چند بار كه ابروانش را متفكرانه در هم فرو برد، چهره اش تغييرى نكرد. لبخند محوش 

هرگز، حتا يك لحظه چهره اش را ترك نگفت.
را  اسمت  دادى  كه  بود  خوبى  گفت: «فكر  شد،  تمام  ميزوكى  حرف هاى  كه  اين  از  بعد 
روى يك دست بند حك كنند. از طريقه ى برخوردت با مساله خيلى خوشم آمد. قدم اول 
هميشه بايد جلوگيرى از ضرر بيشتر باشد. بهتر است كه با مساله عمل گرايانه برخورد 
برازنده ى  كامًال  است.  قشنگ  خيلى  هم  دست بندت  باهوشى.  خيلى  كه  مى بينم  شود. 

توست.»
ميزوكى پرسيد: «به نظرتان فراموش كردن اسم نشانه ى بيمارى هاى خطرناك است؟ تا 

حاال موردى مثل اين داشته  ايد؟»
خانم ساكاكى پاسخ داد: «فكر نمى كنم چنين بيمارى اى وجود داشته باشد. چيزى كه مرا 
نگران مى كند، اين است كه وضعيتت طى يك سال گذشته حادتر شده. ممكن است عالئم 
ديگرى هم ظاهر شوند. مثًال فراموشى ات به بخش هاى ديگر ذهنت سرايت كند. پس بيا 

قدم به قدم جلو برويم تا مشخص كنيم مشكل از چه زمانى آغاز شده.»
ازدواج  كه  است  سال  چند  پرسيد.  ميزوكى  از  معمولى  سوال  چند  ابتدا  ساكاكى  خانم 
كرده، كجا مشغول به كار است، وضعيت سالمتى اش چطور است. بعد سواالتى درباره ى 
چيز هايى  چه  از  مدرسه اش.  دوران  و  خانواده اش  درباره ى  كرد.  مطرح  كودكى اش  زمان 
لذت مى برد و از چه چيز هايى بدش مى آمد. استعداد چه كارهايى را داشت و استعداد 
چه كارهايى را نداشت. ميزوكى سعى كرد به همه ى سواالت صادقانه و سريع پاسخ دهد.
ميزوكى در خانواده اى كامًال عادى بزرگ شده بود. پدرش براى يك شركت بزرگ بيمه 
كار مى كرد و هر چند هيچ يك از والدينش آدم هاى كله گنده اى نبودند، يادش نمى آمد 
كه براى به دست آوردن پول بيشتر، حرص زده باشند. پدرش مردى جدى بود و مادرش 
كمى زيادى حساس و غرغرو بود. خواهر بزرگش هميشه نفر اول كالسش بود، هرچند 
از نظر ميزوكى آدمى سطحى و خاله زنك بود. با اين همه ميزوكى هرگز مشكل بزرگى با 
خانواده اش نداشت. تا به حال با هم وارد دعواى بزرگى نشده بودند. خود ميزوكى از آن 
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بچه ها نبود كه مدام توى چشم باشند. هيچ وقت مريض نمى شد. چندان درگير قيافه اش 
هم نبود. كسى هم هرگز بهش نگفته بود كه خيلى خوشگل است. از نظر خودش باهوش 
بود و بيش تر به زرنگ ترهاى كالس نزديك بود تا تنبل ها و با اين وجود، در هيچ زمينه اى 
هم استعداد خاصى نداشت. چند تا دوست صميمى داشت. اما حاال همه شان ازدواج كرده 

و به شهرهاى ديگر نقل مكان كرده بودند و ديگر خيلى با آن ها در تماس نبود. 
از ازدواجش راضى بود. آن اوايل او و شوهرش همه ى اشتباهاتى را كه زوج هاى جوان 
مرتكب مى شوند، انجام داده بودند. آخر سر زندگى شان را جمع و جور كرده بودند و حاال 
زندگى خوبى داشتند. شوهرش آدم كاملى نبود، اما صفات خوب زيادى داشت. مهربان 
بود و مسئوليت پذير. خيلى هم تميز بود و تازه بدغذا هم نبود و هيچ وقت بى خودى ايراد 

نمى گرفت. با همكاران و رئيس هايش هم خوب كنار مى آمد.
حين پاسخ دادن به سواالت مشاور، ميزوكى احساس كرد عجب زندگى كسل كننده اى 
داشته است. اگر زندگى اش يك فيلم بود، از آن دسته فيلم هاى كم خرج مستند حيات وحش 
مى شد كه بى  برو و برگرد، آدم را بى هوش مى كرد. فقط مناظرى يكنواخت كه تا ابد ادامه 
اتفاق  هيچ  از  خبرى  نبود.  كار  در  نمايشى  پايان  هيچ  تغييرى.  كم ترين  بدون  مى يافت؛ 
مراجعه كننده  به  دادن  گوش  مشاور،  وظيفه ى  كه  مى دانست  ميزوكى  نبود.  تاثيرگذارى 
است. ولى كم كم داشت دلش براى خانم ساكاكى مى سوخت كه مجبور است به داستان 
زندگى خسته كننده ى او گوش كند. با خودش فكر كرد اگر شرايط  برعكس بود، تا حاال 

از شدت كسالت كله پا شده بود.
تتسوكه ساكاكى اما، با دقت تمام به ميزوكى گوش سپرد و هر از گاهى نكته اى را در 
مشاهده  بى حوصلگى  از  اثرى  صدايش  در  مى زد،  حرف  وقتى  كرد.  يادداشت  دفترش 
نمى شد. صدايش گرم و مشتاق بود. ميزوكى احساس آرامش كرد. متوجه شد كه تا به 
حال كسى اين قدر صبورانه به حرف هايش گوش نداده است. وقتى بعد از تنها يك ساعت 

جلسه شان به اتمام رسيد، ميزوكى حس كرد بارى را از دوشش برداشته اند.
خانم ساكاكى با لبخندى كه تمام صورتش را روشن مى كرد، پرسيد: «خانم آندو، مى توانيد 

هفته ى آينده چهارشنبه اين جا باشيد؟»
ميزوكى پاسخ داد: «حتماً. باعث زحمت نيستم؟»

«مسلم است كه نه. تا زمانى كه شما مايل باشيد، ادامه مى دهيم. اين مورد به خصوصى 
است و چندين جلسه طول مى كشد تا شما پيشرفت حقيقى را مشاهده كنيد. مثل آن 
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برنامه هاى راديويى نيست كه ميزبان برنامه بگويد تالشت را بكن و بعد هم گوشى را قطع 
كند. زمان مى برد.»

خانم ساكاكى در دومين جلسه پرسيد: «اتفاقى در زندگى تان هست كه به اسم ها ربطى 
داشته باشد؟ اسم خودتان يا يكى از آشنايان تان يا اسم يك حيوان خانگى؟ يا اسم جايى 
كه قبًال به آن جا سر زده باشيد؟ يا حتا يك اسم مستعار؟ اگر چنين خاطره اى داريد، مايلم 
بشنوم. هر چيزى كه به اسم ربط داشته باشد، در اين مورد مهم است. خواهش مى كنم 

سعى كنيد به خاطر بياوريد.»
ميزوكى چندين دقيقه به فكر فرو رفت.

باالخره گفت: «فكر نمى كنم چنين خاطره اى داشته باشم. يا حداقل حاال چيزى به ذهنم 
نمى رسد...آه، صبر كنيد... خاطره اى در مورد يك برچسب اسم دارم.»

«يك برچسب... خيلى خوب است.»
ميزوكى گفت: «ولى برچسب اسم خودم نبود. براى كس ديگرى بود.»

خانم ساكاكى گفت: «اهميتى ندارد. تعريف كن.»
ميزوكى گفت: «همان طور كه جلسه ى پيش اشاره كردم، دوران راهنمايى و دبيرستان را 
به يك مدرسه ى خصوصى دخترانه رفتم. من اهل ناگويا [9] بودم و مدرسه در يوكوهاما 
[10] بود. من در خوابگاه زندگى مى كردم و آخرهفته ها به خانه بر مى گشتم. هر شب 
جمعه، سوار قطار شين كان سن [11] مى شدم و از آن  طرف هم يك شنبه شب مدرسه 

بودم. تا ناگويا فقط دو ساعت فاصله بود و من هيچ وقت احساس تنهايى نمى كردم.»
چرا  نبود؟  ناگويا  در  خوب  خصوصى  مدرسه ى  مگر  داد: «ولى  تكان  سر  ساكاكى  خانم 

مجبور بودى به يوكوهاما بروى؟»
«مادرم به اين مدرسه رفته بود و دوست داشت يكى از دخترهايش را هم همان جا بفرستد. 
من هم بدم نمى آمد دور از والدينم زندگى كنم. مدرسه اش مذهبى بود، ولى نسبت به 
ديگر جاها خيلى آسان گير بودند. من دوستان خوبى پيدا كردم. همه شان دخترهايى مثل 
من بودند. اهل جاهاى ديگرى بودند و مادرهايشان قبًال به اين مدرسه مى آمدند. شش 

سال آن جا بودم و زندگى خوبى داشتم. البته غذايش واقعاً تعريفى نداشت.»
خانم ساكاكى لبخند زد: «گفتى يك خواهر بزرگ تر دارى؟»

«درست است. دو سال از من بزرگ تر است.»
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«چرا او به اين مدرسه نرفت؟»
«كًال خانه ماندن را ترجيح مى داد. وضعيت سالمتى اش هم چندان مناسب نبود. براى 
همين به يك مدرسه ى محلى رفت و خانه ماند. من هميشه از او مستقل تر بودم. وقتى 
دبستانم تمام شد و والدينم از من پرسيدند دوست دارم به يوكوهاما بروم، من فوراً گفتم 

حتماً. هر آخرهفته سوار قطار شين كان سن شدن هم خيلى هيجان انگيز بود.
«پنج سال از دوران اقامتم را هم اتاقى داشتم. ولى سال آخر، يك اتاق مجزا به من دادند. 
يك  خوابگاه  دختر هاى  همه ى  شدم.  انتخاب  هم  خوابگاه  نماينده ى  عنوان  به  ضمن  در 
برچسب،  روى  بود.  آويزان  خوابگاه  ورودى  در  تابلويى  روى  كه  داشتند  اسم  برچسب 
اسم هر كس با رنگ سياه نوشته شده بود و پشتش به رنگ قرمز. هر كس كه بيرون 
مى رفت، بايد برچسبش را پشت و رو مى كرد. وقتى هم برمى گشت، آن را به وضعيت قبلى 
برمى گرداند. پس اگر اسم كسى سياه بود، داخل خوابگاه بود و كسى هم كه اسمش قرمز 
بود، بيرون بود. اگر كسى قصد داشت شب را بيرون از خوابگاه سر كند يا اگر قرار بود 
مدتى را به سفر برود، بايد اسمش را از روى تابلو بر مى داشت. سيستم خيلى به  صرفه اى 
بود. بچه ها نوبتى پشت ميز تلفن مى نشستند و با يك نگاه مى توانستند بفهمند هر كسى 

كجاست.
«خالصه، ماجرا در ماه اكتبر اتفاق افتاد. يك شب قبل از شام، يكى از دخترهاى راهنمايى 
به نام يوكو ماتسوناكا [12] به ديدنم آمد. بى شك او زيباترين دختر كل خوابگاه بود. 
مهمان خانه ى  خانواده اش  بود.  عروسك  يك  عين  داشت،  بلند  موهاى  و  سفيد  پوست 
ولى  نبود،  من  كالس  در  بودند.  ثروتمند  و  مى كردند  اداره  كانازاوا [13]  در  را  معروفى 
شنيده بودم كه نمره هايش خيلى خوب است. منظورم اين است كه حسابى در مركز توجه 
بود؛ خيلى از دخترهاى سال پايينى او را مى پرستيدند. ولى يوكو رفتارى دوستانه داشت 
و اصًال مغرور نبود. دختر آرامى بود و احساساتش را بروز نمى داد. هيچ وقت نمى توانستم 
بفهمم چه فكرى در سرش مى گذرد. درست است كه بين سال پايينى ها خيلى محبوب 

بود، اما فكر نكنم دوستان زيادى داشت.»

وقتى ميزوكى در اتاقش را باز كرد، يوكو ماتسوناكا را ديد كه در برابرش ايستاده و ژاكت 
يقه اسكى و شلوار جين به تن دارد. يوكو پرسيد: «يك دقيقه وقت دارى؟ مى خواستم 

باهات صحبت كنم.»
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ميزوكى كه غافلگير شده بود گفت: «حتماً. كار خاصى نمى كردم.» تا به حال نشده بود 
كه با يوكو حرف خصوصى رد و بدل كند و به ذهنش هم نرسيده بود كه ممكن است 
يك روز يوكو بخواهد از او در يك مورد خصوصى نظرخواهى كند. با دست اشاره كرد كه 

مهمانش بنشيند و مشغول چاى ريختن در قورى برقى اش شد.
يوكو بى مقدمه پرسيد: «تا حاال به كسى حسودى ات شده ميزوكى؟»

ميزوكى انتظار چنين سوالى را نداشت، اما كمى به آن فكر كرد.
پاسخ داد: «نه، فكر نكنم.»

«حتا يك بار هم نه؟»
ميزوكى سرش را به حالت نفى تكان داد. «حداقل وقتى اين طور ناگهانى از من مى پرسى، 

چيزى به ذهنم نمى رسد. منظورت چطور حسادتى است؟»
«مثًال وقتى يكى را دوست دارى و او كس ديگرى را دوست دارد... يا چيزى را مى خواهى 
داشته باشى و كس ديگرى به آن چنگ انداخته... يا اين كه انجام كارى برايت خيلى 

سخت است، ولى براى ديگرى مثل آب خوردن است... اين  جور چيزها.»
ميزوكى گفت: «تا حاال چنين حسى نداشتم. چطور؟ چنين حسى دارى؟»

«خيلى زياد.»
ميزوكى نمى دانست چه پاسخى بدهد. دخترى مثل يوكو، مگر چه چيزى در زندگى اش 
كم داشت؟ زيبا و باهوش و ثروتمند بود و محبوب. پدر و مادرش عاشقش بودند. شايعاتى 
هم شنيده بود مبنى بر اين كه يك دوست پسر خوش تيپ سال آخر دبيرستان دارد. آخر 

او به چه كسى حسودى مى كرد؟
ميزوكى پرسيد: «مثًال چه زمانى اين حالت به تو دست مى دهد؟»

يوكو با كلماتى كه به دقت انتخاب مى كرد پاسخ داد: «ترجيح مى دهم نگويم. دانستن 
همه ى جزئيات فايده اى ندارد. اما مدت ها بود كه مى خواستم اين سوال را از تو بپرسم.»

ميزوكى نمى دانست يوكو از او چه مى خواهد، اما سعى كرد به صادقانه ترين شكل ممكن 
به سواالتش پاسخ دهد. «فكر نكنم تا حاال چنين حسى را تجربه كرده باشم. نمى دانم 
من  كه  است  اين  منظورم  است.  عجيب  هم  خودم  براى  بخواهى،  را  راستش  اگر  و  چرا 
اعتمادبه نفس بااليى كه ندارم. هر چيزى را هم كه بخواهم، نمى توانم به دست بياورم. 
خيلى چيزها هستند كه دلم براى داشتنشان لك زده. ولى به هر دليلى تا به حال به كسى 

حسودى ام نشده. خودم هم نمى دانم چرا.»
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داشته  ربطى  مادى  مسائل  به  حسادت  نمى كنم  فكر  كه  زد: «من  بى حالى  لبخند  يوكو 
باشد. مثًال اين طور نيست كه اگر ثروتمند باشى، هرگز حسادت نكنى، يا اگر فقير باشى 
در  كه  است  سرطانى  غده ى  يك  مثل  حسادت  باشى.  كردن  حسادت  حال  در  هميشه 
درونت رشد مى كند و پا مى گيرد و به ترتيبى غيرمنطقى، مدام بزرگ تر مى شود. حتا اگر 

از وجودش مطلع باشى، نمى توانى براى متوقف كردنش كارى بكنى.»
ميزوكى ساكت نشست و گوش داد. يوكو تا به حال اين همه حرف را يك جا نگفته بود.

است.  سخت  نكرده،  حسش  حال  به  تا  كه  كسى  براى  دادنش  داد: «توضيح  ادامه  يوكو 
و  اين طرف  جهنم درونت  در  خودت  با  روز  هر  را  عظيم  بار  يك  كه  است  اين  شبيه  اما 
بايد خيلى خوشحال باشى كه تا به حال چنين  آن طرف ببرى. اصًال آسان نيست. واقعاً 

حسى نداشته اى.»
يوكو مكثى كرد و لبخندى به سمت ميزوكى شليك كرد. ميزوكى با خودش انديشيد، او 
واقعاً زيباست. شبيه او بودن چطورى است؟ هر جا كه مى روى، همه ى سرها به سمت ات 
بر مى گردند. نعمت است يا نفرين؟ و با اين همه، ميزوكى هرگز به يوكو حسادت نكرده 

بود. 
يوكو خيره به دستانش كه روى ران هايش آرميده بودند، گفت: «دارم بر مى گردم خانه. 
يكى از اقواممان فوت كرده و بايد به مراسم خاكسپارى اش بروم. اجازه ام را گرفته ام و تا 
صبح دوشنبه هم بر مى گردم. مى خواستم از تو خواهش كنم كه اگر زحمتى نيست، تا بر 

مى گردم مواظب برچسب اسمم باشى.»
بعد برچسبش را از توى جيبش بيرون كشيد و به سمت ميزوكى دراز كرد.

ميزوكى گفت: «اصًال زحمتى نيست. ولى چرا اين همه دردسر به خودت دادى؟ راحت تر 
نبود اگر ته كشو قايمش مى كردى؟»

يوكو نگاه ميزوكى را پاسخ داد: «دوست داشتم اين بار تو برايم نگهش دارى. حس خوبى 
ندارم. يك چيزى اذيتم مى كند. دوست ندارم توى اتاقم رهايش كنم.»

ميزوكى گفت: «باشد.»
يوكو گفت: «نمى خواهم وقتى نيستم يك ميمون بيايد و بدزدتش.»

شوخى  هيچ وقت  يوكو  نيست.»  خبرى  ميمون  از  «اين  جا  گفت:  سرخوشى  با  ميزوكى 
نمى كرد. بعد مهمانش از اتاق خارج شد. ميزوكى ماند و برچسب اسم و ليوان چاى دست 

نخورده و جاى خالى ميزوكى.
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«يوكو دوشنبه برنگشت. معلم مسئول خوابگاه نگرانش شد و با خانواده اش تماس گرفت. 
معلوم شد كه او به خانه نرفته. هيچ كدام از اقوامشان نمرده بود و مراسم خاكسپارى اى 
هم در كار نبود. او همه چيز را خودش سر هم كرده بود. يك هفته بعد، جسدش را پيدا 
جنگل  وسط  جايى  يك  شنيدم.  را  خبرش  برگشتم  ناگويا  از  كه  بعد  يكشنبه ى  كردند. 
رگ هاى دستش را زده بود. كسى نمى دانست چرا اين كار را كرده. يادداشتى هم به جا 
نگذاشته بود. هم اتاقى اش گفت كه فرقى با هميشه نداشته. او بدون اين كه يك كلمه به 

كسى بگويد، خودش را كشته بود.»
خانم ساكاكى پرسيد: «ولى به نظر مى رسد كه خانم ماتسوناكا قصد داشته چيزى را به تو 
بفهماند. وقتى به اتاقت آمد و برچسبش را پيش تو گذاشت و با تو از حسادت حرف زد.»

«بله، از حسادت با من حرف زد. آن موقع چيز چندانى دستگيرم نشد. حاال مى فهمم كه 
مى خواسته قبل از مرگش به من گفته باشد.»

«به كسى از اين مالقات حرفى زدى؟»
«نه... هرگز.»

«چرا؟»
ميزوكى سرش را كج كرد و در فكر فرو رفت. «اگر به كسى حرفى زده بودم، فقط باعث 

سردرگمى بيشتر مى شد. كسى متوجه نمى شد ماجرا از چه قرار است.»
«منظورت اين است كه حسادت دليل خودكشى بوده؟»

«دقيقاً. همان طور كه گفتم، آخر چطور ممكن بود يوكو به كسى حسادت كرده باشد؟ 
آن موقع همه ناراحت بودند، براى همين من حرفى نزدم. حال و هواى خوابگاه را كه مى 

دانيد. حرف زدن در اين مورد با كبريت كشيدن توى يك اتاق پر از گاز يكى بود.»
«چه باليى سر برچسب آمد؟»

«هنوز دارمش. توى يك جعبه است ته كمد لباس هايم. به همراه برچسب خودم.»
«چرا نگهش داشتى؟»

هر  بدهم.  تحويلش  نكردم  فرصت  كه  بود  ديوانه وار  قدر  آن  خوابگاه  وضعيت  موقع  «آن 
چقدر هم كه زمان بيشترى مى گذشت، برايم سخت تر مى شد كه برچسب را پس بدهم؛ 
انگار نه انگار كه اتفاقى افتاده باشد. به هيچ وجه هم نمى توانستم آن را دور بيندازم. حس 
كردم يوكو مى خواسته برچسبش پيش من باشد. ولى اصًال نمى فهمم كه چرا من را براى 

اين كار انتخاب كرد.»
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«شايد يوكو به دليلى به تو عالقه مند بوده. شايد تو چيزى داشتى كه او مى پسنديده.»
«فكر نكنم.»

خانم ساكاكى مدتى سكوت كرد و به او خيره شد. انگار سعى داشت از چيزى مطمئن 
شود.

«از همه ى اين حرف ها گذشته، تو واقعاً هرگز احساس حسادت نكرده اى؟ هيچ وقت؟»
متوجه  البته  نكنم.  گفت: «فكر  نهايتاً  و  كرد  فكر  كمى  نداد.  پاسخى  بالفاصله  ميزوكى 
هستم كه انسان هايى هستند كه از من وضع بهترى دارند. ولى معنى اش اين نيست كه به 

آن ها حسادت كرده باشم. به نظرم هر كسى زندگى خودش را دارد.»
«و چون زندگى مردم با هم فرق دارد، نمى شود آن ها را با هم مقايسه كرد؟»

«فكر كنم.»
«چقدر جالب.» دستانش را بر روى ميزش در هم قفل كرده بود و صدايش رگه هايى از 

شگفتى بروز مى داد. «پس تو دركى از حسادت ندارى. درست است؟»
«راستش درك مى كنم كه از كجا نشأت مى گيرد. ولى حق با شماست. نمى توانم درك 
كنم چه حسى دارد. چقدر قدرتمند است. چه مدت دوام دارد. چه مشكالتى را به وجود 

مى آورد.»

وقتى به خانه بازگشت، سراغ جعبه ى مقوايى قديمش رفت كه برچسب اسم يوكو و 
خودش را در آن نگه مى داشت. همه جور خرت و پرت و يادگارى از زندگى گذشته اش آن 
تو روى هم تلمبار شده بود. نامه، دفترچه ى يادداشت روزانه، آلبوم عكس و كارنامه. هر بار 
قصد مى كرد كه دورشان بيندازد، ولى هيچ وقت براى مرتب كردنشان زمان نداشت. براى 
همين هر جا مى رفت، آن ها را با خودش ِخركش مى كرد. ولى هر چقدر گشت، نتوانست 
پاكتى را كه برچسب ها را در آن نگه مى داشت پيدا كند. متعجب شد. وقتى به آپارتمان 
تازه شان نقل مكان كرده بودند، آن  را در جعبه ديده بود. به وضوح به ياد مى آورد. در جعبه 

را هم باز نكرده بود. پس پاكت بايد آن جا مى بود. اما نبود.

نداشت،  پنهان كارى  قصد  نگفت.  شوهرش  به  چيزى  مشاوره اش  جلسات  از  ميزوكى  
ولى به نظر مى رسيد توضيح اين موضوع زحمت اضافه به گردنش خواهد انداخت. از اين 

گذشته، هيچ كدام از اين مسائل واقعاً به شوهرش ربطى نداشت.
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مساله ى گم شدن برچسب ها را هم از خانم ساكاكى پنهان كرد. به نظرش اين موضوع 
تأثيرى در روند مشاوره نداشت.

تعداد  مى رفت.  مشاوره  دفتر  به  كارش  سر  از  ميزوكى  چهارشنبه  هر  گذشت.  ماه  دو 
جلسات  زمان  بود  مجبور  ساكاكى  خانم  همين  براى  بود،  يافته  افزايش  مراجعه كننده ها 
را از يك ساعت به همان سى دقيقه ى معمول كاهش دهد. كه البته مشكلى هم نبود، 
چون هر دو ياد گرفته بودند چطور از زمانشان در كنار هم نهايت استفاده را ببرند. گاهى 
ميزوكى دلش مى خواست مى توانستند بيشتر صحبت كنند، اما با توجه به حق الزحمه ى 

پايينى كه مشاور دريافت مى كرد نمى توانست اعتراضى داشته باشد. 
پنج دقيقه مانده به پايان يكى از جلسات، خانم ساكاكى گفت: «اين جلسه ى نهم مان 

است. فراموش كردن اسم تان هم چنان پا برجاست، اما بدتر هم نشده. درست است؟»
ميزوكى گفت: «نه. نشده.»

خانم ساكاكى گفت: «اين موضوع عالى است.» روان نويس سياهش را در جيب پيراهنش 
سراند و دستانش را روى ميزش گذاشت. اندكى مكث كرد. «شايد، احتماالً هفته ى آينده 

كه بياييد، پيشرفت قابل توجهى خواهيم كرد. صرفاً مى گويم شايد. قولى نمى دهم.»
«منظورتان فراموش كردن اسمم است؟»

«دقيقاً. اگر برنامه ام درست پيش برود، مى توانم دليل اين ماجرا را مشخص كنم و به شما 
نشان بدهم كه مشكل از كجاست.»

«يعنى در واقع اين كه چرا اسمم را فراموش مى كنم؟»
«دقيقاً.»

ميزوكى مطمئن نبود حرف خانم ساكاكى را به درستى متوجه مى شود. «وقتى مى گوييد 
نشانم مى دهيد، منظورتان اين است كه قابل ديدن است؟»

خانم ساكاكى رضايتمندانه دستانش را به هم سابيد و گفت: «البته كه قابل ديدن است. تا 
هفته ى آينده نمى توانم اطالعات بيش ترى به شما بدهم. فعًال مطمئن نيستم كه نقشه ام 

عمل كند يا نه. اما اميدوارم كه عمل كند.»
ميزوكى سرى تكان داد.

«در كل منظورم اين است كه مدت زيادى است كه داريم با اين موضوع سر و كله مى زنيم 
و فكر كنم داريم به راه حلش نزديك مى شويم. شنيدى كه مى گويند توى زندگى هر سه 
قدمى كه مى روى جلو، بايد دو قدم به عقب برگردى؟ پس نگران نباش و به من اعتماد 
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كن. هفته ى آينده مى بينمت. راستى يادت نرود كه سر راه از منشى وقت بگيرى.»
و چشمكى هم نثارش كرد.

هفته ى بعد وقتى ميزوكى وارد اتاق خانم ساكاكى شد، او با بزرگ ترين لبخندى كه 
ميزوكى به عمرش ديده بود، از او استقبال كرد. 

بعد با افتخار اعالم كرد: «دليل فراموشى تان را كشف كرده ام و براى حل مشكلتان راه حلى 
پيدا كرده ام.»

ميزوكى پرسيد: «يعنى ديگر اسمم را فراموش نخواهم كرد؟»
«دقيقاً. ديگر هرگز اسم تان را فراموش نخواهيد كرد. مشكل حل شده.»

خانم ساكاكى چيزى را از كيف دستى اش بيرون كشيد و روى ميز گذاشت. «اين ها براى 
شماست.»

ميزوكى از روى كاناپه بلند شد و به سمت ميز قد كشيد. روى ميز دو برچسب قرار گرفته 
بود. روى يكى نوشته شده بود «ميزوكى اوزاوا» و روى ديگرى نوشته شده بود «يوكو 
ماتسوناكا». رنگ ميزوكى پريد. روى كاناپه افتاد و تا مدتى حرفى نزد. كف دست هايش را 

روى دهانش فشرد. انگار بخواهد از شارش كلمات جلوگيرى كند. 
خانم ساكاكى گفت: «تعجبت بى جا نيست. ولى دليلى هم براى ترسيدن وجود ندارد.»

ميزوكى پرسيد: «چطور...؟»
«چطور برچسب هاى دبيرستان شما دست من است؟»

ميزوكى سر تكان داد.
خانم ساكاكى گفت: «پيدايشان كردم. برچسب ها را از شما دزديده بودند. براى همين در 

يادآورى اسم ها مشكل داشتيد.»
«ولى آخر چه كسى...؟»

«آخر چه كسى به خانه ى شما آمده و برچسب هاى ناقابل را دزديده؟ اصًال براى چه؟ بهتر 
است به جاى اين كه من جواب تان را بدهم، از خود دزد سوال كنيد كه چرا اين كار را 

كرده.»
ميزوكى هيجان زده پرسيد: «كسى كه برچسب ها را دزديده اين جاست؟»

«البته. ما گيرش انداختيم و برچسب ها را از او پس گرفتيم. البته خود من كه نه. شوهرم و 
يكى از همكارانش. يادت هست كه گفتم شوهرم رئيس خدمات عمومى بخشدارى است.»
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ميزوكى با ذهنى خالى سر تكان داد.
«خوب، دوست دارى با دزد روبه رو شوى تا حسابى عصبانيتت را سرش خالى كنى؟»

وارد  راهرو،  انتهاى  در  و  شد  خارج  مشاوره  دفتر  از  ساكاكى  خانم  همراه  به  ميزوكى 
آسانسور شد. آن ها در طبقه ى زيرزمين پياده شدند و از پاگردى فراموش شده، به درى 

در منتهااليه ساختمان رسيدند.
داخل اتاق دو مرد بودند. يكى الغر و تقريباً پنجاه ساله و ديگرى گنده و بيست و خرده اى 
ساله. هر دو لباس هاى خاكى رنگ مخصوص كار به تن داشتند. مرد الغر برچسب اسمى 
بود  نوشته  ديگرى  ى  سينه  روى  و  «ساكاكى»  بود  نوشته  رويش  كه  داشت  سينه  به 

«ساكورادا» [14]. ساكورادا باتومى سياه رنگ به دست داشت.
آقاى ساكاكى گفت: «خانم آندو؟ اسم من يوشيو [15] ساكاكى است. من شوهر تتسوكه 

هستم. ايشان هم آقاى ساكورادا هستند. همكار من.»
ميزوكى گفت: «از مالقات شما خوشبختم.»

خانم ساكاكى از شوهرش پرسيد: «دردسرتان كه نداد؟»
را  صبح  امروز  تمام  ساكورادا  آمده.  كنار  وضعيت  با  كنم  فكر  گفت: «نه.  ساكاكى  آقاى 

مراقبش بوده و به نظر مى رسد رفتارش مناسب بوده. مى توانيم شروع كنيم.»
در انتهاى اتاق، در ديگرى قرار داشت. آقاى ساكورادا در را باز كرد و چراغ اتاق را روشن 

كرد. اتاق را بررسى كرد و بعد رو به بقيه گفت: «مشكلى نيست. مى توانيد وارد شويد.»
يك  هم  رويش  كه  بود  اتاق  در  صندلى  يك  فقط  شدند.  انبارمانند  اتاق  يك  وارد  آن ها 
ميمون نشسته بود. به عنوان يك ميمون، خيلى بزرگ بود. از يك انسان بالغ كوچك تر، 
و  بود  بلند  زيادى  ميمون  يك  براى  موهايش  بود.  بزرگ تر  دبستانى  بچه ى  يك  از  اما 
جوان نبود.  رگه هايى از خاكسترى داشت. حدس زدن سنش ممكن نبود، ولى مشخصاً 
دست و پاهاى ميمون را محكم به صندلى بسته بودند و دمش هم روى زمين ولو شده 
بود. وقتى ميزوكى وارد اتاق شد، ميمون نگاهى به او انداخت. بعد بالفاصله نگاهش را 

دوباره به زمين دوخت.
ميزوكى متعجب پرسيد: «يك ميمون؟»

خانم ساكاكى پاسخ داد: «البته. اين ميمون همان موقع كه شما شروع كرديد به فراموش 
كردن اسم تان، برچسب ها را از آپارتمان تان دزديده.»

يوكو گفته بود كه دوست ندارد يك ميمون برچسب اسمش را بدزدد. ميزوكى متوجه شد 
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كه يوكو شوخى نمى كرده است. يك لحظه وحشت برش داشت.
ميمون گفت: «واقعاً متأسفم.» صدايش آرام، اما گرم بود و حالتى موسيقيايى داشت. 

ميزوكى حيرت زده فرياد زد: «حرف مى زند!»
ميمون بدون تغيير در حالت صدايش گفت: «بله، من حرف مى زنم. باز هم بايد از شما 
عذرخواهى كنم. چون وقتى وارد خانه تان شدم، قصد نداشتم جز برچسب ها چيز ديگرى 
بردارم. اما چون خيلى گرسنه ام بود، موز هاى روى ميز را هم برداشتم و خوردم. زيادى 

خوشمزه به نظر مى رسيدند.»
آقاى ساكورادا با عصبانيت چماقش را به كف دستش كوبيد. «عجب رويى دارد! از كجا 
معلوم چيز ديگرى كش نرفته باشد. مى خواهيد كمى مشت و مالش بدهم، شايد به حرف 

بيايد.»
آقاى ساكاكى گفت: «آرام باش ساكورادا. او خودش داوطلبانه موضوع موزها را اعتراف كرد. 
بشنويم.  را  حرف هايش  همه ى  بگذار  نمى خورد.  دروغگو  آدم هاى  به  ظاهرش  ضمن،  در 
تازه، اگر بخشدارى بو ببرد كه ما با يك حيوان بدرفتارى كرده ايم، توى دردسر مى افتيم.»

ميزوكى از ميمون پرسيد: «چرا برچسب ها را دزديدى؟»
ميمون پاسخ داد: «اين كار من است. من ميمونى هستم كه اسم آدم ها را مى دزدد. يك 
نمى توانم  ديگر  كند،  جلب  را  توجهم  واقعاً  اسمى  وقتى  بيمارم.  من  است.  بيمارى  جور 
سراغش  كند،  جلب  را  توجهم  اسمى  اگر  نه.  هم  اسمى  هر  البته  كنم.  كنترل  را  خودم 

مى روم. مى دانم كه كارم غلط است، ولى نمى توانم خود را كنترل كنم.»
«تو سعى كرده بودى كه وارد خوابگاه ما شوى و اسم يوكو را بدزدى؟»

«بله، خودم بودم. من از صميم قلب عاشق خانم ماتسوناكا بودم. هرگز در تمام عمرم تا اين 
حد به كسى احساس دلبستگى نكرده بودم. وقتى نتوانستم او را تصاحب كنم، با خودم 
تصميم گرفتم كه هر طور كه شده اسمش را به دست بياورم. اگر مى توانستم اسمش را به 

دست بياورم، ديگر راضى بودم. اما قبل از اين كه موفق شوم، او از دنيا رفت.»
«خودكشى او به تو ربطى دارد؟»

دامن  در  او  نداشتم.  تقصيرى  من  وجه.  هيچ  داد: «به  تكان  را  سرش  شدت  به  ميمون 
تاريكى عظيم درونى گرفتار شده بود.»

«اما آخر بعد از اين همه سال از كجا فهميدى برچسب اسمش در خانه ى من است؟»
«مدت ها طول كشيد تا توانستم ردش را پيدا كنم. وقتى خانم ماتسوناكا از دنيا رفت، 
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هم  كسى  نبود.  آن جا  اسمش  ولى  بدزدم.  نام ها  تابلوى  روى  از  را  اسمش  كردم  سعى 
نمى دانست كجاست. مدت زيادى براى پيدا كردن ردش زحمت كشيدم، ولى نتيجه اى 
نداشت. آن زمان به ذهنم نرسيد كه احتماالً برچسب را به شما داده. شما خيلى به هم 

نزديك نبوديد.»
ميزوكى گفت: «درست است.»

باشد.  داده  شما  به  را  برچسب  شايد...  صرفاً  شايد...  كه  رسيد  ذهنم  به  روز  يك  «ولى 
بهار سال پيش اين فكر به ذهنم رسيد. مدت زيادى طول كشيد تا رد شما را پيدا كنم. 
فهميدم ازدواج كرده ايد و اسمتان حاال ميزوكى آندو است و در شيناگاوا ساكن شده ايد. 
ميمون بودن كار ردگيرى را سخت مى كند، متوجه هستيد كه. در هر حال اين طور شد 

كه برچسب ها را دزديدم.»
«ولى چرا اسم مرا دزديدى؟ چرا فقط اسم يوكو را ندزديدى؟ مى دانى به خاطر كارى كه 

كردى من چقدر دردسر كشيدم؟»
متأسفم. وقتى از اسمى  و عميقاً  ميمون با سرى آويزان از شرمندگى گفت: «من واقعاً 
داد.  قرار  تأثير  تحت  را  قلبم  شما  اسم  اما،  معذرت  عرض  با  مى دزدمش.  بيايد،  خوشم 
همان طور كه قبًال توضيح دادم، اين يك جور بيمارى است. نمى توانم بر اشتياقم غلبه 
كنم. مى دانم كه كارم غلط است. ولى باز هم انجامش مى دهم. از اين كه باعث دردسرتان 

شدم عذر مى خواهم.»
خانم ساكاكى گفت: «اين ميمون اين مدت را در سيستم فاضالب شيناگاوا پنهان بوده. 

براى همين هم به شوهرم گفتم كه به كارمندهايش بسپارد كه دستگيرش كنند.»
آقاى ساكاكى گفت: «ساكوراداى جوان بيش تر كارها را خودش انجام داد.»

ساكورادا با غرور اعالم كرد: «واحد خدمات عمومى هرگز دست روى دست نمى گذارد تا 
موجوداتى از اين دست در فاضالب ول بگردند. از قضا اين ميمون در تاكاناوا [16] يك 

مخفيگاه داشت كه از آن به عنوان مركز عملياتى اش در كل توكيو استفاده مى كرد.»
ميمون گفت: «جايى براى زندگى كردن در شهر براى ما وجود ندارد. درخت كم است 
و مكان هاى تاريك هم براى قايم شدن در روز كم است. اگر از سيستم فاضالب خارج 
طرفمان  به  بچه ها  بيندازند.  گيرمان  مى كنند  سعى  و  مى كنند  دوره مان  مردم  شويم، 
تعقيبمان  سگ ها  مى كنند.  شليك  سمتمان  به  بادى  تفنگ  با  و  مى كنند  پرتاب  چيز 
براى  مى اندازند.  رويمان  روشن  خيلى  نورهاى  و  مى پرند  رويمان  خبرنگارها  مى كنند. 
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همين مجبوريم زيرزمين بمانيم.»
ميزوكى از خانم ساكاكى پرسيد: «ولى آخر از كجا مى دانستيد اين ميمون در فاضالب 

پنهان شده؟»
خانم ساكاكى گفت: «همان طور كه قبًال هم گفتم، طى اين دو ماه خيلى چيزها برايم 
روشن شد. مثل مهى كه كم كم از بين برود، فهميدم بايد موجودى وجود داشته باشد كه 
اسم ها را مى دزدد و بايد هم زيرزمين زندگى كند. اين باعث شد احتماالت محدود شوند. 
يا توى مترو بود يا فاضالب. براى همين هم به شوهرم گفتم كه فكر مى كنم بايد دنبال 

موجودى غيرانسانى بگردد كه ساكن فاضالب است. او هم اين ميمون را پيدا كرد.»
ميزوكى مدتى نمى دانست چه بگويد: «ولى... آخر... چطور فقط با گوش دادن به حرف هاى 

من همه ي اين چيزها را فهميديد؟»
آقاى ساكاكى با حالتى جدى گفت: «شايد جايش نباشد كه من اين حرف را بزنم، ولى 
سال  دو  و  بيست  مدت  توى  دارد.  هم  ويژه اى  قدرت هاى  و  است  خاصى  آدم  من  زن 
ازدواجمان، من شاهد اتفاقات غيرعادى زيادى بوده  ام. براى همين خيلى تالش كردم تا 
بتواند اين دفتر مشاوره را داير كند. مى دانستم كه اگر موقعيتى ايجاد شود كه او بتواند از 

قدرت هايش استفاده كند، به نفع ساكنان شيناگاوا خواهد بود.»
ميزوكى پرسيد: «با اين ميمون چه مى كنيد؟»

ساكورادا با حالتى عادى گفت: «نمى توانيم بگذاريم زنده بماند. فرقى نمى كند چه قولى 
بدهد، اين جور شخصيت ها وقتى به يك چيزى عادت كنند، وقتى رهايشان كنى مدتى 

بعد سراغ عادت هاى قديمى شان مى روند.»
آقاى ساكاكى گفت: «صبر كن ببينم. هر دليلى هم كه براى كشتنش داشته باشيم، اگر 
يكى از گروه هاى طرفدار حقوق حيوانات بو ببرد، از ما شكايت مى كند و آن وقت بايد كلى 
جريمه پرداخت كنيم. ماجراى آن كالغ ها كه يادت است. چه گندى به بار آمد. ترجيح 

مى دهم دوباره چنين اتفاقى تكرار نشود.»
ميمون سرش را حسابى خم كرد و التماس كرد: «خواهش مى كنم من را نكشيد. كار من 
اشتباه بوده. متوجه هستم. دردسرهاى زيادى درست كردم. متوجه هستم. ولى كارهاى 

من فايده هم داشته.»
آقاى ساكاكى به تندى پرسيد: «كار تو چه فايده اى مى تواند داشته باشد؟»

«من اسم مردم را مى دزدم. درست. ولى همراهش انرژى هاى منفى را  كه به آن چسبيده 
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هم از بين مى برم. قصد خودستايى ندارم، ولى اگر موفق شده بودم اسم يوكو ماتسوناكا را 
بدزدم، او خودكشى نمى كرد.»

ميزوكى پرسيد: «چطور؟»
هم  را  وجودش  تاريكى  از  قسمتى  مى توانستم  احتماالً  اسمش  كنار  گفت: «در  ميمون 

بدزدم.»
ساكورادا گفت: «حرف مفت مى زند. من كه باورم نمى شود. زندگى اش توى دست ماست. 

معلوم است كه دارد به ما كلك مى زند.»
خانم ساكاكى دست به سينه گفت: «شايد هم نه. شايد دارد راست مى گويد.» بعد رو به 
ميمون پرسيد: «وقتى اسم ها را مى دزدى، هم بخش خوب شان را مى دزدى هم بدشان 

را؟»
ميمون گفت: «بله، درست است. چاره اى ندارم. كل مجموعه را با هم بر مى دارم.»

ميزوكى از ميمون پرسيد: «خوب مثًال با اسم من چه چيزهاى بدى آمد؟»
ميمون گفت: «ترجيح مى دهم بهتان چيزى نگويم.»

من  بگويى،  برايم  «اگر  كرد.  مكث  بگو.»  بهم  مى كنم  «خواهش  كرد:  التماس  ميزوكى 
مى بخشمت و از همه ى حاضرين خواهش مى كنم تو را ببخشند.»

«واقعاً؟»
ميزوكى از آقاى ساكاكى پرسيد: «اگر اين ميمون براى من حقيقت را تعريف كند، شما 
مى بخشيدش؟ طبعش شرور نيست. بگذاريد داستانش را بشنويم و بعد هم مى توانيد او را 
تحويل آقاى تاكائو [17] بدهيد تا او را در طبيعت رها كند. فكر نكنم ديگر مزاحم كسى 

شود. نظرتان چيست؟»
آقاى ساكاكى گفت: «من مشكلى ندارم اگر شما مشكلى نداريد.» بعد به سمت ميمون 
برگشت و گفت: «خوب؟ قول مى دهى اگر در كوه رهايت كنيم، هرگز به توكيو برنگردى؟»

جوان  ديگر  من  برنگردم.  هرگز  كه  مى خورم  قسم  آقا.  «بله  داد:  قول  مشتاقانه  ميمون 
نيستم و دنبال دردسر نمى گردم. اين مى تواند شروع تازه اى براى من باشد.»

و  چسبيده؟»  من  اسم  به  سياهى  چيزهاى  چه  بگو  برايم  حاال  «خوب،  گفت:  ميزوكى 
مستقيم به چشمان سرخ و كوچك ميمون خيره شد.

«اگر برايتان بگويم آسيب مى بينيد.»
«مهم نيست. بگو.»
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ميمون مدتى به موضوع فكر كرد. خطوط عميقى پيشانى اش را در نورديدند. «فكر مى كنم 
بهتر است كه برايتان نگويم.»

«گفتم كه مهم نيست. ترجيح مى دهم بدانم.»
نداشته.  دوست  را  شما  مادرتان  گفت.  خواهم  برايتان  پس  خوب.  گفت: «بسيار  ميمون 
هرگز. از همان اول كه به دنيا آمديد، تا حاال حتا ذره اى دوستتان نداشته. نمى دانم چرا. 
خواهر بزرگتان هم همين طور. مادرتان شما را به مدرسه ى يوكوهاما فرستاد تا از دستتان 
خالص شود. او مى خواست شما را تا جاى ممكن از خودش دور كند. پدرتان آدم بدى 
نيست، اما شخصيت قدرتمندى ندارد و نتوانست از شما در برابر مادرتان دفاع كند. از 
همان بچگى شما از محبت محروم بوديد. حس مى كنم خودتان همه ى اين ها را از اول 
مى  دانستيد، ولى به داليلى چشم تان را روى اين موضوع بستيد. شما اين راز را در جعبه اى 
درون قلبتان مدفون كرده و سعى كرديد آن را فراموش كنيد تا آسيب نبينيد و اين طورى 
احساسات منفى را از خودتان دور كنيد. اين حالت تدافعى بخشى از شخصيت شما شده. 
براى همين خودتان هم هرگز موفق نشده ايد كسى را بدون قيد و شرط و از صميم قلب 

دوست داشته باشيد.»
ميزوكى ساكت ماند.

«ازدواجتان شاد و بى دردسر به نظر مى رسد. شايد هم همين طور باشد. ولى شما واقعاً 
شوهرتان را دوست نداريد. درست نمى گويم؟ اگر بچه هم مى داشتيد، فرقى نمى كرد.»

ميزوكى چيزى نگفت. او روى زمين نشست و چشمانش را بست. حس مى كرد تمام بدنش 
متالشى خواهد شد. تا مغز استخوانش به لرزه افتاده بود. تنها صدايى كه مى شنيد، صداى 

نفس كشيدن خودش بود.
ساكورادا با نارحتى سرى تكان داد و گفت: «اين ميمون خيلى بى وجدان است. رئيس بيا 

دمارش را در بياوريم.»
ميزوكى گفت: «نه، صبر كنيد. ميمون دارد راست مى گويد. من خيلى وقت است كه اين 
چيزها را مى دانم، ولى چشمم را بر روى حقيقت بسته ام. دارد راستش را مى گويد. لطفاً 

ببريدش و در كوهستان ولش كنيد.»
خانم ساكاكى با مهربانى دستى به شانه ى ميزوكى كشيد و پرسيد:  »مطمئنى؟»

«حاال كه اسمم را پس گرفته ام، ديگر برايم اهميتى ندارد. از اين به بعد با واقعيت روبه رو 
مى شوم. اين اسم من است و حقيقت دنيا هم همين است كه در برابرم است.»
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هنگام خداحافظى با ميمون، ميزوكى برچسب يوكو را به او داد.
«بهتر است پيش تو باشد تا من. ازش خوب مواظبت كن. در ضمن اسم كس ديگرى را 

هم ندزد.»
نمى كنم.»  دزدى  هرگز  ديگر  نباشيد.  نگران  و  مى كنم.  مواظبت  آن  از  چشمانم  «مثل 

نگاهش جدى بود.
«مى دانى چرا يوكو اسمش را پيش من گذاشت؟ چرا مرا انتخاب كرد؟»

«نمى دانم چرا. ولى به خاطر اين كار او، ما با هم مالقات كرديم. يك جور بازى سرنوشت.»
«حق با توست.»

«چيزى كه برايتان تعريف كردم اذيتتان كرد؟»
«بله. خيلى زياد.»

«متأسفم. قصد نداشتم برايتان تعريف كنم.»
«اشكالى ندارد. ته قلبم مى دانستم كه يك روز بايد با آن روبه رو شوم.»

«خوشحالم كه اين را مى شنوم.»
«خداحافظ. فكر نكنم ديگر همديگر را ببينيم.»

«مواظب خودتان باشيد. و به خاطر نجات جانم از شما ممنونم.»
ساكورادا باتومش را يك بار ديگر به كف دستش كوبيد و هشدار داد: «بهتر است ديگر دور 
و بر شيناگاوا پيدايت نشود. اين بار را به خاطر رئيس بهت تخفيف داديم. ولى اگر يك بار 

ديگر سر و كله ات پيدا شود... پخ پخ.»

بعد از اين كه به مركز مشاوره برگشتند خانم ساكاكى پرسيد: «خوب. هفته ى ديگر را 
چه كار كنيم؟ هنوز هم دوست دارى با من حرف بزنى؟»

زحماتتان  همه ى  از  شده.  حل  مشكلم  شما  لطف  به  «نه.  داد:  تكان  را  سرش  ميزوكى 
صميمانه متشكرم.»

«دوست ندارى راجع به حرف هاى ميمون حرف بزنيم؟»
«نه. فكر مى كنم خودم بتوانم از پسشان بر بيايم. مدتى بايد به تنهايى رويشان كار كنم.»
كنى،  متمركز  رويشان  را  ذهنت  «اگر  كرد:  تأييد  را  او  حرف  سرش  با  ساكاكى  خانم 

مطمئنم كه شخصيتت را قدرتمند مى كند.»
دو زن با هم دست دادند و خداحافظى كردند.
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وقتى ميزوكى به خانه برگشت، برچسب اسم و دست بندش را در پاكتى قهوه اى انداخت و 
پاكت را در جعبه ى خرت و پرت هاى داخل جالباسى اش انداخت. باالخره اسمش را پس 
گرفته بود و مى توانست زندگى عاديش را در پيش بگيرد. شايد مى توانست به زندگى اش 
سر و سامانى بدهد. شايد هم نمى توانست. اما حاال حداقل اسمش را داشت. اسمى كه 

فقط و فقط براى خودش بود. 

10. Yokohama
11. Shinkansen
12. Yuko Matsunaka
13. Kanazawa
14. Sakurada
15. Yoshio
16. Takanawa
17. Takao 

1. Shinagawa
2. Mizuki Ando
3. Ozawa
4. Takashi
5. Miki
6. Myasthenia
7. Huntington
8. Tetsuke  Sakaki
9. Nagoya
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 [2] ِديو  كه  است  موقع  همان  مثل  هنوز  من  چشم  به  هلن  اما  شدم  پير  ديگر  االن  
جعبه اش را باز كرد و از حيرت نفسى عميق كشيد و گفت: «هى پسر! خوشگل نيست؟»

واقعاً خوشگل بود، رويايى از فلز و پالستيِك فشرده بود، كيتس [3] هنگام نوشتن غزلش 
او را خوب نديده. اگر هلن تروا هم همين قدر زيبا بوده، پس يونانى ها بايد خيلى بى ُجربزه 

بوده باشند كه فقط هزارتا كشتى راه انداختند؛ اين چيزى بود كه به ديو گفتم.
 ...K2W8 اه! هلن تروا؟» بعد نگاهى به برچسب هلن انداخت. «روش كه اين طور نوشته»

هلن... اوم م م... هلِن آُهى [4].»
اُلُى  هلن  نيست.  كش دار  اصًال  وسطيش  هجاهاى  تلفظ  نمى خوره،  بهش  زياد  ِديو!  «نه 

چطوره؟»
«فيل! [5] اين هلن اُلُيه.»

هلــن اُُلـــــى

لستر دل رى

زهرا نى چين

1
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و همه چيز از اين جا شروع شد. قدرى زيبايى، قدرى رويايى و قدرى علم؛ يك پخش 
استريو بهش اضافه كنى و سيستم حركت مكانيكى اش را هم راه بياندازى،  نتيجه اش 

مى شود آشفتگى.
من و ِديو با هم به كالج نرفتيم، اما وقتى براى كارآموزى پزشكى به مسينا [6] آمدم، 
در طبقه ى پايين يك مغازه ى  كوچك تعمير روبات ديدمش. بعد با هم رفيق شديم و 
وقتى من با يك دختر كه خواهر دوقلو داشت، دوست شدم، ُقل دوم به نظر او همان قدر 

جذاب آمد و به اين  ترتيب يك گروه چهارنفره شديم.
وقتى كار و بارمان بهتر شد، نزديك ميدان موشكى خانه اى اجاره كرديم، سر و صداش 
خيلى زياد بود ولى در عوض ارزان بود و موشك ها ساختمان آپارتمان را سست كرده 
بودند. دوست داشتيم فضاى كافى داشته باشيم كه بتوانيم راحت دست و پايمان را 

دراز كنيم.
اگر با خواهر دوقلوها جر و بحث نكرده بوديم، احتماال در آينده با آن ها ازدواج مى كرديم. 
دوستش  بورد،  ونوس  موشك  پرتاب  آخرين  تماشاى  براى  مى خواست  ِديو  وقتى  ولى 
مى خواست نمايش استريويى با بازى الرى اينسلى [7] را ببيند و هر دوى آن ها كله شق 
بودند. اين طورى شد كه ما ديگر بى خيال دخترها شديم و عصرها در خانه مى مانديم. 
و  ريخت  استيك  روى  وانيل  نمك،  جاى  به  لنا [8]  كه  شد  شروع  وقتى  جريان  ولى 
را  لنا  داشت  ِديو  وقتى  است.  شكل  چه  به  روبات ها  احساسات  كه  افتاديم  فكر  به  ما 
تشريح مى كرد تا مشكل را پيدا كند، طبيعتاً داشتيم درباره ى آينده ى تكنولوژى فكر 
مى كرديم. ِديو مطمئن بود كه روبات ها روزى از آدم ها جلو مى زنند و به نظر من اصًال 

اين طور نبود.
با مخالفت به ِديو گفتم: «اين جا رو ببين. تو مى دونى كه لنا واقعاً فكر نمى كنه. وقتى 
سيم هاش قاطى كردند، مى تونست خودش رو تعمير كنه؛ ولى زحمتى به خودش نداد 
چون از انگيزه ى آنى مكانيكى پيروى مى كنه. انسان ممكنه دست دراز كنه و وانيل رو 
برداره، ولى وقتى متوجه بشه وانيل تو دستشه، متوقف مى شه. درسته كه لنا به اندازه ى 

كافى حس تشخيص داره، اما احساسات و خودآگاهى نداره.»
«باشه، فعال مشكل تكنولوژى اينه. اما ما از پسش بر ميايم،  يه چيزى شبيه احساسات 

مكانيكى درست مى كنيم.»
سر لنا را دوباره به بدنش پيچ كرد و به كار انداختش. 
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«لنا برگرد سر كارت. ساعت هفت عصره.»
من متخصص غدد داخلى و علوم مربوطه اش بودم، درست كه روان شناس نبودم؛ اما 
عملكرِد غده ها، ترشحات،  هورمون ها و زيرمجموعه هايش را كه داليل فيزيكى احساسات 
بودند، درك مى كردم. سيصد سال طول كشيده بود تا علم پزشكى بفهمد اين چيزها 
چه جورى كار مى كنند و من فكر نمى كردم آدميزاد بتواند به اين سرعت اين چيزها را 

به شكل مكانيكى دربياورد.
تعدادى كتاب و مقاله به خانه آوردم تا حرفم را ثابت كنم و ِديو هم در مورد اختراع 
كه  را  اطالعاتى  ِديو  و  من  سال   آن  گفت.  برايم  مجازى  چشم هاى  و  حافظه  سيم پيچ 
داشتيم با هم مبادله  كرديم تا وقتى كه ِديو كل فرضيه ى غدد داخلى را ياد گرفت و 
من هم مى توانستم چشم بسته يك لنا بسازم. هر چه بيشتر حرف مى زديم، درباره ى 

ناممكن بودِن هومومكانيك [9] به عنوان گونه ى برتر، بيشتر شك مى كردم. 
بيچاره لنا. بدن مسى-آلمينيومى در نيمى از عمرش قطعه قطعه بود. اولين تالش هاى 
ما فقط در زمينه ى وداشتن او به سرو قلم موهاى سرخ كرده در وقت صبحانه و شستن 
ظرف ها با روغن موفقيت آميز بود. بعد يك روز با شش تا سيم كه يكديگر را قطع كرده 
بودند، يك شام درست و حسابى درست كرد و ِديو از خوشحالى به خلسه رفت. تمام 
و  درست  كرد  جديدى  سيم پيچ  برايش  مى كرد.  كار  لنا  سيم هاى  روى  داشت  شب 
چندتايى كلمه جديد به او ياد داد. روز بعد لنا كج خلق شد و وقتى به او گفتيم كارش 
را درست انجام نمى دهد، بدجورى به ما بد و بيراه گفت. همان طور كه بُُرس مكش را 
در هوا تكان مى داد، گفت: «دروغ مى گيد. شما همه تون دروغگو هستيد. اگر شما فالن 
فالن شده ها دو دقيقه من رو به حال خودم بذارين، اون وقت كارهام رو درست انجام 

مى دم.»
وقتى آرامش كرديم و فرستاديمش سر كارش، ِديو من را به گوشه ى كتابخانه بُرد.

به من توضيح داد: «ما با لنا به جايى نمى رسيم. بايد اون بسته ى غده ى فوق كليوى رو 
ازش جدا كنيم و برش گردونيم به حالت عادى. ولى بايد يه روبات بهتر بگيريم. روبات 

خدمتكار به اندازه ى كافى پيچيده نيست.»
«نظرت درمورد مدل هاى كاربردى ديالرد [10] چيه؟ انگار كه همه  چيز رو تو يه روبات 

با هم تركيب كردن.»
«دقيقاً. اما ما يه چيز خاص الزم داريم كه سفارشى باشه و سيم پيچى حافظه اى كامل 
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داشته باشه و با تمام احترامى كه براى لنا قائلم، اما بذار براى كارهاش يه چيز مونث 
بگيريم.»

بله درست است، نتيجه ى كار هلن بود. آدم هاى ديالرد معجزه كرده بودند و تمام كارها 
را در يك مدل دختر جمع كرده بودند. حتا صورت پالستيكى و الستيكى اش طورى 
انعطاف داشت كه حاالت روحى را به خوبى نشان دهد و به خاطر غدد اشكى و حس 
چشايى كه داشت، مورد كاملى بود و براى شبيه سازى هرگونه كنش انسانى از تنفس 
خودش  براى  فرستادند،  هلن  با  كه  هم  صورت حسابى  داشت.  آمادگى  كشيدن  مو  تا 
معجزه اى بود، ولى من و ِديو با هم از عهده اش برآمديم، هر چند كه براى تسويه حساب 

بايد لنا را برمى گردانديم و از آن به بعد ديگر بيرون غذا خورديم.
من جراحى هاى ظريِف بسيارى روى بافت هاى زنده انجام داده ام و بعضى از كارهايم 
بسيار دشوار بوده اند؛ ولى وقتى صفحه ى روى تنه ى هلن را باز كرديم و شروع كرديم به 
قطع كردن پايانه هاى عصبى اش، شبيه به يك دانشجوى پزشكى تحت تعليم شده بودم. 
غدد مكانيكى ِديو آماده بودند: دسته هاى پيچيده ى كوچكى شامل لوله ها و سيم هاى 
رويشان  را  تأثيرى  همان  و  مى شدند  هم سو  الكتريكى  تفكر  انگيز هاش  با  كه  راِديويى 

مى گذاشتند كه آدرنالين بر تفكرات انسانى دارد. 
آن شب به جاى اين كه بخوابيم، نشستيم و خطوط هندسى ساختارها را مطالعه كرديم، 
مارپيچ هاى فكرى سيم كشِى او را رديابى كرديم،  پايانه هاى عصبى  را قطع كرديم و در 
انتهايشان آن چه را ديو به آن ها هترون [11] مى گفت كار گذاشتيم. وقتى داشتيم كار 
مى كرديم، يك نوار مكانيكى به دقت تفكرات مربوط به هشيارى و آگاهى از زندگى و 
احساسات را كه پيش تر به دقت آماده شده بودند، در سيم پيچى حافظه ى كمكى او 

بارگذارى كرد. ِديو معتقد بود كه نبايد هيچ چيزى را به شانس محول كرد.
كارمان كه تمام شد، هوا داشت روشن مى شد و ما خسته و خوشحال بوديم. فقط مانده 
بود كه روشنش كنيم. او هم مثل همه ى روبات هاى ديگِر ديالرد به جاى باترى مجهز 
به موتور خودكار [12] بود و وقتى كه روشنش مى كردى، ديگر نياز نبود دائم مراقبش 

باشى. ِديو نمى خواست روشنش كند. 
مشتاقم  تو  مثل  هم  من  كرديم.  استراحت  و  خوابيديم  كه  وقتى  براى  «بذار  گفت: 
روشنش كنم، ولى نمى تونيم با مغزهاى نيمه مرده بيشتر از اين فكر كنيم. برو بخواب 

تا بعد بريم سراغ هلن.»
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با اين كه هيچ كدام مان عالقه اى به اين كار نداشتيم، اما مى دانستيم كار درست همين 
است. به تختخواب رفتيم و قبل از اين كه سيستم تهويه ى هوا دما را مناسب خواب 

كند، خوابمان بُرد. و بعد ِديو داشت مى زد روى شانه ام. «فيل، هى بلند شو.»
من ناليدم، غلتيدم و ِديو را ديدم. «خوب... اُه! چى شده؟ مگه هلن...» 

«نه صداى خانم ون استايلره [13]، مى گه پسرش عاشق يه پيشخدمت شده و مى خواد 
بهش يه ضد هورمون بديم. اونا توى اردوى تابستونى ماين [14] هستن.»

خانم ون استايلِر پولدار! نمى توانستم چنين موقعيتى را از دست بدهم، چون همه ى 
پول هايم را خرج هلن كرده بودم. اما در عين حال كارى هم نبود كه خوشم بيايد.

«ضد هورمون! دو هفته تمام طول مى كشه. به هر حال من كه مشاور مسائل اجتماعى 
نيستم تا با غده ها سر و كله بزنم و آد م هاى احمق رو خوشحال كنم. كار من سر و كله 

زدن با مسائل جديه.»
«يعنى مى خواى مراقب هلن باشى، نه؟»

ِديو نيشخند به لب داشت، اما كامًال جدى صحبت مى كرد. «بهش گفتم پنجاه هزار تا 
براش آب مى خوره!»

«ها؟» 
«اون هم گفت اگر عجله كنين قبوله.»

ديگر نمى شد كاريش كرد، البته از خوشحالى مى توانستم گردن چاق خانم ون استايلر 
را بشكنم. اگر او هم مثل همه از روبات ها استفاده مى كرد، اين اتفاق نمى افتاد، ولى او 
بايد متفاوت مى بود. وقتى ِديو با هلن به خانه برگشت، من دنبال راهى بودم كه آرشى 
[15] ون استايلر را با ضد هورمون ها گول بزنم و به پيشخدمت هم همان دارو را بدهم. 
اوه، قرار نبود من چنين كارى كنم، ولى دختر بيچاره ديوانه ى آرشى بود. ديو حتا يك 
نامه هم در اين مدت برايم ننوشت. كار به جاى دو هفته، سه هفته طول كشيد و بعد 
خبر دادم كه آرشى معالجه شده و پول معالجه را گرفتم. با پولى كه به جيب زده بودم، 
يك موشك شخصى اجاره كردم و در عرض نيم ساعت برگشتم مسينا. براى رسيدن به 
خانه وقت را تلف نكردم. وقتى داشتم به طرف اتاق مى رفتم، صداى آرام پايى را شنيدم 

و صداى مشتاقى گفت: «ِديو، عزيزم؟»
يه لحظه دهنم قفل شد، و دوباره صداى مشتاق به گوشم رسيد: «ِديو؟»

مالقاتم  به  طورى  آن  هلن  نداشتم  انتظار  اما  داشتم،  را  چيزى  چه  انتظار  نمى دانم 
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بيايد، ايستاده بود و خيره نگاهم مى كرد، نااميدى در چهره اش موج مى زد، دست هاى 
كوچكش باالى قفسه سينه اش مى لرزيد.

با صداى بلند گفت: «اوه، فكر كردم ِديو اومده، كم پيش مياد اين موقع بياد غذا بخوره، 
كرد  سعى  و  انداخت  را  دست هايش  مى شم.»  منتظرش  خيلى  شام  براى  هميشه  ولى 

لبخند بزند. 
كه  خوشحالم  گفت.  بهم  شما  مورد  در  ِديو  كه...  بار  اولين  نه؟  مگه  فيل هستيد،  «شما 

اومديد اين جا فيل.»
«هلن، خوشحالم كه حالت خوبه.»

آخر آدم چطور با روبات حال و احوال مى كند؟
«گفتى شام حاضره؟»

«اوه، بله فكر كنم ِديو دوباره توى شهر غذا خورده، خوب خودمون مى تونيم غذا بخوريم. 
صداتون  فيل  نداره  اشكال  فيل.  باشم  داشته  صحبت  هم  يه  خونه  توى  كه  خوبه  خيلى 

كنم؟ مى دونى، تو برام مثل پدرخونده هستى.»
ما غذا خورديم. اصًال انتظار چنين رفتارى را نداشتم. ولى او غذا خوردن را مثل پياده روى 
يك امر عادى مى دانست. البته زياد غذا نخورد و بيشتر به در ورودى چشم دوخته بود. 
وقتى ِديو آمد، ديگر غذايمان تمام شده بود. بدجورى اخم كرده بود. هلن بلند شد، ولى 

ِديو به طرف پله ها رفت و ضمن راهرفتن شروع به حرف زدن كرد. 
«سالم فيل. مى بينم كه باالخره برگشتى اين جا.»

اوضاعش بدجورى خراب بود. يك لحظه فكر كردم روح ديده و وقتى به طرف هلن برشتم، 
ديدم چشم هايش پر از اشك است. بغضش را قورت داد و بعد بى حال وا رفت. 

پرسيدم: «اون چش شده؟ تو چته؟»
«از من بدش مياد.» بشقابش را به كنارى هل داد و با عجله بلند شد. 

«بهتره تا من ميز رو جمع مى كنم، تو برى ببينيش. من طوريم نيست و در ضمن تقصير 
من هم نيست.»

ظرف ها را برداشت و به آشپزخانه رفت. مى توانم قسم بخورم كه داشت گريه مى كرد. شايد 
تمام افكارش يك سرى واكنش هاى شرطى باشند، ولى بدون شك وقتى من نبودم، كلى 
واكنش شرطى ياد گرفته بود. لنا حتا توى بهترين حالت هم اين طورى نبود. رفتم ببينم 

ِديو مى تواند از اين آشفته بازار چيزى به من بگويد يا خير. 
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داشت توى يك گيالس بزرگ پر از برندى سيب، سودا مى ريخت و بطرى تقريباً خالى 
شده بود. 

پرسيد: «مى خورى؟»
به نظر مى آمد ايده ى خوبى باشد. صداى غرش موشكى كه از باالى سرمان رد  شد تنها 
بطرى  اولين  اين  فهميد  مى شد  ديو  چشم هاى  دور  گودِى  از  بود.  خانه  آن  آشناى  چيز 
نيست كه در غياِب من خالى كرده و آخرين آن هم نخواهد بود. براى خودش يك بطرى 

ديگر آورد.
«البته به من ربطى نداره ِديو،  ولى اين چيزا اعصابت رو آروم نمى كنه. تو و هلن چه تون 

شده؟ روح ديدين؟»
هلن اشتباه مى كرد. او نه در شهر و نه در هيچ جاى ديگر غذا نخورده بود. ماهيچه هايش 
تحليل رفته بودند و نشان از خستگى و ناراحتى عصبى داشتند، اما بيش از هر چيز معلوم 

بود سوتغذيه دارد. 
«اه، متوجه شدى؟»

«متوجه شدم؟ شما دوتا زبونم رو بند آوردين.»
«هوم م م.»

حشره ى ناموجودى را ُكشت و بعد توى صندلِى باديش بيش از پيش فرو رفت.
«شايد فكر كنى و من و هلن بايد منتظر مى شديم تا تو برگردى. ولى كاش اون كانال 
پخش استريو همه چيز رو به هم نريخته بود، البته حاال كه ديگه كار از كار گذشته. اون 

كتاب هاى احساسى ات هم كار رو تموم كرد.»
«خيلى ممنون. همه چيز معلوم شد.»

«فيل مى دونى من يه باغ ميوه خارج از شهر دارم. ارث پدريمه. فكر كن! بايد برم يه سرى 
بهش بزنم!»

و اوضاع اين جورى پيش رفت. ولى باالخره با مشروب و تقال، بخشى از ماجرا را از زير 
زبانش بيرون كشيدم، بعد هم به او آرام بخش دادم و به بستر بردمش. بعد رفتم سراغ هلن 

و باقى داستان را از او بيرون كشيدم تا باالخره فهميدم اوضاع از چه قرار است. 
گويا به محض رفتنم ِديو او را روشن كرده و آزمايشات اوليه را انجام داده كه كامًال هم 
رضايت بخش بودند. هلن به خوبى واكنش نشان داده، آن  قدر خوب كه ِديو تصميم گرفته 
او را به حال خود رها كند و سر كار برود. طبيعتاً هلن با آن همه احساساِت غريب و تازه 
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پر از كنجكاوى بوده و مى خواسته كه ِديو نزد او بماند. ِديو چيزى به ذهنش رسيده، بعد 
از اين كه وظيفه  خانه اش را برايش شرح داده،  او را جلوى پخش استريو نشانده و يك 

برنامه ى سفرنامه برايش گذاشته كه او سرگرم شود و بعد هم رفته پى كار خودش. 
سفرنامه سرش را گرم كرده بود تا اين كه تمام شد و برنامه ى بعدِى آن شبكه سريال 
هميشگى الرى اينسلى بود، همان روياپرداز بامزه اى كه باعث و بانِى تمام مشكالت ما 
با دوقلو ها بود. اتفاقاً او يك جورايى شبيه ِديو بود. هلن مثل موم به سريال چسبيد. اين 
نمايِش پرشور براى احساسِت جديد او يك روزنه ى كامل بود. وقتى آن اپيزود خاص تمام 
شد،  هلن در يك شبكه ى ديگر يك داستان عاشقانه  پيدا كرد و به تجربياتش چيزهاى 
ديگرى هم افزود. بيشتر برنامه هاى عصر اخبار و موسيقى بودند، اما آن موقع بود كه هلن 
كتاب هاى من را پيدا كرد؛ و سليقه ى من در ادبيات يك جورايى مثل سليقه ى نوجوان ها 

است.
ِديو شاد و شنگول به خانه برگشته بود. اتاق نشيمن كامًال تميز شده بود و بوى غذا توى 
هوا پيچيده بود؛ هفته ها بود كه چنين بويى در خونه به مشام نرسيده بود. هلن را يك 
خانه دار تمام عيار مى دانست. ناگهان دو دست قوى از پشت دور گردنش حلقه شدند و 
صدايى لرزان و مشتاق توى گوشش زمزمه كرد «اوه، ِديو عزيزم خيلى دلم برات تنگ 

شده بود و االن خيلى هيجان زده ام كه تو برگشتى»، از حيرت جا خورد. 
شايد كار هلن خيلى ظرافت نداشت، اما بدجورى مشتاق به نظر مى رسيد و مجبور شد 
جلويش را بگيرد كه او را نبوسد. او خيلى سريع و وحشيانه ياد گرفته بود و انرژى اش هم 

از يك موتور اتوماتيك تأمين مى شد. 

ِديو اُمل نبود، ولى حواسش بود كه به هر حال هلن فقط يك روبات است. اين كه هلن 
توى دست هاى ديو مثل يك االهه جوان احساس و رفتار مى كرد، چيزى را تغيير نمى داد. 
ديو تالش كرد او را از خودش جدا كند و او را به زور براى صرف شام ببرد، شايد حواس اش 

قدرى پرت شود.
ِديو بعد از كارهاى عصرانه هلن را به اتاق مطالعه برد و در مورد كارهاى نابه جايى كه 
انجام داده بود، برايش سخنرانى كرد. بايد سخنرانِى خوبى بوده باشد، چون سه ساعت 
تمام طول كشيد و به مسائلى از قبيل موقعيت او در زندگى و حماقت ايستگاه هاى پخش 
تلويزيونى و بسيار مسائل ديگر پرداخت. وقتى حرفش تمام شد، هلن باچشم هاى تر به 
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او نگاه كرد و ملتمسانه گفت: «ِديو من اين ها رو مى دونم، ولى باز هم دوست ات دارم.»
اين جا بود كه ِديو نوشيدن را شروع كرد. هر روز اوضاع بدتر مى شد. وقت هايى كه در 
وقت  سر  اگر  مى كرد.  گريه  داشت  هلن  برمى گشت،  خانه  به  هنگامى كه  مى ماند،  شهر 
برمى گشت، خودش را روى ِديو مى انداخت و نق نق مى كرد. ِديو در اتاقش درها را قفل 
مى كرد و مى توانست صداى او را از طبقه ى پايين بشنود كه مدام راه مى رفت و ُغر ُغر 
مى كرد. وقتى به طبقه ى پايين مى رفت، هلن با نگاهى سرزنش آميز به او خيره مى شد تا 

وقتى دوباره برگردد باال. 
صبح هلن را دنبال نخود سياه فرستادم و ِديو را بيدار كردم. در غياِب هلن يك صبحانه ى 
درست و حسابى به او دادم و دارويى هم براى ضعف اعصابش دادم. هنوز بى روح و اخمو 

بود. 
رشته ى افكارش را به هم زدم. «ببين ديو، به هر حال هلن انسان نيست. چرا خاموش اش 
نكنيم و يك كم سيم پيچى حافظه اش رو تغيير نديم؟ بعد مى تونيم متقاعدش كنيم كه 

هيچ وقت عاشق نبوده و نمى تونه هم عاشق بشه.»
«اگه مى تونى اين كار رو بكن. من هم چنين ايده اى داشتم، ولى چنان ضجه اى سر داد كه 
هومر رو از قبر بلند مى كرد. گفت اين كار يعنى قتل. لعنتى، من هم نمى تونم احساساتم 
رو كنترل كنم. شايد اون انسان نباشه، ولى وقتى اون جورى نگاهت مى كنه و مى گه باشه 

من رو بُُكش، از دستم كارى برنمى آد.»
«ما هيچ وقت براى يه آدم توى دوره ى عاشقى ترشحات رو جايگزين نمى كنيم.»

«من نمى دونم چى مى تونستيم بزاريم جاش. شايد هترون ها نتيجه عكس داشته باشن يا 
يه چيزى تو اين مايه ها. به هر حال اين ماجراى عاشقى بخش اصلى افكارش رو گرفته و 

مجبوريم يك سرى سيم پيچ كامًال جديد براش بذاريم.»
«خوب چرا كه نه؟»

«پس همين كار رو بكن. تو جراح اين خانواده اى. من عادت ندارم با احساسات سر و كله 
بزنم. در واقع از وقتى اون رفتارش اين جورى شده، من از كار كردن با روبات ها متنفر 

شدم. من تو كارم جا زدم.»
وقتى ديد هلن دارد برمى گردد، از در پشتى فرار كرد و به ايستگاه مونوريل رفت. قصد 
داشتم او را به تخت برگردانم، اما گذاشتم برود. شايد بهتر بود به مغازه اش برود تا اين 

كه در خانه بماند. 
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«ِديو رفته؟» حاال هلن همان نگاه معصومانه را به خودش گرفته بود.
«آره مجبورش كردم غذا بخوره و حاال هم رفته سر كار.»

«خوشحالم كه غذا خورده.» طورى روى صندلى رها شد كه انگار بدجورى خسته باشد، 
اما هيچ نمى فهميدم چطور يك چيز مكانيكى ممكن است خسته شود.

«فيل؟»
«بگو چيه؟»

اون  نبودم  جا  اين  من  اگر  مى كنى  فكر  يعنى  نمى خورم؟  دردش  به  من  مى كنى  «فكر 
خوشحال تر بود؟»

«اگر بخواى به اين رفتارت با اون ادامه بدى ديونه مى شه.»
خودش را عقب كشيد. دست هاى كوچكش را به حالتى ملتمسانه به هم گره كرده بود؛ 
احساس كردم يك وحشى بى عاطفه هستم. اما بايد حرفى را كه شروع كرده بودم به پايان 

مى رساندم. 
گفتم: «حتا اگر خاموشت كنم و سيم پيچى هات رو عوض كنم، باز هم ممكنه نسبت به 

تو حس جنون داشته باشه.»
«مى دونم. ولى دست خودم نيست. اما من براش همسر خوبى مى شم. واقعاً مى گم فيل.»

آب دهانم را قورت دادم؛ ديگر داشت شورش را درمى آورد.
«و براش پسرهاى سيم پيچى شده به دنيا مى آوردى كه روشنشون كنه؟ انسان گوشت و 

خون مى خواد نه الستيك و فلز. »
«نه، لطفاً اين جورى نگو! من خودم رو اين جورى نمى بينم، از نظر خودم من يه زنم و 
مى دونى چقدر كامل ساخته شدم كه رفتارهاى يك زن رو تقليد كنم. نمى تونم براش 
پسر به دنيا بيارم، ولى تو تمام چيزاى ديگه تا جاى ممكن تالشم رو مى كنم. مى دونم كه 

براش زن خوبى مى شم.»
من تسليم شدم.

آن شب و روز بعدش ديو به خانه بازنگشت. هلن مدام ُغر ُغر مى كرد و ناراحت بود. از من 
مى خواست به بيمارستان ها و پليس زنگ بزم، ولى مى دانستم اتفاقى براى او نيفتاده است. 
او هميشه كارت شناسايى اش را همراه داشت، اما وقتى روز سوم هم به خانه بازنگشت، 
كم كم نگران شدم. وقتى هلن تصميم گرفت به طرف مغازه ى او برود، من هم همراهش به 
راه افتادم. ِديو آن جا بود، مرد ديگرى هم پيش  او بود كه من نمى شناختم. هلن را جايى 
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گذاشتم تا ِديو او را نبيند، ولى هلن بتواند بشنود، به محِض اين كه آن مرد رفت، داخل 
مغازه رفتم.. انگار ِديو كمى حالش بهتر بود و از ديدنم خوشحال شد. 

«سالم فيل، داشتم تعطيل مى كردم. بريم يه چيزى بخوريم.»
هلن ديگر طاقت نياورد و داخل شد. 

«ِديو بيا خونه. من اردك كبابى با چاشنى تند درست كردم و مى دونى كه چقدر عاشقشى.»
ِديو گفت: «گم شو!» 

هلن خودش را عقب كشيد و برگشت كه برود.
«اوه باشه بمون. بهتره تو هم حرف هام رو بشنوى. من مغازه رو فروختم. همون مردى كه 
االن ديدى، اين جا رو خريده و من دارم مى رم همون باغ ميوه كه بهت گفتم، فيل. ديگه 

نمى تونم با چيزاى مكانيكى كنار بيام.»
بهش گفتم: «از گرسنگى مى ميرى كه.»

«نخير. ميوه هاى قديمى كه توى فضاى آزاد رشد مى كنن، خيلى خاطرخواه دارند. مردم 
ديگه از اين آشغال هايى كه با آب پرورش مى دن خسته شدن. پدرم هميشه با اين چيزا 
زندگى رو مى چرخوند. من به محض اين كه برم خونه و اسباب اثاثيه ام رو ببندم، مى رم.»

هلن چسبيد به ايده خودش: «وقتى دارى غذا مى خورى اسبابت رو مى ببندم. براى دسر 
پاى سيب درست كردم.»

دنيا داشت زير پاى هلن واژگون مى شد، ولى هنوز يادش بود كه ِديو چقدر پاى سيب 
دوست دارد. هلن آشپز خوبى بود، مى شود گفت يك نابغه بود كه از تركيب تمام خصوصياِت 
خوِب يك زن و يك روبات به وجود آمده بود. ِديو خيلى خوب غذا خورد. وقتى شام تمام 
شد، آن قدر گرم شده بود كه اعتراف كند اردك و پاى سيب را دوست داشته و براى 
بستن اسبابش از هلن تشكر كرد. در واقع حتا گذاشت هلن براى خداحافظى او را ببوسد، 

اما سفت و سخت جلويش را گرفت كه همراه او به ميدان موشكى نرود. 
وقتى برگشتم، هلن تالش مى كرد خودش را شجاع نشان دهد، كمى هم با تته پته در مورد 
خدمتكارهاى خانم ون استايلر حرف زديم. اما صحبتمان كم كم آرام شد و او بيشتر اوقات 
برايش  ديگر  هم  استريو  كمدى  حتا  مى شد.  خيره  هيچى  به  و  پنجره  پشت  مى نشست 
جالب نبود و من از اين كه او به اتاقش مى رفت خوشحال بودم. هر وقت كه مى خواست 
گذشت  با  كند.  شبيه سازى  را  خواب  تا  بزند  را  روشنش  و  خاموش  دكمه ى  مى توانست 
روزها فهميدم كه چرا نمى توانست باور كند يك روبات است. من هم كم كم داشت باورم 
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مى شد او يك دختر و هم صحبِت خوب است. فقط گاهى اوقات عجيب در فكر فرو مى رفت 
يا پاى دستگاه تله اسكريپت منتظر نامه اى مى شد كه هرگز قرار نبود از راه برسد. براى يك 

مرد همدم خوبى بود. بر خالِف لنا او محيط خانه را خوشايند كرده بود.
هلن را براى خريد يه هادُسن [16] بردم، او با خنده حرف زد و با لباس هاى ابريشمى و 
شيشه اى ُمد روز خوشحالى  كرد، كاله هاى زيادى را امتحان  كرد و مثل يك دختر عادى 
رفتار كرد. يك روز براى صيد ماهى قزل آال رفتيم و آن جا ثابت كرد مى تواند در كارهاى 
قدرتى مثل يك مرد قوى و ساكت عمل كند. خيلى خوشحال بودم و فكر كردم ِديو را 
شده،  مچاله  مبل  روى  ديدم  و  رفتم  خانه  به  اتفاقى  روز  يك  كه  اين  تا  كرده؛  فراموش 
پا به زمين مى كوبد و زار زار گريه مى كند. اين جا بود كه به ِديو زنگ زدم. گويا اپراتور 
نمى توانست ِديو را پيدا كند، وقتى منتظر بودم، هلن كنارم ايستاده بود. مثل يك زن 
پير كه مى خواهد چيزى را توضيح بدهد عصبانى و ناراحت بود. اما باالخره تماس با ديو 
برقرار شد. تا چهره اش روى صفحه نمايش پديدار شد، گفت: «فيل چى شده؟ االن داشتم 

كارهام رو مى كردم تا...»
مى خوام  گرفتم  رو  خودم  تصميم  من  نيست.  روبه راه  اوضاع  حرفش: «ِديو  وسط  پريدم 

امشب سيم پيچى هاى هلن رو در بيارم. اوضاش ديگه از اينى كه هست بدتر نمى شه.»
هلن آمد و دستش را روى شانه ام گذاشت. 

«شايد اين بهترين كار باشه فيل. تقصير تو نيست.»
ديو ميان حرفم پريد: «فيل تو نمى دونى دارى چيكار مى كنى!»

«معلومه كه مى دونم. وقتى برسى اين جا همه چيز تموم شده. همون طور كه شنيدى 
هلن هم موافقه.»

ديو چهره در هم كشيد.
«من نمى خوام اين جورى بشه، اون نصفش ماله منه و من اجازه اين كار رو نمى دم.»

«از تمام...»
«هر چى دلت مى خواد بهم بگو، نظرم رو عوض كردم. وقتى بهم زنگ زدى داشتم اسبابم 

رو مى بستم بيام خونه.»
هلن كنارم دائم تكان مى خورد، و چشم هايش چسبيده بود به صفحه ى نمايش.

«ِديو تو... تو...»
«من تازه فهميدم چه احمقى بودم. هلن، فيل من چند ساعت ديگه برمى گردم خونه، 
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اگه چيزى...» 
الزم نبود من را از در بيرون كند. ولى قبل از بستن در صداى هلن را شنيدم كه داشت 
مى گفت چقدر دوست دارد زن يك مزرعه دار شود. خوب من آن قدرها هم كه آن ها فكر 
مى كردند تعجب نكردم. فكر كنم مى دانستم وقتى به ِديو زنگ بزنم چى اتفاقى مى افتد. 
كسى كه از دخترها متنفر است، مثل ديو رفتار نمى كند؛ اين رفتار مال كسانى است كه 

خيال مى كنند با دخترها مشكل دارند، ولى اشتباه فكر مى كنند.
هلن زيباترين عروس و دوست داشتنى ترين همسر بود. او هيچ وقت استعداد درخشانش 
را در آشپزى و خانه دارى از دست نداد. وقتى رفت، انگار خانه ى قديمى خالى شده بود، 
بعد من هفته اى يكى دو بار به مزرعه سر مى زدم. شايد مشكالتى هم داشتند، ولى من 
كه هيچ وقت چيزى نديدم و مى دانم همسايه ها هم هيچ وقت شك نكردند كه آن ها چيزى 
جز يك زن و شوهر معمولى باشند. ِديو پيرتر شد، ولى البته كه هلن اين طورى نبود. اما 
من و هلن در نهان روى صورتش خطوطى گذاشتم و موهاى سرش را خاكسترى كرديم، 
بدون اين كه ِديو بفهمد هلن پا به  پاى او پير نمى شود. فكر كنم خودم هم فراموش كرده 
بودم او انسان نيست؛ تا اين كه امروز صبح نامه اى از هلن به دستم رسيد و من از خواب 
خبر  آن  بود،  لرزيده  قدرى  آن جا  و  اين جا  كه  زيباش  دست خط  در  شدم.  بيدار  غفلت 

اجتناب ناپذير نهفته بود كه من و ديو هيچ وقت فكرش را نكرده بوديم. 

فیل عزیز

هامن طوری که می دانی قلب ِدیو االن چندسالی هست که مشکل دارد. انتظار داشتیم با 

این حال زندگی کند، اما گویا این طور نبود. درست قبل از طلوع خورشید در آغوشم جان 

داد. برای تو درود و بدرود فرستاد. فیل من برای آخرین بار از تو خواهشی دارم. وقتی 

این نامه متام شد فقط یک کار می توانم بکنم. اسید فلز را هم مثل گوشت می سوزاند و 

از بین می برد و من بدون ِدیو خواهم مرد. لطفا کاری کن که با هم دفن بشیم و حواست 

باشد که مسئوالن کفن و دفن از راز من باخرب نشوند. ِدیو هم همین را می خواست. فیل 

بیچاره ی عزیز. می دانم که ِدیو را مثل یک برادر دوست داشتی و احساست نسبت به من 

چه بود. خواهش می كنم زیاد برای ما غصه نخور، چون ما با هم زندگی شادی داشتیم 

و هردومان احساس می کردیم که باید در کنار هم از آخرین پل بگذریم. 

با مهر و سپاس.

هلن
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مى دانستم اين موضوع دير يا زود اتفاق مى افتد و ديگر از من گذشته است كه بخواهم 
مرد  ِديو  كنم.  اجرا  را  هلن  خواسته ى  آخرين  كه  مى روم  ديگر  دقيقه  چند  شوم.  شوكه 
خوش شانسى بود و بهترين دوست من. و هلن... خوب همان طور كه گفتم، من االن يك 
و  مى كردم  ازدواج  بايد  من  بزنم؛  حرف  همه چيز  مورد  در  مى توانم  عاقالنه تر  و  پيرمردم 

خانواده تشكيل مى دادم. اما خب، يك هلن اُلُى بيشتر وجود نداشت.

1. Helen O’loy
2. Dave
3. Johen Keats
4. Helen of  Ahoy
5. Phil
6. Messina
7. Larry Ainslee
8. Lena

Homo mechanics  .9: چيزى بر وزن هموساپينس كه 
منظور انسان هوشمند است.

10. Dillard
الكترونيك  و  هرمون  كلمه ى  از  تركيبى   :Heteron  .11

كه شده هترون.
12. atomotor
13. Van Styler
14. Maine
15. Archy
16. Hudson





مه
رج

- ت
ى 
تز
فان

جو ابركرامبى (Joe Abercrombie) متولد 1974 در انگلستان، از حماسى نويسان متأخر و شاخص 
امروزى است. او از بچگى و دوران تحصيل عالقمند بازى هاى ويدئويى و كشيدن نقشه ى جاهايى 
بود كه وجود نداشتند. در ادامه به تحصيل در رشته ى روان شناسى مشغول شد و نقشه كشى هايش 
متوقف شدند، اما بازى هاى ويدئويى پايانى نداشت. او كه دست تنها رؤياى نظريه پردازى و تعريف 
ژانر فانتزى را در سر مى پروراند، در همان دوران شروع به نگارش سه  گانه اى حماسى كرد كه البته 
نتيجه ى خوبى نداشت و به سرعت متوقف شد. تالش هاى او و حمايت هاى خانواده اش در نهايت به 
نخستين جلد از سه گانه ى حماسى اش با نام، The Blade Itself انجاميد كه پس از رد شدن توسط 

چند انتشارات، باالخره در سال 2005 توسط Gollancz منتشر شد. 
 Before They Are Hanged با دو كتاب ديگر به ترتيب با نام هاى The First Law سه گانه ى
و Last Argument of Kings دنبال شد. او دو تك داستان ديگر دارد كه هر دو در همان دنياى 
سه گانه اش  داستان  از  پس  مدتى  كه  دارد  نام   Best Served Cold اولى  مى گذرند.  سه گانه اش 
مى گذرد و ديگرى كتابى  است با نام The Heroes كه داستان زير عمًال پيش درآمدى بر اين كتاب 

است و چند شخصيت آن كتاب را مى توان در اين داستان ديد.

كارهاى احمقانه

جو ابركرامبى

محمدحسين عبدالهى ثابت
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كرا [1] پوست زمخت اطراف ناخنش را جويد، درست مثل هميشه. درد هم داشت، 
درست مثل هميشه. با خود فكر  كرد كه ديگر واقعاً بايد اين كار را كنار بگذارد، درست 

مثل هميشه.
كارهاى  اين  با  رو  من  ناف  چرا  چرا؟  كرد: «آخه  زمزمه  بازدمش  پس  از  تلخ كامى،  با 

احمقانه بريدن؟»
دهكده  سر نبش دوراهى رود چمباتمه زده بود. يك مشت سقف هاى كاه گلى نم گرفته، 
يك  قد  ارتفاع  به  بدبُرش  و  زمخت  حصارى  كه  بچه دماغوها  موى  مثل  كثيف،  و  كل 
وسط  در  دراز  تاالر  سه  و  اطراف  در  گرد  آلونك هايى  بود.  شده  كشيده  اطرافش  مرد، 
لجن زار افتاده بود. در انتهاى سرستون هاى بزرگ ترين تاالر هم چيزى خيلى بد حكاكى 
شده بود كه انگار قرار بود سر اژدها باشد يا شايد هم سر گرگ يا هر چيز ديگرى كه 
يادآور خاطراتى از دوران كودكى  و  بايد باعث ترس مى شد، اما براى كرا صرفاً  قاعدتاً 
هواى  به  خانه ها  دودكش  از  تلوتلوخوران  دود  لكه لكه هاى  بود.  دوران  آن  نجارى هاى 
كثيف وارد مى شد. درختان نيمه برهنه برگ هاى قهوه اى خود را مى تكاندند. از دور گرد 
نور وارفته ى خورشيد همچون هزار آينه ى تا افق گسترده بر روى حصار زنگ زده پاشيده 

مى شد، ولى شاعرانگى در كار نبود.
موهاى  ميان  از  كه  درازى  زخم  جاى  خاراندن  از  دست  لحظه  يك   [2] شگفت انگيز 
يه  مثل  كه  من  «براى  بگويد:  فقط  تا  برداشت  بود،  پيدا  تيغ تيغى اش  تراشيده ى 

چاه فاضالب اصل مى مونه.»
كرا گفت: «ديگه االن خيلى از كرينا[3] دور شديم، نه؟» و تكه  پوستى را از بين زبان 
و دندان هايش به بيرون تف كرد و نگاهى به جاى صورتى رنگ آن گوشه ى انگشتش 
بيشتر از چيزى كه حقش بود، درد داشت. «هر طرف رو نگاه مى كنى،  انداخت. جداً 

فقط تا هزار كيلومتر چاه فاضالبه. مطمئنى اين جاست، رابين[4]؟»
«مطمئنم. خيلى مشخصانه گفت.»

صورت كرا به طرز مسخره اى در هم رفت. خودش هم مطمئن نبود چرا اين قدر از رابين 
بدش مى آيد، آيا به اين خاطر بود كه او برايشان كار دست و پا مى كرد و اكثرشان هم 
توزرد از آب در مى آمد، يا به اين خاطر كه طرف يك عوضى صورت راسويى بود. يحتمل 

كمى از هر دو.
«درستش ”به طور مشخص“ه، كله كچل.»
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«خب منظورم رو كه گرفتى ديگه. اون گفت روستا سر دوراهى رودخونه ا ست. اون وِر 
حصار. گفت سه تا عمارت هست. بزرگ بزرگشون هم رو سرستوناش يه  چيزى مثل سر 

روباه حكاكى شده.»
كرا بشكنى زد و گفت:«آهاااااااااااا. پس اونا مثًال روباهن!»

«كه يعنى اين جماعت قبيله ى روباهن.»
«آره؟»

«طرف كه اين طور گفت.»
«و اين چيزى كه بايد براش ببريم، دقيقاً چه جور چيزيه؟»

«خب يك چيزه ديگه.»
«خب تا اين جاش رو كه مى دونيم.»

«تقريباً اين قزه بلنديشه به گمونم. خيلى دقيق نگفت.»
شگفت انگيز با نيشخندى كه تمام دندان هايش را به نمايش مى گذاشت، گفت: «منظورت 

اينه كه غيرمشخصانه گفت ديگه.»
«گفت يه نورى چيزى هم دورش هست.»
«نور؟ واقعاً؟ يعنى مث يه شمع جادويى؟»

تنها كارى كه رابين مى توانست انجام دهد، اين بود كه شانه اى باال بيندازد، كه اين هم 
دردى از كسى دوا نمى كرد.

«نمى دونم خب. گفت وقتى ديديش خودت مى فهمى.»
«آه، چه خوب.» 

كرا فكر نمى كرد اعصابش بتواند اين قدر در هم بريزد. اما حاال دستش آمده بود.
«خيلى خب. خيلى خيلى خب. يعنى تو مى خواى من جون خودم و كل افرادم رو بذارم 
پاى چيزى كه وقتى ديدم مى فهمم؟» روى شكم خود را هل داد و از صخره ها پايين 
آمد. خارج از ديدرس دهكده، بلند شد. خاك و خل لباس اش را  تكاند و زير لب غرغر 
 كرد؛ چرا كه اين يكى نو بود و براى تميز نگه داشتنش كلى دردسر كشيده بود. البته از 
قبل بايد دستش مى آمد كه اين كارها فايده ندارد، چرا كه با اين شغل هايى كه براى 
خودش دست و پا مى كرد، هميشه در آخر كار تا گردن در لجن فرو مى رفت. قدم زنان 
از ميان درختان در سراشيبى پايين مى رفت و سرش را تكان مى داد. گام هايى راسخ و 
مطمئن بر مى داشت، مثل گام هاى يك فرمانده. به نظر كرا مهم بود يك رييس جورى 
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قدم بردارد كه انگار راه را بلد است.
مخصوصاً وقتى در واقع بلد نبود.

نگفت  رابين سريع از پشت خودش را به او رساند و با صداى زارى گفت:«خب دقيقاً 
آخه. منظورم در مورد اون چيزه س. يعنى هيچ وقت نمى گه. فقط با اون چشاش بهت زل 
مى زنه...» و شانه هايش لرزيد و ادامه داد: «و بهت مى گه، فالن چيز رو برام از فالن جا 
بيار. اون هم با اون صداش و اون آرايش اش، وقتى هم كه نيگات مى كنه، از ترس عرق رو 
تنت مى شينه.» و بار ديگر لرزشى به تنش افتاد و به اندازه اى شديد بود كه دندان هاى 
كرم خورده اش به هم خورد: «من عمراً سوال بپرسم و راحت هم دارم بهت مى گم. اون 
موقع فقط دنبال اينم كه يه جورى دمم رو بذارم رو كولم و قبل اين كه بشاشم به 

خودم، از دستش در رم، مثل چى فرار كنم و هر چى خواسته واسش ببرم...»
رو  چيز  اين  باشه  قرار  كه  اون جا  تا  البته  حالته.  به   خوش  كلى  كه  جورى  اين  «خب 

راستى راستى گير بياريم.»
شگفت انگيز گفت: «تا اون جا كه به گير آوردن اين چيز مربوطه...» رويش را به طرف 
شاخه هاى باال سر گرفته بود و لكه هاى سايه  و نور بر روى صورت استخوانى اش مى لغزيد، 
با حالتى متفكرانه ادامه داد: «نداشتن جزييات برامون مشكالت جدى درست مى كنه. 
همه ى چيزاى توى دهكده با اون اندازه. خب كدومشون؟ سوال اينه... آدم خيال مى كنه 

صدا و آرايش و ترسى كه احاطه اش كرده تو اين شرايط، ضد و نقيض به نظر ميان.»
«نه ديگه قربون شكلت. ضد و نقيض موقعى مى شد كه زنيكه اون كسى مى بود كه آخر 
سر خرخره اش شونصد كيلومتر اون ورتر از كرينا بريده مى شد، اون هم پاى يه مشت 
جزييات مبهم از بخش كوچيك كارى كه ماى خاك  تو سر براش اومديم اين جا.» و 

نگاهى سخت به رابين انداخت و با عبور از درختان به بيشه قدم گذاشت.
اسكورى [5] چهارزانو نشسته بود و داشت چاقوهايش را تيز مى كرد و هشت تيغه را 
اندازه ى  كوچك  تيزى  يك  از  بود؛  چيده  چمن ها  روى  مقابلش  منظم  و  مرتب  خيلى 
شست كرا  بگير تا يك تيغه ى سنگين كه چيزى كم از يك شمشير كوتاه نداشت. نهمى 
هم در دستش بود و صداى خش خش آهن بر روى سنگ چاقو تيزكن، به صداى بلند 
و نرم آوازش ريتم مى داد. حقاً كه اسكورى تيپ تو [6] صداى قشنگى هم داشت. بدون 
شك در دنيايى قشنگ تر، يك آوازخوان مى شد؛ اما اين روزها چاقوكش ها و دله دزدها 

زندگى باثبات ترى داشتند. حقيقت تلخى بود، اما به هر حال زندگى همين است.
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گازگاز  را  خرگوشى  لخت  استخوان  و  بود  نشسته  اسكورى  كنار   [7] برك-آى-داين 
مى كرد، مثل گوسفندى كه به جان علف افتاده باشد. گوسفندى عظيم و بسيار خطرناك. 
تكه استخوان در ميان انگشت هاى خالكوبى شده اش مثل خالل دندان مى ماند. جالى يان 
نگاه  پِِهن  كپه  يك  به  انگار  كه  مى كرد  نگاه  را  او  رفته  هم  در  ابروهاى  با  چنان   [8]
مى كند. اگر هر كسى غير از يان بود، برك آزرده مى شد؛ اما براى همه جا افتاده بود اين 
عادت يان است كه همه كس و همه چيز را همان طور نگاه  كند. يان يحتمل در آن  لحظه 
آخرين از مردان جالى در منطقه ى شمال بود. به همين دليل هم نامش اين شده بود.

به  بلندش  فوق العاده  شمشير  جلوى  بيشه،  سوى  آن  تنها  هم   [9] باليت  اهل  ويرن 
درختى تكيه داده بود. دستانش را زير چانه اش گره كرده و كاله شنلش را روى سرش 
انداخته بود، طورى كه فقط نوك تيز دماغش پيدا بود. از ظاهرش مى شد فهميد كه 
دارد دعا مى خواند. كرا هميشه از بابت آدم هايى كه به درگاه خدايان دعا مى كردند، 
قدرى نگران بود، چه برسد آن ها كه با شمشير راز و نياز مى كردند. اما خب اقتضاى 
درد  به  خدايان  از  بيش  شمشيرها  خون ريزى،  و  خون  روزهاى  در  ديگر.  بود  زمانه 
مى خوردند، به  خصوص كه تعدادشان هم بيشتر بود. تازه، ويرن اهِل دره ها بود، جايى 
فرسنگ ها دورتر از شمال غرب، آن سوى كوهستان و نزديك درياى سفيد. جايى كه در 
تابستان برف مى آمد و هيچ كس با ذره اى عقل، آن جا را براى زندگى انتخاب نمى كرد. 

كى مى دانست در كله ى ويرن چه مى گذرد؟ 
عمراً [9] گفت: «نگفتم اين ده مثل لكه ى شاش مى مونه؟» مشغول كنده كارى روى 
متلك  همه  به  داشت  انگار  داشت،  لب  بر  هم  را  هميشگى ش  ريشخند  بود.  كمانش 
مى گفت و هيچ كس جز خودش هم معنايش را نمى فهميد. كرا دلش مى خواست دليل 
خنده ى عمراً را بداند بلكه خودش هم بخندد. تا آن جا كه او مى فهميد، عمراً همه شان 

را به سخره گرفته بود. 
شگفت انگيز كه افتان و خيزان به بيشه پا مى گذاشت، گفت: «انگار كه اصل قضيه رو 

گرفتى. شاش و لكه.» 
گير  چيزى  يه  اومديم  زمين.  بچسبيم  كه  اين جا  نيومديم  ما  ديگه.  «خب  گفت:  كرا 

بياريم.»
جالى يان كه با آن اخم هاى سنگينش، با آن چشمان نحِس مثل قبرش، چيزهايى به 
دست آورده بود كه خيلى ها غيرممكن مى دانستند، انگشتان كلفتش را از ميان ريش 
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ژوليده اش بيرون كشيد و گفت: «دقيقاً چه جور چيزى؟»
كارچاق كن  بدى؟»  توضيح  براشون  يكم  انداخت:«مى خواى  رابين  به  ديگرى  نگاه  كرا 
«وقتى  داد:  ادامه  كرا  كرد.  باز  هم  از  را  دستانش  فقط  استيصال  نشانه ى  به  بيچاره 

مى فهميم كه ببينيمش.»
«وقتى مى فهميم كه ببينيمش؟! اين چه جور...»

«اين رو به درختا بگو، يان. كار كاره، كاريش هم نمى شه كرد.»
رابين گفت: «و خب ما االن اين جاييم ديگه، نه؟»

كرا با حرص هوا را از ميان دندان هايش تو كشيد و گفت: «آقا يه بار ديگه زر زد. مثل 
همه ى زر خوبات، هر وقت تو بگى درسته ديگه. آره، ما االن اين جاييم.»

برك-آى-داين با همان لهجه ى پر افت و خيز وحشى اش زد زير آواز: «ما اين جايييييم.» 
و استخوان را در دهانش خوب تميز كرد و توى علف ها انداخت و ادامه داد: «شرق كرينا 
جايى كه ماه نمى تابه، شونصد كيلومتر اون طرف تر از يه جاى تميز براى موال، يه مشت 
ديوونه ى بى همه چيز هى دور آتيش باال و پايين مى پرن و فك مى كنن اگه استخون 
شكاراشون رو صورتشون بكارن خوشگل مى شن.» كه ديگر كمى زياده ورى بود، از اين 
نظر كه اگر بنا به اين ها باشد، خودش آن قدر خالكوبى كرده بود كه آبى پوست بود تا 
يك  كه  نيست  آن هايى  شبيه ها  توهينى  هيچ  كرد  فكر  خود  پيش  كرا  سفيدپوست. 

وحشى به گروه وحشى ديگرى مى بندد. 
رابين گفت: «نمى تونم انكار كنم كه تو شرق كرينا، ملت عقايد مسخره اى دارن؛ اما خب 
اين جا جاييه كه چيزه هست و ما هم اين جاييم ديگه. خب پس چرا ما اين آشغال  چيز 

رو پيدا نكنيم و برنگرديم سر خونه  و زندگى آشغال خودمون؟»
جالى يان خرناسه وار پرسيد: «چرا خودت اين آشغال چيز رو پيدا نمى كنى، رابين؟»

«چون آشغال كار من اينه كه به توى آشغال گوشت بگم تا اون آشغال چيز رو گير بيارى. 
چراييش اينه، يان آشغاِل به دردنخور.»

و سكوتى طوالنى و بدريخت برقرار شد. به قول دهاتى ها، بدريخت تر از بچه ى حاصل از 
آدم و گوسفند. بعد يان با لحن آرام شروع به صحبت كرد. همان لحنى كه بعد از اين 

همه سال هنوز كرا را مورمور مى كرد:
يه  اما  باشم.  كرده  اشتباه  مى خواد  دلم  قسم،  عزيزم  خاك  به  كنم.  اشتباه  «اميدوارم 
جورايى حس مى كنم...» جلو آمد و آن موقع معلوم شد چند تبر با خود دارد. «انگار 
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داره بهم بى احترامى مى شه.»
«نه نه نه، اصًال. اصًال منظورى...»

«احترام، رابين. احترام! اين يه ذره ى كوفتى هيچ خرجى برات نداره و عوضش مجبور 
نيستى تمام راه برگشت رو مراقب باشى كه مغزت داغون نشه. افتاد؟»

«صد البته يان. حتماً افتاده. غلط كردم. پام رو از گليمم دراز تر كردم، از هر دو طرف. 
و عذر مى خوام. اصًال نمى خواستم بى احترامى كنم. همه اش به خاطر فشار زياده. فشار 
زيادى روى همه  هست. گردن منم زير تيغه، درست مثل خودت. شايد نه اون پايين، 
ولى خونه چرا. مى تونى مطمئن باشى، اگه اون زنيكه چيزى كه مى خواد رو نگيره...» و 

رابين دوباره لرزيد. بدتر از هميشه.
«يه ذره احترام خيلى چيز زيادى نيست...»

كرا با اشاره ى دست هر دو را آرام كرد: «خيلى خب، خيلى خب. همه مون سوار يه قايق 
فكستنى هّسيم. دعوا كمكى به وضعمون نمى كنه. من هر مرد و هر زنى رو سالم پاكار 

مى خوام.»
شگفت انگيز با معصوميت تمام گفت: «من كه هميشه پايه ام.»

كرا روى دو پا نشست، خنجرش را بيرون كشيد و مشغول كشيدن نقشه ى روستا بر 
مى گرفتند:  كار  به  سه درختى ها [11]  پيش  سال ها  كه  روشى  شد.  گل  و  خاك  روى 
«اگه فقط مشكل اينه كه نمى دونيم چيزه دقيقاً چيه، حداقلش مى دونيم كجاس.» با 
چاقو روى زمين خط كشيد و باقى افراد همه جمع شدند. يكى روى زانو خم شد، يكى 
نشست، يكى روى دو پا قوز كرد. همه چشم دوخته بودند. «يك سالن بزرگ در وسط 
هست كه سرستوناش هم شكل روباه حكاكى كردن. به چشم من كه بيشتر اژدها اومد؛ 
اما خب، اون يه داستان ديگه س. دور و برش هم حصار كشيدن. دوتا ورودى هم داره. 
يكى از شمال. يكى از جنوب. خونه و كاشونه ى ملت هم همين دور و بره. يه چيزى هم 

شبيه خوك دونى اون جاس. اون جام يحتمل يه آهنگرى هست.»
يان پرسيد: «اون پايين با چند نفر طرفيم؟»

شگفت انگيز دستى بر روى زخم پوست سرش كشيد، و صورتش را رو به آسمان كرد و 
گفت: «يه چيزى حدود شصت هفتاد نفر. يه چندتايى پيرمرد و پيرزن و تعدادى هم 

زن و بچه كه بعضياشون هم ممكنه بتونن يه چاقويى دست بگيرن.»
عمراً خنديد: «زنى كه بجنگه. اين يعنى يه فاجعه!»
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شگفت انگيز با حرص دندان هايش را نشان داد و جواب داد: «البد بايد اون بدبختاى 
ننه مرده با اجاق و پخت  و پز مشغول باشن ديگه، ها؟!»

برك سرش را رو به آسمان كرد، انگار آن جا خاطرات خوشى را نگه داشته بود: «آه... 
اجاق و پخت و پز...»

يان گفت: «شصت جنگجو؟ اون  وقت ما هفتاييم، اونم با بند و بساط.» زبانش را جمع 
كرد و بعد تفى دقيق و حساب شده روى چكمه ى رابين انداخت و ادامه داد: «اى گندش 

بزنن! ما آدم بيشترى مى خوايم.»
برك-آى-داين با حالتى غمگين و آرام، دستش را روى شكمش گذاشت و گفت: «اون 

وقت به اندازه ى كافى اون جا غذا گير نمياد. همين االنش هم...»
كرا صحبتش را قطع كرد: «شايد بهتر باشه ما با همين تعداد بچسبيم به نقشه مون. 
البته  صد  بجنگيم.»  باهاشون  منصفانه  كه  اونه  از  بيشتر  خيلى  شصتا  بى رودربايستى، 
هيچ كدام از افرادش هم به او ملحق نشده بودند كه منصفانه بجنگند: «بايد يه سريشون 

رو يه جا سرگرم كنيم.»
عمراً خود را عقب كشيد و گفت:«يكى به من بگه چرا همه تون باز زل زديد به من؟»

«چون يه مرد بى ريخت از هيچى بيشتر از پسراى خوش تيپ بدش نمياد، بچه خوشگل.»
عمراً آهى كشيد و موهايش را پشت سرش انداخت: «واقعيت اينه كه نمى تونم انكارش 

كنم. با اين قيافه بدبخت شدم.»
كرا گفت: «بدبختى تو، خوشبختى منه.» با تيغ به انتهاى شمالى طرح گلى اش اشاره 
كرد، در آن نقطه يك پل چوبى از روى يك رود مى گذشت: «تو قيافه ى بى نظيرت رو 
مى برى سمت اين پُل. حتماً اون جا چنتا نگهبان گذاشتن. يوخده سرشون رو گرم كن.»

«يعنى يكى شون رو بزنم؟»
«بزن كنار پاش. بهتره كسى رو كه مجبور نيستيم نكشيم، باشه؟ شايد اگه شرايط چيز 

ديگه بود، همچين بد هم نبودند.»
عمراً ابرويى باال انداخت و با ترديد پرسيد: «اين طور فكر مى كنى؟»

كه اين گونه نبود، اما كرا عالقه اى نداشت بار وجدانش را از اين هم كه هست  دقيقاً 
برقصونشون،  يوخده  «فقط  نبود.  آسوده خيال  قبل ها  مثل  ديگر  حاال  كند.  سنگين تر 

همين!»
شگفت انگيز چند بار بر سينه اش زد و گفت: «اَى حيف كه نمى تونم ببينم. وقتى آهنگى 
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به راهه، هيچ كس بهتر از عمراً خودمون نمى رقصه.»
عمراً به پهناى صورتش خنديد: «اشكال نداره عزيزم. بعداً خودم برات مى رقصم.»

«قوِل قول؟»
كرا دستش را دوباره تكان داد و صحبتشان را خاتمه داد: «آره آره. قول مى ده. هر وقت 
هنوز  موقع  اون  اگه  البته  بخندونى.  رو  همه مون  مى تونى  شد،  تموم  احمقانه  كار  اين 

نفس بكشيم .»
«شايد تو رو هم بخندونيم، ويرن. چطوره؟»

مرد دره نشين چهارزانو نشسته و شمشيرش را روى زانوهايش گذاشته بود. سرى تكان 
داد و گفت: «شايد.»

«ما يه تيم جفت و جوريم. اين حرفا رو نداريم كه. رفاقتى طى مى كنيم.»
ويرن با چشم اشاره اى به اخم هاى جالى يان كرد و گفت: «دارم مى بينم.»

برك كه به پهناى صورت تمام خال كوبى شده اش مى خنديد، گفت: «ما مثل برادريم 
جمع  غنيمت  همديگه  با  مى خوريم،  غذا  همديگه  با  مى كنيم،  خطر  همديگه  با  بابا. 

مى كنيم. گه گاهى هم با هم يك كمى مى خنديم.»
ويرن گفت: «من هيچ وقت با برادرام اون قدر گرم نگرفتم.»

شگفت انگيز ناله اى كرد و گفت: «خب پس خيلى خوش سعادتى. بابا جان، به تو توى 
يه خونواده ى گرم يه شانس دوباره دادن، مى فهمى؟ اگه به اندازه ى كافى دووم بيارى، 

ياد مى گيرى چه جوريه.»
ويرن سرى تكان داد. دستار سرش لحظه اى از روى صورتش كنار رفت و دوباره روى 

آن افتاد: «هر روز زندگى بايد يه درس جديد داشته باشه.»
يه  سر  عمراً  وقتى  تك تكتون.  و  همه  باز.  گوشا  حاال  بود.  خوبى  گفت: «نصيحت  كرا 
چنتاشون رو گرم كرد، ما يواشكى از دروازه ى جنوبى  مى ريم تو.» و خطى درون گل 
كشيد و جاى مورد نظرش را نشان داد: «دو تا تيم مى شيم. هر كدوم يه طرف سالن 
اصلى رو مى گيره، كه درواقع اون چيزه اون جاست. الاقل قراره باشه. من و يان و ويرن 
از چپ...» يان دوباره تفى انداخت و ويرن خيلى آرام با سر تأييد كرد: «شگفت انگيز، تو 

برك و اسكورى رو بردار و از راست برو.»
شگفت انگيز گفت: «حله رييس.»

برك گفت: «ما رله ايم.»
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اسكورى گفت: «ايول.» كه كرا آن را به معناى موافقت گرفت.
كرا خيلى سفت و محكم، با انگشت سبابه ى جويده اش به هر يك اشاره كرد و گفت: «و 
همه تون هم سنگ تموم مى ذاريد. گوش گرفتيد؟ ساكت مثل نسيم بهارى. اين  دفعه 

سر و صداى الكى هم در نميارى برك، افتاد؟»
«حواسم به كفشام هست، رييس.»

«همين بسشه.»
شگفت انگيز پرسيد: «نقشه ى اضطرارى هم داريم؟ براى موقع مبادا و وقتى همه چيز 

اون طور كه بايد پيش نرفت.»
رو  چيزه  تونستيم  اگه  معمول.  نقشه ى  گفت: «همون  و  انداخت  رابين  به  نگاهى  كرا 

برمى داريم و مثل سگ در مى ريم.» بعد نگاهى به رابين انداخت و گفت: «و تو.»
چشمان رابين به اندازه ى دو تا ديگ گشاد شد و گفت: «من چى؟!»

«همين جا بمون و مواظب وسايل باش.»
آدم ها  اغلب  نمى كرد.  سرزنش اش  بزدلى   بابت  كشيد.  آسايش  سر  از  بلندى  آه  رابين 
همين طور بودند. كرا هم از همان بزدل ها بود. منتهى رابين را به خاطر اين كه ترس اش 

را بروز مى داد، سرزنش مى كرد.
«ولى بازم خيلى بى خيال نشو، گرفتى؟ اگه ماها به بن بست بخوريم، اين روباهى هاى 
نئشه قبل از اين كه خون ما خشك بشه، سريع ردت رو مى زنن و يحتمل دار و ندارت 

رو مى برن.»
آه آسوده ى رابين در ميانه ى راه قطع شد.

گشاد و ترسناك زمزمه كرد: «سرت رو گوش تا گوش مى برن  با چشمانى تماماً  عمراً 
مى ذارن رو سينه ات.»

جالى يان با پرخاش گفت: «دل و جيگرت رو مى كشن بيرون و كباب مى كنن.»
برك غريد: «پوست صورت ات رو مى كنن و جاى ماسك مى ذارن رو صورتشون.»

شگفت انگيز هم گفت: «دم و دستگاتم عوض قاشق ور مى دارن.» همه لحظه اى بر روى 
اين آخرى درنگ كردند.

كرا گفت: «خيل خب حاال. حواساتون رو جمع كنيد. مى ريم تو اون سالن، بدون اين 
كه كسى بفهمه و اون چيزه رو گير مياريم. مهم تر از همه...» و نگاهى عبوس و سريع 
به همه شان انداخت: مشتى آدم خاك و خلى، زخم و زيلى با صورت هاى كرك و پشمى 
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بودند. اين ها افرادش و به عبارتى خانواده اش بودند. ادامه داد: «هيچ كس هم نمى ميره، 
شيرفهم شد؟ حاال سالح هاتون رو آماده كنيد.»

افراد كرا سريع و سبك، بدون هيچ حرف اضافه اى، حاال كه كار جلوى پايشان افتاده بود، 
براى اجرا آماده مى شدند. هر كدام ماهر و اين كاره ى سالحش بود. سالح هايشان همان 
قدر صاف و صوف بود كه لباس هايشان پاره پوره. همان قدر تر و تميز كه صورت هايشان 
َكل و كثيف. صداى بسته شدن كمربندها، ضامن ها و پوتين ها با چكاچك و دنگ دنِگ 

به هم خوردن فلزات و آواز ماليم و بلند اسكورى در هم آميخته بود.
در  ذهنش  سرگرفتند.  از  را  هميشگى  كارهاى  خودشان  ديگر  بار  يك  كرا  دست هاى 
در  بود،  كرده  را  همين  كارها  كه  ديگرى  مواقع  به  مى كرد،  سير  گذشته  سال هاى 
مكان هاى ديگرى، با قيافه هاى ديگرى كه دور و برش بودند. خيلى هاشان مدت ها پيش 
تن به خاك سپرده بودند. چندتايشان را خودش با دست خودش دفن كرده بود. اميدوار 
بود هيچ يك از جماعت االنش، امروز نميرند و به خاك و مشتى خاطرات خاك گرفته 
تبديل نشوند. سپرش را وارسى كرد، دستگيره و بند و ركاب چرمى اش سفت و محكم 
بود. خنجرش را نگاهى انداخت و بعد خنجر زاپاس و بعد زاپاس خنجر زاپاس، همه 
محكم در غالف هايشان بودند. كسى يك بار به او گفته بود هيچ وقت نمى توانى تعداد 
زيادى خنجر با خود حمل كنى و البته نصيحت به حقى هم بود، مگر اين كه به دقت 
آن ها را تنگاتنگ هم بگذارى تا از جايشان در نروند و در نتيجه تمام دار و ندارت با 

خنجر هاى خودت بر باد نرود.
غالِف  و  كرد  خم  را  سرش  او  ويرن.  مگر  بودند،  خودشان  مقرر  كارهاى  مشغول  همه 
چرمى و رنگ و رو رفته ى شمشير را گرفت و از كنار تنه ى درخت برش داشت. شمشير 
در غالف از پاهاى دراز خودش هم درازتر بود. بعد باشلقش را عقب زد، دستى درون 

موهايش برد و همين طور به تماشاى بقيه ايستاد. 
كرا همين طور كه شمشيرش را روى ران غالف مى كرد، پرسيد: «اون تنها چيزيه كه 
بر مى دارى؟» اميدوار بود بتواند مرد بلندقامت را به حرف بياورد و كمى اعتمادش را به 
دست آورد. با داشتن گروه چفتى مثل اين، كمى اعتماد شايد جانت را نجات بدهد. در 

واقع شايد جان همه را نجات دهد. 
براش  آدم ها  و  شمشيرهاست  تمام  پدر  «اين  چرخيد:  سويش  به  ويرن  چشمان 
شمشيرها.  تمام  آخر  و  اول  خون.  درياى  گوركن،  َسَحر،  تيغ  دارن.  زيادى  اسم هاى 
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اسكك-انگ-گاياگ كه در زبون محلى يعنى شكافنده ى جهان، نبردى كه در آغاز زمان 
اتفاق افتاد و در پايانش هم يك بار ديگه بر پا مى شه.» و براى يك لحظه كرا را ديد كه 
در عجب است نكند او مى خواهد تمام اسامى ريز و درشت شمشير را رديف كند، اما 
شكرخدا كه اين طور نبود و ويرن به قبضه ى شمشير خيره شد كه با مفتولى رنگ پريده 

پيچيده شده بود.
«اين هم غنيمته منه و هم مجازاتم. تنها سالحيه كه الزم دارم.»

شگفت انگيز كه خرامان خرامان از آن طرف مى آمد، پرسيد: «براى سيخ كردن گوشت، 
يخده زيادى بلند و پهن نيست؟»

كار  همين  براى  داد:«اصلن  پاسخ  و  كشيد  شگفت انگيز  رخ  به  را  دندان هايش  ويرن 
ساخته شده.»

كرا پرسيد: «هيچ وقت تيزش نمى كنى؟»
«اين من رو تيز مى كنه.»

گردوى  برِگ  امثال  از  را  حرف زدن  سبك  اين  ميگى.»  راست  تو  بابا،  گفت: «آره  كرا 
شكسته [12] يا ديگر كسانى كه حرف مفت مى زدند، انتظار داشت. اميدوار بود ويرن 
حداقل با آن شمشير گنده اش آن قدر خوب باشد كه بايد، چون در گپ و گفت كه 

چيزى در چنته نداشت.
شگفت انگيز با چشمى كه ويرن نمى توانست ببيند، به كرا چشمكى زد و گفت: «تازه، 

براى اين كه تيزش كنى، بايد اول بكشى اش بيرون.»
«درسته.» و چشمانش به سوى شگفت انگيز باال آمد و ادامه داد: «و وقتى پدر تمام 

شمشيرها از غالف بيرون كشيده شد، غالف نمى شه مگه اين كه...»
شگفت انگيز جمله اش را تمام كرد: «خون به پا كنه؟» دانستن اين جمله هوش كالمى 
زيادى الزم نداشت؛ چرا كه پس از ترك كارلئون، ويرن همين كلمات را بارها و بارها به 

زبان آورده بود. ديگر همه را كالفه كرده بود.
ويرن هم با صدايى تماماً نحس تكرار كرد: «خون به پا كنه.»

شگفت انگيز نگاهى به كرا  انداخت و گفت: «ويرن اهل باليت، تا حاال فكر كردى خودت 
رو يه كمى زيادى گرفتى؟ يه ريزه خنده هم ضررى نداره ها!»

بامزه  چيز  يه  وقتى  گفت: «من  و  كرد  نگاه  آسمان  به  انداخت،  عقب  را  سرش  ويرن 
بشنوم، مى خندم.»
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كرا دست يان را روى شانه اش حس كرد.
يان گفت: «يه چيزى مى تونم بگم، رييس؟»

كرا با خنده اى زوركى پاسخ داد: «آره، حتماً.»
يان او را چندگامى به سمت ديگر برد و با صدايى آرام شروع به صحبت كرد. همان 

حرف هايى كه هميشه قبل از يك درگيرى مى گفت: «اگه من اون پايين مردم...»
كرا به او پريد: «هيچ كس امروز نمى ميره.» همان حرفى كه هميشه در جواب مى گفت.

«خب دفعه ى قبل هم همين رو گفتى. قبل از اين كه جولتان[13] رو دفن كنيم.» اين 
جمله اعصاب كرا را يك پله ى ديگه به سمت باتالق پايين راند. ادامه داد: «تقصير كسى 
هم نيست خب. سبك كار ما خطرناكه و همه مون هم اين رو مى دونيم. شانس زيادى 

هست كه جون سالم به در ببرم، اما فقط مى خوام بگم اگه نتونستم...»
«يه سرى به بچه هات مى زنم و سهمت رو بهشون مى دم و بهشون مى گم چى بودى.»

«درسته. و؟»
«و اصًال هم الپوشونى نمى كنم.»

«حاال خوب شد.»
صد البته كه جالى يان نخنديد. كرا سال ها او را مى شناخت و انگار بيشتر از چند دفعه ى 
انگشت شمار نخنديده بود و االن هم كم ترين دليلى براى خنديدنش وجود نداشت. اما 
از سر رضايت سرى تكان داد و گفت: «خوب شد. جز تو كسى نيست كه بخوام اين كار 

رو بهش بسپرم.»
«خوبه. عاااليه.»

جز اين هم كارى نبود كه اين قدر در دل از آن حذر كند. همين طور كه جالى يان دور 
مى شد، با خود زمزمه كرد: «هميشه همين كاراى احمقانه...»

كارها به نسبت خيلى خوبى درست همان طور كه كرا نقشه كشيده بود، پيش رفت. 
برخالف  انتظار  اتفاق  قطعاً  اما  مى شد،  طور  اين  كه  بود  بار  اولين  بگويد  نمى توانست 
دلپذيرى بود. شش نفرشان بى صدا روى زمين در كمين دراز كشيدند و حركات ريز 
شاخ و برگ ها را رد گرفتند كه دزدكى رفتن عمراً به سوى آشغال دانى روستا را نشان 
مى داد. روستا از نزديك هم بهتر به نظر نمى رسيد؛ بنا به تجربه ى شخصى كرا، هيچ 
چيزى از نزديك بهتر به نظر نمى رسيد. قدرى بيشتر ناخن جويد و عمراً را نگاه كرد. در 
بيشه، روبه روى جريان آبى كه از دروازه ى شمالى مى آمد زانو زد، تيرى به كمان گذاشت 
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و زه را كشيد. از اين فاصله سخت مى شد گفت، اما به نظر مى رسيد در اين شرايط هم 
همان نيشخند هميشگى اش را بر لب داشت.

تيرش را رها كرد. كرا فكر كرد تير به يكى از كنده  درخت هايى خورد كه حصارها را 
سر پا نگه مى داشت. صداى فرياد ضعيفى در باد رها شد. چند تير هم در جواب پرتاب 
شد و درون جنگل ناپديد شد، عمراً هم در همين حين برگشت و به سرعت درون بيشه 
گم و گور شد. كرا صدايى شبيه صداى طبل شنيد و بعد فريادهاى بيشتر، بعد تعدادى 
مرد به سرعت از روى پل عبور  كردند. چلق و چلوق سالح هاى آهنينشان هم به گوش 
مى رسيد. بعضى شان هنوز داشتند شنل هايشان را مى پوشيدند، يا چكمه به پا مى كردند. 
روى هم رفته چيزى حدود سه دوجين مى شدند. اگر عمراً جان به در مى برد، مى شد 

گفت يك كار تر و تميز بوده. 
يان همين كه عده ى زيادى از قبيله ى روباه را  ديد كه دست و پا شكسته در حال عبور 
از روى پل و ورود به جنگل بودند، سرش را به نشانه ى تأسف تكان داد و گفت: «جداً 

خيلى جالبه نه؟ من هيچ وقت درست نفهميدم چرا مردم اين  قدر احمقن.»
كرا زير لب گفت: «دست كم گرفتن يه مشت خنگ هميشه اشتباهه. خوبيش اينه كه ما 
باهوش ترين گروه روى اين كره ايم ديگه، مگه نه؟ پس اگه مى تونيد، مى شه لطف كنيد 

و امروز گندكارى نداشته باشيم؟»
شگفت انگيز آرام گفت:«اگه تو گند نزنى، من هم نمى زنم رييس.»

اگر مى توانست چنين قولى بدهد كه خيلى خوب مى شد، اما خب... كرا روى شانه ى 
كمر  روى  و  زد  چشمكى  جواب  در  هم  ريزه مرد  كرد.  اشاره  دهكده  به  و  زد  اسكورى 
از روى بوته ها به سمت پايين سر خورد. مثل يك بچه قورباغه ى درون مرداب، فرز و 

چاالك بود.
آب  زمان هايى  چنين  در  هميشه  كشيد.  خشكش  لب هاى  روى  را  خشكش  زبان  كرا 
دهانش خشك مى شد و هر قدر هم لب هايش را مى ليسيد، فايده اى نداشت. از گوشه ى 
چشم بقيه را ورانداز  كرد. هيچ كدام اثرى از ضعف اعصاب نشان نمى دادند. مى خواست 
نگه  سرخ  را  صورتشان  سيلى  با  و  است  غوغا  خودش  مثل  هم  آن ها  درون  آيا  بداند 
مى دارند، مثل خودش، يا فقط او در اين ميان ترسيده است. البته در نهايت هم تفاوت 
چندانى نمى كرد. بهترين كارى كه در مقابل ترس مى توانى انجام دهى، اين است كه 

جورى رفتار كنى انگار اصًال ترسى ندارى.
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انگشتش را بلند كرد. خوشحال بود كه مى ديد نمى لرزد. بعد به راه پشت سر اسكورى 
اشاره كرد، همه از جا كنده شدند و به سوى دروازه ى جنوبى به راه افتادند. البته اگر 
مى توانستى به آن سوراخى كه در حصارهاى زنگ زده ى زير يك جور طاق ساخته از 
شاخه هاى كج و كوله ايجاد كرده بودند، دروازه بگويى. جمجمه ى حيوان نگون بختى 
هم با آن شاخ هاى ترسناك در وسط طاق نصب شده بود. با ديدن آن منظره، كرا در 
اين فكر بود كه آيا در فاصله ى چند صد كيلومترى اطرافشان اصًال يك تكه چوب صاف 

پيدا مى شود؟
تك نگهبان باقى مانده، زير جمجمه ى روباه ايستاده بود. موهايى درهم و بر هم داشت 
و باالپوشى پشمى به تن. بر روى نيزه  اش لم داده بود و به ناكجا خيره بود. دستى در 
دماغش كرد و سپس بيرون آورد تا نتيجه را ببيند و بعد آن را به درون بيشه  انداخت. 
خود را كش داد تا ماتحتش را بخاراند. خنجر اسكورى با صدايى خفيف به گوشه ى 
گردنش فرو رفت و خرخره اش را جر داد. سريع و ساده، انگار كه يك ماهى گير قزل آال 
بگيرد. كرا براى لحظه اى خود را عقب كشيد، اما مى دانست از زير بار آن نمى تواند شانه 
خالى كند. اگر اين تنها كسى   بود كه در راه انجام اين كار احمقانه جانش را از دست 
مى داد، خوش شانس مى بودند. اسكورى چند لحظه او را نگه داشت تا خون از گلوى 
چاك خورده اش بيرون بريزد و به محض ولو شدن، او را گرفت و بى صدا گوشه ى دروازه، 

جايى كه هيچ چشم فضولى نبيند، رهايش كرد.
سريع،  بقيه  و  كرا  نمى رسيد.  گوش  به  بيشه  در  بوته ها  خش خش  صداى  جز  صدايى 
قوز كرده و آماده براى درگيرى، از كنار به راه افتادند. اسكورى همان جا ايستاده بود. 
چاقويش را تميز كرده، اطراف دروازه را به دقت زير نظر داشت و يك دستش را هم باال 
نگه داشته بود تا به بقيه بفهماند كمى منتظر بمانند. كرا به صورت خونى مرد مرده نگاه 
كرد و ابرو در هم كشيد. دهانش اندكى باز بود، انگار كه مى خواست سوالى بپرسد. خب، 
كوزه گر كوزه مى سازد، نانوا نان مى پزد، اين هم دست پخت كرا بود. كارى كه تقريباً در 

تمام مدت زندگى اش انجام داده بود. 
سخت بود كه به اين صحنه افتخار كند، اما كار بدون نقص انجام شده بود. با اين حال 
يك انسان تنها به خاطر نگهبانى از ورودى دهكده اش كشته شده بود. درست كه اين ها 
خارج از كرينا زندگى مى كردند و خيلى زود به زود حمام نمى رفتند، اما به هرحال آدم 
بودند، با تمام غم و شادى ها و باقى چيزها. اما از دست يك آدم چه كارى بر مى آمد؟ 
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كرا نفس عميقى كشيد و به آرامى آن را بيرون داد. فقط مى خواست كارش را به پايان 
برساند، بدون آن كه هيچ يك از افراد خودش كشته شوند. در اوقات سخت، نازك دلى 

خيلى سريع تر از مريضى مى تواند انسان را به كشتن دهد.
از  آهسته  شگفت انگيز  كرد.  اشاره  دهكده  درون  به  سر  با  و  كرد  نگاه  شگفت انگيز  به 
دروازه عبور كرد و راه شيار سمت راست را گرفت. كله ى كچلش را با دقت به چپ و 
راست چرخاند. اسكورى پشت پايش به راه افتاد و بعد برك هم با آن هيكل گنده اش 

بى صدا پشتشان خزيد.
كرا نفس عميقى كشيد و بعد به طرف شيار سمت چپ خزيد. چهره در هم كشيده بود 
و دنبال سفت ترين و بى صداترين قسمِت آن لجن زار مى گشت كه جا پايش را سفت 
هم  ويرن  مى دانست  و  سرش  شنيد  پشت  را  يان  آهسته ى  نفس هاى  خس خس  كند. 
آن جا است، هرچند او مثل يك گربه بى صدا بود. صداى تق تق چيزى را شنيد. شايد 
چرخ نخ ريسى  چيزى بود. صداى خنده ى كسى را هم شنيد كه البته مطمئن نبود جز 
خياالتش نباشد. سرش مدام به اين ور و آن ور مى چرخيد تا بلكه منشا صدا را پيدا كند، 
انگار كه نوك بينى اش يك رادار نصب كرده باشند. حاال همه چيز به طرز وحشتناكى 
خيلى واضح و آشكار به نظر مى رسيد. شايد بايد تا تاريكى هوا صبر مى كردند. اما كرا 
آن  كردند،  كار  شب  در  كه  بارى  آخرين  نمى آمد.  خوشش  شب  در  كار  از  هيچ وقت 
فاجعه ى زهرمارى در گرندريفت [14] بود كه بچه هاى سفيد برفى با افراد ريزاستخوان 
درافتادند و بيش از پنجاه مرده روى دستشان ماند، بدون اين كه حتا يك دشمن در 

فاصله ى ده كيلومتريشان باشد. خيلى چيزها در شب اشتباه مى شد.
اما در عين حال كرا مرگ مردان زيادى را هم در روز ديده بود.

از كنار ديوارى ساخته از چوب هاى باريك گذشت و در همين حال عرق ترس بر بدنش 
نشسته بود. همان عرقى كه همراه مرگ بر روى شانه ات مى نشيند. آسمان و زمين انگار 
لجن زار.  تا سنگ ريزه هاى  از دنده ى چپ بلند شده بود. از تركه هاى روى ديوار بگير 
نفس هايش  مى بُريد.  را  دست  شمشير  غالف  چرم  مى داد،  تكان  كه  را  انگشت هايش 
وقتى سه چهارم ريه هاى دردناكش را پر مى كردند، صفير خفيفى بيرون مى دادند. با هر 
گامى كه برمى داشت، كف پايش از سوراخ جورابش به كف كفشش ساييده مى شد، گير 

مى كرد و پوستش كنده مى شد.
اول  البته  داشت.  الزم  كه  بود  چيزى  اين  دقيقاً  مى خريد.  نو  جوراب  جفت  چند  بايد 



116

به حال جوراب هم يك فكرى مى كرد. شايد  بايد روز را به سالمت پايان مى برد، بعداً 
همان هايى را كه دفعه ى قبل در اُفريث [15] ديده بود مى خريد، همان جوراب قرمزها 
به  خدابيامرز.  جولتان  و  شگفت انگيز  يان،  خودش،  بودند.  خنديده  آن  به  همه  كه 
جوادى اش خنديده بودند. اما بعد با خود فكر كرده بود كه باالخره اوقات خوشى هم 
هست كه آدم مى تواند دل به دريا بزند و جوراب هاى رنگى داشته باشد و بعد نگاهى 
آرزومند از روى شانه اش به آن تكه لباس هاى خوشگل انداخته بود. شايد بعد از اتمام 
اين كار احمقانه، پى آن مى رفت و براى خودش جفتى جوراب قرمز مى خريد. اصًال شايد 
هم دو جفت مى خريد. تا باالى پوتين هايش هم بااليشان مى كشيد تا به ملت نشان 
دهد چه آدم گنده اى است. شايد مردم هم برايش دست مى گرفتند و او را كرندن [16] 
جوراب قرمزى صدا مى زدند. خنده اى بر لبش نشست. جوراب هاى قرمز، اولين قدم به 

سوى نابودى، فقط اگر...
دِر كلبه ى سمت چپ شان روى پاشنه چرخيد و سه مرد خنده كنان از آن بيرون آمدند. 
و  داشت  لب  بر  صورتش  پهناى  به  لبخندى  برگرداند.  را  پشمالويش  سر  جلويى  مرد 
هم  آن ها  كرد.  نگاه  ويرن  و  يان  كرا،  به  صاف  بود.  ريخته   بيرون  زردش  دندان هاى 
همين طور در كنار كلبه با دهان هاى باز ماتشان برده بود؛ مثل سه پسربچه بودند كه 

بيسكويت در دهانشان چپانده باشى. همه به يكديگر نگاه مى كردند.
كرا آهستگى گذر زمان را حس كرد، هميشه قبل از شروع خون ريزى اين طور مى شد. 
همين زمان براى پى بردن به خيلى چيزهاى الكى كافى بود. مثال آيا اين استخوان 
مرغ بود كه يكى  از مزدان درون گوش هايش فرو كرده بود؟ يا اين كه چند تا تيغ روى 
مسخره  چه  كه  كرد  فكر  اين  به  كوتاه  زماِن  آن  در  نيم.  و  تا  هشت  بود؟  گرزهايشان 
است كه به چيز به دردبخورترى فكر نمى كند. انگار كه بيرون از خودش ايستاده باشد 
و منتظر باشد تا ببيند چه خواهد كرد و ماجرا اصًال به او مربوط نمى شود. و عجيب تر 
از همه اين كه اين اواخر چنين حالتى زياد برايش اتفاق افتاده بود. مى توانست وقتى 
بر او عارض مى شود، حسش كند. لحظاتى منجمد و گيج كننده بودند و بعدش دنيا از 

هم مى پاشيد...
اى بخشكى شانس. باز من و باز اين لحظه ى لعنتى...

ويرن به طرز وحشتناكى شمشيرش را گرداند و با اين كار، باد سردى بر صورت كرا 
بوسه زد. مرد جلويى حتا فرصت نيافت تا جاخالى دهد. پخِى تيِغ غالف شده به يك 
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طرف سرش برخورد كرد، او را از پاى انداخت، واژگون كرد و محكم به ديوار كنارى 
كلبه كوبيد. دست كرا ناخودآگاه شمشيرش را باال آورد. ويرن دستش را باال برد و به 
جلو جهيد، با قبه ى دسته ى شمشيرش فك مرد دوم را پايين آورد، دندان و خرده دندان 

بود كه از دهان مرد به بيرون پرت مى شد.
 سومى با دست هايى باز، مثل درختى قطع شده، از پشت افتاد و در حال افتادن تالش 
ميان  از  خفه  صدايى  با  آهن  تيغه ى  دريد.  را  پهلويش  كرا  كند.  بلند  را  گرزش  كرد 
گوشت و مو فرو رفت. قطرات خون به بيرون فوران كرد. مرد دهانش را باز كرد و جيغى 
بيرون  حدقه  از  داشت  چشمانش  شد.  خم  جلو  به  و  خورد  تلوتلو  كشيد،  وحشتناك 
صداى  مى خورد.  تكان  سرش  در  شمشير  دسته ى  شكافت.  را  جمجمه اش  كرا  مى زد. 
جيغ هم با جيرجيرى كوتاه خفه شد. جسد پخش زمين شد. خون از سر له شده به 
روى چكمه هاى كرا سرازير شد. انگار باالخره كرا از اين كار با جوراب هاى قرمز در آمده 

بود. اين هم از ساكت مثل نسيم بهارى و كشته ى كمتر. 
كرا گفت: «گندشون بزنن.»

آسمان  نمى گذاشت.  آسودگى  براى  جايى  ديگر  كه  مى گذشت  سرعت  به  چنان  زمان 
تپيده بود و از زمين و زمان كثافت بود كه مى باريد. صداى جيغ، چك چك آهن، صداى 
ريه و قلبش، همه و همه در گوشش بى داد مى كرد. زير چشمى از روى شانه اش نگاهى 
به عقب كرد و يان را ديد كه چماقى را با سپرش كنار زد و غرش كنان يكى را از پاى در 
آورد. همين كه رويش را برگرداند، تيرى از ناكجا پرتاب شد و درست به ديوار خشتى 
جلويش اصابت كرد. ويرن محكم به ماتحت او برخورد كرد و او را درون گل پخش كرد و 
دهانش را در لجن خواباند. در همين حين كه داشت تالش مى كرد سِر پا شود، يك نفر 
به سويش يورش برد. يك نظر چهره اى وحشى و موهايى پريشان از مقابل چشم هايش 
گذشت. كرا داشت پشت سپرش پناه مى گرفت كه اسكورى از ناكجا بيرون پريد و چاقو 
را در پهلوى آن مردك فرو كرد. مرد فريادى برآورد و به كنارى لغزيد و نقش بر زمين 
شد. كرا يك طرف سرش زد. شمشير در حال بريدن استخوان، صدايى تيز ايجاد كرد و 

بعد در زمين فرو رفت. چيزى نمانده بود از دسِت خشكش بيرون بيايد.
مطمئن نبود خطاب به كى، فقط داد زد: «راه بيفتين!» و تالش كرد خنجرش را از 
زمين آزاد كند. جالى يان با شتاب پشتش به راه افتاد. تيغه ى تبرش خون آلود بود و 
دندان هايش از خشمى ديوانه وار بيرون ريخته بود. كرا اخم كرد. پشتش، ويرن با صورتى 
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وارفته ايستاده بود و چشمانش از يك آلونك به ديگرى مى چرخيد. شمشيِر همچنان 
در غالفش هم در يك دستش بود. در اطراف كنج يكى از كلبه ها و در زمينى پر از پِِهن 
و اين ور و آن ورش هم پر از كاه و ينجه، مشتى خوك خرخركنان در آغلى مى لوليدند. 
سرسراِى با ستون هاى حكاكى شده، در طرف ديگر قد علم كرده بود. از پايين چند پله 

مى خورد و بعد به راهرويى تمام تاريك راه مى يافت.
كمال آرامش  شد. شگفت انگيز در  سوى آنان حمله ور  موقرمز تبر به دست به  مردى 
از شش قدمى يك تير در لپ طرف كاشت. مردك دستش را بر صورتش گذاشت و 
تلوتلوخوران، هم چنان به سوى شگفت انگيز  رفت. شگفت انگيز قدمى به جلو برداشت و 
با فرياد به استقبالش رفت، شمشيرش را كشيد و چرخاند و سرش را در جا كند. سر 
بريده شده به هوا پرتاب شد، خون از آن فواره زد و بعد در خوك دانى افتاد. كرا لحظه اى 

در اين فكر بود كه آيا طرف اصًال مى دانست ماجرا از چه قرار است؟ 
صورتى  و  مى شد  بسته  داشت  كه  افتاد  سرسرا  سنگين  و  بزرگ  در  به  نگاهش  بعد 
رنگ پريده هم پشتش بود. كرا نعره زد: «در رو بچسبيد!» و به سوى در يورش برد. 
بدو بدو از ميان گل و الى رد شد و از پله ها باال رفت و صداى جيرجير پله ها بلند شد. 
يكى از چكمه هاى خونى-گلى اش را ميان ديوار و در رو به بسته شدن گذاشت و فريادى 
باال تير  و درد از پايش به  حدقه بيرون مى زد  از سر درد كشيد. چشمانش داشت از 

مى كشيد: «اى كثافت! پاااااام!»
حاال در انتهاى محوطه حدود دوازده نفر يا بيشتر از قبيله ى روباه تجمع كرده بودند و 
بدتر از خوك خرخر مى كردند. شمشيرهاى دندانه دار، تبرها و گرزهايشان را در دست 
مى چرخاندند. چندتايى شان هم سپر داشتند. نفر جلويى هم زره پوشى زهوار در رفته و 
خورده شده بر تن داشت و موهاى ژوليده اش را با حلقه هاى نقره اى زمختى بسته بود.

ويرن يك تنه در برابرشان تمام قد ايستاده بود. شمشيرش را باال گرفته بود، انگار داشت 
طلسمى شيطانى را پس مى زد. گفت: «عقب. عقب وايسين، الزم نيست امروز بميرين.»
آن يكى كه زره داشت، آب دهانى پرت كرد و با لهجه ى شمالى دست و پا شكسته اى 

غرغر كرد:«چاقوت رو نشونمون بده بينيم، آفتابه دزد!»
«باشه، مى ِكشم. به پدر تمام شمشيرها نگاه كنيد كه اين آخرين نگاهتونه.» و شمشيرش 

را از غالف كشيد.
شايد آدم ها برايش اسم هاى زيادى  داشتند. تيغ َسَحر، گوركن، درياى خون. اول و آخر 
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تمام شمشيرها. اسكك-انگ-گاياگ كه در زبان محلى يعنى شكافنده ى جهان و چه 
و چه و چه، اما از نظر كرا كه شمشير ويرن يك قطعه  كار نااميدكننده بود. نه تابشى 
داشت، نه برق طاليى  رنگى، نه جالى خاصى و نه به درد آن مى خورد كه برايش تو 
بوق و كرنا هم بكنى. فقط يك تكه آهن ظريف كه از غالف چرمى اش بيرون آمد. نه 
درخششى در كار بود و نه زينت آالتى داشت. فقط نوشته اى حك شده در انتهاى دسته 

و نزديك تيغه اش سوسو مى زد.
اما كرا به جز اين كه شمشير ويرن به درد آن همه نام و آوازه نمى خورد، نگرانى هاى 
ديگرى هم داشت. بر سر يان نعره زد: «درررررررررررررررر!» با دست چپش كه پشت 
سپر گير كرده بود، بر روى در چنگ مى كشيد. شمشيرش را اهرم كرد و فشار آورد. اما 

تأثيرى نداشت: «آخ پااااااام!»
يان غرشى كرد و از پله ها باال آمد و با كتف محكم به در كوبيد. در ناگهان وا داد و از 
هم پاشيد و يك ابلهى هم زيرش له شد. يان و كرا به درون اتاق سكندرى خوردند. 
اتاق همچون هواى گرگ و ميش تاريك بود و بخارى شيرين فضايش را كدر كرده بود. 
پيكرى به سوى كرا آمد. او هم از روى غريزه سپرش را باال آورد و برخورد چيزى با آن 
را احساس كرد. ُخرده هاى چوب روى صورتش ريخت. تعادلش را از دست داد و محكم 
به چيزى ديگرى خورد. صداى چك چك آهن و شكستن كاسه كوزه به گوش رسيد. 
يك نفر سر بر آورد. صورتى شبح گون با گردنبندى از دندان هاى تيز. كرا با شمشيرش 
به او ضربه زد. دوباره و دوباره و او از پاى در آمد. صورت سفيدش حاال با قرمز رنگ 

خورده بود. 
سرفه اى كرد، عق زد و دوباره سرفه كرد و در تاريكى متعفن، چند بار پلك بر هم زد. 
شمشيرش آماده ى دريدن بود. صداى غرش يان را شنيد و صداى تِپ فرو رفته تبرى 
در گوشت و بعد جيغ كسى. دود داشت رقيق مى شد. حداقل به حدى كه كرا شمايى 
از سرسرا را درك كند. ذغال در گودال آتش مى سوخت و شبكه ى درهم و برهمى از 
نارنجى  و  دوده   قرمز  رنگ هاى  به  طاقى ها  مى كرد.  روشن  را  شده  حكاكى  طاقى هاى 
بودند و سايه هايى متغير بر يكديگر مى انداختند كه چشم را گمراه مى كرد. آن جا مثل 
در  قديمى  ديوارآويز هاى  مى داد.  هم  جهنم  بوى  اتفاقاً  و  بود  داغ  جهنم  موتورخانه ى 
دور و اطراف قرار داشتند و پرده هاى نقاشى كه با عالئمى رنگ مالى شده بودند. يك 
قطعه سنگ سياه هم در آن ته  ته ها قرار داشت و مجسمه ى بدتراشى هم روى آن بود كه 
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روى پايش تاللويى طاليى رنگ به چشم مى خورد. به نظر كرا رسيد يك فنجان است. 
يك جام. به سويش گام  برداشت و تالش كرد با تكان دادن سپرش، دود را از جلوى 

صورتش كنار بزند.
داد زد:«يان؟»

«كرا؟ كجايى تو؟»
صداى يك جور آواز از جايى مى آمد. واژه هايى كه كرا معنى شان را نمى دانست، اما از 

لحنشان هم خوشش نمى آمد.
«يان؟»

و ناگهان هيكلى از پشت قطعه سنگ سياه بيرون پريد. چشمان كرا گشاد شد و به عقب 
سكندرى خورد، و چيزى نمانده بود داخل آتشدان بيفتد.

رداى قرمز پاره پاره اى بر تن داشت كه دست هاى دراز و تنومندش طاق باز از آن بيرون 
زده بود. روى دست هايش را با رنگ نقاشى كرده بود و قطره قطره عرق بر روى دستانش 
نشسته بود. جمجمه ى حيوانى را هم بر روى صورتش قرار داده بود، جانور شاخ هاى 
پيچ پيچى بر سر داشت و در نور مواج سرسرا انگار روح خبيثى بود كه از جهنم بيرون 
ناگهانى  اش  خروج  اما  دارد،  چهره  بر  كه  است  ماسك  آن  مى دانست  كرا  باشد.  آمده 
از توى دود بيرون و صداهاى عجيب و غريبى كه از درون جمجمه پژواك مى يافت، 
كرا را از ترس سر جايش ميخكوب كرد. چنان وحشت كرده بود كه حتا نمى توانست 
شمشيرش را بلند كند. فقط همان طور ايستاده بود و مى لرزيد. تمام عضالتش آب شد. 
البته او هيچ وقت يك قهرمان نبود و خودش هم مى دانست، اما هيچ وقت هم مثل اين 
ترس را حس نكرده بود. حتا در اينه وارد وقتى نُه خونين [17] را ديد كه به سويش 
يورش مى آورد و چهره ى غرانش تماماً آغشته به خوِن ديگر آدم ها است، هم اين قدر 

نترسيده بود. كرا همان طور بى پناه ايستاد.
«اى... اى... اى...»

راهب جلو آمد و يكى از دست هاى درازش را بلند كرد. در مشت نقاشى شده اش چيزى 
را چنگ زده بود. تكه چوبى در هم تابيده كه هاله ى نور ضعيفى دور آن بود.

همان چيز بود. همان چيزى كه برايش آمده بودند.
ديد  دامنه ى  تمام  باالخره  تا  مى شد  شعله ورتر  و  شعله ورتر  طور  همين   چيز  آن  نور 
چشمان كرا را معطوف خودش كرد. نواى آن آواز آن قدر در گوش كرا فرو رفت تا ديگر 
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نمى توانست چيز ديگرى بشنود، نمى توانست به چيز ديگرى فكر كند، نمى توانست چيز 
ديگرى مگر همان چيز را ببيند كه مثل خورشيد مى سوخت. نفسش را ربود، اراده اش 

را در هم  شكست و نفسش را قطع كرد و...
تپ. تبر جالى  يان جمجمه ى جانور را دو نيم كرد و به درون صورت زير آن فرو رفت. 
خون  قطرات  كرا  كرد.  صدا  فيشششششش  و  ريخت  ذغال ها  روى  و  زد  فواره  خون 
ترس  بند  از  آن  يك  در  تكاند.  را  سرش  و  زد  پلكى  كرد.  حس  خودش  صورت  بر  را 
منجمدكننده اش رها شده بود. راهب به اين سو و آن سو سكندرى خورد و آوازش به 
صداى قرقر كردن مايع در دهان تبديل شد. ماسكش دو نيم شد و خون از زير آن 
جوشيدن گرفت. كرا نعره اى سر داد و شمشيرش را گرداند و درون سينه ى جادوگر فرو 
كرد. چيز از دست راهب بيرون پريد و در امتداد سالن بر روى كف تخته پوش زمخت 

لغزيد و نور كوركننده اش به كورسويى تقليل يافت.
يان زبانش را جمع كرد و بر روى جسد راهب تف كرد و با خشم گفت: «جادوگراى 
عوضى! چرا اينا خودشون رو عالف مى كنن؟ مگه ياد گرفتن كل اون شر و ورا و هذيون 
بافتنا چقدر طول مى كشه؟ تازه كلش رو بذارى رو هم، نصف كارى رو كه يه چاقو برات 

مى كنه در نمياره. نگاش كن، مرتيكه.»
پخش  زمين  روى  را  داغى  درخشان  ذغال هاى  و  بود  افتاده  آتش  گودان  درون  راهب 

كرده بود. يك جفت هم چرخان چرخان پاييِن لبه ى ژنده ى يكى از ديوارآويزها افتاد.
«آشغال!» و با پاهاى لرزان به راه افتاد تا ذغال را از پاى ديوار آويز به كنارى پرتاب 
كند. قبل از اين كه به آن جا برسد، شعله هاى آتش سر تا پاى پارچه ى نخ نماى پوسيده 

را فراگرفته بود. 
«آشغال!»

 تالش كرد با پا آتش را خاموش كند، اما ذهنش هنوز اسير ترس بود و فقط باعث شد 
مشتى اخگر بر روى شلوارش بيفتد كه مجبور شد جست و خيزكنان و با دست، آن ها را 
از روى پايش پايين بيندازد. آتش شعله ورتر شد و سريع ُگر گرفت. فراگيرتر از آن بود 

كه بشود خاموش اش كرد و ارتفاعش از قِد يك آدم بلندتر.
«آشغال!»

كرا به عقب تلوتلو خورد. حرارت را بر صورتش حس مى كرد. هاله هاى سرخ در ميان 
تخته و الوار باال و پايين مى پريدند.
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«چيزه رو بردار و راه بيافت بريم!»
يان كه از قبل داشت كورمال كورمال دنبال چيز مى گشت، گفت: «راس مى گى رييس، 

راس مى گى! مى ريم رو نقشه ى اضطرارى!»
كرا رهايش كرد و سريع به سمت درگاه رفت. نمى دانست آن بيرون كى زنده است و كى 
مرده. بيرون پريد، پس از آن تاريكى، روشنايى روز چون خنجر به چشم هايش فرو رفت.
شگفت انگيز با دهان كامًال باز و مبهوت آن جا ايستاده بود. تيرى به كمانش گذاشته بود، 
اما به سوى زمين. دست هايش وا رفته بود. كرا نمى توانست به ياد بياورد آخرين بارى 

كى او را متعجب ديده است.
كرا بر سرش داد زد: «چت شده؟» و شمشيرش را به چارچوب در تكيه داد و با خشم 
گفت: «زخمى شدى؟» دست هايش را سپر چشم هايش كرد: «چه مرگت...» و همان جا 

متوقف شد فقط نگاه كرد: «يا خداااا!»
ويرن از جايش تكان نخورده بود. پدر تمام شمشيرها هنوز در دستش بود. تيغه ى بلند 
و پهنش بر زمين تكيه كرده بود. و حاال ويرن از نوك سر تا انگشت پا، تماماً به خون 
آغشته بود و اجساد چاك چاك و پيكرهاى پاره پاره ى يك دوجين اهالى قبيله ى روباه 
كه با او روبه رو شده  بودند، در دايره ى پهنى دور پاهايش پخش شده بودند و تكه هايى 

گوشت كه به طور معمول متصل به بدن است، در اطراف پخش و پال بود.
برك كه كف كرده بود، با تحير گفت: «از دم همه رو همين جورى زد و كشت. حتى 

چماقم رو بلند هم نكردم.»
شگفت انگيز زمزمه كرد: «دست خوش بابا، دست خوش!» و دماغش را فشرد و ادامه داد: 

«بو سوختگى نمياد؟»
يان از سرسرا بيرون پريد، از پشت به كرا خورد و چيزى نمانده بد هر دو از پله ها پايين 

بيفتند. كرا تشر زد: «چيزه رو آوردى يا نه؟»
«فك كنم كه..» نگاهش به ويرن افتاد كه تمام قد در دايره ى كشتارش ايستاده بود و 

ادامه داد: «پناه بر...»
ويرن برگشت و به آن ها نگاه كرد. در همين زمان تيرى چرخان آمد و او جاخالى داد، 
تير به كنار ديوار خورد و دمش مثل فنر باال و پايين رفت. ويرن دست آزادش را تكان 

داد و گفت: «شايد بهتره...»
كرا غريد: «فرار!» شايد يك رهبر خوب بايد صبر كند تا اول بقيه ى افرادش فرار كنند. 
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كسى كه اول وارد كارزار مى شود، بايد آخرين كسى باشد كه از ميدان بيرون مى رود. 
اين مرام سه درختى ها بود. اما كرا كه سه درختى نبود و البته آن چه عيان است، چه 
حاجت به بيان است. او مثل خرگوشى كه دمش را آتش زده باشى، سريع از صحنه 
در مى رفت. خودش به اين روش، آموختن در عمل مى گفت. صداى كشيدن شدن زه  
كمان ها را از پشت شنيد. تيرى با سرعت از كنارش گذشت، بادش به دستش گرفت 
و به ديوار درون يكى از آلونك ها خورد. و بعد يكى ديگر. پاى كوفته  شده اش بدجورى 
درد مى كرد و او روى همان پا مى شليد و با دستى كه سپر را نگاه داشته بود، به طاق 

لرزانى كه سر حيوانى بر سرش زده بودند اشاره مى كرد: «بريد! بريد!»
شگفت انگيز پا به فرار گذاشت. پاهايش از پشت باال مى آمد و تكه هاى گل را به صورت 
كرا پرت مى كرد. كرا اسكورى را ديد كه از ميان دو آلونك، تند و تيز به سمت باالى 
دهكده دويد و مثل مارمولك خود را به يكى از پست هاى نگهبانى دروازه ى ده رساند و 
بعد هم از آن به بيرون خزيد. خودش را پشت سر اسكورى از زير طاق شاخ و برگ ها 
به جلو پرت كرد. از لبه ى تل به پايين سرازير شد. پاى مجروحش را گرفته بود، روى 
زمين هى باال و پايين مى رفت، دندان هايش محكم به هم مى خوردند و زبانش را گاز 
مى گرفت. يك گام لرزان ديگر برداشت و بعد از جا كنده شد، به هوا پرتاب شد و محكم 
به يكى از سرخس هاى لجن زار برخورد. روى سپرش غلت زد و فقط حواسش بود كه 
شمشيرش را طورى نگه دارد تا نكند دماغ خودش را ببرد. به زحمت بر روى پايش 
ايستاد و با تقالى زياد راهش را روى شيب به سمت باال ادامه داد. در حالى كه پاها و 
ريه هايش مى سوخت، به سختى راهش را از ميان درخت ها باز مى كرد. شلوارش تا زانو 
ليچ لجن بود. صداى برك را مى شنيد كه شانه به شانه اش شاخ و برگ  ها را قطع مى كرد 

و به زحمت مثل خوك خرخر مى كرد. پشتشان هم يان انگار داشت پارس مى كرد.
«اى كثافت... آشغال... لعنتى... عوضى... آشغال...»

شاخ و برگ ها را از هم دريد و لرزان لرزان به زمين آن سو، جايى كه اول قرار مدارهايشان 
را گذاشته بودند، رسيد. قرار مدارهايى كه چندان هم سر جايشان نماندند. رابين باالى 
در انتهاى بيشه زانو  وسايل ايستاده بود. شگفت انگيز هم دست به كمر كنارش. عمراً 
زده بود و تير در كمان، آماده ى شليك بود. همين كه كرا را ديد، خنديد و گفت: «پس 

موفق شدى رييس؟»
«به گور باباش!»
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قد خميده ايستاده بود. سرش را در هوا چرخاند و به باال كش و قوس داد تا قد راست 
كرد: «آشغال!»

نزديك آتش، به آسمان خيره شده بود. اصًال نمى توانست به واژه ى ديگرى فكر كند، 
حتا اگر مى توانست هم نفس نداشت تا كالمى بر زبان بياورد.

زانوهايش  و  بود  كرده  قوز  زده،  زانو  به  دست  بود.  خراب تر  هم  كرا  از  وضعش  برك 
مى لرزيد، سينه ى ستبرش به سختى باال و پايين مى رفت، صورت بزرگش هم مثل مثل 
ماتحت كتك خورده در اطراف خالكوبى هايش سرخ شده بود. يان هم تلوتلوخوران جلو 
رفت و به درختى تكيه داد. گونه هايش پف كرده بود و پوستش چنان خيس عرق بود 

كه برق مى زد.
شگفت انگيز كه به سختى نفس اش باال مى آمد گفت: «جونمون در رفت بابا. وضع اين 
ننه مرده ها رو نگا!» و به بازوى عمراً زد و ادامه داد:«كارت اون جا خيلى خوب بود. فك 

كردم مى گيرنت و پوستت رو هم مى كنن.»
«منظورت اينه كه اميدوار بودى اين طور بشه ديگه؟ اما خودتم مى دونى كه من بهترين 

بزن و در روى شمالم.»
«جدا!ً»

تا  داشت  نفس  اندازه اى  به  حاال  كجاست؟»  پرسيد: «اسكورى  بريده  نفس هاى  با  كرا 
دوباره نگران اين و آن شود.

عمراً انگشتش را گرداند: «اين دور و بر مى چرخه ببينه كسى دنبالمون نباشه.»
ويرن آرام و آسوده به بيشه قدم  گذاشت. دستارش را دوباره به سر داشت و پدر تمام 
به  دستى  بود.  غالف  در  شانه اش  روى  بر  شيردوش،  دختران  يوغ  مثل  هم  شمشيرها 

دسته ى شمشير داشت و دست ديگرش هم از تيغه آويزان بود.
شگفت انگيز يك ابرو باال انداخت و پرسيد: «اين يعنى كسى دنبالمون نيست ديگه؟»

ويرن سرش را تكان داد: «نچ.»
«نمى تونم به اون بيچاره ها هم ايراد بگيرم. من حرفم رو كه گفتم خودت رو زيادى 

مى گيرى، پس گرفتم. تو با اون شمشير يه ملك الموت حسابى مى شى!»
رابين كه صورتش مثل گچ سفيد شده بود، پرسيد: «چيزه رو گير آورديد؟»

كرا دهانش را با پشت دستش پاك كرد و پشت دستش از خون زبان زخمى اش خونى 
شد. گفت: «آره رابين. ما جونت رو نجات داديم.» آن ها كارشان را تمام كرده بودند و 
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حاال حس طنازى اش دوباره داشت حال مى آمد: «يعنى فكرش رو بكن، مثًال اگه ما اون 
آشغال چيز رو جا مى ذاشتيم چى مى شد.»

يان كه با خشونت كوله اش را باز مى كرد، گفت: «ترس به دلت راه نده. جالى يان كامبر، 
يه بار ديگه ناجى همه شد.» و دستش را تا اعماق كيفش فرو كرد و بيرونش آورد.

كرا پلكى زد و اخم در هم كشيد. ظرف طاليى رنگ در نور ضعيف آن جا درخشيد و دل 
كرا هّرى ريخت: «اون نيست كه احمق!»

«نيست؟»
«اين يه فنجونه! ما اون چيزه رو مى خواستيم!» و تيغ شمشيرش را در گل فرو كرد و 
دست ديگرش را در هوا تكان داد: «اون تيكه آشغال چيز كه دورشم يه فينقيل هاله ى 

نور داشت!»
يان در جواب به او زل زد: «هيچ كس به من نگفت كه هاله ى نورى چيزى داره!»

لحظه اى سكوت برقرار شد و همه به فكر فرو رفتند. فقط صداى وزش باد به روى چمن 
و تكان خوردن شاخ و برگ ها بود كه مى آمد. بعد ويرن سرش را عقب انداخت و زد زير 
خنده. از بس بلند بود كه كالغ هاى روى شاخه ها ناگهان از جايشان پريدند و آهسته به 

سوى آسمان خاكسترى رنگ پرواز كردند.
شگفت انگيز تشر زد: «به چى چى دارى مى خندى؟»

از بس خنديد كه اشك از چشمش جارى شد و از زير كاله شنلش، صورت پيچ خورده اش 
برق مى زد: «گفته بودم وقتى يه چيز بامزه بشنوم، مى خندم.» و دوباره زد زير خنده. 
مثل كمانى كه زهش را تا آخر كشيده باشى، به عقب خم شده و تمام بدنش مى لرزيد.

رابين گفت: «بايد برگرديد.»
شگفت انگيز جويده جويده گفت:«برگرديم؟» صورت كثيفش آيينه ى تمام نماى ناباورى 

بود: «احمق ديوونه، برگرديم؟!»
برك يك دستش را بلند كرد و لرزان لرزان به پايين، به ستون ضخيم دودى كه از سر 
دهكده بلند مى شد اشاره كرد و با تشر گفت: «سرسراى اصلى آتيش گرفت، مى دونى 

كه؟»
«سرسرا چى شد؟!»

و ويرن دوباره جيغى از سر خنده سر داد و ريسه رفت و به زحمت روى پايش بند بود.
«آوه، آره، راس مى گه. خاكستر شد و قطع و يقين چيزه هم توش سوخت.»
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1. Craw
2. Wonderful
3. Crinna
4. Raubin
5. Scorry

TipToe .6: نوك پنجه
7. Brack.i.dyn
8. Jolly yon
9. Whirrun of  Blight
10. Never
11. Threetrees
12. Cracknut Leef
13. Jultan
14. Gurndrift

15. Uffrith
16 Curnden

Bloody.Nine .17: يكى از سه قهرمان سه گانه ى نخست 
داستان هاى  خوانندگان  شخصيت هاى  محبوب ترين  از  و 
ابركرامبى است. او جنگجويى به غايت خون ريز و شديداً 
ماهر است و يك انگشت هم ندارد و وجه القاب او هم از 
اوايل  در  نبردى  در  نه انگشتى  مى گيرد.  نشأت  همين جا 
سه گانه سه درختى را شكست داده بود و پس از آن تصور 

بر اين بوده كه سه درختى كشته شده  است. 
سه درختى هم از شخصيت هاى سه گانه ى نخست است. او 
هم سر كرده ى دسته اى نظامى بود. در واقع در آن دوران 
كرا دست راست سه درختى بود، گرچه هيچ گاه اسمى از 
از  زيادى  ارجاعات  هم  دليل  همين  به  نمى شود.  برده  او 

كارهاى كرا به سه درختى آمده  است.

«من ديگه نمى دونم... پس بايد از تو خاكسترها پيداش كنين!»
يان جام را روى زمين پرت كرد و با عصبانيت گفت: «چطوره از تو خاكسترهاى تو 

درش بياريم؟»
كرا آه بلندى كشيد. چشمانش را ماليد و بعد خود را به سمت خرابات دهكده روى 
همچون  آفتاب  غروب  در  ويرن  قهقهه ى  صداى  سرش  پشت  كرد.  پرت  عقب  زمين 
صداى اره بود. كرا زير لب زمزه كرد: «مثل هميشه... چرا من بايد هميشه بچسبم به 

اين كاراى احمقانه؟» 
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زمانی که به نویسنده این داستان ایمیل فرستادم تا برای ترجمه و نرش آن در ایران اجازه بگیرم، 

خواست تا همراه با داستانش این را بیاوریم که: 

«کسی در پاریس به این قصه ی زیبا ایامن دارد که ما مدیون اینرتنت هستیم! دنیا به دهکد ه ای 

تبدیل شده، و در نهایت، ما چندان با یکدیگر متفاوت نیستیم.»

مرتجم

با طنين ضربه هاى ساعت در شب و اولين دانه هاى برف، مردى وارد شهر شد. از جاده ى 
باريك حاشيه بندى شده با سنگ هاى كوهستان آمده بود. به ياد مى آورد آخرين بار كه 

اين راه را مى آمد، جاده ى مارپيچ از ميان هزارتوى گل هاى طاووسى مى گذشت.
آن زمان، ماه ِمى [2] بود.

يك دست تاس

ژان لوك ژيقوند

زيبا معمارپور

1
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او رودخانه را تا «كرو دو النفر» [3] – جايى كه حباب هاى رنگارنگ در هياهوى پرطنين 
سايه هاى  بلند  ساختمان هاى  او  مقابل  گرفت.  پيش  در   – مى آيند  در  پرواز  به  آبشار 
شبح وارشان را  پاى كوه گسترانده بودند. در اين مكان دور افتاده، هوا سرد بود؛ اما در 
ميان اين اسكلت هاى سنگى با حفره هاى بزرگ كه با سنگ ريزه هاى خرد پوشانده شده 

بودند، زيبايى خيره كننده اى ديده مى شد.
نزديك پل كوچكى نشست و نگاهش غرق در آرامشى آبى شد كه سقوط آبشار آن را در 
هم مى شكست. حفره ى بزرگى را ديد. فكر كرد كه اين دهانه ى كف آلود، مى تواند نگاه 
خسته اش را در خود خيره كند. در حالى كه روزها و شب ها خالف جهت اتومبيل هايى 
كه از كنار او مى گذشتند راه مى رفت، در نهايت براى اين واپسين گام بازگشته بود. يك 
قدم براى تحقق هدفش كافى بود، اما تصميم گرفته بود تا انتها برود. بازگشت به اين 
شهر همچون بازگشت به خويشتن بود و تنها در اين مكان  نمناك و پرهياهو مى توانست 

تصميمش را عملى كند.
روزهاى گذشته را به خاطر آورد كه مدت هاى مديدى آن جا بود و با ديگر بچه ها، قايق هايى 
از پوست درختان را بر روى آب مى گذاشت تا ناپديد و ظاهر شدنشان را چند متر دور تر از 
پل ببيند كه با وجود متالشى شدن، هنوز شناور بودند. قرارهاى عاشقانه ى شيطنت آميز 

«از پيش طراحى شده» را به ياد مى آورد كه توأم با سركشى لذت بخشى بودند.
برف شديدى مى باريد، نفسش بخار مى كرد و هيجان مرد نمى گذاشت هراسش بيش از آن 
شود. با خودش گفت: «زياد طول نمى كشد، فقط بايد دراز بكشم و چون قايق هاى بادبانى 
شناور شوم.» بلند شد و به كنار رودخانه رفت. روى ديوار  آسياب قديمى، سايه ى خود را 
همچون ابليسى ديد كه شاخ هايش را از دست داده باشد. خنده اى ديوانه وار سر داد. يك 

پايش را در آب يخ گذاشت؛ سپس احساس كرد مشتى به شانه اش خورد.
پرسيد: «كيستى؟»

«من اَپو [4] هستم. كوتوله ى [5] كوتوله ها. پادشاه آبشار [6]. هيچ كس نزد من نمى آيد 
چرا كه اين چنين مى خواهد.»

«حق انتخابى دارم؟»
«تو اين حق را داشتى كه نيايى.»

«هيچ كس از خود فرار نمى كند و من نيز توان پرندگان مهاجر را – كه از سرما و زمستان 
فرار مى كنند – نخواهم داشت. بديهى است كه من يك انسان هستم.»
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«اما غريبه؛ اين به تو اجازه نمى دهد تا بدون اين كه بگويى، نزد من بيايى. عالوه بر اين، 
تو بهايش را مى توانى بپردازى؟»

«فكر مى كنم بتوانم. مى توانم به تو گذشته ام را بگويم.»
«گذشته ات را مى دانم. اين كافى نيست. اما به تو شانسى مى دهم و سر زندگيت شرط 
مى بنديم. سه تاس و يك پرتاب. اگر برنده شوى، چنان چه قلبت به تو بگويد، مى توانى 

خودت را در آب غرق كنى و اگر نه، زندگيت متعلق به من است.»
كوتوله با چشمان گربه وار به مرد خميده كه دست هايش را روى صخره اى گذاشته بود، 

نگاهى انداخت.
«من چيزى براى از دست دادن ندارم.»

كوتوله گفت: «درست است! پس بازى را شروع كن.»
«بسيار خوب، كجا برويم؟»

«امروز شب سال نو است. نيمه شب پاى تپه ى «پِير كى دانس» [7] باش.»
«آن جا خواهم بود.»

با اين كلمات، وروجك [8] ناگهان خنديد و در آبشار شيرجه زد. مرد مدتى كنار رودخانه 
ماند. اين موجود كوچك چه كسى مى توانست باشد؟ هيچ افسانه اى هرگز از آن صحبت 
نكرده بود. بدون شك، اين توهم در پيچ و خم ذهنش به آرامى رخنه كرده بود. اما براى 
او كه تاكنون همه چيز را از دست داده بود، چه خطرى مى توانست وجود داشته باشد. 
شب فرا مى رسيد. براى باال رفتن تا «پير كى دانس» سه ساعت تمام زمان الزم داشت. 
او مى دانست كه بايد برود، پس به راه افتاد. با اولين دانه هاى برف به «پُنت بَس» [9] 
رسيد. لحظات خوشى را در پى يافتن مسير «پير كى دانس» - كه پوشيده از چمن دست 
نخورده بود – سپرى كرد. پس از تالش هاى بسيار، پاى سنگ بزرگ رنگ پريده اى رسيد 

كه در زير نور مهتاب مانند تكه اى از ماه در ميان جنگل بود.
پايين تر در دوردست، درختان تزيين شده براى شب سال نو چشمك مى زدند و صداى 
مبهم عبور ماشين ها از ته دره به گوش مى رسيد. ريشخندى زد و گفت: «خياالتى شدم، 

سرما به طور كثيفى فريبم داده. اين كوتوله چيزى جز انعكاس ترسم نبود.» 
تصميم گرفته بود دوباره پايين برود و خود را آرام به رودخانه بسپارد. شنيد كه ناقوس 
كليسا دوازده ضربه ى نيمه شب را نواخت. به اطرافش نگاه كرد. هيچ كس نبود. زمانى كه 

مى خواست برود، صداى دورگه اى او را خطاب كرد: «اين جا، من اين جا هستم!»
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مرد به طرف صدا نگاه كرد. موجود كوچك را ديد كه روى تپه ى «پير كى دانس»  كه 
به كالهى از برف مى مانست، نشسته است. پس واقعيت داشت. كوتوله قطعاً وجود داشت. 

باالى تپه رفت و به موجود كوچك [10] ملحق شد.
كوتوله از يك ساك كتانى نه چندان كهنه، كاسه اى از طال و  سه تاس از جنس عاج بيرون 

آورد و دوباره گفت: «سه تاس و يك پرتاب!»
مرد پذيرفت و گفت: «قبول.»

او تاس ها را در مشتش گرفت و مدتى آن ها را فشار داد. اين حركت در نظرش مضحك 
آمد.

مرد پرسيد: «اما سر چه چيزى بازى مى كنم؟»
كوتوله قاطعانه جواب داد: «بر سر زندگيت غريبه. سه تاس و يك پرتاب.»

مرد ديگر نمى خواست چيزى بداند. او تاس ها را براى آخرين بار لمس كرد و با يك تكان 
حركت  از  ظرف  ته  و  چرخيدند  خودشان  دور  عاجى  مكعب  سه  ريخت.  را  آن ها  سريع 

ايستادند.
پادشاه آبشار قهقهه سر داد: «تو متعلق به من هستى. نگاه كن سه تاس و سه امتياز شش. 

من برنده شدم.»
مرد بر خود لرزيد.

«چى؟ اما تو موجود كوچك چه چيزى را برنده شدى؟»
«زندگيت را!»

«پس تو مى خواهى زندگيم را بگيرى؟»
«اكنون تو متعلق به من هستى. برو، لباس هايت را در بياور و بپر.»

«چى! پايين بپرم؟ اما من مى خواهم خودم را غرق كنم...»
اين طور  مى شود.  ديده  كم  من  سرزمين  ساحل  در  هستى،  دنبالش  به  تو  كه  «چيزى 

نيست؟»
«بله، اما اين مربوط به قبل است...»

«لباس هايت را در بياور و بپر!»
كوتوله چنان قاطعانه حرف زد كه مرد متوجه شد بايد اطاعت كند. يكى يكى لباس هايش 

را در آورد. سرما وحشتناك بود، همه چيز به دورش چرخيد و او رقص سنگ ها را ديد.
كوتوله فرياد كشيد: «بپر!»
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مرد درمانده گشت و تسليم شد و پايين پريد. چشمانش را بست و سقوط كرد. ناگهان 
حس عجيبى يافت. از فرو افتادن باز ايستاده بود. بى اختيار به بازو ها و بدنش نگاه كرد. 

پرهاى قرمز و آبى همه جايش را كامًال پوشانده بودند.
او پرواز مى كرد.

موجود كوچك فرياد زد: «به طرف جنوب، به طرف جنوب برو!»
و پرنده در شب نا پديد شد.

سپس اپو، كوتوله ى كوتوله ها و شاه آبشار، ظرف طال و تاس هايش را جمع كرد.
در هر روى اين مكعب هاى عاجى، عدد كوچك شش به رنگ سياه حك شده بود.

* اين داستان از روى متن فرانسوى به فارسى برگردان شده است. 
ويراست و پانويس هاى متن افزوده ى «محمود افشارى» است.

1. La partie de dés
ماه  دو  با  همزمان  گريگورى  تقويم  در  مى  ماه   .2

ارديبهشت و خرداد تقويم خورشيدى است.
آن  تحت الفظى  معناى  كه   ،Creux-de-l’Enfer  .3

مى شود تهى از دوزخ.
Appus .4، با امالى مشابه Apus؛ نام پرنده اى كهن 
است شبيه به پرستو با دمى كوتاه تر با بال هايى قوس دارو 
پاهايى بسيار كوتاه. به نظر مى رسد نويسنده در اين تشابه 

اسمى تعمدى داشته باشد.
در  كه  چنان  يا  فرانسوى،  زبان  در   (Nain) نَه   .5
مترجم  و  مى نامند   (Dwarf) دورف  را  آن  انگليسى 
معادل «كوتوله» را براى آن انتخاب كرده است. موجودى 
برخواسته از اساطير ژرمنى و اسكانديناوى با قد كوتاه، بدن 
نتراشيده و ريش انبوه. اين موجودات غالباً در مغاك هاى 
كوهستان زندگى مى كنند و پيشه شان صنعتگرى است. 

فرهنگ  در  موجود  اين  حضور  نمونه هاى  معروف ترين  از 
عامه، مى توان به  قصه ى آلمانى سفيدبرفى و هفت كوتوله 
اشاره كرد. همچنين ورود آن به ادبيات مدرن (همچون 
ارباب  چون  بارزى  نمونه هاى  در  را  داستان)  اين  خود 

حلقه ها اثر جى. آر. آر تالكين مى توان ديد.
6. Roi de la Cascade
Pierre qui Danse .7، به معناى سنگ هاى رقصان.

Lutin .8، كه موجودى است كوچك در فرهنگ عامه ى 
زيادى به كوتوله ى (دورف) ژرمن ها  فرانسوى و شباهت 
و اسكانديناويايى ها دارد، با اين حال از آن متفاوت است.

Pont-Bas .9، پل سفلى.
Gnome .10 كه نوم تلفظ مى شود، روح عنصر خاك 
و موجودى كوتاه قد شبيه به كوتوله ى مد نظر ماست. به 
 Lutin نظر مى رسد نويسنده چنان كه پيشتر از واژه ى
در خطاب اين موجود استفاده كرده بود، تاكيد چندانى 
بيشتر  قصدش  و  ندارد  كلمات  اين  افسانه اى  ريشه ى  بر 

توصيف اين كوتوله (دورف) به صور مختلف است.
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مونـــــــا
آرمان سالح ورزى

«مونا» فصل اول رمانی از آرمان سالح ورزی است که هنوز نامی نگرفته. رمان، ما را به انزلی 

می برد که جای زخم های ناشی از پاییدن جنگ جهانی دوم تا بیش از یک قرن آن را از شکل 

انداخته. تاریخ انزلی این داستان پسا آخرالزمانی با انزلی دنیای ما موازی است. سپر انرژی محافظ 

شهر مرتب زیر مبباران «قشون دریایی روس» است که در ساعت های صبح گاهی باجه های شارژ 

تکرار  را  ارصافیل  انگار صور  روز  هر  و مبب ها  می شوند  نامتعادل  پا  و  برقی دست  پروتزهای 

آدم هایی واردش  ندارد و گاهی  بیرون  به  می کنند. شهر یک جور دنیای بسته است که راهی 

می شوند، به امید گریخنت و درست هامن رؤیای ناممکن رفنت به آن سوی دیوار برلین در این 

دنیا بازنوایی می شود.

مونا کلون مانندی است از پدرش که با او، یکی از راهنامیان کاله بردار شهری، زندگی می کند. خانه 

با باتری عظیمی زنده است و شهر زیرساختی برای برق و تأسیسات ندارد. چیزی که بهرت از همه 

چیز کار می کند، دوربین های نظارت تک چشم شهری هستند که مثل سایکلوپ های باستانی همه 

کس و همه کار را متاشا می کنند و مثل کرام الکاتبین نه از قلم می اندازند و نه فراموش می کنند. 
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روى بخش تاريخى انزلى باران مى باريد. روى سيم هاى تلفن قديمى كه ديگر به كارى 
نمى آمدند، روى كف از ريخت افتاده ى شهر، روى مرده ى پشمالوى حيوان ها تو دهنه ى 
آب راهه ها، باران خاكسترى و مداوم مى باريد. دم دم هاى صبح بود شايد، حدود چهار و 
نيم يا هم چه ساعت ناخوشى؛ اما نور توپ هاى قشون دريايى روس آسمان باالى سر را 
روشن تر از حد معمول كرده بود. شيار هايى درخشان، در هم پيچيده، زرد و شيرى و سرخ 
كه روى سپر محيطى شهر مى دويدند، يارو هاى ساكن در بازو هاى كهنه ى شهر را زودتر 

از آن چه مى بايست از خواب بيدار مى كردند. 
و  سالخورده  شهبا،  آقاى  كه  كار  به  مى كردند  شروع  داشتند  كم كم  همه چيز  و  مطبخ ها 
بدطينت، بى  آن  كه در داستان ما نقشى اساسى داشته باشد، تازه  پياده شده از واگن 
تله كابينش، جلوى باجه ى بزرگ شارژ روزانه رسيد. جايى كنار در ورودى باجه، اعالنى بود 
كه آقاى شهبا بعدها به  ياد مى آورد نيم نگاهى بهش انداخته، اما تو شرايطى كه ورودش 
به باجه را سرعت بخشيده بود، به كلى اعالنه از ياد برده بود. روى اعالن آمده بود كه 
در ساعت هاى حمله ى صبحگاهى بهتر است از باجه استفاده نشود و بعد آدرس باجه ي 

كوچك ترى را ذكر كرده بودند.
پيرمرد ناراضى تر و بدطينت تر از هميشه بود، چون تازه وارد برهوت بخش تاريخى بندر 
شده بود و هيچ چيز آنى نبود كه انتظارش را داشت (آقاى شهبا از آن دسته مهاجران 
شده، مرغزارى است از  بى خبرى بود كه گمان مى كردند انزلى ورزايى است پوست كن 
پرز هاى بلند و نرِم پوست هشترخان، پيچيده و گرم و محفوظ مانده از صدمات جنگ، 
آماده ى پذيرايى از مهمانان گرامى!) و هم از اين بابت كه دستش، اينى كه تو شهرستان 
محل اقامتش خريده بود، زود به زود باترى خالى مى كرد و پيرمرد را مدام در زحمت 

شارژ كردن مى انداخت. 
در بخش تاريخى انزلى باران مى باريد و آقاى شهبا با انگشت سبابه ى چروكيده اش كه 
به عروسك طلسم مى مانست، كد مناسب با دستگاهى را وارد كرد كه بنا داشت داخل 
باجه شارژش بكند. در برايش گشوده شد. برگشت تا چمدان هايش را بردارد و داخل شود 
و اين البته برايش كار دشوارى بود، چون همان كارى را كرده بود كه همه در هم چه 
پوشيده  هم  رو  را  باالپوش  و  كت  چندتايى  بارش،  شدن  سبك  براى  كرده اند.  مواقعى 
بود و حاال به سختى مى توانست جم بخورد. باالخره كه چمدان به دست سر بلند كرد، 
تريلر بزرگى را ديد كه صداى نزديك شدنش را نشنيده بود. تريلر از آسفالت متالشى 
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شده گذشت و در نور متغير صبح، آقا بيل مكانيكى را بار تريلر ديد كه عينهو موجودى 
و  بلند  اندام  آن  دريا،  اعماق  از  شده  كشيده  بيرون  سرد،  و  زرد  پوستى  با  ماقبل تاريخ، 
نگاه  مى گذشت،  كه  هيوال  بود.  مرده  و  كرده  تا  خودش  زير  را  چندش آورش  و  كشيده 
پيرمرد به كابين راننده جلب شد. در پس مانده  ى سرخى آسمان خالى به نظر مى رسيد 
و سايه ى پشتى صندلى كشيده اش، توى شيشه پيدا بود. آن وقت نورى در آسمان دويد 
و كابين پيدا شد و آقاى شهبا راننده را ديد كه قوز كرده، مشغول تماشايش بود. ترسيد 

و وارد باجه شد.
آن تو چند كت و باالپوش را اول از تنش در آورد و بعد كالهى را كه به سر داشت، از 
سرش درآورد و سر آخر ماسك ضدگاز كوچكش را از پوزه اش در آورد. همان اول امتناع 
كرده بود كه ماسك را روى صورتش بگذارد، چون «مگر چقدر هوا بدتر از جاهاى ديگر 
پيرمرد  كه  او  كه  معلوم  كجا  چون «از  بودند  كرده  اصرار  ياروها  اما  باشد؟»  مى توانست 
مخصوص بندر هاى محافظت شده عادت داشته باشد!»  نزارى بود، به آن طور هواى بد ِ 
پيرمرد تسليم شده بود. پيراهن نم كرده تو عرقش را از دكمه انداخت و بازش  و نهايتاً 
كرد. باالى سوكتى كه او الزم داشت براى شارژ، چراغى نارنجى  چشمك مى زد و باالى 
باقى سوكت هايى كه از ديواره ى فلزى مقابلش، مثل قفس مرغ دانى به بيرون توك زده 
بودند، چراغ ها خاموش بودند. سوكت را كشيد بيرون و از پى آن كابل پوسيده اش را. در 
شيارى كه دست استيلش را از كتف جدا مى كرد، پورت را جوريد و سوكت را داخل كرد. 
اطرافش را به دنبال صندلى  نگاه كرد، چون بابت قامت بلند او زاويه ى كابل و دستگاه 
به حال ناجورى افتاده بود، اما هيچ  همچو صندلى و نشيمنى تو باجه به هم نمى رسيد. 
مجبور شد كمى روى زانوهاش به جلو خم بشود. زق زق محوى از محل اتصال تو گردن 

و سينه اش مى دويد. 
برق  و  شد  متالشى  بندر  دفاعى  سپر  روى  ديگرى  روس  گلوله ى  بيرون،  همان وقت ها، 
شهر را متأثر كرد و باعث شد كه آقاى شهباى سالخورده، تو بخش گوشتى محل اتصال 
دستش، زخم پهن ناسورى بردارد. بعدتر ها مردك كه بنا داشت عصر همان روِز زخم خوردن 
از طريق انزلى از مملكت خارج شود و از نكبت جنگ بگريزد، مبتال شد به قانقاريا؛ زخمش 
بو كرد و تنش پيوند دست استيل را پس زد و طرف مرد، اما در تمام طول مدت بيمارى 
مى خواست  دلش  آدم  و  داشت  زيبايى  شبدرى  موهاى  انزلى -كه  اهل  ميانسالى  زن  به 
از موهاش چنگ بزند و به دروازه ى بهشت آويزانش كند و از شما چه پنهان، در نهان 
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دلداده ى آقاى شهبا شده بود و مراقبت از او را به عهده گرفته بود- آزار مى رساند. مدام 
به زن بيچاره مى گفت: «مى بخشى كه بوش اذيتت مى كنه!» و اين از آن بابت نبود كه 
مرد به راستى دلسوزى بود، بلكه به  ين خاطر بود كه كيف مى كرد از ديدن عذاب وجدان 

مرگبارى كه تو چهره ي زن پديدار مى شد با هر بار شنيدن هم چه عبارتى!
اما قصه ى ما به كلى از جايى ديگر شروع مى شود. از شب پيش از اين صبح كذايى و 
حكايت دختركى را پى مى گيرد كه بدخوابى سبب شد سرنوشتش به كلى منقلب شود و 
ماجراى او البته از اين قرار است كه ماه كامًال از همه جاى آسمان باال رفته بود كه موناى 
بيچاره از خواب بيدار شد. عينهو صدف توى لباس خوابش جا شده بود. شبح هيكل باباش 
تو تاريكى پيدا بود كه روى تخت كنار مونا خوابيده و ماه هم پرده را آبى كرده بود. آدم ها 
در آن روزگار كه اين قصه درش اتفاق مى افتاد، مجبور بودند خيلى زود بخوابند؛ چون 
كارى نداشتند كه بكنند و چيزى نبود كه سرگرمش باشند، از همين بابت است كه وقتى 

مونا از خواب پريد هنوز خيلى به صبح مانده بود.
به  بيرون  از  داشت  نفر  يك  كه  بود  بابت  آن  از  اين  و  شنيد  خفه اى  دنگ دنگ  صداى 
خانه  راه هاى  از  كورمال  خيلى  آمد.  پايين  تخت  از  مى كوبيد.  نشيمنشان  اتاق  شيشه ى 
گذشت. توى نشيمن  خانه يخچال كوچولوشان عين پنگوئن خپل و بى حركت ايستاده 
بود، وز وز مى كرد و مى لرزيد. به اين ها بايد اضافه كرد كه شعله ى گاز هم پايين افتاده 
بود و بنابراين آبى مى سوخت. مونا در يخچال را باز كرد. نور ادامه ى راهش را تا پنجره 
روشن كرد. ناخودآگاه خوشحال شد از اين كه باترى مثل هزار بار ديگر كه پيش ترها پيش 
آمده بود، نيمه شب بنا نگذاشته بود به ته كشيدن. پاش را از رو تشت فلزى پر از آبى 
گذراند و باالخره رسيد به پنجره. پرده را كنار نزد. از الى پرده نگاه انداخت و مردى را 
نزديك پنجره ديد كه تو مهتاب سبيلش و چروك هاى روى گردنش خوب پيدا بود. طرف 
خيره به پنجره نگاه مى كرد و مشت مى كوبيد و در فاصله ي بين مشت هاش فرياد مى زد. 
شيشه ى دوجداره صدايش را خفه مى كرد. مونا صورت مچاله ى مردك را مى ديد كه تو 
فريادهايش عين گياهى چيزى، خم و راست مى شد و از آن جا كه چشم ها پيدا نبودند 
به نظر موجود  ذى حياط مستقلى مى رسيد، بدون شعور، نباتى، تغذيه كننده از گردنى 
كه رويش روييده بود. صداى هيواليى اش از طيف شنوايى انسان بيرون بود و به خودش 
مى پيچيد، اما جيغش شنيده نمى شد. هاله ى موهاى كم پشت مرد تو باد تكان مي خورد. 
آمده بود آرام آرام برگشت.  آمد. خواب آلود بود. از راهى كه  بعد مونا از شيفتگى بيرون 
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اين بار پاهاش را توى تشت شست، از آب داخل تشت توى مشتش گرفت و به ران هايش 
ماليد، در يخچال را بست، وارد اتاق شد، تخت دو نفره ى بزرگ را دور زد و باالى سر 
پدرش ايستاد كه طرف ديگر تخت خوابيده بود. هيچ كس هرگز آن قدر كه مونا از پدرش 

بيزار بود، از پدرش بيزار نبوده است. 

بود  روغنى  محلول  عين  عرق،  از  خيس  و  پيچيده  مونا،  خانه شان،  اتاق  تنگ ترين  تو  
فشرده شده تو ديواره  هاى سرنگ. آن جا در اتاق سيمانى مختصرى، با يك ميز آلومينيومى 
و يك صندلى از فلز شكنجه شده كه روكش چرم طوريش جا به جا دريده بود و ابر نارنجى 
مرطوب نشيمن گاه را هويدا مى كرد و همان طور كه البد متوجه هستيد بيشتر به اتاق 
نگهبانى مى مانست، على رغم گرماى كشنده، مونا دست كش هاى براق سياهى پوشيده بود 
و كيفى كه به يك دست داشت از پوست سمور بود. نقاب گالوانيكش را از كيف بيرون 
كشيد. بسيار دقت به خرج دست مال كردن نقاب مى داد. هنوز باهاش ناآشنا بود. حاال به 
حساب خودش حدوداً بيست و يك سال  داشت. همين كه پنجاه و سه روز از امروز صبح 
بگذرد، روزى مى رسد كه بابا به دنيا آورده بودش، پس عادالنه بود كه جاى بيست سال و 
خرده اى يك جا بگوييم بيست و يك. و نقاب البته هديه ى تولد چهارده سالگى اش بود؛ اما 
هنوز عين نابالغ ها باهاش تا مى كرد. تا مجبور نمى شد آرايش نمى كرد و حاال يكى از آن 

روز هايى بود كه مى بايست نقاب را به كار مى گرفت. 
دريچه اى شيشه اى روى ديوار جلوى اتاق تو نور قهوه اى صبحگاهى عين نان برشته اى 
ِنقاب  يك دست  و  صيقلى  سطح  زير  دخترك  صورت  مى ريخت.  داخل  را  گرما  ايستاده، 
كم كم ناپديد مى شد. در سايه هاى اتاق صورتش را از دست مى داد و اندكى بعد كه نقاب 
مترى  يك   فاصله ى  در  كه  بريده بريده اى  استوانه اى  سطح  با  مى كرد،  دور  سرش  از  را 
مابين او و نقابش، عين ليوان تاشوى بچه مدرسه رو جماعت از هم باز مى شد و به عنوان 
نگهدارنده ى نقاب عمل مى كرد، با قوزى كه به پشتش مى داد تا تو كارش بيشتر دقيق 
شود، به حشره اى چه زيبا بدل مى شد، پناه گرفته در ژرفاى كندويى با آن سر درخشان 
كه هزار چشم كم سو درش چشمك مى زد و آن گردن كشيده ى منعطف كه عين ليوان 

تاشوى بچه مدرسه رو جماعت روى خودش تا مى شد. 
استوانه اى  سطح  خالل  از  ِكشيده،  گردن  اين  انتهاى  در  حفره اى  از  را  آرايش  وسايل 
نگهدارنده، المپ هاى كوچكى بود كه مونا  نگهدارنده داخل مى برد. تو ديواره ى داخلى ِ 
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خوش نداشت روشنشان بكند. نور اندكى كه از همين سوراخ ِ زير چانه اش داخل مى شد 
برايش كفايت مى كرد. خود را به سختى تو آينه اى مى ديد كه رو سطح مقعر داخلى نقاب 
تعبيه شده بود و چون خيلى به كار بزك كردن صورتش وارد نبود، اين جور ترجيح مى داد. 
تقريباً در تاريكى از وسايل  كهنه اش استفاده مى كرد مبادا كه آشكار شدن ناپختگى كارش 
مجبورش بكند به دوباره كارى. آن تو گرم بود و صورتش مدام عرق مى كرد. آن جا، داالنى 
به طول يك بازو، در تاريك و روشنش، شكافى بود در عالم، باز شده رو به گذشته اى 
حاال از ياد رفته. مونا زنى بود پوشيده در پر ها، همين حاال پايين آمده از صحنه، غرقه در 
اكليل و خوى، در اتاق تنگ رخت كنى لوليده ميان چهل زن، مشغول استفاده ى سرسرى 

از آيينه اى مشترك با سه رقصنده ى ديگر. 
همچنان كه جريان گالوانيگ سطح نقاب او را از ديد اسكنر هاى بيرون در خيابان مخفى 
نگه مى داشت، به آخرين بارى فكر كرد كه از نقابه استفاده كرده بود. دو بعدازظهر پيش از 
بعدازظهرى كه امروز قرار بود از راه برسد، پيغام را خيلى غيرمنتظره پيچيده الى قالده ي 
جا به جا  كه  داد  توضيح  بايد  غريب  جمله ى  اين  باب  در  بود.  كرده  پيدا  بختنصر  گربه ى 
كردن هم چو پيغامى هايى حاال فقط از طرق قديمى امن بود: گربه ها، موش هاى خانگى يا 
اگر پيدا مى شد، پرنده اى چيزى كه براى اين كار دست آموخته مى شدند. و بختنصر البته 
آفريقايىِ  غول آسايى بود كه فارسى را بدون لهجه حرف مى زد و از رفقاى بابا بود و معروف 
بود كه بيش از آن چه تو بدن او دست كارى شده، ممكن نيست تو بدن آميزاد دست كارى 
كرد و از آن دسته مرد هاى گنده بود كه به سادگى به گريه مى افتاد. گفتنى ديگر اين كه 
پدرش مشهور بود و بر خالف او ريزنقش بود و قابل ترين ِ شمشيرزن ها بود تو سومالى و 
موتور دست ساختى داشت كه بى رقيبش مى كرد. امپراطور كناره ى راه ها و تنگه ها بود، 
راه زن بلند مرتبه اى بود كه مرام خودش را داشت. تو پيغام آفريقايى هه آشنايى داده بود، 
كد سازمانىِ پدر بچه ى مونا را آورده بود و اين چيزى نبود كه هر كسى از راه برسد و ازش 
باخبر باشد. بعد از دخترك خواسته بود سر ساعت به خصوصى، نزديك نيمه هاى شب، 
سر قرارى حاضر بشود و مصر بود كه مونا حتماً پيش از خارج شدن از خانه آرايش داشته 
باشد. اين ها را كه مرور مى كرد، سرش به دوار افتاد. هيچ خوب نخوابيده بود. خيلى محو 
به ياد مى آورد كه همراه ِ مرد آفريقايى بهش هشدار داده بود بعد از «جك اين»، بى خواب 
خواهد شد و حاال همين طور هم شده بود. بابت واليومى كه ديشب پيش از خواب خورده 
را  بابا  بود  شده  مجبور  وقتى  از  بود.  هوا  به  حسابى  سرش  خواب  نيمه كاره،  بابت  و  بود 
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بيدار كند تا حاال چند ساعتى را هشيار توى رختخواب گذرانده بود. از همين بابت بود 
كه وقتى نقاب را دوباره به سمت صورتش فشار داد و اين طورى سطح استوانه اى را روى 
هم تا كرد (الزم به يادآورى نيست كه مثل ليوان بچه مدرسه رو جماعت) و نقاب را از 
كناره هاى سرش آزاد كرد و رنگ آميزى شده از زير تخم فلزى بيرون آمد، صداها تو سرش 
هزار بار بيشتر شده بودند. هوم ِبمى، منقطع و نامنظم برقرار بود. ديالوگ ها از سينماى 
روبازى چند خيابان دورتر، پوف پوف  بيرون مى ريختند، پران پران روى بام ها مى خوردند 
و جرواجر، چقدر قطع عضو شده، به گذرگاهى سطحى  مى رسيدند كه خانه  كنارش قرار 

داشت. دخترك بيچاره اما يك جورهايى به وضوح صداها را مى شنيد.
تو  بیدار شدین. کم کم داشتم فک می کردم مثه مارسل پروست  صدایی زنانه: پس باالخره 

تخت تون کار می کنین.

صدای مردانه: کی هست این یارو؟

دوباره زن: یه نویسنده ی فرانسویه! منی شناسینش!

دوباره مرد: اوه! بیاین تو به خلوتگاه من مادموازل!

حاال مونا از اتاقك بيرون مى آيد. لباس هايش را مى كند. هوا بيش از حد تحملش خفه 
است و گرما استفراغ آور. از پنجره شره ى باران را در روشنايى كوكاكواليى صبح تماشا 
مى كند. يخچال را باز مى كند و در برابرش روى زمين مى نشيند. چند لحظه اى به خواب 
باكترى طور  سريع،  سايه هايى  مى ريزد  بيرون  يخچال  از  كه  ِنورى  پشمك  در  مى رود. 
روى تنش منتشر مى شوند؛ اما نوك سينه هايش خيلى كوچك و پسرانه باالى سايه ها 
مى درخشند. عينهو آرم جلوى ماشينى  چيزى، مثل يك پرنده ى فلزى رو كاپوت ماشينى 

قديمى، سينه هايش رو به باال به مركز نور خيره شده بودند. 
سگ هايى  قالده ى  مى شوند.  پياده  تاكسى هاشان  از  راننده   چهار  كه  مى بيند  خواب  در 
به دست ها شان، مونا را داخل كالسكه ى روبازى مى نشانند. به گردن هايشان دهن ماهى 
آويزان است و او را به مركز شهرشان مى برند. در خيابان خانم ها فر هاى بزرگشان را روشن 
كرده به رديف چيده  و درها را باز گذاشته اند. به محضر ملكه ى شهر مى رسند كه سراپا زرد 
پوشيده. در كنارش خادم آفريقايى اش پر هاى بزرگ اساطيرى را تكان مى دهد و بادش 
مى زند. بعد با صداى مهربانى مى گويد كه خانم چرا به حد كافى آراسته نيستند؟ مونا را به 
صندلى اى مى بندند. سرش را مى تراشند و فرستنده  ى چند شاخه اى رو سرش مى گذراند. 
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دختر از خواب مى پرد. از گرما به حال هالكت افتاده و يخچال خاموش شده. حالش به هم 
مى خورد از اين كه باز بايد باترى را براى شارژ با خودش ببرد و پدر لكنته اش هيچ وقت ياد 
هم چه كارى نمى افتد و حالش به هم مى خورد از اين كه مدام صحنه هاى بيرون جهيده از 
ماجرا ى پريشب، عين كرم ها به سطح آگاهى اش هجوم مى آورند. با خودش عهد مى كند 
كه ديگر به بختنصر و رفيقش و فرستنده  شان و «جك اين» و هر چيز كوفتى ديگرى كه 
به دو شب پيش مربوط باشد، فكر نكند و بعد بنا مى گذارد به لباس پوشيدن. پارچه اى دور 
سينه هايش چندپيچ مى كند، شلوار كوتاه سياهى مى پوشد و بعد نوبت كفش ها مى رسد. 
عادت پوشيدن كفش را از وقتى دختر بچه  بود حفظ كرده بود. مى رود به اتاق خوابشان. 
كفش ها را آن جا زير تخت نگه مى دارد. چكمه هاى نخى سفيدى هستند كفش ها، با كف 
بوى  از  مى كنند.  خودنمايى  آن جا  و  اين جا  كه  زنگ  آهن  شكوفه هاى  و  زرد  الستيكى 
كفش ها بيزار بود. روى «راه امن» كه آدم پا بگذارد، سرتا پايش هم چو بوى زنگارى خواهد 

گرفت؛ ولى نه از بابت خود بو؛ كه به  خاطر پدرش مونا از بوهه متنفر بود. 
پيش  كمى  بيفتد.  قلم  از  نمى دارم  دوست  كه  كنم  اشاره  مهمى  موضوع  به  بايد  اين جا 
مجبور  زودى  به   حاال  و  كردم  ذكر  بيش  و  كم  را  آفريقايى  مرد  پدر  خصائص  اين  از 
خواهم بود از داليل هم چه نفرتى بگويم كه از ابتداى اين فصل تا به حال مدام به آن 
اشاره كرده ام. مى دانم كه شما دوست عزيز از آن دسته آدم ها نيستيد كه پيش زمينه ى 
شخصيت و ترهاتى از اين قبيل سرگرمشان  مى كند. پس همين جا كه مونا زانو خم كرده 
و روى زمين نشسته و مشغول زدودن زنگار از كفش هايش است (البته تا حد ممكن)، 
مى خواهم به شما اطمينان بدهم كه در ادامه هم چو لغزش هايى پيش نخواهد آمد. اما 
حاال بگذاريد بگوييم كه مونا از باباش متنفر بود، چون مردك هميشه بوى آهن زنگ زده 
مى داد. و بابت اين از باباهه متنفر بود كه طرف عضو دسته اى از پيرمرد هاى شهر تاريخى 
بود كه كاپشن هاى براق مى پوشيدند و تو ترمينال  تله كابين ها مخفيانه زير گوش تازه  از 
راه رسيده ها «جاى خواب... جاى خواب» مى كردند. و از نظر مونا چه گروه نفرت انگيزى 
بودند؛ هفده خانه روى سطح داشتند كه خيلى پيش از اين ها يارو هاى ساكنشان را فرارى 
داده بودند. مسافر هايى را كه شنيده بودند تو انزلى خانه مطاع نايابى است و مى خواستند 
تو مدت انتظار براى فرار جايى براى ماندن داشته باشند، مى بردند به اين هفده خانه. 
پول ناچيزى ازشان مى گرفتند و امنيتشان را تأمين مى كردند. پير مرد هاى چغرى بودند، 
آسوده در شرايط كشنده ى بندر هاى تحت حفاظت، با همه  چيز كنار آمده، لميده عين 
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استخوان سفيد موت در پهنه ى بيابان كه حاال ديگر با همه  چيز برهوت جور شده، و اغلب 
با مقياس شهر تاريخى تا حدى ثروتمند. مونا ازشان متنفر بود. بيش از همه از پدرش، 
چون با لقاح تخم مذكر او را باردار شده بود و باعث شده بود هرگز مادرى براى مونا به  هم 
نرسد. از پدرش متنفر بود، چون بخار گرمى كه از سرش بلند مى شد به بدى گاز اعصاب 
بود و آرام حرف مى زد. از باباهه بيزار بود، چون مسئول انتقال ساكنان موقتى هفده خانه 
بود به آپارتمان ها؛ هزار اتاق زنبورى تو بخش مرزى شهر تاريخى كه يارو ها خودشان به 
پا كرده بودند. مسافر ها را آن تو نگه مى داشتند. در سگ دانى ها (اتاق هايى 0,5×2×1,6) يا 
در قيامت  (منطقه ى وسيعى كه با تخته هاى نئون به خيل اتاقك هاى موقتى تنگ تقسيم 
شده بود) يا در راهرو ها، روى پتو با چشم هاى مدام بسته تا كارفرما ها را نبينند كه از 
شهر تازه مى آمدند براى انتخاب ياروها و به كار گرفتنشان. پدرش دو تا تعبير شاعرانه 
داشت. همه جا اين تعبير ها را با خودش همراه مى برد مثل فندك. يكى شان در باب روزگار 
گذشته بود: «يك وقتى تو تابستون اون قدر آدم از اين جا رفت كه حسابش نمى شه كرد. 
قطار مى شدن و سر هاشون رو مى آوردن بيرون، اون قدر زياد  اگه همه شون با هم سوار 
مى بودن كه موهاشون از پنجره هاى قطار بياد همه ى شهر رو برداره!» و ديگرى از اين قرار 
بود: «زنى كه لباس مردونه بپوشه خره! يه پروانه نمياد كه خودشو از بال هاش خالص كنه! 
بله؟ مياد؟ لباس زنا همچين حكمى داره. بدون اون عين كرم وسطى پروانه ن. خرن!» و 

مونا بابت اين ها از باباش متنفر بود.
اين جا سه ستاره خواهم آورد دوست نازنين، به نشانه ى عهدمان كه من بعد از اين جور 

لغزش ها در كار نخواهد بود.

كه  آن چنان  نمى كردند.  برقرار  كجا  هيچ   با  اصطكاكى  هيچ  تقريباً  كفش ها:  باب  در  
مى توانست روى باند فرودگاهى تو شهرى بيگانه آن قدر سر بخورد تا به پرواز درآيد.

در باب باقى آن چه پيش از بيرون رفتن از خانه انجام شد در آن صبح ِ به خصوص اواخر 
سال: خوردن يك قدرى نوشابه از يخچال خاموش. نوشابه هه به كل مرده بود. بى جنبش 
و بدون گاز شده بود. پس از آن بستن پاتابه. همين وقت بود كه احساس كرد ديده شده. 
دوست داشت پيش خودش فكر كند هر وقت چشم سيكلوپ ِآويزان بيرون خانه روش 
توقف مى كند، مى تواند گذر شعاع هاى مغناطيسى را از ميان پيه هايش حس كند. تيغ 
اشعه در او داخل مى شود و نسوجش را از هم مى درد؛ اما چنان ابعاد تيغ ظريف است 
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پوشيدن پاتابه ها  كه بافت پاره شده در ثانيه اى نمو مى كند و باز هم مى آيد. آن موقع ِ 
فكر كرد مى تواند اين پاره شدن و باز هم آمدن را حس كند. سرش را پايين نگه داشت. 

صدای زنانه: تو خیلی نازی! خوشم میاد ازت!

صدای مرد :تازه کجاشو دیدی؟ رو سینه ام یه رقاصه ی اندونزیایی خال کوبی کردم!

قطره هاى عرق از صورت به تنش مى افتد. صداى زنه به  نظرش جور ديگرى آمد. احمقانه 
يا هم چه چيزى. همان زن قبلى نبود. مردك همان بود. منتظر شد. بعد وقتى فكر كرد 
سيكلوپ رو گردانده، باالخره بلند شد. مقابل چشمى دوربينى تو ديوار، كنار در خروجى 
خانه ايستاد. دست راستش را تا كنار صورت  باال آورد. هيچ اتفاقى نيفتاد. يادش آمد كه 
باترى خالى كرده. به انبارى رفت. اتاقى چسبيده به كمر  خانه كه جاى باترى بود و به 
فراخور مدل خانه، جاى چند جور تأسيسات ديگر. جدا از اين ها يك قدرى هم واقعاً انبارى 
بود. مونا و بابا هر كدام يك چيز هايى اين جا نگه مى داشتند. بابا يك نيم تنه ى برنجى داشت 
از سرهنگ شوايك، اهل چك، كه يك وقتى اتفاقى رفاقتى باهاش به هم زده بود؛ و وان 
طبقه بندى اش آن تو بود كه سابقاً توش مغروق مى شد و مى گذاشت حافظه اش به بسته هاى 
كوچك تر تقسيم بشود، اما حاال ديگر نه؛ و البته يك گهواره ى كمرى داشت كه بچه ى مونا 
را آن تو بازى مى داد. دختر را هميشه بابت اين كه از گهواره هه استفاده نمى كند، سرزنش 
مى كند؛ اما مونا هيچ مراحل سوار كردن پايه ى تغذيه كننده ها روى فقراتش را خوش ندارد. 
يك تفنگ قديمى فشارى كه ديگر به كارى نمى آمد و يك تمبورين با صداى زيادى زير، 
باقى خرت و پرت هاى باباهه بودند. خود مونا اين جا لباس هاى زيرش را نگه مى داشت و 
وسايل شعبده ى يك نفر بازيگر سيرك را كه خيلى پيش از اين، وقتى هنوز نوجوان هم 
نبود، تو بلوك هاى متروكه پيدا كرده بود. تو يك قوطى (ازش بر مى آمد كه مال شيرخشك 
وارداتى  چيزى باشد!) يك تكه ى نسبتا بزرگ هندوانه نگه مى داشت كه با دقت فريز شده 
بود و جز اين ها، نامه هايى را نگه مى داشت كه ترجيح مى داد دورشان بريزد. نامه ها را پدر 
بچه ى مونا نوشته بود، به فارسى اما با حروف يونانى، تا اگر پيش از رسيدن به مقصد باز 
شدند، زرتى قابل خواندن نباشند. نمى دانست خيلى هايشان مال چه  وقتى هستند. چيزى 
شبيه هفت سال پيش، وقتى سازمان هنوز شبكه ي پستى خودش را داشت. از بابت نامه ها 

بود يا از بابت خرفتى، وقتى داخل انبارى شد دوباره ياد جك اين افتاده بود.
نور از دريچه ي سقفى عين پره هاى شكسته پكسته ى هلى كوپتر، اريب توى اتاق افتاده 
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و همه جا را خاك اره و بوى ماده ي گندزدا برداشته. بى خوابى به كلى ناكارآمدش كرده 
بود. پتوى بى رنگ وكيوم پوشيد و لحظه اى از ذهنش گذشت كه البد جايى باالتر، وراى 
خانه هاى يك دست شش وجهى و گرما و انزلى چى ها و باران خفه كننده و گرماى خفه كننده 
و خاك اره و باالى ضدعفونى كننده ها و سپر دفاعى و باالى دلقك هايى كه شمشير را در 
حلقشان فرو مى برند و بيرون مى كشند اما به حقيقت حلقشان از آن خودشان نيست، 
باالى همه شان و باالى باقى چيز ها، آسمان عقب رفته و گود افتاده و اجازه مى دهد تا باد 
در تو رفتگى هاش تند بوزد. نيمى در خط پهن نور و نيمى در سايه ، جك سوسمارى، 
هنوز كارآمد اما به ارث رسيده از گذشته هاى دوردست، ملكه ى آهن ها، منتظر مونا بود و 
در ديوار چسبيده به بدنه  ى خانه، باترى، استوانه ى خاكسترى رنگ 250 كيلويى فرو رفته 
تا نيمه ى تن داخل اسالتى در دل ديوار، منتظر ايستاده بود و همان جا كنار غول مرده، 
شده،  آب پز  افتاده،  ريخت   از  نيمه گشوده،  چنگك هايشان  با  هشت  تا،  مكانيكى،  بازوهاى 
آويخته به ديوار، انتظار مونا را مى كشيدند. بايد دست به كار مى شد و همين كار را هم كرد. 
جك را زير باترى كشيد. آرواره ى جك را باال آورد تا ماتحت باترى را لمس كند. باترى 
را يك  قدرى تو اسالتش باال برد و نيزه هاى اتصال را از گوشت باتريه بيرون كشيد. سوار 
روى جك رهايش كرد. سراغ رديف بازوهاى آويخته به ديوار رفت. روى رفى كه در ارتفاع 
شرمگاهش از ديوار بيرون آمده بود در ظرف هاى الكل، سوزن هاى بلندى را جست. اگر 
نور تيره ى اتاق اجازه مى داد، مى شد منطقه اى بيضى شكل روى ساعد راستش را تشخيص 
داد كه عين هو پارچه اى دريده شده از جاى دوخت، با سوراخ سوراخ كوك سوزن روش، 
كمى تغيير رنگ داده بود. سوزن هايى را كه از ظرف هاى الكل بيرون مى كشيد به دقت در 
همچو منطقه اى فرو مى كرد، آرام ميان انگشت سبابه و شست مى چرخاندشان تا در عمق 
كامًال درست، با زاويه ى كامال درست فرو رفته باشند. در حين همين خودطب چينى بود 

كه، اين بار يك جورهايى به عمد و با شيطنت، به خاطره ى دو شب پيش فكر كرد. 
در آپارتمانى انگار از خواب بيدار شده بود. راست روى مبل تك نفره اى نشسته بود و صداى 
موسيقى، خيلى محو از جايى تو آرپارتمان هاى طبقه ي باال پايين مى ريخت. بوى كهنه ى 
بود.  ايستاده  پيرزنى  درگاه  تو  شده،  باز  ورودى  در  بعد  مى كرد.  حس  را  سيگار  و  كندر 
صداى زوزه اى تو سقف پيچيده بود و پيرزن گفته بود كه هر  وقت طبقه ى باال آب گرمشان 
را باز مى كنند، او مجبور است كه اين صداى حيوانى را تحمل بكند. خسته شده. به فكر 
فروش خانه است. صداى مامان ندا را تشخيص داده بود؛ اما اجزاى چهره را تميز نمى داد. 
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شدت  به  چهره  واقع  در  چيزى،  هم چو  يا  باشد  داده  قيافه  تغيير  مادربزرگش  اين كه  نه  
عمومى بود. يك دست، با خطوط جدا كننده ى ناديدنى در اندام هايش، مى توانست متعلق 
به هر كسى باشد. بعد پيرزن داخل شده، به مونا نزديك شده بود. هر چه جلو تر مى آمد، 
چهره بيشتر ديده مى شد. و اين باز نه از بابت خطاى ديد بود. جزييات تن و صورت، انگار 
حك شده بر ميليون فرفره ى چهارگوش ريز، چون باغى در هم آشفته، در بادى كه از 
حركت سيال مادربزرگ در فضاى هال پديد مى آمد مى چرخيدند و در جاى درستشان 
متوقف مى شدند، به هم مى پيوستند، منظم مى شدند و منظره ى آشناى پيرزن را هويدا 
مى كردند. نخست شكل لباس ها، بعد شكم فرو افتاده و سينه ها. سپس صورت، ابتدا دماغ 
و سر آخر گودى چشم ها و گوش ها. بعد ديگر كامًال مامان ندا بود كه بهش گفته بود آرمان 

تو بلوك روبه رويى آپارتمانى اجاره كرده.
آن جا تو انبار، آخرين سوزن تو جايش قرار گرفت. روى دستش كپه اى از دكل هاى سوزنى 
داشت، آخرين شعاع هاى خورشيدى سربى، غروب كننده در كناره هاى ساعد بى مويش. 
آن وقت نوبت رسيد به يكى از بازو ها. بازوى مخصوص او بود. آنى بود كه مطمئن بود بابا 
ازش استفاده نمى كند. نارنجى يك دست رنگ پريده اى بود با مكنده هاى الستيكى مشكى 
براى محكم شدن روى پوست. بازو را از جايگاه ش تو ديوار به زير كشيد. جورى باالى 
دستش تنظيم اش كرد كه اجتماع سوزن ها در فرورفتگى گنبدى انتهاى بازو جا بگيرد. 
به محض اتصال پنل بازو با سوزن ها، نور سرخى از همه ى سوراخ هاى بازو نشت كرد، سر 
مونا به عقب افتاد، چشم هايش پس رفت و صداى قرقره، كه بى  نظم معينى بم  مى شد و 
زير مى شد، از حلقومش باال آمد. مونا و بازو هه دو تا حيوان عتيق بودند در مناسك به رخ 
كشيدن جاذبه ى جنسى، در جدال بر سر قلمرو، در جفت شدگى هذيان آور. بعد نور بازو 
خيلى يك هو سبز شد و صداى مونا خيلى يك هو خاموش شد و حاال بازو كامًال در اختيار 

او بود. به الشه ى 250 كيلويى باترى چنگ زد و به راحتى از تو اسالتش آزادش كرد.
در ديوارى ديگر، اهرمى را مى چرخاند و كركره اى، تو جايى كه در تاريكى اتاق به نظر 
ديوار مى رسيد، طبقه طبقه باال مى رود. نور قهوه اى، باران و منظره ى برهوت بيرون، عينهو 
گوشت متالشى شده ى گل آلود اما همچنان زنده اى كه به آمبوالنس پرتاب مى شود، عين 
آوار پادگانى كه بى معطلى در موج انفجار فرو مى ريزد، به مونا و انبارى شان هجوم آورد. 
از خانه كه بيرون مى رفت، سينماى روباز حلقش را بسته بود و ماجراى سه روزى كه در 

آن بى خوابى زندگى اش را تغيير مى داد، اين طورى آغاز شد. 
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را  خودشان  هوشمند  كاغذ  روى  مى نوشت،  كه  كلماتى  دست خطى  چسبيده ى  حروف 
از هم جدا مى كردند و هر كدام يك خانه را مى گرفت. هر خطى كه تمام مى شد پايين 

مى رفت و اول صفحه را براى نوشتن باز مى گذاشت.
درد دارد! خودم را بیشرت جمع مـی کنم. مچاله می شوم تا به مـن نخورد. اما فایده ندارد. خیوش 

اتاق را پر کرد. چشم هایم را باز می کنم و می بینمش. بیرون از پنجره. اگر چراغ بود تا به حال 

هزار بار شکسته بودمش. بلند می شوم. پرده را می کشم تا نبینمش، الاقل فعالً، و پرتوهای قاتلش 

روی من نیفتد.

روزها را دوست ندارم. دوست دارم همیشه شب باشد و گاهی باران هم بیاد و هوا تازه شود. 

کاغذها و کتاب هایی را که میانشان خوابیده ام را جمع می کنم. یک نفرین دیگر حواله ی گرما و 

خورشید و تابستان می کنم و همه را می ریزم توی کیف. 
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از در که بیرون می روم سیگارم را می گیرانم. دوست دارم فکر کنم این از شعور من است که 

توی خانه سیگار منی کشم. زنم می داند. اما فقط وقتی رستاپایم بوی سیگار می دهد صدایش در 

می آید. مثل وقتی کشیک داریم و من از رس شب آتش به آتش سیگارم را می کشم و با ولع و با 

حس این که هر نانومرت مکعب نیکوتین سوسپانس و بخار را باید استفاده کنم. 

از سایه ی کنار پیاده رو می روم، صدایم را از حالت خسته و آرامش می برم روی آن حالت رسای 

همه فن حریف، مثل دکرت کازرونی حرامزاده، ولوم را می برم تا وسط و اهرم تلفظ را هم می گذارم 

روی مردمی. درست هامن طور که فرزین کازرونی توی کالس یادمان داد. دو سه تا لبخند هم 

کنار می گذارم، برای روزی مبادای وقت لزوم. آماده برای فراخوانی از الی زرورق و آرام می زنم 

به جریان روزمرگی. کلیشه ها را خوب یاد گرفته ام. تیپ ها و آرک تیپ ها را از بر کرده ام. آدم های 

هر روزه ام هر کدام یک پرونده دارند. 

اما رس جمع سه دسته بیشرت نیستند. آدم های اسم کوچک. راه کنرتلشان هم برهم زدن تعادل. 

آدم های اسم فامیل، راه کنرتلشان احرتام افراطی و آخر هم آدم های ارشد و راه کنرتلشان فحش 

دادن به بقیه ی آدم های ارشد.

با همه توی همین کلیشه ها رفتار می کنم. وقتی آدم تازه می بینم آن قدر در خودم فرو می روم 

و به او میدان می ددهم تا خودش را نشان دهد. آن وقت برچسبش را می زنم، دسته بندی اش 

می کنم و متام. و بعد دیگر فقط باید اسم طرف یادم مباند. همیشه مغزم آزاد است به هر چه 

اما کسی منی داند من  بخواهم فکر کنم. من دسته بندی دارم و می دانم هر کسی کجا است. 

کجا هستم. مگر این که کارم با آن ها متام شده باشد. مثل هامن باری که جزوه ی درسی یکی از 

هم کالسی هایم را سوزاندم و کسی باور نکرد کار من بوده...

مسافرين محترم تا سى ثانيه ى ديگر كمربند ها به حالت كشيده در خواهد آمد. لطفًا 
راست بايستيد و دست ها را كنار بدن نگه داريد.

سريع دفتر و قلمش را جمع كرد. كلمات را مى ديد كه به صف به پشت كاغذ مى رفتند تا 
همان جا بمانند و جا براى نوشته هاى بعدى باز شود. از وقتى حروف فارسى از هم جدا 
نوشته مى شد، ديگر همه از كاغذهاى هوشمند استفاده مى كردند. ياد شعار ماشينيست ها 
افتاد كه نزديك فرودگاه روى ديوار توى سراميك هادى حك كرده بودند و خودش را 

روى گيرنده هاى شخصى همه تكرار مى كرد:
- بگذارید ماشین حکومت کند...

- برش بر خود حاکم باشد...



علمى تخيلى - نگارش

151

ماشينيست هاى اين جا خيلى بيشترند. مى خواهند خودمختار شوند. اين جا هوا پر است 
از هويت هاى «ماندگار» ديجيتال. رونوشت هاى بى شمارى از همه هست و شبكه اين قدر 
قوى است كه همه چيز باقى مى ماند. همه چيز خيلى دير محو مى شود.  شبكه پر است 
از ارواح وحشى و تشنه ى ديجيتال، ارواح هويت هاى ماندگار و همه بايد حفاظ شخصى 
داشته باشند. اگر نه هويت هاى ماندگار، هويت هاى مرده، هويت هاى فرارى، هويت هاى 
ناقص كپى شده، تسخيرت مى كنند و كابوست مى شوند و روى هويت خودت يادگارى 

مى نويسند. خودشان را مى نويسند. 
موتورهاى كوچك كمربندهاى ضربدرى در كف و سقف هواپيما روشن شدند و كمربندها 
كشيده و سفت شدند و آدم ها سرجايشان چسبانده شدند. مثل بطرى هاى نيتروگليسيرين 
در فيلم هاى قديمى نئووسترن پنجاه سال پيش. قد كوتاه ترها و بچه ها ميان زمين و هوا، 
آويزان نقطه تالقى كمربندها معلق مانده بودند. اما او چنين مشكلى نداشت. قالب كمربند 
را هم كمى باالتر برده بود تا جبران بلندى بيش از حد پاهايش را بكند. كيفش را باز كرد، 
دفترچه را در كيف انداخت و از الى دستمال ها و ماتيك و ريمل و آينه و پن كيك و دو 
تا كيف و يك موبايل و يك رابط دستى و كپه اى قلم با هزار زحمت يك آب نبات عسلى 
بيرون كشيد. نوشته هاى روى بسته بندى شكالت با لمس دست روشن شدند، برقى زدند 
و شروع كردند به حركت روى بسته. بسته را باز كرد و آب نبات را به دهان انداخت و با 

حركت هواپيما شروع كرد به مكيدن.
هواپيما كه بلند مى شد باالى كوه هاى مشرف به شهر دور زد. پشت كوه هاى وراوى، سمت 
جنوب شهر، از الى پنجره هاى شيشه سربى ضد اشعه، برق دريا ديده مى شد. خورشيد 
شش گوشه هاى  زيرپايشان  مى رسيد.  چشم  به  نورانى  چيز  همه  كه  بود  نور  پر  آن قدر 
سيم بندى هاى شبكه در اندازه هاى مختلف تا افق كار مى كرد، زمين را پر كرده بودند. 
شبكه هاى بزرگى كه از يك محله تا يك شهر را بر مى گرفتند و پوشش قدرتمند شبكه ى 

ارتباطى كشورى، شهرى و هويت را در همه ى آن محيط صنعتى تضمين مى كردند.
دور ميزى چهار نفرى كوچكى شش نفرشان نشسته بودند. خودش بود هنوز تيره پوست 
و  فشارشكن ها  و  ايستگاه ها  و  چاه ها  بين  بى پايان  راه هاى  در  كه  روزى  ده  از  سوخته  و 
پست  هاى تزريق اتيلن به گاز گذرانده بود. صبا بود، آتى، مجتبى، احد، پريسا. مهرداد 
نيامده بود. خودش هم نمى خواست او بيايد. ولى يك بار گفته بود كه گفته باشد. يادش 
نبود كى، ولى يادش بود وقتى را كه به مهرداد گفته بود مثل دخترها احساسات نشان 
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ندهد و او هم ديگر هيچ احساسى نشان نداده بود و سيگار كشيده بود و شروع كرده بود 
منطقش را مثل شمشيرى تيز كردن و سرد شدن و سفت شدن...

از  يكى  درسى  جزوه ى  كه  بارى  همان  مثل   ...» مى خواند:  كاغذ  روى  از  صبا  صداى 
هم كالسى هايم را سوزاندم و كسى باور نكرد كار من بوده...»

احد موهاى پريشانش را دست مالى كرد و گفت: «باز مردونه نوشتى؟ تو چه جور زنى 
هستى خب؟ بقيه اش چى شد؟ بازم داستان نصفه نوشتى آوردى؟»

«توى هواپيما داشتم مى نوشتم. تموم نـ...» كه آتى گفت: «اين چقدر شبيه مهرداده.»
اين  مى زنه  حرف  وقتى  ولى  نمى زنه.  حرف  قدر  اين  «مهرداد  گفت:  كدامشان  نفهميد 
شكليه.» انگار صدا و تصوير را از توى كانال با فشرده سازى مى شنيد و مى ديد با شنيدن 

اسم مهرداد.
«حرف زدنش مثل مهرداده، درست. اما حرومزادگى طرز فكرش انگار فرزين باشه.»

و اين طور بود كه صبا پرسيد: «راستى خود مأموريت چطور بود؟»
گرمش شد. سرخى هاى روى دستش سوختند و به خارش افتادند. 

«سخت بود.» مكثى كرد. «زن ها رو نبايد بفرستن اين جور مأموريت ها.»
همه ساكت شدند. حتا مجتبى. احد پوزخندى به لب داشت.

انگار  نور.  پر  روشن.  بود.  گرم  نبود.  تنهايى  و  استراحت  براى  خصوصى  جاى  بود.  «گرم 
خورشيد اين جا چرك نويس خورشيد اون جا باشه. شهرها گنبد ندارن. خود خورشيد رو 
مى بينى. مجبورى ماسك بذارى. همه موهاشون وز بود. وقتى كسى حموم مى رفت بوى 

موى كز خورده بلند مى شد...» 
مجتبى وسط حرفش پريد: «احسان يك چيزايى از راننده تعريف مى كرد...»

توضيح  برام  خودش  اگر  بى تربيتن.  خيلى  گفت: «مردا  بى حس،  و  تمسخرآميز  خنديد. 
نمى داد نمى فهميدم.»

مسابقه  ى  در  انگار  هميشه  مثل  گرفت.  دست  به  را  مجلس  مجتبى  خنديدند.  همه 
شيرين كارى هر كس تندتر و بلندتر حرف زد شركت كرده. سيب آدم روى گلوى الغرش 
تند تند باال و پايين مى رفت و اگر صدايش را يك جورى مى بستى خنده دار هم بود. شنيده 
بود كه قرار است جاى مچ بند هويت، زيست تراشه توى پايه ى مغز كار بگذارند با يك واسط 
روى مچ دست. آن وقت مى شد گوش هايش را خاموش كند و در سكوت نمايش پر جنب 
و جوش دست ها و صورتش و پاشيدن بزاق را تماشا كند و پيش خودش بى صدا بخندد. 
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گنبد ضد تشعشع را فقط تهران داشت و چند شهر ديگر. توى جنوب چيزى نبود كه 
جلوى اختالل الكترونيك را بگيرد. همه جا روى زمين سيم كشيده بودند. همه جا پر بود 
از دكل. اليشان سيم كشيده و منظره ى هوايى النه زنبورى سيمى. از هوا سيم ها زمين 
را پوشانده اند با هزار تا چيز ديگر كه گرما و نمك و كود و دود گوگرد و باران اسيدى 
نمى گذارد به حال خود بمانند. هواى تهران چرب بود، غليظ، هواى جنوب پر از داغى 
دما و نور و تشعشع خورشيد و سيم هاى لخت و ديواره هاى پر از رسانا كه آن جا هنوز هم 

استفاده دارند. 
مردم آن جا حفاظ شخصى دارند. همه ى سيگنال ها آن جا قوى تر است. اوزون سوراخ و 
زمين  و  آسمان  از  ديگر  چيز  تا  هزار  و  فرابنفش  و  تشعشعى  آلودگى  و  كيهانى  اشعه ى 

مى ريزد و مردها همه انگار دامن فلزى پوشيده اند. 
اين از همان جمع شدن هاى دورهمى بود كه عوض شدن محل كار چند نفرشان به گروه 
واردش كرده بود. مى رفتند جاهاى مختلف، روز اگر بود توى شهر. زيرگنبد شيشه سربى. 

شب اگر بود شايد مى رفتند چهل ستون. فرحزاد. 
هول و واليش به زود برگشتن از مأموريت براى رسيدن به همين گردهمايى آخر سال 
بود. اين بارش هم از آن جمع شدن هاى كافى شاپى بود. از وقتى مچ بندها و شبكه هاى 
اجتماعى كار جايابى و رديابى همه را براى همه آسان كرده بود، كافه هاى بى دود زيادتر و 
زيادتر مى شدند. فكر كرد رابطه ى جالبى است اگر واقعاً دو پارامتر همگرايى داشته باشند. 
تعداد  آمار  پارامترهاى  مى كرد  تالش  و  جا  همين  مى نشست  بود  مهرداد  اگر  كرد  فكر 
كافه ها و رشد پيگيرى پذير شدن هويت ديجيتال را يك جورى كمى سازى كند و برايشان 
عدد در بياورد و كانوولوشن بگيرد. غرق تصوير مهرداد بود كه توجه مجتبى، وسط صحبت 

پر آب و تابش، به او جلب شد و بلند گفت: «راستى مهرداد لعنت اهللا عليه كجاست؟»
كرد.  تعارف  همه  به  بعد  كرد.  روشن  را  سيگارش  احد  قدس،  خيابان  توى  كافه،  بيرون 

مجتبى به او پس گردنى زد. اما بقيه برداشتند. صبا پرسيد: «مالبورو االن چنده؟»
احد پوزخندى زد و گفت: «اينا نخى سى و پنج هزار تومن در مياد.»

دود در هوا پيچيد و بنا كرد رقصيدن با چربى سرد هوا. هوا ديگر تاريك شده بود. از الى 
گنبد خاكسترى فقط ماه بود كه ديده مى شد. چراغ هاى خيابان نور دلگيرى را توى شب 
چهارشنبه سورى پردود مى پاشيدند. نور زرد انگار اشعه ى سرما بود. آتى گفت: «ببينيد 

انگار نور خاكسترى باشه.»
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دو سر زيپ لباس اش را به هم آورد و موتور زيپ لباس را تا نيمه بست. هويتش را از 
دستش در آورد و توى كيفش. الى بقيه ى خرت و پرت ها، كنار دستِى خاموش گذاشت.

كنار ديوارى كه انگار مه و سرما تشعشع مى كرد، پشت سر بقيه، كنار ديوار خاكسترى 
بازمانده ى دانشگاه تهران كه تويش ميكروبمب هسته اى منفجر شده بود، به سمت بلوار 
كشاورز به راه افتاد. ديوار از آن ديوارهاى قديمى فرستنده گيرنده ى قبل از برپايى گنبد 
بود و تويش هنوز پر ز رشته هاى سراميك هادى و برق را هم قطع نكرده بودند. هزار تا، 
كرور تا از اين ديوارها بود. كى مى توانست برود همه را قطع كند؟ خيلى هاشان هنوز پر 
بودند از ارواح الكترونيكى. آن ارواحى كه بيرونشان كرده بودند، االن براى وحشى هاى 
بيرون شهر، شده بودند رب النوع. قطع و وصل پى در پى روزهاى قديم، هزار كپى يك 
هويت، همه شده بودند بال و شهر االن گنبد داشت و ديوار و خدايان ديجيتالى پشت 
جزيره  را  اين  مثل  ديوارهايى  گنبد،  توى  بى سيم  افتادن  راه  اما  بودند.  مانده  ديوارها 
كرده بود. جزيره هايى كه ارواح وحشى و تشنه ى ديجيتالشان مى كوشيدند بيرون بيايند. 

تشنه ى هويت و جسم. 
كتاب صوتى توى گوش اش زمزمه را شروع كرد: 

توی دشت های ماوراء النهر، آن جایی که سال هزار و پانصد و خورده ای هجری امپراطوری 

کبیر روسیه به قدر زانوی خدا دیواری ساخته دویست ساله، زمانی عشیره هایی بودند که 

تابستان ها دامشان را آن جا می چراندند. توی دشت هایی که زمستان ها آفتابش هم به رسدی 

می زند، روزی عقابی از آسامن فرود آمد و دخرتبچه ای را به چنگ گرفت و با خود برد. وقتی 

دخرت برگشت بیست و اندی سال داشت و تنها هم نبود. همراهش جوانی بود برومند و 

برز و بلند باال با چشامنی پرغرور. دخرت گفت همرسش، عقاب، مرده و او با فرزندش به نزد 

مردم خودش بازگشته. پرس بالید و بزرگ تر شد و نیرومند و توانا، اما چشامنش هنوز هامن 

چادرهای  وسط  میدان گاهی  وسط  جوان  روزی  داشت.  را  عقاب  چشم های  وحشی  برق 

قبیله، هامن جایی که آتش های شبانه را بر پا می کردند، خواست دخرتی را ببوسد. دخرت 

دست بر سینه ی جوان کوبید. چشم های عقاب برقی زد و پرس دخرت را با رضبه ای پرت کرد 

و پایش را روی سینه ی جوانش گذاشت. آن قدر فرشد تا از دهان دخرتک خون به آسامن 

تیره پاشید و برق چشم های میشی اش خاموش شد. ریش سفیدها انجمن کردند و حکم 

دادند پرس باید تبعید شود. باید هیچ وقت منیرد و تنها باشد. پرس بیرون رفت و االن توی 

استپ های رسد، زیر ابرهایی که امروز ابدی اند رسگردان شد...
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داستان آينده توى گوش اش مى خواند و سرماى استپ به تنش نشست. مهرداد شده بود. 
خشك و خالى. مثل توى تخت خواب بى حس و شل و كوچك. مثل لمس بدن مهرداد 
الستيكى  دستكش  كه  اين  مثل  بود.  كثيف  نم دار  كرباس  تكه ى  تا  دو  لمس  انگار  كه 
بپوشد و دستش را روى سنگ مرمر بكشد. صداى كتاب توى ذهنش محو شده بود. توى 
تفت  سبزى  مثل  را  گياهان  عصرها  و  مى تابيد  جنوب  بى رحم  وحشى  خورشيد  ذهنش 
داده شده براى پلوى مكزيكى نرم مى كرد. ياد پنير خرما افتاد كه براى قوه ى باه خوب 
بود و راننده گفت سفت مى كند و احسان بى صدا لب گويى كرده بود كمر را. گل هاى زرد 
كوچك نرم و خاكسترى مى شدند و ديوار سيمانى پر از سيم هاى نامرده ى كنارش انگار 
تونلى مى شد از مه دود و تاريكى. درون سرش شقايق هاى آخر زمستان را مى ديد كه روى 
داشبرد خودرو سياه مى شدند و نرم و چروكيده و چالنده و بيرون انگار ديوار دست در 
آورده بود. دست هاى مه آلود و خشك و چرب و كمرنگ انگار از درونش مى گذشتند و 
خورشيد داغ و سفيد و بزرگ درونش انگار آن ها را مادى مى كرد. دست ها تجسد پيدا 
كردند. پيش چشم هايش واضح شدند. جامد شدند. به او چنگ انداختند و او را از مرزى 

نامريى گذراندند.
آتى برگشت و پشت سرش را نگاه كرد.

«اين دختره كجاست؟ االن پشت سرمون بود؟ باز غيبش زد؟»
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خط نازك قرمز

مصطفى اصانلوى

من حافظه ى خوبى ندارم و براى همين هميشه مرز بين خواب و بيدارى برايم مبهم بوده 
است. شايد اين  دو به نظر خيلى ها با يكديگر بى ارتباط به نظر برسند، اما وقتى كه جزييات 
چيزى را خوب به خاطر نمى آورى، انگار آن را در خواب ديده اى و وقتى چيزى را تعريف 
مى كنى كه تمام كسانى كه درگير آن بوده اند هيچ خاطره اى از آن ندارند -كسانى كه 
حافظه ى بهترى از تو دارند- قوى ترين احتمال اين است كه آن را در خواب ديده باشى. 
در اين  صورت مرز بين خواب و بيدارى كم كم براى تو تبديل به خط نازكى مى شود كه 
تو آرام آرام بر روى آن تاب مى خورى. رويا و واقعيت در هم مى آميزند و جايى هست كه 
اين  متوجه  دير  خيلى  انسان ها  مى كنند.  خطاب  ديوانه  پريشانى  شدت  از  را  تو  ديگران 
موضوع خواهند شد كه خيال و واقعيت دو شعاع نور از يك حقيقت واحدند و زندگى 
هرگز مرز مشخصى براى اين  دو تعيين نكرده است. اما همه دوست دارند خودشان را 
در دنياى واحدى با ديگر اجزاى عالم تصور كنند تا خيلى از مفاهيم، هميشه ناشناخته 
بماند و به خيلى هاى ديگر خللى وارد نشود. فرض كنيد اگر دوستى داشته باشيد كه در 
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هنگام  و  كنيد  شادخوارى  يكديگر  با  باشد؛  شما  كنار  زندگى  لحظات  بدترين  و  بهترين 
غم شانه هاى يكديگر را مالش دهيد. فرض كنيد اصًال حيوانى خانگى   داريد كه چيزى 
جز غذاى ارزان و جاى گرم از شما طلب نكند و تمام روز، با نگاه گرم يا آواز دلفريبش 
دل شما را ببرد. اگر آن دوست يا حيوان خانگى در جهان ديگرى باشد كه نتوانيد آن را 
به دوستانتان نشان دهيد، اگر نتوانيد لذت بى بديلتان را با ديگران به اشتراك بگذاريد، 
كم كم دوست خوبتان در غشاى نازكى از مه گم مى شود و بعد ابر خاطرات و خوبى هاى 
ديگرى كه به واسطه ى اشتراكشان با دنياى تو بزرگ شده اند، جلوى ديد شما را مى گيرند 
و ديگر دوست تان را نمى بينيد. اين گونه در مفهوم همگانى واقعيت خللى وارد نمى شود. 
داشتن  از  شخصى  حسى  هم  آن  نمى گردد؛  باز  ديگر  كه  مى ميرد  شما  در  چيزى  ولى 
گنجى است كه ديگران از آن بى خبرند. نوعى احساس تملك بى نظير كه در كودكى آن 
را از دست مى دهيم. همچنان كه سنمان باالتر مى رود، مغز ما ياد مى گيرد كه فقط يكى 
از شعاع هاى نور بى پايانش قابل به اشتراك گذاشتن است و آن دنيا، همان واقعيتى است 
در  كودكانه  تملك  حس  آن  مى كنيم.  محافظت  آن  از  دندان  و  چنگ  با  همگى مان  كه 
انسان هايى كه جامعه پذير نشده اند، كسانى كه كم ديده اند و كم گفته اند، باقى مى ماند. 

مثل من يا مادربزرگم. 
فرداى شبى كه جسم سفت و بو گرفته ى او را در دل خاك پنهان كرديم و سنگ لحد، 
ديوار ايمنى شد تا زندگى مادرم و خواهرانش از دنياى پشت گور پنهان بماند، در باغ 
بزرگى كه آخرين خاطرات او شاخه هاى خشك را به سختى چنگ مى زدند تا فراموش 
نشوند، مادرم من را ديد كه به رسم مادربزرگ براى موجودات پشت كانال كولر غذاى ختم 
آن مرحوم را مى گذاشتم. مادرم كه اعتقاد داشت موش هاى بزرگ انبارى ثمره ى تالش 
بى ثمر مادربزرگم براى برقرارى ارتباط با موجودات اثيرى از طريق كانال كولر هستند، 
من را كه به سختى بر روى چهارپايه ى كهنه و پرسروصداى مادربزرگ ايستاده بودم، با 
خشونت پايين كشيد و سيلى نرمى هم به گوشم زد. شايد اين دومين كتكى كه از مادر 
مهربانم خوردم، مربوط به زندگى پر از واهمه و ترسى مى شود كه دليلش داشتن يك مادر 
خرافاتى يك چشم بوده است. زندگى اى كه حاال اسير خاك شده بود و مادرم با فقدان آن، 
راحت تر از هر دختر مادرمرده اى، كنار مى آمد. چيزى كه مادرم نديد، اين بود كه هر چند 
خورش هنوز در دستم، توى بشقاب چينى پر از نقش  و نگار پرنسس هاى انگليسى تكان 
مى خورد، اما برنج، پشت دريچه ى كولر، آرام با بويش تمام آن چه را كه مادرم و خيلى هاى 
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ديگر نمى ديدند، به سمت خود مى كشيد. يادم نمى آيد در رويا ديدم يا در واقعيت، اما 
همان شب وقتى كه به خانه رسيدم، ديوها از پشت دريچه ى كولر با چشمانشان به من 
زل زدند و خورشى را طلب كردند كه حق آن ها بود، ولى قسمت سرايدار جديد باغ شد. 
اين گونه بود كه آن ها دستى را پيدا كردند كه به آن ها غذا و توجه مى داد. من هيچ وقت 
نخواهم فهميد مادربزرگم در ازاى غذاى خوشمزه اى كه توى كانال كولر مى گذاشت چه 
خدمت يا متاعى دريافت مى كرد، اما مى دانم كه من نه هرگز به دريافت چيزى در برابر 
اين  همه غذا فكر كرده ام و نه جرأت فكر كردن به آن را دارم. اين روزها ذهنم بهتر كار 
مى كند. كودكى كه هميشه با مقدار زيادى سيم و فلز كه پاهاى الجونش را محكم نگه 
مى داشت اين طرف و آن طرف مى رفت، حاال مردى ضعيف و قوزپشت شده كه ترحم 
دختران جوان را با صورت هميشه خندان و قدرت كالمش جلب مى كند. دخترانى كه 
هرگز بيش از يك آشناى مهربان براى او نيستند. تفريحاتشان را با دوستان واقعى شان 
نگه  توجه  كمبود  حس  تلخ  گذر  و  چاى  فنجانى  براى  را  جذاب  تنهاى  مرد  و  مى كنند 
مى دارند. حسى كه براى من ديگر تبديل به يك  جور دوستى قديمى شده. هنوز ديوها 
از پشت دريچه هاى كولر به من نگاه مى كنند و غذاى مورد عالقه شان را طلب مى كنند: 
خوراك جگر. و من هرروز در كنار قابلمه اى كه غذاى معموالً محقر خودم در آن قل قل 
مى كند، يك ظرف ديگر هم دارم كه در آن جگر نيم پخته، با خون بسيار، براى دوستان 
آن طرف ديوار آماده مى شود. امروز ميناى بلندباال به سراغم آمد. چشمان قهوه اى روشن 
و موهاى بورى كه بويشان از زير روسرى خرامان خرامان مست ات مى كنند. او را دعوت 
كردم تا هنگامى كه در مورد ادامه ى كارش توى دفتر صحبت مى كنيم، با يكديگر چاى 
بنوشيم. چه كسى در كنار مرد كوچك بى اندازه مؤدبى مثل من احساس ناامنى مى كند؟ 
مينا تازه از شوهرش جدا شده و خيلى زود با اشك هايش، آرايش صورتش را روى گونه ها 
روان كرد تا من زيبايى بى حدش را در حالى كه دستى روى شانه اش گذاشته ام، تحسين 
كنم. من شوهر را اخراج خواهم كرد و مجبور خواهم بود تا عذر على، طراح جوان تازه كار 
جوان  دختر  اين  كه  ندارم  دوست  من  و  مى شود  مينا  مزاحم  زياد  چون  بخواهم،  هم  را 
در حالى كه اين چنين آسيب پذير است، در چنگال شيطان جوانى مثل او بيفتد. مينا را 
آرام مى كنم و به او تضمين مى دهم كه بانك ما نگران احوالش است و او مى تواند دو روز 
مرخصى بگيرد. زن بيچاره اول نمى خواهد قبول كند؛ اما چاره اى ندارد. در هر صورت من 
تشخيصم اين است. كم پيش مى آيد كه من اين چنين زود از تصميمم پشيمان شوم، اما 
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امروز در مسير كار با ديدن مينا و على بازو در بازوى يكديگر متوجه اشتباهم مى شوم. 
تمام روز على در  ايراد درگيرى بين خيال و واقعيت، بين رويا و بيدارى، همين است. 
دفتر اين طرف و آن طرف مى رود تا كارهاى بيهوده اى را كه به او محول كرده ام به انجام 
برساند. با اين حال من مطمئنم امروز او را با مينا ديده ام. خورشيد در حال غروب كردن 
است كه على با خوراك جگرى كه مدت ها است سفارش اش را داده ام، سر مى رسد. على 
آخرين نفرى است كه دفتر را ترك مى كند و بعد از خروج او، تازه كار من شروع مى شود. 
بوى خوراك جگر خيلى زود ديوها را پشت دريچه ى كولر به صف كرده است. انگشتان 
ظريف ديو آبى رنگى دور ميله هاى دريچه ى هوا تاب مى خورند و من هنوز در فكر مينا و 
على هستم. از پنجره على را مى بينم كه با عجله سوار ماشين مينا مى شود و حاضرم قسم 
بخورم كه از پشت سقف اتومبيل، مى توانم آن دو را ببينم كه يكديگر را مى بوسند. صداى 
خرخر يا غرغر شكم ديوها كم كم اتاق را پر مى كند. مثل صداى حشره اى كه در ظرفى 
پالستيكى گير كرده باشد. كم كم تمام ظرف را گرت بدن حشره مى پوشاند. موهاى ريز و 
خرده هاى بدن سختش. من تاكنون با اين موجودات دوست داشتنى صحبت نكرده ام. روى 
صندلى مى روم و دريچه را باز مى كنم. چشمان سياهشان با شك و ترديد به من زل زده 
و در تاريكى كانال كولر، صداى نفسشان گوش هايم را پر كرده. ظرف را باال مى آورم و در 
حالى كه انگشتان درازشان تكه هاى جگر را از توى قابلمه ى روحى بر مى دارند، ترس مثل 
آب سردى ستون فقراتم را مى پيمايد و پاهايم به لرزه مى افتند. هوا معده ام را پر كرده، 
انگار يادم رفته است چطور بايد نفس بكشم. دهانم را باز مى كنم تا چيزى بگويم. صدايى 
در نمى آيد. ديوها خوراك جگر را تمام كرده اند و آرام به من زل زده اند. احساس مى كنم 
من را بو مى كشند. بوى خون در هوا پيچيده. آرام آرام از الى سوراخ هاى دريچه ى كولر 
خون گرم بيرون مى آيد. تمام دريچه هاى كولر خانه ام را بسته ام. با اين حال رد خونى كه 
ديوار زيرشان را رنگ دلمرده و شفافى زده، از بين نمى رود. مى توانم صداى خونى را كه 
پشت دريچه هاى بسته مى جوشد، احساس كنم. مثل لمس لباسى مخملى كه در آتش 

مى سوزد.
 مينا زنى بلندباال است. پوستى به درخشانى شيشه هاى تميز شب عيد دارد و بوى ياس 
نو مى دهد. گاهى دامن مى پوشد و جوراب كشى پشمى سياه. ساق هاى خوش تراش اش 
را وقتى مى نشيند، مى شود ديد. انگارى دخترى هجده ساله است با پختگى زنى سى  و 
چند ساله. آرام راه مى رود و صداى تق تق پاشنه هايش آهنگى موزون دارد. روى ميز كار 
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من، تنها شى تزيينى تصويرى از مادربزرگم در قابى نقره اى است. توى عكس مادربزرگم 
خوابيده و شايد حتا مرده. دهانش باز مانده و صورتش زير فشار وزن خود، كج شده است. 
مينا با جعبه اى شيرينى وارد دفترم مى شود. بوى عطرش اتاق را خواب مى كند. شايد 
مى خواهد خبر ازدواجش با على را بدهد. لبخندش نشانه ى تلخى خواهد بود از اين كه او 
نمى تواند من را هميشه منتظر نگه دارد. اما مى خواهد على را اخراج نكنم، چون اشتباه از 
جانب او بوده و اين كه اصًال پوستر قرعه كشى بانك يك روز ديرتر روى سايت رفته باشد، 
مگر چه اهميتى دارد؟! پس چيزى بدتر از يك ازدواج ساده است. او دارد خود را فداى 
على مى كند. مى خواهد اشتباه او را گردن بگيرد. پس اين جعبه شيرينى براى چيست؟ 
در روز قربانى كردن خودش، دسته گاليلى سفيد با روبان مشكى مناسب تر جلوه مى كرد؛ 
اما شيرينى بايد نشانه اى شوم از در هم آميختن اين  دو باشد. از انتظارى اجبارى براى 

مرگ يا جدايى على از مينا. 
سرايدار جديد مى گذارد تا ما قدرى در خانه ى مادربزرگ بمانيم. در تمام اين مدت من 
ظرف هاى خالى غذاى ديوها را مى شورم و غذاى تازه برايشان مى گذارم. اين طورى از 
مرد  بيچاره  مى شود.  كاسته  كنند،  خالى  جديد  سرايدار  سر  روى  است  قرار  كه  خشمى 
خوبى است. وقتى هم مدرسه اى هايم با سنگ و چماق دنبالم مى كردند، پشتم در آمد و 
همه شان را فرارى داد. به مادرم مى گويد چرا به من داربست زده اند؟ نكند مى خواهند 
تبديل به اَحسنتم كنند. فرامرز قريبيانى، كلينت ايستوودى از توى من در بيايد. مادرم 
بايد به او بگويم «بابا». اما ديوها حتا  مى خندد و زن سرايدار مى شود و من هم اجباراً 
شده  بابا  نصيب  مادربزرگم  ختم  شب  كه  خورشى  نمى گذرند.  هم  خورش  ظرف  يك  از 
بود، سهم ديوهاى گرسنه بود. براى همين يك شب ديوها سر رسيدند تا حقشان را پس 
بگيرند. اين  بار نه از كانال كولر، كه از توى كوچه آمدند. مادرم وحشت زده مرا به انبارى 
برد. صبح جسد بابا، با شكم دريده، توى باغ پيدا شد. انگار گرگ به گله زده باشد و شكم 
گوسفندان را از روى كينه باز كرده  باشد. روده هايش بيرون ريخته بود و سگ نگهبان 
هم كنارش افتاده بود. بدون هيچ نشانى از مرگ، مرده بود. مادرم دوباره تنها شد. وقتى 
خواب و بيدارى با يكديگر يكى شوند، خاطرات بارها و بارها اتفاق مى افتند و هر بار چيزى 
جديد در آن ها وجود دارد كه مى تواند دوباره كشف شود. مثل يك جعبه شيرينى يا چند 
تار موى بنفش روى شكم دريده ى بابا. يادم مى آيد كه على را اخراج كردم، اما على هرگز 
از دفتر خارج نشد. يادم مى آيد كه ديوها با چشمانشان چيزى را از من طلب كردند كه 
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خودم در بند آن مى سوختم. يادم مى آيد كه خواسته ى ديوها بوى خون مى داد و دردناك 
بود. يادم مى آيد كه على هر روز كنار من چاى مى خورد و مى خنديد و حتا با من شوخى 
مى كرد. يادم مى آيد كه مينا بدون در زدن وارد دفتر من شد و شيرينى تعارف كرد. على 
پشت سرش آمد و براى من چاى ريخت. من كت و شلوارم را در مى آورم. يك پيراهن 
ساده يا ُگل ُگلى براى من كافى است. ميز كار و كامپيوتر بزرگ را بيرون مى اندازم. تصوير 
مادربزرگ را از قابش در مى آورم و توى جيبم مى گذارم. وقتى على و مينا با يكديگر از 
دفتر خارج مى شوند، ليوان هاى چاى را جمع مى كنم و كف دفتر را تى مى كشم. دستشويى 
را آب مى گيرم و با برس به جان لكه هاى سمج مى افتم. حاال خاطرات منطقى تر به نظر 
مى رسند. سيگارى مى كشم. خوراك جگر را بار مى گذارم و منتظر مى نشينم. وقتى نور 
غروب، سايه ى نرده هاى پنجره ى آبدارخانه را روى صورتم مى اندازد، دوباره صداى حشره 
بلند مى شود. نفسم به سختى فرو مى رود و گويى گرِت تن ميليون ها حشره، فضاى اتاق 
را سياه مى كند. ديوها با انگشتان كشيده شان سراغ غذايشان را مى گيرند. زمانى كه غذا 
را با دستان خودم برايشان مى برم، ظرف را روى زمين مى اندازند و من را به سمت خود 
مى كشند. تكه هاى جگر گوسفند روى زمين پخش مى شوند. من مردى كوچك اندامم 
كه رشد خوبى نداشته ام، اما قدرتى غيرزمينى مى خواهد كه مرا چنين بى وزن و راحت، 
به سمت دريچه ى كولر بلند كند. خيلى زود متوجه مى شوم كه دست و پا زدن فايده اى 
ندارد. ناخن هاى ديو، تنم را مثل سرب مذاب مى سوزاند و هرچه بيشتر تقال كنم، درد 
شديدتر خواهد شد. مى خواهند مرا توى كانال كولر بكشند. كانال مثل قبر تنگ است. 
ديوها خشمگين اند. خواسته اى داشتند كه من به خاطر نمى آورم. مينا و على امروز هنگام 

رفتن دست يكديگر را گرفته بودند.
تن عريان و بى اندازه سفيد مينا روى زمين باغ مى درخشد. هنوز مى شود صداى نفس هاى 
كوتاهش را از ميان لب ها كه حاال سرخى شان را به تمام صورتش پراكنده اند، شنيد. روى 
موهاى درخشانش چند برگ پوسيده نشسته. كم كم رد انگشتانم روى مچ ظريفش از بين 
مى ماند.  باقى  مچش  دور  دستبندى  مثل  خون مردگى  از  محوى  سايه ى  فقط  و  مى رود 
پشت به باد سردى كه برگ ها را روى دست و پاى مينا مى ريزد، متوجه مى شوم عطرى 
كه اين موجود آسمانى مى دهد، در هيچ شيشه اى جا نمى شود. عطر بين موهايش پراكنده 
است. به بدن مينايى اش نگاه مى كنم. صندوقچه اى ارزشمندتر از گنجى كه ديوها از من 
طلب كرده اند، با انحناها و خط هاى دقيق و تميز. با خودم فكر مى كنم چگونه مى شود 
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مينا را براى خودم نگه دارم. جگر زن هاى زيبا متاع حيرت انگيزى است. بايد اول انتهاى 
قفسه ى سينه را پيدا كنى. اولين خط برش آن جا خواهد بود. خيلى آرام بايد پيش رفت. 
كنار  را  پوست  وقتى  صورت  اين  در  كرد.  برخورد  خاضعانه  بايد  لطيف  چنين  پوستى  با 
مى زنى، جگر در زير كيسه ى شفاف شكمى پيداست. سالم و آرام. مى توانى دست ات را 
دراز كنى و آن را بيرون بكشى. اما چنين جگرى هيچ تفاوتى با جگر زن هاى زشت يا 
مردها و -بعد از خرد شدن- حتا با جگر گوسفندها ندارد. ديوها چطور مى خواهند آن ها 
را از يكديگر تشخيص دهند. من مردى زشتم كه در اداره اى كوچك آبدارچى ام. چطور 
ممكن است زن هاى زيباى بيشترى را ببينم كه به من مثل پدرشان اعتماد مى كنند و 
حظ بى نهايتى از صدا و تصوير به من مى دهند. تن مينا هنوز بى عيب و نقص روى زمين 
خاكى پهن شده است. او را به حمام مى برم و با وسواس مى شويم. تكه هاى برگ را از الى 
موهايش بيرون مى كشم. مچش را زير آب گرم آن قدر ماساژ مى دهم تا خونمردگى ها 
از بين برود. بعد طورى كه خواب پريشانش را آشفته تر نكنم، لباس مى پوشانمش. كمى 
ديگر داروى بيهوشى جلوى بينى اش مى گيرم و به داروخانه مى روم تا لوازم آرايش بخرم. 
با دقتى بيشتر از خودش آرايش اش مى كنم. هر چند بدون اين همه رنگ زيباتر است. 
وقتى تو ماشين من كنار خانه اش به هوش مى آيد، هيچ تصورى از اتفاقات پيش آمده 
ندارد. او را بهتر از خودش آراسته ام و بايد بگويم حتا زيباتر از قبل شده. كارى مى كنم 
كه از من عذرخواهى كند كه خوابش برده و فردا با جعبه اى شيرينى بيايد تا از دل من 
در بياورد كه به درد و دل هايم گوش نكرده. بعد از آن احتماالً به قصابى رفته ام و باز جگر 
گوسفند خريده ام. آن شب مطمئن بودم كه ديوها، جگر زن زيبا را از جگر گوسفند باز 

نمى شناسند.
ريز  دندان هاى  سوزش  كه  حالى  در  كولر،  كانال  در  تنگ،  و  تاريك  جاى  اين  در  حاال   
اطمينان  اين  به  كه  حاال  مى كنم،  احساس  زانويم  روى  كم كم  ديگر  را  ديوها  پرشمار  و 
رسيده ام كه براى من فردايى نخواهد بود، تنها چيزى كه مهم به نظر مى رسد اين است 
كه فردا وقتى همه متوجه نبود من بشوند، آيا مينا مرد كوچك قوزپشتى را كه جانش را 

بخشيد به خاطر مى آورد يا نه؟
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وقتى بابا رفت، خاله به خانه ى ما آمد و قنارى اش را هم با خودش آورد. آن روزهاى 
اول، مامان و خاله به سد مى رفتند تا شايد نشانى از بابا بيابند؛ اما كم كم حوصله شان سر 
رفت و اميدشان مثل برف هايى كه از زمستان مانده باشد، آب شد و به زمين فرو رفت. 
از آن پس هر روز در خانه مى ماندند و بدون آن كه به روى يكديگر بياورند، منتظر زنگ 
خبرشان  او،  از  نشانى  يافتن  صورت  در  بود  گفته  بهشان  سد  سركارگر  مى شدند.  تلفن 
مى كند. مامان هم تلفن را به آشپزخانه برد تا مجبور نباشد با صداى زنگش دوان دوان به 
اتاق پذيرايى بيايد. آخرين بار پايش به لبه ى فرش گير كرد و زمين خورد. هنوز كه هنوز 
است زانويش ورم دارد. خاله هر روز صبح و شب ها پيش از خواب پايش را با روغن زيتون 
مالش مى دهد تا ورمش بخوابد. مامان مى گويد نبايد پولمان را حرام اين چيزها كنيم. مگر 
مى كند  فكر  خاله  اما  شود!  زيتون  روغن  خرج  آن  از  نيمى  كه  داشته  پس انداز  چقدر  بابا 
سالمتى مامان از هر چيزى مهم تر است و مدام مى گويد كه اگر سالم باشند، كار مى كنند 
ما.  به  برسد  چه  نيست،  كار  جوان ها  براى  روزها  اين  مى گويد  مامان  مى آورند.  در  پول  و 
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بعد خاله مى گويد كه از هر جوانى جوان ترند و دوتايى از هم تعريف مى كنند و مى خندند. 
من هم گاهى به آشپزخانه مى روم و بى صدا كنارشان مى نشينم. مامان از همان اول هم 
مى گفت كه بايد دختر مى شدم. شايد به اين دليل پيش  پا افتاده كه از پسرهاى هم سن و 
سالم آرام تر بودم و از نشستن كنار زن ها و گوش دادن به حرف هاشان خوشم مى آمد. البته 
اين موضوع كمى خانواده را نگران كرده بود. براى همين هم مامان مرا همراه بابا به خانه هاى 
مردم مى فرستاد تا كارهاى مردانه ياد بگيرم. تعمير تلويزيون، نصب آنتن، هواگيرى شوفاژ، 
راه اندازى كولر آبى، سيم كشى و نصب لوستر. بابا از پس همه ى اين كارها بر مى آمد و هر 
چند اسماً نه، ولى رسماً مهندس كاربلدى بود. پس از انفجار سد، چند بارى براى كمك در 
كارهاى مهندسى داوطلب شد، اما قبولش نكردند، چون مدرك درست و حسابى نداشت. 
مامان به اين كار راضى نبود، اما سرانجام بابا فرم كارگرى دواطلبانه را پر كرد و به سد 
رفت. آن روزها همه آرزو داشتند در سد كار كنند. كشف اين راز مخوف هر كسى را به 
هيجان مى آورد. بعضى ها مى گفتند توطئه ى خودى هاست و بعضى ديگر آن را كار اجنبى 
مى دانستند. البته اين تنها دليلش نبود. بعد از انفجار سد، آب شهر قطع و لوله ها خشك 
شدند. هر روز صبح عده اى سطل به دست به حواشى غربى شهر مى رفتند و از چاه هاى 
بزرگ آب مى آوردند. همين آب ها بودند كه مردم را مريض و بچه ها را ناقص الخلقه كردند. 
مردهاى شهر هم كه خونشان به جوش آمده و صبرشان لبريز شده بود، تصميم گرفتند 
سد را از نو بسازند. من هم در گير و دار نبود آب و بعدش هم مصرف آب آلوده، مشكلى 
پيدا كردم كه هنوز هم گريبانگيرم است. مامان اولش متوجه اين موضوع نشده بود، تا اين 
كه يك شب با شلوارى نمناك و در حالى كه پاهايم را به هم مى فشردم، از اتاقم بيرون 
آمدم. نرسيده به دستشويى كارم تمام شده بود. صبح روز بعد مامان خط باريكى را ديد 
كه از اتاق من تا حوالى دستشويى دراز شده بود. تعجب كرد. آخر من بچه تر هم كه بودم 
خودم را خيس نمى كردم. مامان با خودش فكر كرد اين مى تواند از آن دسته واكنش هاى 
روانى بچه ها به نبود پدر و مادرشان باشد. بارها برايم تعريف كرده بود كه هر وقت پدرش به 
سفر مى رفت و براى مدتى از خانه دور مى شد، مامان تب مى كرد و در رختخواب مى افتاد. 
حتا  خاله  مى دانست.  مامان  تخيالت  زاده ى  را  آن  و  مى شد  مسأله  اين  منكر  البته  خاله 
مى گفت مامان دوست داشت بابابزرگ به سفر برود تا آزادتر باشند و عصرها با بچه هاى 
حال  هر  به  مى گويد.  راست  كدامشان  كه  زد  حدس  نمى شد  كنند.  بازى  كوچه  در  محل 
آن روز صبح مامان حسابى جا خورد و البته عصبانى هم شد. مامان از خيسى خوش اش 
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نمى آيد. در واقع حساسيت زيادى به نجسى دارد. اما خاله راه حل درستى براى پاك كردن 
آن انديشيد. مامان همه ى مالفه هايش را آورد و خاله آن ها را در هم تنيد و دو طرف خط 
باريك چيد. بعد مامان آفتابه آفتابه آب آورد و خاله به آرامى آن را ميان مالفه ها روان كرد. 
جوى باريكى از اتاق من تا دستشويى كشيده شده بود. كار پاك سازى خط باريك ساعتى 
به طول انجاميد. پس از آن مامان مالفه ها را در ماشين لباسشويى تپاند و خاله دو استكان 
چاى ريخت. بعد هر دو در حالى كه زانوهايشان را مالش مى دادند، در آشپزخانه نشستند. 
مدتى  براى  اما  بروم،  دستشويى  به  بار  يك  دقيقه  چند  هر  بودم  مجبور  چند  هر  هم  من 
كنارشان لم دادم. در واقع آن دو هيچ وقت خسته نمى شدند، چون مدام براى هم حرف 
مى زدند. مامان از همسايه ها مى گفت و خاله از بچه هاى مدرسه اى كه سال ها قبل درش 
مفقوداالثرش  شوهرخواهر  و  مرحوم  شوهر  به  اشاراتى  هم  گاهى  چند  از  هر  مى كرد.  كار 
داشت. در چنين مواقعى، مامان ترجيح مى داد درباره ى بابا چيزى نگويد و زخم هاى كهنه 
را نشكافد. مى گفت بعضى چيزها را بايد در بقچه اى جا داد و باالى كمد رهايش كرد. آن 
روز مامان داشت از پدر و دخترى مى گفت كه تازه به محل آمده بودند و در واحد چهارم 
ساختمان روبه رويى مى نشستند. مامان گفت از مردم شنيده كه اين پدر و دختر به داليلى 
از شهرشان رانده شده اند. بعضى ها مى گويند آدم كشته اند. خاله با حركت سر حرف او را 
تائيد كرد و گفت ديشب كه براى گرفتن ادويه به طبقه ى پايين رفته، از خانم همسايه 
شنيده كه پدر اين دختر همسر و پسرش را كشته. مامان گفت شايد پدره عاشق بوده. خاله 
نگاهى سرزنش آميز به او كرد و ادامه داد. البته خيلى ها مى گويند قتل عمد نبوده. در واقع 
مادر دختر مريض بوده و پدرش هنگام عمل، بيش از اندازه ماده ى بيهوشى به او تزريق 
كرده و زن بيچاره به خواب ابدى فرو رفته. اما خاله مى گفت كه از خانم همسايه شنيده 
كه اصًال اين ماجراى بيمارى دروغ بوده و پدر دختر با قصد قبلى چنين كارى كرده. مامان 
اضافه كرد كه دختر هم در اين ميان بى تقصير نبوده. همين او بوده كه برادر هشت ماهه اش 
را در وان حمام غرق كرده. مادرش هم از قصه ى مرگ پسرش... به اين جا كه رسيد، خاله 
نگاهى به من انداخت و گفت بهتر است از آشپزخانه بيرون بروم و به قنارى غذا بدهم. من 
هم كه حسابى تنگم گرفته بود، آن ها را ترك كردم و ادامه ى داستان را از دست دادم. اما 
هر چه كردم نتوانستم فكر دختر و پدر قاتل را از سر بيرون كنم. از دستشويى كه آمدم، به 
طرف قفس قنارى رفتم. صداى مامان و خاله در هياهوى ماشين لباسشويى گم شده بود. 
طفلكى قنارى گوشه اى كز كرده بود و آرام آرام نفس مى كشيد. زبان بسته با آب چاه مريض 
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شده بود. بارها به خاله گوشزد كرده بودم كه براى او آب معدنى بخرد، اما تا خاله بجنبد و 
دست به كار شود، انگار تخمش را ملخ خورده باشد، آب معدنى ها هم ته كشيدند. مامان 
مى گفت پدر و دختر را ديده كه جعبه هاى آب معدنى را به دور از چشم مردم به خانه شان 
مى برند. مى گفتند رتبه ى بااليى ميان كاركنان سد دارد و از مزاياى آن بهره مند است. شايد 
هم كمى بيشتر. همين طور كه در فكر بودم و هر از چند گاهى هم از پشت پرده ى تورى 
نگاهى به ساختمان روبه رويى مى انداختم، در قفس را باز كردم و كمى غذا در آن ريختم. اما 
هنوز در را نبسته بودم كه قنارى از قفس پر كشيد و روى تلويزيون نشست. من كه تازه به 
خود آمده بودم، آرام آرام به او نزديك شدم. پرنده كه پس از مدت ها مزه ى پرواز را چشيده 
بود، در خانه بال گشود و از طرفى به طرف ديگر رفت تا به آشپزخانه رسيد. من جرأت رفتن 
به آشپزخانه را نداشتم و مى دانستم كه خاله حسابى عصبانى شده. از همين رو در اتاق 
پذيرايى ايستادم. چند لحظه اى گذشت. صداى هق هق خاله در خانه طنين انداخت. من 
آرام آرام به آشپزخانه نزديك شدم و ميان چارچوب در ايستادم. مامان رو به پنجره ايستاده 
و با دقت روبه رويش را نگاه مى كرد. خاله سرش را ميان دست هايش پنهان كرده بود و 
اشك مى ريخت. من با قدم هايى آهسته به مامان نزديك شدم. آن چه من و او مى ديديم 
نه تنها غيرقابل باور بود، بلكه مشكالت تازه اى را به رويمان مى گشود. قنارى زرد خاله بر 
لبه ى ايوان واحد چهارم ساختمان روبه رو، كنار دو لكه ى قرمزرنگ نشسته بود و از خورشيد 
تابستان لذت مى برد. مامان كه تازه متوجهم شده بود، به من اشاره كرد كه به اتاقم بروم. 
من هم راه خروج آشپزخانه را پيش گرفتم، اما در ميانه ى راه خاله بازويم را گرفت و مرا 
به طرف خودش كشيد: «مى دونى چى كار كردى؟» صدايش را ماشين لباس شويى خورده 
بود. نگاهش كردم. هيچ وقت خاله را به آن شكل و شمايل نديده بودم. زير چشم هايش كه 
به من دوخته شده بودند، به يك باره خالى شده و به رنگ سياه درآمده بود. ماشين آرام 
گرفت. من بازويم را از دستش رها كردم و از آشپزخانه بيرون رفتم. در دستشويى بودم كه 
صداى مامان و خاله را شنيدم كه سر رفتن به خانه روبه رويى و گرفتن قنارى با هم جر 
و بحث مى كردند. خاله مى گفت بايد برويم و مامان مى گفت كه يك قنارى ارزش اين را 
ندارد كه خطرى به اين بزرگى را به جان بخرند. خاله گفت مامان شايستگى ارزش گذارى 
بر قنارى فرارى را ندارد، و اين عالمانه ترين جمله اى بود كه تا به حال از دهانش شنيده 
بودم. سرانجام من روبه رويشان قرار گرفتم: «من مى رم. من به عنوان يه مرد مى تونم ازتون 
محافظت كنم.» مامان و خاله نگاهى به يكديگر انداختند و زدند زير خنده. از آن خنده هاى 
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عصبى كه چند وقتى است بينشان رد و بدل مى شود. من همچنان روبه رويشان ايستاده 
بودم و نگاهم از يكى به ديگرى مى لغزيد. خاله لحظه اى سكوت كرد و بعد گفت: «با هم 
مى ريم. اين جورى اگر هم اتفاقى بيفته، حداقل يكيمون مى تونه فرار كنه و مردم رو خبر 

كنه.» دقيقه اى بعد هر سه لباس پوشيده، راهى واحد چهارم ساختمان روبه رويى شديم.
مامان گفت زنگشان خراب است. خاله گفت شايد خانه نيستند. مامان گفت دختره كه بايد 
باشد. چند دقيقه اى ايستاديم. مامان نگران بود كه همسايه ها ببينندمان و آبرويمان برود. 
من به قنارى كه لبه ى ايوان نشسته بود نگاه مى كردم و نمى دانم چرا در دلم آرزو داشتم 
كه قنارى نپرد و سر جايش بماند. ناگهان در باز شد. هر سه به سياهى خيره شديم. ناگهان 
هيبتى از ميان تاريكى پيدا شد. مامان و خاله كمى عقب رفتند. مردى بود بلندقامت و 
چهارشانه با لبخندى كه انگار سال ها بود بر لبش نشسته بود. پس از سكوت ناخوشايندى، 
مامان برايش توضيح داد كه چه اتفاقى افتاده و از مرد خواست كه قنارى را برايمان بياورد. 
مرد دهانش را باز كرد. صدايش كمى بم بود، اما خش مبهمى داشت كه جذاب و مردانه 
مى نمود: «راستش من به پرنده ها حساسيت دارم. اگر بهش دست بزنم تا بازوهام -و به 
و  باال  بياين  خودتون  بى زحمت  مى شه.  جوش  از  پر  كرد-  اشاره  خوش تركيبش  بازوهاى 
بگيريدش.» من و خاله و مامان به هم نگاهى كرديم. صدايش ظريف تر از آنى بود كه تصور 
مى كرديم. ناگهان من بى اختيار و نمى دانم از كجاى گلويم گفتم: «من ميام مى گيرمش.» 
مامان ناگهان گفت: «ما هم ميايم.» خاله پرسشگرانه چشم هايش را به او دوخت. مامان 
سقلمه اى به او زد. خاله با چشم هاى گشاد و مژه هاى به هم چسبيده به مرد خيره شده بود. 
مامان لبخند مى زد. سرانجام مرد به هر سه مان تعارف كرد كه باال برويم. خاله با آن درايت 
هميشگى اش بازوى مامان را فشار داد. معموالً وقتى مى خواست او را سر عقل بياورد، از اين 
شيوه استفاده مى كرد. مامان برگشت و براى لحظه اى چشمان خندانش را به او دوخت. من 
وارد ساختمان شدم و مامان هم به دنبالم. طنين دمپايى هاى خاله را كمى ديرتر شنيدم. 
در تاريكى راه پله ها پيش رفتيم. هر پله چون اژدهايى كه دهان باز كرده باشد، جلويم سبز 

مى شد. نمى دانم چقدر گذشت، اما انگار پس از سال ها به واحد چهارم رسيديم. 
خاله به من اشاره كرد كه سريع بروم و قنارى را بگيرم. مرد اتاقى را كه به ايوان مى خورد 
به من نشان داد. من وارد اتاق شدم. اتاقى بود با ديوارهاى آبى. آبى محض. نمى دانم چگونه 
توصيفش كنم، اما از آن آبى هاى معمولى نقاشى ها و رنگ آميزى لباس ها نبود. حتا آبى دريا 
و آسمان هم نبود. آبى بود. نمى دانم چه شد، اما انگار به يك باره درون دلم خالى شد؛ گويى 
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كسى براى مدتى زياد قلقلكم داده باشد. به جز آبى ها، اتاق تقريباً خالى بود. تنها يك تخت 
چوبى كوچك و كمدى كوتاه گوشه ى ديوار قرار داشتند. آهسته آهسته به ايوان نزديك 
شدم. آبى ها از دو طرف به من نزديك مى شدند. قنارى سر جايش نشسته بود. همين كه 
دستم را دراز كردم تا در را باز كنم، چيزى در پايم فرو رفت و لحظه اى بعد صدايى از پشت 
سرم چيزى گفت كه هرگز نفهميدم چه بود. من فقط سحر شده پشت به صدا ايستادم 
و به فضاى آبى اطرافم تسليم شدم. انگار كسى انگشت هايش را در گوشم فرو كرده بود. 
مدتى بعد رويم را برگرداندم. مى توانم بگويم كه هم سال خودم بود. شايد كمى بزرگ تر. از 
آن جا كه لباس مدرسه ى گشادى به تن داشت، نمى توانم درباره ى قامتش چيزى بگويم و 
از همين رو اظهار نظر درباره ى سنش هم سخت مى شود. موهايش ناشيانه كوتاه شده بود و 
چون كاسه اى برعكس روى سرش جا گرفته بود. زير چترى هاى نامرتبش، دو چشم درشت 
و گرد مشكى ديده مى شدند. بينى اش قلمى بود و برآمدگى كوچكى داشت. البته من اين 
برآمدگى را تنها بعدها و از زاويه ى نيم رخ چهره اش ديدم. لبش باريك بود و پوستش سفيد. 
يك دستش در جيب مانتويش بود و با دست ديگرش شلوار مدرسه اش را كه روى زمين 
كشيده مى شد، گرفته بود. سفيدبرفى در لباس مدرسه. من خم شدم و سوزن را از پايم در 
آوردم. نزديك تر شد و سوزن را از دستم گرفت. شايد خواب ديده باشم. شايد هم نه. من 
بى اختيار روى تخت نشستم. او روى زمين نشست. من پايم را بلند كردم. نقطه ى قرمزرنگى 
كه انگار از فاصله اى دور سوسو مى زد، كف پايم ديده مى شد. چيزى گفت و از اتاق بيرون 
رفت. قنارى بر لبه ى ايوان نشسته بود. نوكش باز و بسته مى شد، اما صدايى از گلويش در 
نمى آمد. من با ولعى وصف ناپذير به او نگاه مى كردم. گويى تمامى ذرات جهان آن لحظه در 
من متمركز شده بودند. كنارم زانو زد. هنوز هم چسب زخم را دارم. جايى پنهانش كردم 
كه حاال به خاطر ندارمش. صدا از نو به دنيا بازگشت. در حالى كه به نوك قرمزرنگ سوزن 
نگاه مى كرد، گفت: «خيلى برام بزرگه. نه؟ كوچيك ترش رو نداشتن. بابا مى گه مى تونه برام 
درستش كنه، ولى بلد نيست كوك بزنه. همه اش كج و كوله است. تو بلدى پاى شلوار رو 
تو بذارى؟» و بعد بدون آن كه منتظر جواب من شود، جلو آمد و سوزن را به من داد. من 
دوال شدم و پاچه ى شلوارش را كه جاى كوك هاى نامرتبى بر آن ديده مى شد، تا كرده 
و سوزن را به نشانه ى جاى برش در آن فرو كردم. بلند كه شدم، گفت: «نگاه كن چقدر 
خوشگله.» و به قنارى اشاره كرد. من كه از وقتى او را ديده بودم، كلمه اى حرف نزده بودم، 
ناگهان دهانم را كه خشك شده بود باز كردم و ماجراى فرار قنارى را برايش گفتم. آبى ها 
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هر لحظه دورتر و دورتر مى شدند. او گفت اگر در ايوان را باز كنند، صدايش قنارى را فرارى 
مى دهد و پيشنهاد كرد كه اين كار را به او واگذار كنم، چون مى داند چه طور از پس اش 
بربيايد. من هم بايد گوشه اى منتظر مى ايستادم تا به محض باز شدن در پرنده را بگيرم. 
او يك دستش را به لبه ى ايوان گرفت و آرام در كشويى را كشيد. در تقريباً بى صدا باز شد. 
من آهسته به قنارى نزديك شدم. يك جفت دستكش قرمزرنگ كمى آن طرف تر از قنارى 
پهن بود. دستكش ها خيس بودند. دختر كمى عقب تر از من و نزديكى ام ايستاده بود. به 
گونه اى كه صداى نفس هايش را مى شنيدم و برخورد مولكول هاى هوا را كه با جابه جايى اش 
تكان مى خوردند، با بازوهايم حس مى كردم. دستم را به طرف پرنده دراز كردم. انگشت هايم 
مى لرزيدند. نگاهى به خانه مان انداختم. اين جا چه كار مى كردم؟ ناگهان پرنده سرش را به 
طرفم برگرداند. لحظه اى در چشمانم خيره شد و بعد پريد. نمى دانم چه شد. شايد چشمانم 
خجالت  مى زد.  نفس نفس  دختر  انگشتان  ميان  قنارى  كردم،  كه  بازشان  بودم.  بسته  را 
كشيده بود، اما نمى توانست پرنده را به حال خود رها كند. من به دست هايش خيره بودم 
و احساس مى كردم حسى آشنا، از جنس گرمايى كه زمستان ها زير پتو مى خزد و آدم را 

كرخت مى كند، از آن ها ساطع مى شود. 

خاله و مامان تا مدت ها قهر بودند. با هم حرف نمى زدند و از دستپخت يكديگر نمى خوردند. 
بعدها فهميدم كه خاله از دهنش پريده و به پدر سفيدبرفى گفته قنارى را شوهرخواهرش 
به او هديه داده. مامان پرسيده بود: چرا هديه ى شوهرخواهرت اين قدر برات ارزش داره؟ 
و خاله سكوت كرده بود. كسى بقچه شان را باز كرده بود. هر چند آن دو بر سر موضوعى 
به توافق رسيده بودند و آن پذيرايى از پدر سفيدبرفى بود، اما براى ماه ها، تا آن صبح سرد 
زمستان با هم حرفى نزدند. مرد هم پيش از آن كه به خانه مان بيايد، دست دخترش را 
گرفت و از محل رفت. اما قبل از آن كه براى هميشه بروند، من يك بار ديگر سفيدبرفى را 
در ميوه فروشى محل ديدم. كيسه اى دستش بود و يكى يكى خرمالوها را در آن مى ريخت. 
من كنارش ايستاده بودم و نيم رخش را نگاه مى كردم. متوجه خميدگى نامحسوس روى 
طولى  رسيد.  قرمز  دست كش هاى  به  و  آمد  پايين  صورتش  از  نگاهم  بعد  شدم.  بينى اش 
اطرافم  به  نگاهى  دادند.  آبى ها  به  را  جايشان  و  شدند  محو  رفته  رفته  قرمزها  كه  نكشيد 
انداختم. آبى ها از همه جا، از ميان خرمالوهاى لهيده به طرفم هجوم مى آوردند. كنار در 
ايوان ايستاده بوديم. قنارى را ميان انگشت هايش گرفته بود و من به دست هايش زل زده 
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بودم. نگاهش به موكت آبى رنگ دوخته شده بود. روى تخت نشست و پرنده را نوازش كرد. 
مى كردند،  گزگز  و  مى سوختند  انگشت هايش  اول  روزهاى  آن  بود  گفته  بود.  پايين  سرش 
انگار هزاران سوزن را در سرشان فرو كنند و بيرون بكشند. حرف كه مى زد، سر بينى اش به 
طرف لب هايش مايل مى شد. پدرش به ناراحتى جزئى پوست و چند كرم بسنده كرد. مدتى 
بعد ناخن هايش يكى يكى افتادند و پوست سر انگشتانش ور آمد. كارى از دست پدرش و 
دكترها ساخته نبود. دختر هم شكايتى نداشت. خوش داشت در اين دنيا عذاب بكشد. كم كم 
انگشت هايش كه به تكه گوشت هاى گنديده مى ماندند، خشك شدند و افتادند. پدرش كه 
به عنوان پزشك در سد كار مى كرد، شبانه پنج انگشت الش يكى از كارگران را جدا كرد 
و آن ها را به دست دخترش پيوند زد. سفيدبرفى انگشت هايش را تكان داد و گفت: براى 
من زيادى بودن. به ياد حرف عالمانه ى خاله افتادم. كيسه ى خرمالو از دستش رها شد. من 
خريدم را كرده بودم و از ميوه فروشى بيرون رفتم. اين آخرين بارى بود كه او را ديدم. مدت ها 
بود كه همه اش به سفيدبرفى و آن حس مرموز گناهكارى اش فكر مى كردم. سفيدبرفى در 
مستحق  را  خودش  او  چرا  مى پرسيدم  خودم  از  اما  نگفتم،  چيزى  مامان  و  خاله  به  دوزخ. 
انگشت هاى زمختى مى دانست كه جاى جايشان ترك خورده و پوست سرشان ور آمده بود و 
جوابى برايش نمى يافتم. تا اين كه يك صبح سرد زمستان تلفن خانه زنگ خورد و خاله به 
آن پاسخ داد. من كنار قفس قنارى نشسته بودم و كاهوها را تكه تكه مى كردم. صداى برخورد 
گوشى با زمين قنارى را ترساند. خاله سرد، چون شبحى كه از دنياى مردگان باز آمده باشد، 
كنار تلفن نشسته بود. شبح خاله ساعت ها، شايد هم سال ها آن جا كنار تلفن ماند تا اين 
كه مامان با كاله رنگ و برس به دست از حمام بيرون آمد: «پس كى مى خواى بشوريش؟ 
مى سوزه ها.» شبح خاله تكانى نخورد. مامان اولش توجهى به او نكرد. چند ساعتى گذشت. 
سرانجام مامان جرعه اى آب در گلوى خاله ريخت. من كاهوها را از بين ميله هاى قفس به 
قنارى دادم. ميل نداشت. اندكى بعد صدايشان از آشپزخانه شنيده مى شد. خاله گفت: «چند 
وقت پيش پيداش كردن. قابل شناسايى نبوده.» مامان گفت: «قنارى چى؟» خاله گفت: 
«بدنش زير حجم بزرگى از بتون له شده.» مامان گفت: «رنگت خيلى پريده.» خاله گفت: 
«نمى تونيم ببينيمش.» مامان گفت: «خيلى خوبه كه اين جايى و مجبور نيستم همه چيز 
رو تنهايى تحمل كنم.» خاله گفت: «انگشت هاى دست چپش هم بريده شده.» حس گرمى 
زير شكمم النه كرده بود. سفيدبرفى پدر من بود. نگاهى به زير پايم انداختم. خط باريكى از 

پاچه هاى شلوارم بر زمين روان شده بود و تا بى نهايت ادامه داشت.





ش
گار

- ن
ت 

حش
و

هراس در پناهگاه
پيش درآمدى بر مجموعه ى نگهبانانپيش درآمدى بر مجموعه ى نگهبانان

محمود افشارى

این یک داستان خیالی است، اما در مکان و زمانی واقعی می گذرد و از رویدادهایی که در آن 

دوران اتفاق افتاده اند، بهره می گیرد. نوشنت داستان در موقعیتی ورای حضور نویسنده و آوردن 

جزئیاتی حقیقی از آن، نیازمند شنیدن خاطرات کسانی بود که در آن فضا حضور داشتند، پس 

جا دارد از دوستان عزیزی که لطف کردند و خاطرات آن دورانشان را با من به اشرتاک گذاشتند 

سپاس گزاری کنم.

نویسنده

مدرسه ى جالل آل احمد از آن مدرسه هاى قديمى تهران است. پايين تر از باغ فردوس 
ساخته  آلمانى ها  پيش  سال  خيلى  كه  داشت  قرار  مدرسه  ساختمان  آن،  قاجارى  كاخ  و 
بودندش. زمستان سال شصت و شش بود؛ امين كنار پنجره نشسته بود و داشت زاغ سياه 
آسمان را چوب مى زد. زنگ آخر بود و هر بچه مدرسه اى مى داند كه زنگ آخر اصًال زمان 

خوبى براى درس رياضى نيست. ناگهان امين با خودش گفت: «لعنتى!»
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و داد زد: «آقا يه موشك تو هوا ديديم.»
معلم كه از شر بچه شرهاى هتل جالل – نامى كه خود بچه ها روى دبيرستان شان گذاشته 
بودند – خالصى نداشت، با جديت تمام گفت: «آقاى رحمانى، اگه مى خواين كالس رو 

به هم بريزين بفر...»
بنگ! صداى انفجار آن قدر نزديك بود كه كل ساختمان قديمى مدرسه را لرزاند. همه ى 
بچه ها دست پاچه بودند كه چه كار كنند، اما آژير قرمز بالفاصله از بلندگوى مدرسه شنيده 

شد كه:
توجه! توجه! عالمتى كه هم اكنون مى شنويد، اعالم خطر يا وضعيت قرمز است و معنى و 
مفهوم آن اين است كه حمله ى هوايى دشمن نزديك است. محل كار خود را ترك كرده 

و به پناهگاه برويد.
وقتى كه همه ى بچه ها و معلم ها در پناهگاه كم نور زيِر زمين جا گرفتند، امين كه كيفش 
را با خودش آورده بود گوشه اى نشست، كتاب ادبيات را از كوله پشتى اش در آورد و شروع 
به خواندن كرد. جو متشنج تر از آن بود كه بتوان تصورش را كرد. براى بسيارى از ساكنان 
شمال شهر، جنگ تا آن موقع كلمه اى بود كه صد ها كيلومتر آن سوتر اتفاق مى افتاد، اما 
موشك باران هاى پياپى روزهاى اخير كه بسيارى شان هم در مناطق شمالى شهر اتفاق 
مى افتاد، ديگر يك واقعيت قابل لمس بود. واقعيتى كه هر آن ممكن بود روى سر آن ها و 
خانواده هايشان خراب شود. اما امين به اين وحشت تن نمى داد؛ كتاب ادبياتش را باز كرد 
و رفت به شيراز قرن هفتم، آن جا كه حافظ از عشق صحبت مى كرد. نمى دانست چقدر 
گذشته، اما معلم ها كه حواسشان به اوضاع بود بچه ها را به رديف از پناهگاه خارج كردند.
امين و آريا - هم مسير خانه ى امين - خيابان مقصودبيگ را باال مى رفتند. خيابانى در 
گير و دار كوچه باغ هاى شميران كه سمت تجريش مى رود. سطح آسفالت خيابان خيس 
بود و شنى كه در چند روز گذشته كارش را به خوبى انجام داده بود، حال بى كار و بى عار 
روى زمين ديده مى شد و زير كفش ها صدا مى كرد. كپه هاى برف اما هنوز توى باغچه ها و 
گوشه و كنار خيابان ديده مى شدند و هوا كمى سرد بود. آريا زير لب ترانه اى مى خواند كه:

«آنو چيهه اى ِسن نو آ
دوكو كا نى كيميو كاكوشيته ايرو كارا...»

«اين ديگه چيه دارى مى خونى؟»
«آهنگ يه كارتون ژاپنيه، ديروز عموم آورده بود. خيلى باحاله!»
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امين رو به آريا ايستاد و پرسيد: «بتا مكس؟»
و نگاهش طورى بود كه انگار مى خواهد بگويد حيف كه ما ويديو نداريم، وگرنه من هم 

دلم مى خواست ببينمش.
«احتماالً بعد امتحانا جمع كنيم بريم شمال. بابام مى گه يه مدت اون جا بمونيم بهتره، 

تا آبا از آسياب بيفته.»
«امتحانا!  آريا فردا امتحان ادبيات داريم، من كتابمو تو پناهگاه جا گذاشتم.»

«خب يعنى االن مى خواى برگردى بياريش؟»
و با دودلى نگاهى به خيابان كرد كه به طرزى غيرعادى خالى شده بود، و به اين فكر 
كرد كه بامعرفت باشد و منتظر امين بماند يا اين كه زود برود خانه شان. امين كه دودلى 
را در نگاه آريا خوانده بود، گفت: «تو برو، منم مى رم كتابمو بر مى دارم و زود بر مى گردم 

خونمون. مى بينمت.»
دستى به شانه ى آريا زد و از او دور شد و روى قلبش سنگينى تضاد ميان كارى كه كرده 
بود و آن چيزى كه دلش مى خواست اتفاق بيفتد، احساس كرد. سريع خودش را به حياط 
مدرسه رساند، پله هاى حياط را تا سكويى كه پناهگاه روى آن بود باال رفت و بار ديگر در 
آن جا از پله هاى پناهگاه پايين آمد. چراغ ها خاموش بودند و او تنها با نور بسيار اندكى 
مى توانست جلوى پايش را ببيند كه از دنياى بيرون، وارد آن مكان سرد و نمور مى شد. به 
جايى كه نشسته بود رسيد و دور و برش را خوب برانداز كرد؛ اما هيچ چيز نديد. ناگهان 
بوى تعفنى در هوا پيچيد كه باعث شد احساس تنهايى و ترس به وجود امين بدود و 
آدرنالين وارد خونش شود. در حالى كه ترسيده بود و دست و پاهايش كمى سست شده 
و  نيست  آن جا  كتابش  شود  مطمئن  تا  گشت  را  زمين  كورمال كورمال  زانو  چهار  بودند، 
بعد بيرون بيايد. كتاب آن جا نبود. به طرز عجيبى ترسيده بود، طورى كه مايه ى تعجب 
خودش شده بود. خواست بدود و از آن جا بيرون بيايد، اما پاهايش براى اين كار بيش از 
اندازه بى توان بودند. در حالى كه زانوهايش خم شده بودند، آهسته آهسته از پله ها باال 
آمد و زمانى كه تصور مى كرد تپش قلبش ديگر بيش از اين به او اجازه ى ادامه نمى دهد، 
از چهار طاقى ورودى پناهگاه گذشت و با ورود به زير نور دنياى بيرون، از حيطه ى آن 
پناهگاه  نزديك  چنار  درخت هاى  رديف  زير  را  خودش  شد.  بهتر  حالش  و  شد  خارج  بو 
روى زمين ولو كرد و چند دقيقه اى نفس هاى عميق كشيد تا حالش سر جا بيايد. ديدن 
مستخدم مدرسه كه داشت كمى دورتر آن سوى حياط را جارو مى زد، به او آرامش داد؛ 
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هيچ وقت فكر نمى كرد ديدن باباى مدرسه به او چنين احساس خوبى بدهد. بلند شد و به 
سمت دفتر مدرسه رفت. لحظه ها كند مى گذشتند و او در طول مسير فكر مى كرد كه اين 

احساس عجيب را براى چه كسى مى تواند بازگو كند.
«آريا؟ احتماالً االن تو خونه داره خاويار مى خوره! «

اين را با خودش گفت و براى ته رنگ حسادتى كه در حرف هايش احساس مى كرد، اندكى 
عذاب وجدان گرفت. پشت در دفتر مدرسه كه رسيد، در كامًال بسته بود. هميشه از اين 
كه مجبور شود گذارش به اين جا بيفتد، ابا داشت. با احتياط به در نزديك شد كه صداى 

داد معلم رياضى شان، انگشت تا شده اش را روى سطح در قفل كرد.
«من نمى خوام وقتى باور كنيد كه دندون هاشون روى گردنتون باشه!»

عادى  شرايط  تو  مملكت  مى فهميد  كنيد.  حفظ  خودتونو  آرامش  لطفاً  صدوقى،  «آقاى 
هيچ  كه نمى گيرم –  نيست. حتا اگه حرف محال شما رو هم به فرض جدى بگيرم – 

كارى نمى تونم بكنم. يعنى چى كه يه سايه توى پناهگاه ما رو تهديد به مرگ كرده؟!»
در دفتر آن چنان با شدت باز شد كه امين به سختى توانست عقب بپرد تا در به او نخورد. 
معلم رياضى شق و رق مقابل امين ايستاد. امين ترسيد به فال گوش ايستادن متهم شود 
كه آقاى صدوقى به او گفت: «كتاب ادبياتت مونده بود تو پناهگاه. رو ميز دفتره. برو برش 

دار.»
و با دلسوزى نگاهى به امين انداخت و راهش را كشيد و رفت.

موقع برگشتن، هنوز اولين پيچ مقصودبيگ را باال نرفته بود كه درخشش فيروزه اى رنگى 
از گوشه ى نگاه به چشمش خورد. امين به دور و برش نگاهى انداخت و متوجه امتداد 
قناتى شد كه از دل ديوار يكى از باغ ها بيرون آمده بود و در گوشه ى خيابان بار ديگر 

وارد زمين مى شد.
«چه خوشگله!»

با احتياط نشست و كيفش را به پاهايش تكيه داد، دستش را در آب قنات كرد؛ آب يخ 
بود، با دستش كمى زير ميان سنگ هاى كف آن را گشت و زير و رو كرد. شكست نور مانع 
از اين مى شد كه بتواند آن شى را در دستش بگيرد، اما عاقبت به چنگش آورد و آن را 
بيرون كشيد. آن را تكاند و جلوى نور آفتاب گرفت، يك تكه كريستال فيروزه اى رنگ بود.

«ايول!»
روى  كه  كرد  نگاه  سبزآبى  نور  متمركز  نقاط  به  و  انداخت  آن  درون  را  خورشيد  نور  و 
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آسفالت خيابان روى سايه اش افتاده بودند. و بعد تا خانه آن را در دستانش بازى داد.
خوشبختانه هيچ موشكى روى خانه شان نيفتاده بود. كسى خانه نبود و بايد صبر مى كرد 
مدرسه مى رفت، به  تمام شود و خواهر كوچكترش كه شيفت بعدازظهر  مادرش  تا كار 
خانه بازگردد. تلوزيون را روشن كرد: برنامه ى صبحگاهى تلوزيون همچنان تا اين ساعت از 
بعدازظهر ادامه داشت و مجرى داشت يكنواخت حرف هاى روزهاى قبل را تكرار مى كرد. 
تلوزيون را روشن گذاشت كه كمتر احساس تنهايى بكند. اصًال حوصله ى درس خواندن 
اتاق  وارد  و  گذشت  خواهرش  اسباب بازى هاى  روى  از  پاورچين  پاورچين  پس  نداشت، 
پدرش شد كه در جريانات انقالب كشته شده بود. هر وقت حوصله اش سر مى رفت، به 
اين جا مى آمد و با چيزهاى تازه اى كه مى توانست پيدا كند، خودش را سرگرم مى كرد. 
سراغ رديف هاى متعدد كتابخانه رفت، لحظه اى جلوى آن ايستاد و با خودش فكر كرد 
اگر پدرش شهيد نشده بود، الزم نبود مادرش دو شيفت كار كند، يا اين كه او و خواهر 
ژاپنى  كارتون  آن  و  بنشينند  ويديو  دستگاه  جلوى  مى توانستند  اآلن  همين  كوچكترش 
را كه آريا مى گفت تماشا كنند. فيلم كارتونى! و با خودش فكر كرد كه بايد چيز جالبى 
باشد. اما لحظاتى بعد مثل هميشه به اين نتيجه رسيد كه ديدن و داشتن اين چيز و آن 
چيز، تنها بهانه هايى است كه ذهنش از خالء چيز ديگرى مى سازد، خالئى كه با هيچ 
كدام اين ها پر نمى شود. بعد عنوان هاى كتابخانه را براى چند دهمين بار، شايد هم چند 
صدمين بار در طول اين سال ها مرور كرد: سرمايه، هبوط در كوير و ... رديف كتاب هاى 
سياسى را با بى حوصلگى رد كرد و به بخش كوچكى در پايين كتابخانه رفت كه شامل 
داستان و كتاب هايى مى شد كه پدرش در كودكى مى خوانده: كوه هاى سفيد، سوالريس، 
كميك هاى تن تن و؛ ناگهان كتابى توجه اش را جلب كرد. كتابى با جلد سياه رنگ و سخت 
كه مشخص بود مدت ها پيش صحافى اش كرده اند. پيش از اين هيچ وقت آن را نديده بود. 
روى جلد كتاب هيچ چيز نوشته نبود، اما صفحه اول آن را كه باز كرد با خطى خوش 

نوشته شده بود:
عرفان جلى در عجايب هستى

كاغذهاى كتاب از جنس خوبى بودند، و گرنه تا حاال بايد بارها مى پوسيدند. اما صفحاتش 
حسابى زرد شده بود و موقع ورق زدن، بايد مراقب بودى تا نشكنند. امين تا وارد صفحه ى 
بعدى آن شد، دست خط زيباى پدر بزرگش را شناخت. اين خط را قبًال در آلبوم نامه هاى 
پدربزرگ  كه  غيررسمى  و  رسمى  نامه هايى  بود.  ديده  كرده،  پيدا  پدرش  اتاق  در  كه  او 
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امين –كه در واليت شميران صاحب منصب بود– نوشته بودشان.
 «اَه پسر! من چرا تا حاال اينو نديدم؟»

و سر كتاب خراب شد. اما براى امين شگفت انگيزتر محتواى كتاب بود، مطالبى پيرامون 
امور خفيه و مسايل خارق العاده اى كه رازآلودى شان نفس را در هر صفحه در سينه ى امين 
حبس مى كرد. از بسيارى از آن ها سر در نمى آورد و بعضى ها را كه نصفه نيمه مى فهميد، 

با دقت بيشترى مى خواند تا اين كه به مطلب زير رسيد:
صورتشان  كه  دهشتناك  است  وجهى  را  آنان  كه  گويند  چنين  خون نوشان  احواالت  در 
رنگ پريده باشد و دندان هاى نيششان تيز و بس برنده و هراس بسيار در دل افكنند. به 
هنگام حضور، صيرت خويش را با بوى تعفنى بسيار آشكار سازند و سرما را بر دل نشانند. 
از آن جا شناختمشان كه در حاشيه ى قائله اى، تنى چند از مردمان كشته با گردن هايى 
خون آلود يافت شدند. از نظميه و بلديه هيچ كس علت مرگ ايشان نمى دانست، از عرفا 

جويا شدم، همه اظهار بى اطالعى كردن جز شيخ ميرزا.
آن شب در كاخ از فرنگ ميهمان داشتيم، كشيشان فرانسوى بودند كه در سفارت ايشان 
را  ما  جفر  بودند.  واقف  نيك  آمد؛  پيش  هستى  اسرار  از  صحبت  بودند.  گزيده  اقامت 
مى شناختند و مى گفتند در ميان ايشان نيز چنين علومى رواج دارد. برايشان از مرگ هاى 
اخير گفتم كه در علم شيخ ميرزا نه كار انس بود و نه جن. احوال ميت را كه شنيدند، 
رنگ از رخسارشان پريد كه كار كار خون نوشان است كه ايشان را دور نتوان كرد مگر به 
بوى سير و آب قدسى ناصريون و نميرند مگر آن كه نقره بر قلبشان فرو رود و كارگر افتد 
يا كه كسى سرشان ببرد و بر سينه شان ديركى بنشاند. از روشنايى، على الخصوص اگر نور 
روز باشد، بيزارند و به هنگام آشفتگى بر تعدادشان افزوده مى شود. مراقب باشيد تا مبادا 

دندان هاى نيششان در شاهرگتان باشد... 
«دندان هاى نيششان در شاهرگتان باشد؟»

انگار كه برق سه فاز امين را گرفت. دعواى مدير و معلم رياضى را كه از پشت در شنيده 
بود، با پيدا كردن آن سنگ عجيب به كلى فراموش كرده بود و حاال با فكر به اين كه 
امكان دارد حقيقتى اين چنين عجيب در حرف هاى معلمش بوده باشد، مو بر اندامش 

راست شده بود...
فردا در مدرسه غوغايى به پا بود. ناظم سراسيمه در راهرو ها مى دويد. ديروز عصر چند 
جلوى  ايوان  روى  مدير  اينك  و  بودند  لرزانده  را  تهران  شهر  محله هاى  ديگر  موشك 
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مدرسه ايستاد و به چند صد دانش آموزى كه براى امتحان ساعت هشت صبح جلوى در 
مدرسه جمع شده بودند، گفت: «برگرديد خونه هاتون. امتحان ها برگزار نمى شه. تا وقتى 
وضعيت اين طوره، مدرسه هم تعطيله. كسايى كه مى تونن از تلفن مدرسه تماس بگيرن 

تا والدينشون بيان دنبالشون.»
والدين! جمله ى آخر آقاى مدير بيشتر به جك شبيه بود. آقاى صدوقى معلم رياضى كه 
آن روز قرار بود مراقب سالن ها باشد، مثل هميشه – بى تفاوت به شرايط و غرق در افكار 
خودش  براى  داشت  و  بود  نشسته  حياط  از  گوشه اى  محصلى  صندلى  روى   – خودش 
سيگارى مى گيراند. در اين نقطه به سختى مى شد او را ديد و خيالش از بابت آداب و عرف 
مدرسه راحت بود. هنوز چند ماهى بيشتر از جبهه برگشتنش نمى گذشت. او را محسن 
خالى صدا مى كردند؛ آخرين رفيِق شناسش هم كه در جنگ كشته شد، بساطش را جمع 
كرد و آمد تهران. شهر در اين سال ها بيش از آن چه تصور مى كرد تغيير كرده بود. رفت 
به آموزش و پرورش تا معلمى، آرزوى ديرينه اش را پيش بگيرد. از قضا به آن مدرسه اى 
اعزام شد كه خودش سال ها پيش آن جا درس خوانده بود. آن زمان كه نام مدرسه شاپور 
بود و جالل آل احمد خودش در آن كار مى كرد و هنوز نامش بر سر در مدرسه ننشسته 
بود. معلم ادبياتش بود و محسن خوب به ياد داشت كه چندين بار بعد از مدرسه، موقع 
دهه ى  تيپ  آن  با  كه  است  ديده  الدن  قنادى  كافه  در  را  او  چگونه  خانه  به  برگشتن 
چهلى اش مشغول گپ و گفت با دوستانش است... در همين فكر ها بود كه بار ديگر آن 
زمزمه را شنيد. سرى باال كرد و از دور ديد كه حياط مدرسه از بچه ها خالى شده است. 
نگاهش سمت پناهگاه رفت. از روى نيمكت بلند شد. جرات جبهه هاى نبرد آن قدر در او 

باقى مانده بود كه با تمام اتفاقات ديروز، باز هم پا به درون آن دخمه بگذارد.
ديروز بعد از كشيده شدن آژير سفيد وقتى كه مطمئن شده بود همه ى بچه ها از پناهگاه 
خارج شده اند، بوى تعفنى همه جا را گرفت. داشت بر مى گشت بيرون كه پايش به كتابى 
روى زمين خورد. درست زمانى كه خم مى شد تا آن را بردارد، وجودى را باالى سر خود 
احساس كرد. جستى به عقب پريد و سايه اى را زير نور المپ در پناهگاه مقابل خود ديد. 

صدايى در داالن هاى زيرزمين  پيچيد كه:
«ما مى آييم... روح تك تك شما را مى بلعيم، سپس خونتان را مى نوشيم و جسم تان را به 

نيش خواهيم كشيد...»
به  خيال  و  وهم  تنها  شايد  مى كرد  فكر  اول  بود.  شده  ناپديد  و  محو  آن  از  بعد  سايه  و 
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سراغش آمده باشد. زمانى كه با حالى نزار پله هاى پناهگاه را تمام مى كرد، در هواى آزاد 
 ايستاد و ديد كه بوى تعفن همچنان در منخرينش مانده و تازه فهميد كه ماجرا خيلى 

واقعى تر از اوهام است.
حاال كه دوباره اين صدا را شنيده بود، بايد پا پيش مى گذاشت. مى خواست وارد پناهگاه 
شود تا سر از اين ماجرا در بياورد. به دهانه ى آن جا كه رسيد، صداى قدم هايى را از پشت 

سرش شنيد. قلبش به لرزش افتاد، اما تا برگشت ديد كه دانش آموزش است.
«آقا ببخشيد؟»

«چى مى خواى رحمانى؟»
« آقا دلمون نمى خواد فكر كنيد... ديروز كه كتاب ادبياتم رو آورديد... بد نيست يه نگاهى 

به اين كتاب بندازيد.»
و كتاب قديمى با جلد سياه رنگ را در دستان معلمش گذاشت و به دو در رفت.

امين فكر كرده بود اين به معلمش كمكى مى كند، اما مى ترسيد كه جدى گرفته نشود. 
كتاب  در  را  خون آشام  به  مربوط  صفحه ى  كه  بود  اين  رسيد  ذهنش  به  كه  كارى  تنها 
عالمت بگذارد و به دستان معلمش بدهد. او تنها اميدوار بود كه از مدرسه اخراجش نكنند! 

با خواهرش مشغول بازى بودند كه مادرش با كيسه هاى خريد وارد خانه شد.
«داره قحطى مى ياد!  امين معلمت زنگ زده بود سر كارم...»

رنگ از گونه ى امين پريد.
«گفت كه ازت تشكر كنم. مگه چى كار كردى براش.»

عضالت منقبض امين آن چنان شل شدند كه اگر دستانش را حايل نكرده بود، با پشت 
روى زمين ولو مى شد.

«هيچى!» 
اين را گفت و بلند شد، لباسش را پوشيد كه از خانه بزند بيرون. خودش را با سريع ترين 
سرعت ممكن به خانه ى آريا رساند. مادر آريا از پشت آيفون از او خواست كه به حياط 
خانه بيايد و آريا هم چند لحظه ى بعد آن جا بود. حياط بزرگى بود با چند درخت گيالس 
و گردو. آن ها كنار هم روى تاب نشستند و امين دست پاچه شروع كرد همه چيز را از 

اول براى آريا تعريف كردن. صحبتش كه تمام شد آريا گفت: «شوخى مى كنى پسر؟!» 
و عين شخصيت يكى از فيلم هاى محبوبش، سينه را سپر كرد و گفت:

«I find a new enemy!» 
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امين چپ چپ نگاهش كرد و گفت: «مى فهمى صدوقى زنگ زده و تشكر كرده. يعنى اين 
باليى  يه  اگه  زيرزمين.  تو  مى رفت  داشت  دادم،  بهش  كتابو  وقتى  جديه.  براش  موضوع 

سرش بياد چى؟» 
«خب من و تو چى كار مى تونيم بكنيم براش؟ وقتى خودش مى خواد...» 

«خب براى ما مى خواد... حداقل مى تونيم يه جورى كمكش كنيم. اگه چيزيش بشه، يكى 
بايد باشه كه به دادش برسه. شرط مى بندم خيلى زود بر مى گرده مدرسه كه بره سراغ...» 
پيداش  مى خوايم  چطور  شده.  تعطيل  كه  مدرسه  «خب  گفت:  آريا  خود.  را  حرفش  و 

كنيم؟»
«خونشون دزاشيبه. كنار خونه ى مسعود اينا. براى همين اومدم دنبالت كه ببينم تو هم 

باهام مياى يا نه؟» 
آريا چانه اش را پايين داد و به زمين نگاه كرد، هميشه وقتى مى خواست تصميمى جدى 

بگيرد همين كار را مى كرد.
«باشه، منم باهات ميام. فقط شب نشده بايد برگرديم، آخه شب مهمون داريم. اون عموم 

كه از ژاپن اومده...» 
امين دستش را دوستانه به كمر محسن زد و با آن يكى دست بلندش كرد كه بروند.

مسعود كه با آن گرم كن قرمزش دم در آمد، امين خنده اى كرد و آريا سگرمه هايش در 
هم رفت.

«چه وضعيه تو دارى؟» 
«تازه پپژامه ى مامان دوزمو كه نديدين!»

«خب حاال چرا اين جا تو كوچه نشونمون مى ديش!»
اين را آريا گفت، اما امين موضوع را عوض كرد و رفت سراغ اصل مطلب.

«مسعود، خونه ى معلم رياضى ما كدوم پالكه؟»
«همون خونه روبه رويى است، دِر سفيد داره. چى كارش دارين االن؟ امتحانا كه كنسل 

شد، الزم نيست التماسش كنيد!»
«نه بابا، يه موضوع ديگه است. كار خيلى مهمى باهاش داريم.»

مسعود اين سو و آن سوى كوچه سرك كشيد و گفت: «ماشينش كه نيست. هميشه جلو 
درشون پارك مى كرد.»

«ببين، حتماً بايد ببينيمش...»
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«خب بريم زنگشون رو بزنيم، مامانش بيشتر وقتا خونه است.»
«مى گم مسعود، حزب الهى ان؟»

اين را آريا پرسيد و با نگرانى به شلوار جين روشور و كفش هاى كتانى مارك دارش نگاهى 
انداخت. بعد ادامه داد: «مى ترسم با اين وضع منو ببينه، آخر سال بهم نمره نده.»

«آدم مهربونيه. االن هشت ساله باهاشون همسايه ايم، يه بار نشده مادرش آشى چيزى 
بپزه يه كاسه هم به ما نده. اگه مى خواست به كسى نمره نده، به اين غوالى جالل نمره 

نمى داد. تو كه تو مدرسه فى فى محسوب مى شى!»
حياط  خانه  كه  ببينند  مى توانستند  در  الى  از  بچه ها  كرد.  باز  را  در  محسن  پير  مادر 
كوچكى با يك حوض در ميان آن دارد و گلدان هاى سوسن براى عيد از حاال كنار آن 

ديده مى شدند...
«نيم ساعت پيش رفت مدرسه. گفت شب رو هم بر نمى گرده. نمى دونم االن كه تعطيله 

چى از جون اون جا مى خواد.»
بچه ها نگاه معنادارى به هم انداختند. پيرزن گفت: «شما ها نمى ياين تو؟»
«نه. مرسى خانوم. اگر يه وقت اومدن بهشون بگيد... هيچى! خداحافظ.»

دست  كار  امشب  خودم  جان  به  ديوونست.  آدم  «اين  گفت:  امين  به  رو  نگرانى  با  آريا 
خودش نده...»

امين ساكت مانده بود و داشت فكر مى كرد. مسعود گفت: «مى شه به من هم بگيد چى 
شده؟»

و امين ماجرا را بار ديگر از اول شروع به تعريف كرد.
«خب االن من اين حرفتون رو باور مى كنم. مخصوصاً اين كه تو اين وضع هيچ آدمى پا 
نمى شه بره شب رو تو يه مدرسه اى كه حاال حاال ها تعطيله بمونه. اما اينو به هيچ كى كه 

نمى شه گفت.»
امين در جواب مسعود گفت: «هنوز تا تاريك شدن هوا وقت هست. اگه بدوييم، شايد 
بتونيم قبل از اين كه بره تو اون دخمه برسيم بهش و نذاريم اين كار رو بكنه. اين جنون 

محضه، تو كتاب پدربزرگم نوشته بود اونا آدمو مى كشن.»
و آريا در تكميل حرف امين گفت: «تو فيلماى ون پايرى نشون مى ده اون قدر خون رو 

مى خورن تا كه طرف بميره.»
بخارى  كنار  مدرسه  مستخدم  خانه ى  در  معلم  مى شد.  ميش  و  گرگ  داشت  ديگر  هوا 
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نشسته بود و داشت خنجر نقره اى را كه همان روز از يك عتيقه فروشى خريده بود، جال 
مى داد.

«چى كار مى خواى بكنى آقا محسن؟»
او  جلوى  را  چاى  استكان  ديگر  بار  داشت  كه  گفت  حالى  در  مدرسه  مستخدم  را  اين 

مى گذاشت.
«به وقتش مى فهمى. فقط يادت نره اگه من چيزيم شد، حتماً بايد يكى از اون نامه ها رو 

برسونى دست مدير مدرسه، يكيش رو هم بايد پست كنى وزارت كشور.»
«خدا به خير كنه. من كه نمى دونم چى تو سرته! اما هر كار كه مى كنى، فقط مراقب 

خودت باش.»
پوشيد،  را  خاكى رنگش  كاپشن  و  شد  بلند  محسن  شد.  شروع  بار  ديگر  زمزمه  همان  و 
خنجر را در جيب آن گذاشت و وارد حياط مدرسه شد. صدا هر لحظه بلندتر مى شد و در 

آن هواى سرد مى توانست بوى تعفن را به خوبى احساس كند.
«ما مى آييم... روح تك تك شما را مى بلعيم، سپس خونتان را مى نوشيم و جسم تان را به 

نيش خواهيم كشيد...»
به دهانه ى پناهگاه كه رسيد، ديگر آن بو را نمى شد تحمل كرد. پليورش را جلوى دهانش 

داد و بدون هيچ ترديدى وارد فضاى مخوف زيرزمين شد.
«پس باالخره اومدى....»

صداى زمزمه مانندى بود كه سردى از ارتعاشش مى باريد. چراغ هاى پناهگاه روشن بودند، 
اما هيچ كس آن جا ديده نمى شد.

و در همين حال، سايه اى را ديد كه از مقابل او در زيرزمين گذشت...
امين، مسعود و آريا به دو خودشان را به مدرسه رسانده بودند. الى در كوچك حياط باز 
بود. از در كه وارد شدند، چراغ خانه ى مستخدم را ديدند كه روشن است. هوا ديگر تاريك 

شده بود. اميدى در دلشان شكل گرفت و به سمت آن دويدند.
آقا محسن  مستخدم مدرسه كه صداى پاهايى را شنيد، با خودش فكر كرد كه احتماالً 

است و در را باز كرد.
«خدا رو شكر... شما اين جا چى مى خوايد؟»

«آقاى صدوقى؟ اين جا هستن؟ »
«از كجا مى دونيد اين جاست؟ ده ديقه پيش رفت تو پناهگاه.»
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مستخدم همين را كه گفت برق قطع شد!
«صدا رو مى شنويد؟»

اين را امين پرسيد.
«كدوم صدا؟ »

«اين زمزمه رو، فكر كنم داره از طرف پناهگاه مياد.»
از ابتداى غروب، وحشت موهومى بر آنان سايه انداخته بود؛ اما اين حرف امين باعث شد 
كه مو بر تنشان راست شود. ابتدا هيچ كدام صدايى نمى شنيدند، اما پس از چند لحظه 
آريا و مسعود گفتند كه زمزمه اى را احساس مى كنند و عاقبت باباى مدرسه هم به اين 

نكته اعتراف كرد.
«لعنت بر شيطون، چشم هم كه چشمو نمى بينه. راه بيفتيد بريم سمت پناهگاه...»

و به دو، چراغ قوه اى را از خانه اش برداشت و با بچه ها به سمت ضلع شمالى حياط مدرسه 
راه افتادند. هنوز دو قدم به درون پناهگاه نگذاشته بودند كه بوى تعفن همه شان را از پا 
در آورد. صداى تق و توق منحوسى از آن زير به گوش مى رسيد و بدتر آن كه در ميان 
اين صدا ها مى توانستند صداى فرياد معلمشان را آميخته به زمزمه اى هراسناك تشخيص 

دهند.
محسن ديگر نايى برايش نمانده بود. سايه به سمت او هجوم مى آورد و او با خنجرش به 
سمت او يورش مى برد. اما ناگهان از سمت ديگرش سر در مى آورد و با جسم بى رنگش 
ضربه اى به او مى زد و او، گو كه بر قلبش چنگ انداخته باشند، نيمه واژگون مى شد ولى 
ديگر بار تعادلش را به دست مى آورد. در آن سياهى كه چشم چشم را نمى ديد و تنها از 
عبور جريان خون آشام مى شد حضورش را فهميد، مبارزه به نقطه اى رسيد كه ديگر نايى 
براى اين رزمنده ى كهنه كار باقى نماند. مى دانست توان ادامه دادن ندارد، پس آخرين 
حمله اش را با تمام نيرو انجام داد. به آن سمتى كه احساس مى كرد آن وجود آن جا حضور 
دارد حمله كرد، خنجر نقره را درست كمى باالتر از سينه ى خودش، جايى كه حدس 
مى زد بايد قلب او قرار گرفته باشد، نشانه گرفت و به سويش دويد. خون آشام قهقهه اى 
زد و در عبورى مواج از كنار محسن گذشت. محسن به ديوار خورد و نقش زمين شد و 
حبه هاى سير از جيب كاپشنش بيرون افتاد. هوا بيش از آن متعفن بود كه بتواند سردى 
را احساس كند، اما مى فهميد قطرات خونى كه از او مى چكند چگونه در اين دما بالفاصله 

لخته مى شوند. خون آشام بر پيكرش زانو زد و نيشش را به شاهرگش نزديك كرد....
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در همين حين نور زردرنگى سوسوزنان از انتهاى راهرو به چشمان به تاريكى خو كرده شان 
رسيد. صداى فريادى هم مدام به گوش مى رسيد كه: «آقاى صدوقى!»

نور چراغ قوه پرپرى زد و بعد طورى كه انگار باطرى هايش تمام شده باشند، ضعيف شد و 
ديگر بار همه جا تاريك شد. و صداى فريادها نيز خفه شد.

آن  خون  از  جرعه اى  كوچك  نيش  يك  با  و  انداخت  شكارش  روى  بر  را  سرش  موجود 
نوشيد.

محسن –معلم رياضى يا همان آقاى صدوقى– درد را با تمام وجودش احساس مى كرد، 
اما بيش از آن هراس مرگ در امتداد زندگى بى فرجامى بود كه در دلش جا باز كرده بود 
و به وسعت يك سياهچاله هر آن چه كه درونش بود، مى بلعيد. و بعد زمانى كه چشمانش 
آهسته آهسته تار مى شدند تا به خاموشى ابدى فرو بروند، بارقه ى نور كوركننده اى از آن 
سوى زيرزمين بر صورت آن ها نشست. نورى به رنگ آبى سبز، طيفى از رنگ فيروزه اى بود 
كه وحشيانه آن محيط نمناك را تحت سلطه ى خود در آورده بود و در پيش سايه هاى 

متعلق به سه جوان و يك مرد مسن ديده مى شد كه يك به يك آشكار مى شدند.
خون آشام فرياد مهيبى كشيد و از روى شكارش يك قدم به عقب پريد. با دهانى خونين و 
چشمان ريزى كه از تعجب يا كوركنندگى نور گشاد شده بودند، به آن ها نگريست و منبع 

نور را در دستان پسرى ديد كه پيشاپيش همه  شان داشت مى آمد.
«چطور؟»

نداشت.  شدن  منبسط  ناى  ديگر  جسمش  اما  بگريزد،  خواست  گفت.  خون آشام  را  اين 
تمام توانش را به كار بسط تا با افسونش اين نور ناميرا را هم كور كند، اما مى دانست كه 

نمى تواند.
آريا پس از امين كه دست راستش را با سنگ باال گرفته بود، مى آمد. وقتى معلمش را 
ديد كه بر روى زمين افتاده، بى اعتنا به سايه ى سياهى كه كنار او روى زمين جمع شده 
بود، به سمتشان دويد. خون آشام بار ديگر تمام توانش را جمع كرد و او هم به سوى پسر 
جوان يورش برد تا شايد پيش از آن كه دير شود بتواند از اين شرايط خالصى يابد. اما 
هنوز يك قدم از كنار جسم نيمه جان محسن بر روى زمين عبور نكرده بود كه طعم فرو 
رفتن فلزى سردتر از خودش را در تن غيرزمينى اش احساس كرد. خنجر نقره اى بر قلب 

خون آشام نشسته بود...
بيمارستان شهداى تجريش پر بود از مجروحين حمله هاى روزهاى اخير. دكتر با وحشت 



وحشت - نگارش

189

به زخم روى گردن دبير رياضى نگاهى انداخت و گفت: «تركشه؟» 
و بعد كه كمى زخم را تميز كرد، با تعجب به جاى فرو رفتگى تيزى بر روى آن خيره شد 

و گفت: «نه! انگار نيش ماره...»
اين ها آخرين كلماتى بودند كه محسن شنيد و بعد به خوابى عميق فرو رفت و خواب آن 

دورانى را ديد كه جوان تر از حاالهايش بود...
صبح سردى بود، با اين حال مى شد بوى عيد را در هوا احساس كرد. اولين كسى كه 
محسن ديد، امين بود. مادر پيرش را كه تا صبح باالى تختش بيدار مانده بود، فرستاده 

بودند تا برود خانه و كمى استراحت كند.
«بهشون چى گفتى؟»

امين كه داشت از پنجره بيرون را نگاه مى كرد، جا خورد.
«سالم آقا.»

بعد از مكث كوتاهى پاسخ داد: «گفتم يه مار نيشتون زده. توى زيرزمين مدرسه. دكتر 
هم توى پرونده همين رو نوشت، اما خودش باور نكرد. گفت اگه مى گفتى جاى نيش يه 

خون آشامه دروغت رو بيشتر باور مى كردم!»
بعد امين انگار كه يك هو سوال خودش يادش آمده باشد، سريع پرسيد: «اما ديروز چى 
شد؟ اون سنگ همين كه چراغ قوه مون خاموش شد، يك هو شروع كرد به نور دادن. از 
جيبم كه بيرون آوردمش، انگار ديوونه شده بود. تو عمرم چنين نور كوركننده اى رو از دل 

جسم به اون كوچيكى نديده بودم.»
و سنگ فيروزه اى رنگ را كه حاال خاموش بود، از روى ميز كنار تخت برداشت و در دستان 

معلمش گذاشت.
معلم مكث كوتاهى كرد و با دقت به سنگ خيره شد، بعد شروع به حرف زدن كرد: «اهوم! 
اين يك جور ُدرِّ كوهيه. توى كتابى كه بهم دادى راجع بهش نوشته بود. يه سنگ نايابه. 
از جنس كوارتز، اما خيلى قدرتمند. مى گن وقتى جلوى نور خورشيد بگيريش، نور اون رو 
تو خودش جمع مى كنه و نگه مى داره و موقع نياز – يا اون طور كه توى اون كتاب نوشته 
بود، هر وقت خودش الزم بدونه – پسش مى ده بيرون. و درست مثل يك افسانه، مى گن 

كه تنها پاى كوه هاى شمرون پيدا مى شه. تو اين رو از كجا آوردى؟ و اون كتاب رو؟»
«كتاب مال پدر بزرگم بود. و سنگ رو هم پريروز توى قناتى كه از تو مقصودبيگ رد 
مى شه، پيدا كردم. اما چطور ممكنه هر دوش رو درست زمانى كه بهشون احتياج بوده 
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پيدا كنم؟»
«يك چيزى رو توى اين سال ها ياد گرفتم و اون اينه كه وقايع زمانش كه برسه، خودشون 
متوجه  نه...  يا  بريم  طرفشون  به  ما  كه  داره  هم  اين  به  بستگى  اين  اما  مى افتن.  اتفاق 

منظورم مى شى؟»
«بله آقا.»

و هر دو در سكوت غرق در افكارشان شدند.
آخرين روزهاى زمستان آن سال، تهران شبيه شهر ارواح شده بود. آريا همراه خانواده اش 
برنامه ى  تماشاى  كوچكترش،  خواهر  و  امين  سرگرمى  بهترين  و  بودند  رفته  شمال  به 

كودك در ساعات محدودى از بعدازظهر بود.
تا اين كه يك روز صداى زنگ در آمد. امين كه از پنجره نگاه كرد، مادرش را جلوى در 
ديد كه با يك ماشين دربست آمده. عجيب بود، چون آن ها به خاطر شرايط اقتصادى شان 
كمتر چنين خرج هايى مى كردند و از طرفى مادر امين هميشه با خودش كليد مى برد. 
امين كه جلوى در رسيد، مادرش داشت كرايه تاكسى را حساب مى كرد. بعد بر گشت و تا 
امين را ديد آرام به او گفت: «داييت اينا دارن مى رن آمريكا. برو از صندوق عقب ماشين 

اون ويديو رو بيار. پيچيدمش توى يه پارچه ى آبى...»

همكالسى ها  كه  جايى  فردوس،  باغ  در  ماه.  مهر  اول  درست  بود.   1390 سال  پاييز  
جمع  دور  سال  هر  آل احمد  جالل  همان  يا  قديم،  شاپور  مدرسه ى  قديمى  معلم هاى  و 
بود.  نشسته  صندلى  يك  روى  ساده اى  كوتاه  آستين  پيراهن  با  مسن  معلمى  مى شوند. 
هوا هواى پاييز بود و برگ هاى خشك درختان چنار از همين حاال همه جا را روى زمين 
پوشانده بودند. امين مثل روزهاى دوران مدرسه اش باز هم دير كرده بود. وقتى رسيد، 
به طرف معلمش رفت و روى همديگر را بوسيدند. پشت يقه ى معلم جاى زخمى بود كه 
اندكى ديده مى شد. سال هاى گذشته وقتى دانش آموزان مى ديدند معلم گردنش را كمى 
كج نگه مى دارد، بين خودشان برايش داستان هايى مى گفتند. داستان هايى خيالى كه 

تنها پشت نيمكت هاى مدرسه ى جالل آل احمد نقل مى شد.



شرايط پذيرش آثار:
1- خواهشمند است مطالب را با استفاده از نرم افزارهاى واژه پرداز، در دو قالب MS Word يا 

Open Office ارسال فرماييد.

2- در كليه ى مطالب ارسالى، قانون حمايت حقوق مؤلفان و منصفان، مصوب 1384، بايد 
رعايت شده باشد.

3- مطالب ترجمه را همراه با نسخه اى از اصل مطلب (در قالب هاى استاندارد MS Word  ا، 
PDF ،TXT يا Open Office) ارسال فرماييد.

4- ماهنامه ى ادبيات گمانه زن در ويرايش و اصالح مطالب آزاد است.
و  نويسندگان  با  گمانه زن،  ادبيات  ماهنامه ى  در  مندرج  مطالب  محتواى  مسؤوليت   -5

مترجمان آثار است.
قرار  بررسى  مورد  گمانه زن  ادبيات  ماهنامه ى  تحريريه ى  در  ارسالى  مطالب  كليه ى   -6

مى گيرند و تنها در صورت تأييد منتشر مى شوند.
7- در صورت ارسال معرفى و يا نقد كتاب و فيلم، تصاوير مناسب را نيز همراه فرماييد.

8- بازنشر آثارى كه پيش از اين در ديگر رسانه ها منتشر شده باشند، پس از تأييد تحريريه، 
منوط به ارائه ى اجازه نامه ى كتبى از آن نشريه است.

محققان  و  مترجمان  نويسندگان،  از  گمانه زن  ادبيات  ماهنامه ى  تحريريه ى 
آن ها)  زيرسبك هاى  و  وحشت  فانتزى،  گمانه زن (علمى تخيلى،  ادبى  گونه ى 
نشانى  به  زمينه  اين  در  را  خود  مطالب  و  مقاالت  داستان ها،  مى كند  دعوت 

پست الكترونيك ماهنامه (mag@fantasy.ir) ارسال كنند.

گروه ادبيات گمانه زن
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