
 بخشی از
 پرندگان شر

 ِانوما ِالیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۱۳۶۹تابستان 

آیا مسئله مثال این بود که به قدر کسری از ثانیه، بدن را زودتر از موعد ربوده بود؟ بالفاصله بعد از ورود 

شدن را، مثل چیز سبک هوشیاری که شدن را احساس کند، یا مثال ذوبتوانست پایین کشیدهبه تن تازه می

ش را در برابر سقوط/فروذوبیدن گیرد و شکست ارادهای قرار میهای میدان جاذبهبار در کرانهبرای اولین 

 مغزش عمل ؤی کامل، صدایی که در نظرش صدای سشونده، و بعد خاموشکند: هوشیاریِ باریکاحساس می

 باز مچش زیاد یدهارا با که بعد و رفت،می پیش زیر نهایتبی هاینت به رو که ایخوردهنویز نفیر بود،

 ی عظیمی خیره ماند )شاید عقاب. ها؟(، نشسته مقابلشو به پرنده« اوه شت مُردم»ر و بلند گفت اختیا بی کرد،

ی هزنان به ماشهاشان( و پرنده، توکهای متعالی آنتندار، سیاهِ کرومی با شاخههای زیبا )چشمدر میدانِ مین

یمی فسیل قد-جا معلق ماند ش به آسمان باال رفت و در آنین، در مقابلها مثل وقت برداشتن دانه از زممین

توانست صدای شکستن دیوار می ی تازهسالهش، او در بدنِ سیزدهو با هر بار بال زدن -در سنگ فیروزه

اده بارید، ایستشد بر میدان مین و بر او فرو میصوتی را تشخیص بدهد و بارانی که از شکست حاصل می

شوند، های غرب، پیدا میدر استانهای اصلی، جادهی تکهای متروکِ پهناوری که بر شانهجا در دشتینا

ی پدافند هوایی با های رهاشدهها، و توپش بود اما ترس او نه از پرنده، و مینترسیده. غروب مقابل

ر شده بها فراموشدپاسان، مدتروندگان مکانیکی بنهاشان، و راهفرمان زیر شکمدریافت های کوچکدیش

های متروکه فرودستِ حبابی هلیکوپترها در آشیانههای شیشههای آستان دره، و نه از تعدد اتاقکصخره

ت توانسکرد ترسیده بود: چطور میش بود. از نفرتی که نسبت به خودش احساس میدشت، که از نفرت

های ندهدهش کجا بود؟ و پیاده از میان شتابزندگی« اقعیو»چیز باشد؟ آخرین آنِ قدر نامتعلق به همهاین

به خانه رفت )و این  -کرده در اطراف راه شوسهسقوط یشده مثل میوهپخش-ها مسکوت و حلقویِ جت

شدن تعمدیِ پسر به ساله نبود، با نزدیکسیزده ی فربهاگر از بابت او و ربودنِ تنِ پسربچه خانهبهبازگشت

شد( و به مادرش گفت که بیمار است، و چقدر دو ش، ممکن نمیزای مین، در نابودی تعمدیبرق هایمیدان

طور ش شگرف بودند، آنش گذاشت برایرنگ که مادرش با دستِ مطلوب در دهانکپسول زالل و خوش



، که خیلی ای را به یاد آورد، از پوستِ راسوشد، و پوشش زمستانیکه نورِ پایانِ روز درشان منعکس می

 شپیچتر، وقتی در تنِ اصیل خودش، در باختریه، کودک بود، در اوقات تب مادرش در آن قنداقپیش

هزاره بعد از کرد، و فکر کرد حاال، نیمها احساس میکرد تا عرق کند، و او بوی تنِ زن را در پشممی

 برد؟می شود و ردِ آروماتیک او را از میانش کجا مضمحل میمرگ زن، پوستین
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رده ش، به ارث بموعدِ تنازطور بود که آخرین لحظاتِ انتحارخواهیِ پسرک فربه را، در ربودنِ پیشآیا این

 و با آن پیوند خورده بود؟
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ی اتاق، بیرون در زمینِ باز دشت، تیر بود. از پنجره ۱۶بیماری بیرون آمد، چهار روز بعد که از بسترِ مثال

ها شان، که مدتهای روشن در محیطزاری از درهای فلزی با چراغدید، نیلوال می-روی-گشودهدرهایی 

پوشاندند و حاال رو به جهان باز بودند، و در دوردست آسمان چیزِ ها را میهولپیش از این ورودیِ من

د. افق به رنگ رسید. گرگ و میش پیش از طلوع بوجا میکرد و صداش به اینداری پرواز میپیشرانه

ا صبح هبود، روشنایی دوقلوی ماشینجا که جاده باید خوابیده میدرخشید. خیلی دورتر، آنای میمزهخوش

ی شدگی جویندگان خودکار ارتشی، در پارکماندهروشنهای همیشهکرد. از مقابل چشمبینی میرا پیش

گیاهان سبک را ببیند. مادرش، پریده از خواب در  توانست نزولِ ارتفاع بیشه، میشان میان درختانِ کمابدی

کرد. فکر کرد حال بد گذشته و به زندگی باز ش چیزی استنشاق میی تنفسیاتاق کناری، از افشانه

 گردد.می

 اند و بوی غذاها ماندهبخشی که فقط فرزندان و مادران در خانههای لذتبعدتر، قبل از ناهار، در پیشاظهر

جنسی و بلوغش آمده بود. بهناز، دخترِ پسرنما، با بیشعیادتای به مثالبازیکند، همتخدیر میچیز را همه

ش ست که او از کراشکلمه، دختریپوستِ به رنگِ اکسیدشدگی و موهای کوتاه و فارسیِ کوچکِ کم

شان سپری خانهجا در نزدیکی ش را اینی وقتطور که در اوقات تعطیل همهروی خودش با خبر است، آن

اند، پوشیده در ی باز مقابل خانه ایستادهوار. بر محوطههای نوجوانِ کوسهپوشد: رانکند و شلوارک میمی

جا محافظت شان، که سراسر بدن را از اثرات/حشرات/مضرات اینرنگ و صیقلیِ وکیومهای نقرهلباس

ان این بود که وانمود کنند در غرق شدن میانِ جوِ شتر بازیتر بودند در فضاهای بستهسنکند. وقتی کممی

د، م تموم شاکسیژن»میرند. هاشان، دارند از کمبود اکسیژن میهای قاصر تنفسی بر کمرتنک، با دستگاه

ش را به دهانِ مغروق در شب فضای بیرونی دهنده دهانو آن دیگری در نقش نجات« …اکسیژنم تمومه

و « هجا میرکی زودتر از این»ی صفر، ادای ولوشدگی بر دیگری. حاال اذبهچسباند، ادای تعلیق در جمی



 ۱۹۵۰ی های دههکنند، و نزدیکی اتوموبیلبازی می« …یادته اون روزی که»و « دیگه چه خبر»

های موسمی و گنبدهای عظیم و زنگاریِ ی رودبارکهای مکانیکی زیبا بر کرانهشکنمآب با یخشوروی

ای شدهی کناری، دو طرف ماشین پارکنخورده، چقدر محزون است، و دو زن در محوطهنفربرهای دست

اط ی اوتومساحی که در حیماندِ شکستهگاهی، و بر پسبههای گاهزنند، با خندهاند و خجل حرف میایستاده

به پوست متصل  پوشانده است )سر حیوان هنوز خانه مانده بوده پدر خیلی پیش از این لباسی از پوست شکار

طوری «های ورتر جوانرنج»ماند مکانیکی به شمال چشم دارد(، و بهناز با نگاهِ است و در باالترین جای پس

شمار تصویر از خودشان، ایستاده در مقابل شان، بیهای صیقلی وکیومی لباسکند، و بر جبههتماشاش می

ی چیزی که از ذهن در آسمان باالی سر، و اما همه شمارازظهر بیهای قبلدیگری، تکرار شده، با آفتاب

های درانعکاسانعکاسدری حیات یکی از انعکاسش، به اندازهی زندگیگذرد آن است که آیا همهاو می

 که بداند انعکاسی از تصویرِ واقعی نوجوانی است متعلق بهی بهناز واقعی بوده است، آیا بیخودش روی سینه

 قدر غمگین مانده؟های غرب، و از ظلمِ این سرنوشت است که اینای واقعی در استاندهجاهای میاندشت
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قدر دور از چیز، این حزنِ کشنده، آیا از اثر جانبیِ اخت با تنِ جدید است که او را اینهمه …و یا نه

به زودی با این  …رسید ش از راه خواهدبه زودی درمان بالنده، و سرخورده به جا گذاشته؟-چیز، جداهمه

 تنِ تازه مانوس خواهد شد و به مدرسه باز خواهد گشت و کار را به انجام خواهد رساند.



* 

داد صدای ذهن جاکشی پرسید این صدای چیست و جواب میم تیر، از خودش می۱۸این صدای چیست، بعدا، 

« اقعیتمسخ و»نفر مبتال به زمانی را نزدیک یکدرد، و اگر بخت این را کسی داشته باشد که که دارد از هم می

ن شوند، در ایتر از صدای باد میبیند چطور قربانی صدای فروپاشی شخص خودش را واضحبگذارند، می

جا که مردگان سپاهی زمانی گذران از کوهی که او ایستاده، در بازی دور از خانه، اینهای میاندشت

 …هاشاننشده در فسیلهای هضمبو، با گوشتهای خوشها در پوستینمغولاند، ها در خاک باقی ماندهدره

ش تابستان در حال شکوفایی است، و بوی جنسی درختان تنهایی را ی اطرافسر به پایین دارد و در همه

 پیش از این ها یک هفتهبایست از نزدیکی خودخواسته به مینکند، و این خیال که حاال میتر میانگیزحزن

پایان از مرده باشد اما زنده است، او را از جهان دورتر کرده است، و تماشای زجرآور این کاروان بی

این -اند صاحب رها شدهاند اما در فرارِ همگانی بیگذشتهجا میگاه دوم از اینهای جنگ که در بزنماشین

های شارژِ ضدهوایی در اند، موتورهها افتادبند هنوز بر پشت کامیونرسان که آکهای سوختکوادروکوپر

، این افتاده در صرعهای عنکوبتیِ به پهلوشان و با تنههای عظیم فلزی اطرافهای دوردست، با حلقهتپه

های دیایی بعید، سر بلند کرده رو به آسمان، با الهای جادهچشم، خوابیده در تو رفتگیهای عظیم تکتوپ

ها این -مانندی ماموت کالی میای که به جمجمهی روز، با کابینِ شیشهرزدههنوز درخشان در روشنای اب

کاره، کمکی رنگ در تابستانِ نیمههای گِلشان با گردنهشناسد، در غریبگیشان به جهانی که او نمیدر تعلق

ت های سوخهها زیر آفتاب، انکعاس خودش در لکشکنسانِ محاصرهکنند. بروج حشرهش نمیبه بهبودی حال

ها از بابت ناتوانی اوست که کند آیا اینهای مینیاتوری نشت کرده، و او که فکر میو روغن که از جت

ش نشیند، دستکشد و او بر دو پا میها زوزه میهای فوالدی ماشینجا حضور دارند؟ ناگهان باد بر تنهاین

ین نشبیند، و صدای دلکنند که او نمیمی ای را ثبتهاش خیسیکند، و انگشترا میان گیاهان فرو می

ند، در تواند بکتر میهای بلند، این صدا که باندهای صوتی فیلمی را واقعیحشراتِ هنوز زنده مابین علف

 جا باشد، چطور؟شد متعلق به ایننظر او نمی



چار نیست که دید که به آن شکِ آشنا دکرده را تسخیر کرده بود به روشنی میاویی که تنِ خودکشی

بادا من هستم که متر داشت، اینشدهایست، شکی تسلیمسازیِ باستانیکند، شبیهی کائناتی که تجربه میهمه

های ژن، رفته در کورانهای از دستکنندهام، دریافتی مستقیم با واقعیت زاده شدهابزار انسانیِ مواجهکه بی

های امیدِ بیدخورده در بخش در آفتابام، لذتنی باز ماندهگاام که از پیوستگی به شنای همهمبادا من

نبودن خودش که از لمس این واقعیت دید، در قلبیدر وجود واقعیتِ ملموس بامعنی شکی نمی …گاهصبح

آگاه بود که او  ایترین لحظاتْ تنها از وجود خودش، و غشای شفاف و فربهناتوان بود اما چرا. در بنیادی

ی گذشته از غشا، اهای تارشدهسو: صداهای محو و روشناییداشت. جهان آنسو جدا نگاه میآن را از جهان

ر تر، در جزایی برق و در کار در تیول دوردستهایی وصل به شبکهکه دیگرانی مولدشان بودند، ماشین

ها و اضمحالل زمان رههای امپرسیونی و اکه از عدسیی جهان پس از آنشان، تجربهانسانی با فواصل خمیده

 کرد، در پهلویطور محبسی سپری میطورش را در این«شدهاستخر سرد»گذشته و به او رسیده. تنهاییِ 

کند شد به این فکر نها، نمیسالهرسی به آن، انگار هرگز به دنیا نیامده. در تماشای میاندستجهان اما بی

ش فرصت نداشته کردنکردن/پچنده و کسی برای جمعماای است که باقیش گذشتهی پیرامونکه همه

های دکور/انجینِ گذشته. او اما از این در هراس بود که حالیِ پساهراس بر اشکوباست، ساکنانی در بی

ش کدِ ش دراز کنند، دیگرانی با رنج مشابه در برابر جهان، و او بداند که نقصاندیگرانی دست به سوی

، دیدتولید انبوه شده، و در این اوقات پدرش را در عصری از دوران گذشته می ای است که زمانیمخروبه

های های پاسیویی که تازه برای خانه جور شده بود، با دمپاییدار از چرس، نشسته بر صندلیدر نشئگی جان

که چطور جهان بازی پرداختن از این-گویا-رساند، و در رویایش را زیان میبدتولید که منظره

 هایشویم، و او که در بازیهای نخستین بازتولید میبندیست که ما در آن در دستهانتهاییبیجهان

نزدیک  آورد، به منتهای مالیخولیانقش به یاد میهای بیش را نسبت به شخصیتزدهانتها همدلیِ خبثبیجهان

 دار است. های باگبندیدسته یکی از دیگرانِ  -چقدر محقر-برد به راستی او شد هر وقت ظن میمی



شان بود با چیزِ دیگر، انگار پرهیبی از دور، گذشته از دو دیوارِ جهان تا ها، همواره شباهتش از چیزوصف

 به محیطِ پیرامونیِ او برسد. 

 رسید.شک، در اخت با تن، فردا شاید، حال بهتر از راه میاما بی

 

 

 

 

* 

امروز به یحیی )نامِ تنِ تازه = »تیر نوشت  ۲۰الش در یادداشتی به تاریخ اما بعد هیچ اتفاقی نیفتاد. پدرِ حا

های در زمین ی گاوهای جمجمهداند معنای استخواندیدم که نمیکردم، میپسر انتحار کرده( نگاه می

ام دهش کند من پدر اوبیند. فکر میکند اما من را به درستی نمی جاده چیست. به من نگاه میتر نزدیکخشک

 «کرد از چه بابت است؟کردم، او فکر میتا چه بشود؟ اگر برای خوراک او کار می

پزان ی روزهای کبابهای جارونشدهبینید؟ ایدیوسنکرازی علیه جهان موروثی است، نیست؟ استخوانمی

 وجود ترین چیز تصویری متحرک که از یحییای فقط در وضوح روز پیداند. قدیمیجادهدر کمپِ میان

ه سیاه ی خاندارد، این ویدیوی خانوادگی است که پدرش برداشته. زمستان است و برفِ انبوه مقابل محوطه

شنویم و ییِ موتورهاش را می«شوگیز»کند و ما تنها صدای است، چون چیزی که از باالی سر عبور می

اخته و یحیی در آغوش مادرش ی عمیقی اندبینیم، روی برف سایهستون نمیسیالن خودش را در هوای بی

که  تیره دارد آن استکه به تماشا بیرون آمده، به دوربین/پدر خیره است. یکی از دالیلی که بهناز پوست

جای کمپ زنان از همهها پدلزند، مدتسواری به او میمدرسه، جنون دوچرخهدر ظهرهای تابستان، بی



جانب کاروان ارتشیِ متروکه برود اما بهترین حال برایش  ی مسکونی بهراند و اجازه ندارد از محوطهمی

ای بنشیند و پاهاش را، پوشیده در تواند در سایهوقت که میرسد، آنها از راه میزدنبعد از خودِ پدال

ی داغ مستقیمِ ران، روی پهنهافتابازی پنهانهای جینِ بنفش، روی هم بیندازد: خنکای نسبیِ نیمهشلوارک

 ی رانِ دیگر مدهوش کننده است.سوختهتابو آف
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ی اصلی در دشت شمالی جاده -ترشو اما نه محل تولد خواهر بزرگ-ای محل تولد او جادهمیانکمپ

گذرید و نامی در زالیان. از جاده میی بیخرمشهر پهن شده است، هفده کیلومتری اراک، شرقِ تپهتهران

حیوانی، که قزالخ های حکایاتماند از پندنامههایی میزاره در شب به صخرهی رابایر شانههای اغلبزمین

ها به نظر بلوربستگی و کف زنند، و در روز زمینباب اخالقیاتِ عالم حرف میو روباه و بوزینه درشان من

ای اند، الیهبه وجود آمده -نیامدنیی تحتانیِ به چشمدر الیه-های زمینِ اصلی اند که از واکنشپهناوری

طورش بناست زمینِ واقعی را مخفی کند، چرا «شدهابر و باد خشک» شدگیاز اورگانیسمِ درندشتی که در رام

پایه کوههای زیاد به چشم نیاید، اما اگر در عمقِ بیشهکجای این مساحتکه چطور ممکن است انسان در هیچ

شدگیِ کاهگل معابد میترا عین ران از تجزیهپیش بروید، گذران از رانش رودهای حاال غایب، گذ

ها، رسید که پنجه نام دارد. آفتاب منعکس بر قیرِ التکسیِ بامِ خانههای مذاب، به کمپ میبیسکوییت

پول های کمی خنکِ خانوادهای به سوی دریاچهها دریچهخواب از آلومینیوم و چوب، پنجرههای کمخانه



 آیند، در سکوتِ محزونی که برشانی مبله، که پرندگان برای تماشایشان میهاتبعید خودخواسته در اتاق

ند، هیچ موجودِ ناظری وجود ها پانویسِ طبیعت اطرافهای دستی مقابل خانهکاریشود، و گیاهغالب می

ان های مختصرِ بزاق که از دهدوند و خورشید بر قطرهها کودکان میی میان خانههای شوسهندارد، در راه

کنند، و ها رسیدگی میدرخشد، و دانشجویان پزشکی محتضر به گلدانچکد میگرشان میتفریح

ا نشان ههایی از بتون را مقابل طبقات فوقانی خانهای که هست بالکنمدرسهدستانه در تکهای خامرنگآب

ند، و بخار غذا شکارچیان هاست وجود ندارپیش است و مدتنسلهای یکرودهند که مال کودکیِ مدرسهمی

جا ها به خواب رفته است. از دالیلی که پدرش خانواده را به اینجا در ذهنهایی آنخواند، و نامهرا فرامی

« پنجه»جا در اتاق کارش در اردوگاه آورده، یکی فرار از چیزهای ناظر در شهرهاست. در لحظاتی که این

سی نیست راند و کش را به عقب میبزرگ« مدیریتی»پشتیِ صندلیِ  دهد ونشسته، پاهاش را به زمین فشار می

سازیِ غایی است، شهرکی که بلورِ هیچ شهری جا حومهای بهتر از آنِ او داشته باشد. اینجا صندلیکه این

های طوفانی برجا ی روحی که از مووماندر نزدیکی نیست، خانمانی با ضربِ الرگیسیمو، بعد از صدمه

سازِ کنند، دستتر دارند بروز میهایی که جمعیت کمها بر پهلوی خانهدیوار کم است و گرافیتیمانده. 

ج هایی که تجمعِ بروگذرند، با نقشجا میها و موتورها، که شبانه از اینها و شابلونهایی با اسپریگروه

زین ها را با بننقاشی -ر پنجهو دیگرانِ بالغ د-دهند. پدرش شهری در قلمروی مستقل شمالی را نمایش می

 مالند تا رنگ نگیرد. های بیرونی کمپ شمع میدهند تا منقرض شوند و روی دیوارشو میوشست
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شنید نپور میتنش آقای پیلهای ورودی خانهشب، وقتی در مثالویالی کناری، نزدیکِ چمنِ میرا، بر پله

های سرخ در باالی آسمان تماشا کند، به ترانس روشنایی زن قلل کوهستان راهای هشدار چشمکتا چراغ

ها تا ی عظیم او برا چاق کردن روباهها خوراک هیدروکربنی بخوراند )بخشی از برنامهوارد شود، و به روباه

شمارد کند و برمیشناسد فکر می/دخترهایی که میش به زنتر باشد(، یحیی در اتاق خوابشکارشان آسان

ند که باید اسمی داشته باشند مثل زینب، یا منیژه، یا فخری، و هاشان از آن دسته زنانکیکه کدام ی

شان مثال آرتمیس و شهرزاد و کاملیا باید باشد. برای مثال بهناز که زیبا اند که نامها از آن دستهیکیکدام

ه عوض شود، بتی ختم میش به نوکِ گوشش واضحا پرموترین است و دماغنیست، پوست تیره دارد، صورت

ز، شده به انوار متنوع پاییش، با موهای کوتاه و سلیسِ رنگعمویشد، و زنش میبهناز باید مثال مهدیه اسم

ه ی یحیی همیشوی عمو، که در دفترچهامی آب اسیر در بیداشت، الههبه جای خدیجه باید آناهیتا نام می

رسید، از ها خواب از راه نمیای بود که اگر بعد از بازیِ اسمچهباالترین امتیازها را داشت و این دفتر

های مهای فانتزی فوتبال با تیها: جدولِ لیگآمد، و پر بود از جدولگاهش بین کتب درسی بیرون میمخفی

سرهای پنام که از او و استعداد، و یک تیمِ بیهای انگلیسیِ بیها معمولِ جنوب با لژیونرمعمول تهران، و تیم

ها همین تیم بود که در نهایت آسا، در جدولشد )همیشه با اختالف کمی، معجزهش تشکیل میکالسیهم

ترشان های جعلیِ شایستههاشان یا نامهایی برای زنان، با عالئم اختصاری برای نامقهرمان شده بود( و جدول

ر دفترچه لو رفت به دردسر نیفتد، امتیازی به ههای اشتباهی داشتند( تا اگر )اگر از آن دسته بودند که نام

ها( های پا، و صداشان، و زن عمو )آناهیتای جدولها، زیباهایی صورت، انگشتها، رانکدام برای سینه

شد، و جوی او میکرد، و موضوعِ خودارضاییِ خوابها را با قهرمانی در این جدول تمام میی دورهقاطبه

اورگاسم، آنی پیش از خواب، او، یعنی آن مردِ پانصد و چند ساله که تن سیزده اما بعد، در آسودگی پسا

ه ای کبرهنهگرفت و از تن نیمآلوده را تماما به دست میساله را تسخیر کرده بود، عنان آگاهیِ خواب

ه ه جنون و بوار روباه از بیرون او را بصدای پرنده -سوم مرداد-شد. در این شب اتخاذ کرده بود ناامید می



شود پسری که ی تازه او را با آغوش باز خواهند پذیرفت، چطور میکرد که در مدرسهاین خیال داخل می

الملل سوم بپویندند را از درشان برانند، روی دست خواهندش برد، ولی آیا از خانواده فرار کرده تا به بین

ر تن باقی مانده بر او غالب نخواهد شد و به این بیماری، این مسخ واقعیت، که از پسرکِ انتحاردوست د

 هاست، چقدر حزنِ جگرسوز و زوال شخصش نخواهد داد؟ نه، او چقدر ورای این نگرانیمرگ دوباره سوق

 تر خواهد کرد، مگر نه؟ش کار را برای نزدیکی به دخترک راحتسالهسیزده

رفت، ی مالیخولیا کنار میی تیرهن تابستان هالهرسید که در آوقت خواب در تاریکی، تنها دقایقی از راه می

 …رسیدو اما صبح که از راه می
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ی وارههایی مثل این که موعد جشنصبح سه روز بعد خواهرش به خانه آمد. در بوشهر دانشجو بود و تابستان

ی چمن مقابل خانه، آمد. در این ساعت بیرون، در محوطهرسید، به خانه میسه روزه خرفستریه از راه می

، زود، و در روشنایی باد مینوشد چون آسمان روشن استجا چیزی نمیگیرد. خواهرش در اینآفتاب می

 هایو در باد بوی گریس و مرکبات. تک دیواری که بنا بوده زمانی به گاراژ خانه بدل شود، با ورقه

سازد ای میریزند، سایهها فرومیزودرس شیمیایی بر چمنپالستیک برآمده، که در تابستان با خزانرنگ

جا نگه داری شود، در آن به« دور از نور، در جای خنک»که او )یعنی خواهر( سرش را مثل چیزی که باید 

تختِ حصیری، در آفتاب است. یکی از دالیلی که خواهرش ی تنش، زیادبرهنه، روی نیمگذارد اما همهمی



هاش دارد و اگر بنا باشد در جای عمومی جدی و ساکتی حاضر بشود، ای است که در رودهالغر است بیماری

اش هکنِ رودهبندد تا صداخفهش میچیزی از شب، یک گن، یا انبوهی پارچه، دور شکمهای روز، زیر لباس

 شود. حاصل می آفتابی بزرگها پشتِ عینکش از استتار چشمباشند. زیبایی

 هی لیال

آمده، در میان درختان، شان از دوردستها، موجبادای از تولهگیرد. نسل تازهخواهرش نشنیده می …

 های ریزِ کوهستانی.کیِ برگصدای برف

 …لیال، الو

 سالم یح.

 خواب بودی؟

 کردی تا بیام تو بعد بیای وزوز کنی بیخ گوشم.نه یح، ولی کاش صب می

 برم؟ …ها

 لوس نشو. 

 کنه باز. بس که خوبی، مگه نه لیال؟اورمزد داره نگات می

لیجی طوری دید، که مال پیرپسر افی گارگویلسایهشود سیاهسوتر، بر بامی، میآن« ویال»و، بله دیگر، سه 

ه انسان، تر است تا بروز شبیهی آسمان اینشدهبسته/منقضیهای دلمهاست، با تنِ مخدوشی که به یکی از ابر

 خمیده روی بلندی خانه. 

 خوای یح؟ سیگار ندارم.چی می



رِ طور که اندکی سماند، آنخیال به نظر برسد، ولی از چشم پسر پنهان نمیخواهد بیاگر چه مثال می خواهر

شود ش منعکس میگردد، و برای آنی نوری که روی آئورتِ عظیمِ و چربش به سوی بامِ کذا میزیبای

 کند.یحیی را ساکت می

 یه چیزی بپرسم؟

 اوه چه مودب یح.

 بگم؟

 بگو، جون بکن.

ی دیگه ای واقعی باشیم، مثال یه سری چیز باشیم تو یه موجود زندهلیال به نظرت ما ممکنه یه جورِ دیگه

 ولی ندونیم؟ 

 اه یح، بازم؟

یب شان مثل جنونِ ترتزمانیهایی که خطنویسد، با فصلکه کسی بداند، خواهر شش ماه است رمان بدی میبی

نویسد، پسری است که ده سال از خودش ز دالیلی که رمان میبورد، به هم ریخته. یکی احروف روی کی

 کند. تر است و نویسندگی خالق تدریس میبزرگ

ت بزنم؟ همون باری که نصف شب زنگ زدی ای داشته باشم بهچرا یهو فک کردی ممکنه حرف دیگه

ی کردی؟ برخاست زیادشعرا رو بگی یح بس نبود؟ باز با بابا نشست و وخوابگاا بیدارم کردی که این کس

 اصال بهداشتی نیست با بابا نشست و برخاست کردن، همیشه مامانو انتخاب کن واسه اوقات فراغت.

دارد. ای نی تلفنی ولی خاطرهکند. از این مکالمهپسر دوست دارد که خواهر خوابگاه را خواب+گا تلفظ می

ای ی متاخرتر از دست رفته؟ همسایهن، حافظهکند آیا وقت تسخیر تای که در او هست، فکر میپانصدساله



دهد، همان آفتابی بر پیشانی اوست گذرد و به خواهر و برادر دست تکان میکنان از مقابل محوطه مینرمش

 های تابستانی. های دو و میدانی در بازیی آدمکه بر تنِ شکارچیانه

 «غلطی»برام باور نکردنیه که از اون  دونی چیه،ولی حاال می …یحیی …خیله خب حاال یح، قهر نکن

کردی تو ئه، چطور فکر ن«غلط»گفتی باالخره به این نتیجه رسیدی که واقعیت بیرونیه که واقعیت که می

 شدی؟« نصب»اشتباه 

وام خپرسم، یکی از دوستام اینو ازم پرسید میدی. من واسه خودم نمیلیال، همین دیگه، اصن گوش نمی

 …کردم اون موقع که دیگه هم تمومای اصال فک میمن خودم یه جور دیگهش جواب بدم. به

 کدوم یکی از دوستات یح؟

 …جا که بریم بیرون بازی کنیمبهناز، بهناز پرسید اون روز ازم که مریض بودم، از مامان بپرس، اومد این

ه نظرش چی ببیاد، بعد یهو همهش بگو بره بده، دردش ی کافی، بهیح، بهناز دردش نیومده تا االن به اندازه

 واقعی میاد.

شان های نازیبای مادربزرگهای نازیبا دارد، دندانخندد. یکی از دالیلی که خواهرش دنداندختر می

شود. ها، در دهان پیرزن. پسر مثال بلند میآموز خانواده، سفید در عکساست، مثل خرچنگ دست

ساز در دوردست واند. کانکس سفید و آبی ساختناز حرف زدهبه دادن بهکه راجعکشیده از اینخجالت

ش. به زودی وقت عصرانه خواهد رسید و در روشنایی ای مشابه استخرهای دیوید هاکنیپیداست، با هاله

گردد که داخل برود، از کنار لیال باید بگذرد تا به های جو، با شیرِ سویا در خانه دارند. بر میبیسکوییت

 برسد. در ورودی

  …ببخشید یح

 خیال.بی



 اوه، حاال لوس نشو. بیا یه دیقه.

 رم عصرونه بخورم.می

 دونه یاسه.ببین، یکی از مشخصات یاس اینه که خودش نمی

 چی؟

 کیرکگارد.

 ادب.ی بیخودتی، مسخره

ی، به بهتر باشخواد قدر دلت میقدر از این بالیی که سرت اومده آگاهی، اینکه تو اینهه، نه، ببین اینهه

 نظرم خودش یه جور مثال بهبودیه.

وی کنم آدم واقعی نیستم، چون یعنی چی؟ هیچ جایی تولی خیلی بدترم لیال. خیلی وحشتناکه وقتی فک می

آدما  یکنم بین همهشه که آخرش فک میتر میطوری گندهکه آدم واقعی نیستم، یهواقعیته ندارم؟ و این

یه  تونم هیچ حسی داشته باشم نسبت به تو و مامان، یا بابا، یا بقیه. هیشم، نمییی میدیگه تبدیل به یه هیوال

کنم، و یادم نمیاد آخرین باری که با عالقه یه کاری انجام دادم کی بوده، خودی میی بیسری کار اضافه

 …خواد هیچ کاری بکنمدلم نمی

 دادی.رفتی یه درسی به مسیح میعاشقتم یح، کاش می

 خوای حرف ناجور بزنی لیال؟ز میبا

کرده واقعیت ذهنی خودش مال خداست، دنیای نه واقعا، ببین اونم همین مریضی تو رو داشته، ولی فکر می

 تری.بیرون مال شیطانه. تو الاقل متواضع



 ی کشویی. سه بام رو به شرق، در غیاب اورمزد بهپسر حاال کنار در ورودی نشسته، تکیه داده به شیشه

 کند. ها بدل شده و این دلخورش میرونوشت باقی بام

 ترسی یح؟از چی می

 که بمیرم.از این

 چطوری آخه بمیری؟

 ش دل بسوزاند.کند برایانگیز است که خواهرش را وادار میبه نظرش چقدر نفرت

ضوع دیگه وگم به شرطی که قول بدی خفه شی دیگه و هیچ وقت به این مخیله خب یح، ببین، یه چیزی می

 باشه؟  …وسط حرفم هیچی نگی، فقط گوش کنی، خب؟ …خب؟ …فک نکنی خب؟

 باشه خب.

ی خوای احساس کنی یه جایجا زندگی نکردی؟ خب چطوری میت رو تو مگه اینی مثال زندگیببین، همه

بین یه سری  هجایی تو واقعیت نداره، وقتی همیشقدر هیچجا اینتو واقعیت باید داشته باشی وقتی خود این

ی طوری ببینن، ولکنن شبیه یه چیزی باشن که دوست دارن خودشونو اونشون رو میآدمی که تمام تالش

 ن؟ شدهی رامواقعا بیشتر شبیه شیزوفرنِ ترسیده

 …برو بابا لیال

. یبرت پیش یکی که حرف بزنی باش. یه دکتری چیزقرار شد خفه شی. ببین نترس خب؟ بیا اصال خودم می

ت طوری دهنفهمونه یه جایی مامانی بابایی کسی یهت میگه؟ آخرش بهت میخب؟ ولی مثال اون چی به

 ش، تو رو بزرگجا، تو بهشتگم بابا اینرو سرویس کردن که باعث شدن آدم ناراحتی بشی، من که می

مده خودش درمانه، ولی که یادت اوگه همینت میفهمی، دکتره بهرو گاییده، بعد که می کرده و دهنت

بخواد یه  ای، هیشکی نیست که دلشترین چیز همینه که تو مث بقیهترین چیز همینه، اتفاقا واقعییح، واقعی



خودی بی یکاری رو انجام بده، هیشکی نیست که یه آرزویی چیزی داشته باشه، هیکشی نیست که کار اضافه

که  بینیشه دیگه، و میجا و تموم میری از اینالخره مینکنه. فکرای مسخره نکن یح، آروم باش، خب؟ با

باشی  ش جا موندهکنی، هیچ واقعیت بهتری نیست که تو از عضویتایه که حس میدنیا واقعیه همین گهی

 …شی، مگه نه؟ یهو خیلیگل من، صرفا یهو داری بزرگ می

 جا؟ش اینش؟ بابا که مگه اخراج نشده انداختنیعنی چی بهشت

هوای وگذرد، رو به جنوب، در آبشناسی، به رنگ سرخِ توت، از ارتفاع کم، فراز سرشان مینِ آفتدرُ

گوی انسانی وشده است و گفتهای بعیدِ غرب سوراخها در شهردارِ مرداد، که از ویرانی ساختمانحفره

 ند.های بیابانی بخواجان را به زمینآورد تا ابرهای کمبادهای کوچکی پدید می

 ت نگفته؟ت گفتن؟ یح بیچاره. حتی مامان هم بهطوری بهاین

 چیو؟

 تونم یادم بره. بابا رو یادم میاد که اومد خونه،ببین روزی که قرار شد بیایم رو هنوز یادمه یح. هیچ وقت نمی

ادم یستاد وقت درس دادن، و نور روز ش بود چون خیلی نزدیک به تخته وامیو هنوز گچ و اینا روی کت

ها رو روشن کرده بود، چون ما تو آشپزخونه ی ظرفقدر بود که همهنیست مال چه فصلی بود، اما اون

شد اومد داخل، بابا وقت تند حرکت کردن دورش این ابرِ واضح از گچ درست میبودیم، و تو نوری که می

رو قبول کردن تو کمپ و ش موند. یهو اومد و گفت که باید بریم چون درخواستکه تو هوا معلق می

تونیم دیگه اسبابا رو جمع کنیم. مامان یادمه که نزدیکم پشت میز نشسته بود، منم روی میز نشسته بودم، می

افتاد روی پای من و خیلی به نظرم خوشگل بود که مون بود که سبز بود چون تاللوش میو یه ظرفی بین

ش کرد و گ شم پاهامو سبز کنم. مامان برگشت و فقط نگاهتونستم وقتی بزرپای سبز دارم، شاید واقعا می

 فیس بشن. توبابا سرش رو برگردوند که مجبور نباشن فیس



 خونه یادته کجا بود؟

ش رو یادمه که گه تو میدون سوم نیلوفر بود، ولی من اینکنه. البته مامان مینه واقعا، چه فرقی می

شدن قندیل طوری پاشیدن روش و موقع خشکسیمان رو همین ش از اینا بود که انگاردیوارای بیرون

ونستم از تو تشد، وقتی خیلی برای بازیای دیگه هوا تاریک بود، پسرا رو میکوچیک بسته، چون شب که می

های کشیدن و زیر برادهی ما، و یونولیت روی دیوار میاومدن کنار خونهی هال ببینم که میپنجره

 و خیلی خسته بودن. نشستن طورش میبرف

 …خب بعد بابا اومد گفت اسباب بکشیم

گفتم؟ آها، بعد مامان منو بلند کرد، و یادم میاد که طوری. چی میذاری خب. اومد و گفت و اینآره، نمی

ش حس کنم. منو گذاشت تو تونستم بوی ناهاری که پخته بود و چیز سرخ کردنی داشت رو روی لباسمی

فاصله فاصله کمد خطشد هم خودم بیام پایین: یه جاکفشی خطدوست داشتم، و ازش نمیجایی که خیلی این

روی جلوی در وروری، آینه داشت و قالب لباس و کشو برای طوری بود که داشتیم تو راهجارختی

نشستم و مامان هنوز تعریف استفاده و من رو سکویی که باالی این کشو درست شده بود میهای کمکفش

ود و از جا بخوابیدم اینخوابیدم، تنها جایی که میشدم و نمیکنه چطوری وقتی خیلی دیگه هایپر میمی

انگار بوی نجاری رو عطر  …دن، دیدی؟ ها نه ندیدیها میفروشیداد که فقط مبلهایی میاین بوی چوب

زد تو چشم و من اومد تو و میهای رنگی کنار در وردی میبنجل زده باشن. آفتاب از توی شیشه

ه شون جلوی جا کفشی خیلی بش بمونم و کفشای بابا که تازه کنده بودکردم خیره بهطوری سعی میهمین

طرف ی کافی خونگی نشده بودن، و اوننظرم غریبه بودن و چون از بیرون تازه اومده بودن هنوز به اندازه

شسته روی صندلیا، بوشون که بوی های تازهلباس …ها باال بودنخونه که پنجره به حیاط داشت، پرده

ها که خیلی قرمزی زیاد داشتن، شوفاژا که سرد بودن ولی یهو گاهی توشون انگار کننده بود، فرشنرم



ا، و رسید به مش میکرد، شترق، صدای شلیکخیلی دور، توی یه اتاق فلزی جنگ، یه کسی خودکشی می

 …هو شروع کرد نشت کردنبوی سیگار مامان که از تو آشپزخونه ی

 …لیال، لیال

 گم. شو االن میها باشه خفه

 خودت خفه شو.

 مطمئنی؟ دیگه تعریف نکنم یعنی؟

 لوس.

زدن، ولی مثال یه جوری آروم هه. به هر حال خیلی هم چیزی یادم نیست. یعنی یادمه که داشتن حرف میهه

د ره که بابا جلوتر بووقت یادم نمیبیرون، و هیچزدن که من نشنوم، بعد یهو اومدن از آشپزخونه حرف می

کرد از پشت چنگ کرد و از پشت سرش اومد و سعی میکرد، و مامانم داشت گریه میو داشت گریه می

گفت تو رو خدا، تو رو خدا، و بابا اومد از شد و هی مامان میش داره ولی موفق نمیش که نگهبزنه به لباس

وی کردم بداد، که من تا یه زمان درازی فک میم کرد. یادمه یه بوی عجیبی میلجایی که نشسته بودم بغ

جا که کی ببیندش تو راهروی گذاشتی این خوای بذار جلوی در یهو،شه، و یهو داد زد بچه رو میگریه

ت حرکلرزید، انگار هم رفت، و خودشم میش تند تند توی خونه راه میطور با من تو بغلورودی، و همین

ه اومد، رادیویی کمون نمیوضعی داشت هم حرکت انتقالی. مامان یه ذره دورتر ایستاده بود و دیگه دنبال

داد، و یه چیزایی یادم میاد، ها؟ مثال تو آشپزخونه فک کنم روشن مونده بود، یه صدای فیدبک عجیبی می

اومد، انگار بوی آدم پخته و لذیذ میشون یه بویی هامون که آفتاب خورده بود بهکه چطوری از فرشاین

مون بود که یه وقتی اسید ریخته بود هال ی زردی مث چشم مشتری، روی فرشو یه تیکه سوختگی، یه لکه

وخته شد، که سخورد روش مث طبیعت تابستونی میروش از باتری ماشین، و همیشه به نظرم آفتاب که می



ی خیلی بزرگی پهن بود که مامان روش لواشک ، یه سفرهخواب مهمونزیر گرما، و یادمه توی اتاق

دادن، و حتی لباس مامانو یادمه که یه دامن داشت، و از طوری میگذاشته بود و لواشکا خیلی بوی قدیمی

اون موقع به بعد هیچ وقت یادم نمیاد دامن پوشیده باشه، خب؟ ولی هیچ وقت اصال یادم نمیاد که بابا چطوری 

طوری تو جاهای این جوری حالِ شوریدگی مثال پیدا کرد، و همین -دونممثال، چه می-التِ یهو به این ح

ر ش چون خیلی تند تغییش بودم، و چنگ زده بودم توی جیب پیرهنرفت، منم رو دستمختلف خونه می

مث  ههای کش رو حس کنم، از این شونهتونستن شونهش میترسیدم بیفتم و تو جیبداد و میمسیر می

شه که رفته بود و مامان بیرون ایستاده بود، و عرق کرده بود بابا شویی یادمن، و توی دستشای ژاپنیکف

ت گفت ببین و با دسای فقط میطور دیوونهشویی و یهکوبید روی سوسکایی که تو دستو محکم پا می

شویی ببین، و نور مهتابی دست گفتکرد، و فقط هی باز میشدن اشاره میآزادش به سوسکایی که له می

کشید یجا داکتای کنار دیوار رو منسبت به آفتابی که بیرون بود یهو خیلی احمقانه بود، و بعد تو اتاقا همه

پا، بدش به من بچه رو، ولی بابا داکتا رو در گفت حبیب، بچه، حبیب بهاورد و مامانم هی فقط میدر می

جا کشیدیم، گفت ببین، ما فقط یه دونه خط تلفن اینکشید باال میش میدست اورد و زیر داکتا سیما رو بامی

کرد و سیما رو یادمه که واقعا هم زیاد بودن، کشید از زمین جدا میی این سیما چین، ها، و سیما رو میبقیه

سم ج کمونی که مثال معصیت کرده بود از آسمون سقوط کرده بود وهم خیلی رنگی بودن، مث یه رنگین

گرفته بود و بابا اوردشون باال و با دندون یه جاشو گاز زد و قطع کرد سیما رو و نوک سیم رو به مامان 

همه جا، کی اینکنن با چشم مسی، کی اینو کشیده اینگفت ببین، ببین چطوری نگات میداد، مینشیون می

ا گفت ببین، ببین، امی رو به حیاط و میهارفت دم پردهکنن، و میجا چی کار میدار شدیم، اینا اینسیم

مون تو حیاط پارک بود و دونم، و ماشینکرد به چیزی؟ نمیکرد، اصال اشاره مییادم نیست به چی اشاره می

ز جا، اپشت ماده بودن، دنبال اومده بودن اینیه سری موتور برق دم ورودی زیر زمین بودن که عین الک

کردم، شکاری و مهلک بودن، و درختا یه مون، تعقیب میا اومده بودن دنبالجیه ساحلی خیلی دور تا این

ی کناری سرش رو از روی دیوار اورده بود تو و من واقعا های کوچیک داشتن، و درخت همسایهسری میوه



وقت یادم کردم چه چیز بدیه این درخته که سرش اورده نزدیک ما، و بابا هیچ وقتِ هیچیادمه که فک می

، جاهایی که آدما دو سال پیش کشته شدنره به من گفت اونه که مجبوره از خونه بره بیرون و ببینه اونمین

ه بود، خیال شدو مامان دیگه بی« بینهولی مامانت که اینا رو نمی»شون رو خیابون پیداست، هنوز لکِ مرگ

مبله هم  کرد وود و مامان نگاش مینشسته بود رو یه مبل استیلی نزدیک تلویزیون، و تلویزیون خاموش ب

 …های سوختگی اسید و اینا داشتش از این لکهاز بقیه مبالی نوعِ خودش جدا افتاده بود چون اونم روکش

 مامان یعنی راضی نبود مثال؟

عنان، های بیها ترس دارد، به ظاهر موهاشان است، در باطن اما جنسیتیکی از دالیلی که مادرش از حیوان

ای که دیوار تر است و حاال سایهاندازد. آفتاب پایینها او را به هراس میهای هویدای سرخ، و نالهآلت

واس حش به نظر بیشدن تنآبیرفته. دختر از سیاهسازد، از سر تا مراتع شکم پایینروی سر خواهر می

 رسد.می

دونی، کل ناراحتی من و ع. و میخیلی سری هامونو توی چهار روز جمع کرد مامان فک کنم،کل وسیله

باید  ها کوچه رورفتیم جای دیگه، یا بچهذاشتیم میو اینام، مال این نبود که مثال مدرسه رو باید می گریه

ی ما واسه درس خوندن با رفتیم، یا چی، مال این بود که نوید اون پاییزی که اومده خونهذاشتیم میمی

های خیلی خوشگل سیاه و توی اتاق مهمون این کاستا تو جا کاستی خودش یه سری کاست اورده بود، و

خوندم و اینا رو جا گذاشتیم تو خونه، ذاشتم تو ضبط و باهاشون میرفتم اینا رو میای بودن، و من میقهوه

 طوری موندن تو اتاقه. همین

 

 

 



* 

هایی هایی به هیبت نشیبر کفنند: سرزمینِ مرگ، قالع مدفون دهای چهار رقمی، اقلیم مغربتلفنشماره

یز، خسایه-های متروکه اما هنوز حاضر مخابرات گاههایی باستانی، سکونت، ویرانه«داده»از شن در صحرای 

که دیگر به دستگاه خالی از هوشیاری انسان، بی -ای در اوقات طلوع کاذب و سرد در تموز برقیسورمه

 ها بین چهارمین و پنجمین رقم آیا تعلل خواهیدگرفتنشماره وقت …تلفنی در جایی از جهان متصل باشند

یاد  ی مقصد را بهشنوید، و بعد که باقی شمارهای که به دست دارید سکوت شبانه میکرد؟ زنهار! از گوشی

ساز است، حاصل هاست که گذر خواهید کرد، اما این سکوت دستآورید، از مقابل سکوت این ویرانهمی

افظ مشاعر برای کاربرانِ روز، اما به راستی برای گوش شبانه در سکوت چهاررقمیان صدای های محصافی

های ، که زوزه«عزیف»دهند مسلم است، صوت مکدرِ شب تلفن، آن حشرات که بر شرارت گواهی می

، گزیدن چه نابخردانه استم آمده، و بر آن اقامت۹۱زده که در مزمور دوردست است، آن صدای شبِ باگ

که  شناسدقرنه در یحیی اما اشباحی را میی پنج«او» …های بعدی را وارد کنیدها را فشار بدهید، رقمدکمه

دست/کارفرما/مقصودش است، که زنند، و بارزترین این اشباح همهای مخابراتی پرسه میدر این ویرانه

ته و های گذشکرده در ویرانهگانی النهی تلفن، مثل پرندشدههای فراموشهای تازه را در پایانهظهور پیام

م مرداد تا پای این تلفن عمومی ۲۸کند. برای گوش و هوش اوست که در آباد، درک میریز در خرابتخم

ش با پرهیب مکاها در دوردست غریب است. شان، در کیوسکی که مجاورترفته، سه خیابانک دورتر از خانه

 آیا الزامی»کند: پیام کوتاه است ، و از خالل عزیف با او مشورت میگیردعصر، چهار شماره می ۳راس ساعت 

ش کرد؟ شک دارم که  مبادا دامی باشد و پیش از فرارسیدن توان ترکخصوص هست، یا میدر اتخاذ این تنِ به

ار رکنم، اضطکنیم با خبر است؟ اضطرار سرخ، تکرار میچه میمهر مرا نابود کند. آیا جز ناصر، کسی از آن

 «.سرخ



 -نزدنشستگان -ها شنوده»ی چهارم پیش از میالد، در کوندالینی موالدهارا، زنِ قدیسِ هندی، از هزاره

حکایتی خاصِ خود دارد، در این باب که چطور در ماجراجویی و خشم وقتِ مرگ از « ایشا -یجودوِدایی

خود از تن خروج کرد، و کریشنا ای نادیدنی که در پایین فقرات اصلی جا گرفته، به هیبت روح رخنه

ش کرد تا در وحوش عُلُوی زیرزمینی تن بگزیند و به زندگی باز گردد. عرب دیوانه، عبداهلل محکوم

ه که هرآینکند که شامل فرمان پادشاه است، با این مظمون آشوری بندی نقل می« حقوقی»الحظرد از متون 

ن ی جمجمه بدیشاند و مانع شوند تا روح مغِ میرا از رخنهکسانی در محضرِ مغی محتضر، سر خود را بپوشان

بایست در ساعت درون تابوتی که از سنگ و عقرب مملو است دفن شده و به دریا انداخته داخل شود، می

های اروپا، این جهاز شوند. دانسته است که دشمنان مسیحیت نخستین، و شیاطینِ خُرد در جنگل

که وقتِ مرگِ رسول یا قدیسی )غالبا در هنگام اعدام( بر آلت تناسلی او قرار  اندساخته را داشتهمغناطیس

گرفت تا روح را وادارد در نغوظ پیش از موت، در این موضع از تن خارج شود، و از همین موضع به می

ن، یکار بدل شود. )گریگوری راسپوتران و معصیتتن تازه منتقل گردد، تا قدیس در تن تازه به شخصِ هوس

ی ش تئوفانس اهل پولتاوا در صومعهسرشتی بسیار متاخر از این دسته است، که چون استاد نیکنمونه

گذشت، بر بستر او حاضر بود، و یک شب پس از مرگ، روح مرشد تئوفانس به هیبت ورخوتوریه درمی

ان را متاثر کرد( ش ساخت که سرنوشت جهدر او نافذ شد و به آن فرد شریر مبدل« عذرای غازان»رویای 

 هایهای سفید مخابرات، با پهلویداند که حاال سطح دریاچه باال آمده، و شناورای، یحیی میباالی قله

در آبی  هاشان،های کوچک فایبرگالس و با حروف سرخ التین بر پایهشان رو به جریان باد، با بالهگشوده

اند. هاشان به هپروت رفتهکنند و پرندگان بر آنتنیها آونگ مشان بر موجایعصرگاهی، در صفوف دایره

ی تازه، دامی تدارک دیده بوده تا او را، سرانجام، پس از پانصد سال، با سالهآیا کسی در این تنِ سیزده

شب خودش را در آبِ خنکِ زیر شناورها بکشد؟ مرگ/سرنوشت/بیماری انسان آشنا کند؟ آیا برود و نیمه

قع شان، منطهای دابلریگذرند، و زوزهاز همین حاال بر جاده که در دوردست پیداست میهای شبانه اتوبوس

 هوووممممممممم …هووومممممممم …برد. هوممممممممها، او را به رویا میآهنگ آرامِ آمبیانتبا ضرب
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قابل است که می سفید پوشیده دارد، این خوردههای قیچییکی از دالیلی که پدرش همیشه صورتی از چسب

ب شکرد، نیمهش، که تازه دو جلسه در هفته تدریس میی سوم زندگیکند. در پایان دههآینه اصالح نمی

ش، از مقابل آینه کنایی روی دهانکرد با لبخندِ مدلینگِ ی کوتاهی که سعی میوقت خواب، برای لحظه

دازه انرا در آینه ببیند، که لبخندی همان ی کاهیده شده از خودشتواند یک نمونهدور بشود، فکر کرد می

ش را دیده، موهای مصنوعی ساخته، و بعد آنی بعد و دو قدم دورتر از آینه مطمئن شد که خودِ سالخورده

 ای از این دستتر، و لبخندی مصنوعی از آن بابت که زوال صورت، خندهرنگ روشنشده با تهتنکنیم

 های بسیاری مشابه وهم مقابل انعکاس خود در روزز آینده، در یک لحظهکرد، لبخند هولناکی اتحمیل می

بیند، و لبخندش ش را در آینه میکند: جوانیزن را در خودش محقق میهمبهی حالپس از این، که کلیشه

ت شحاکی از شادمانیِ دیدن خودِ نوستالژیک گذشته است، و اما هم از حسرتی باقی مانده از دوران بیست و ه

چیز به این وضعیت محقر حاالی سالخوردگی برسد، که همهکه چطور پیش از آنسالگی متجسد شده، این

ی سوم زندگی، خودش را از معادله حذف پنداری پایان دههخوردهشکستهای خوددر آن نخستین بحران

 کند.های رمانی، از آینه دوری میآشامنکرده است. حاال مثل خون
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های دو بعدیِ اولین اندازتان، ریختِ چشمهای زندگی گذشتهبکآید که فلششما هم پیش می آیا برای

ی که ویِ مقطع جانب-او-های خودنما، سطوح تخت، پیهای دیجیتال را به خودشان بگیرند، پیکسلنقاشی

. طور استای او اینروند؟ برهایی که به اعماق میکند، پلکانی طبقات قابل کنکاش جهان را آشکار میهمه

 مو کجا گذاشتی؟«ویچوکاوا»کردی گوید مامان اتاقمو تمیز میشهریور می ۸به مادرش در این روز 

 ؟…خوای بری سراغ اون؟ مگه قول ندادی به بابات دیگه یه مدتیباز می

 گردم.رم زود بر میش نزدم. بگو کجاست میهم به مامان یه ماهه دست

 پس به بابات بگو.

 کنی الکی. کوش خب؟ش میول کن مامان، یه چیزی رو گندهاه 

 تو همون کمدته.

 نبود نگاه کردم.

 هست خوب نگشتی. 

 مگه چیز کوچیکیه که خوب نگردم پیدا نشه؟ نیست خب.

 کمدو باز به هم ریختی؟ اگه االن من اومدم نگاه کردم بود چی؟

، نشسته سررفتگی بودکردید، تحملِ حوصلهی که میترین کارتان طوالنیسالگیآورید، در سیزدهبه یاد می

گاه تفریحی محقری که بناست از راه برسد. یکی از رویاهای مکررش این و خیره به جایی، در انتظار بزن

ای، خال/تاریکی/سکوت، چیزی نیست مگر خونِ موجودیتی معظم. موجودیت ستارهاست که فضای میان

ش این شارِ ریزی کند، خونهای سماوی کوچک خونرد، و اگر در آسیبچیز داهایی به پهنای همهشریان



ی که کند و در سیالِ زیبایش نشت میی محیطیشدهاست به رنگی برانگیزاننده، که به جهانِ اشباع« عدم»

شود، و با این کند، حل میجا در برگرفته و موجودیت معظم ازش الهام استنشاق میچیز را آنهمه

چیز، میرند و به جهانِ واقعی باروک، ورای همهاند و میها کسان مقدس در جهانِ مدروکِ ما مردهریزیخون

شوند، و او خودش را در خواب، آرزومند، به بهشتِ مایع، جهان بیرون از تنِ موجودیت سماوی منتقل می

ای از خونِ ارگان ویژه: دلمهش زیر ستشدهبیند، انگار خوابیده بر ساحل عظیمی، خودِ واقعیها میبین این

های عمقی بچهرود. در کانال آبِ کمرود، با ویچوکاوا بیرون میم شهریور بیرون می۸ساکت. وقتی در 

را  ی دهانیهای عریض سیاه که تا باالی حفرهمستطیلاند، ویچوکاواهاشان به سر، مکعباردوگاه ایستاده

اشان هرنگی روی پیشانیچشم زیبا و هفتفضای اطراف مثل تک یهاهای خوانش و اسکنرپوشاند، و سنسورمی

های ضخیم کابل غرق در آب ی ویچوها را به هم و به جایی متصل کرده، رشتههای بلند همهاست، و سیم

نظمیِ مرجانی، ها، در بیهای شیروانی خانهسرشان بامجا بر بستر بتون، پشتعمق زیر پا، پسرها ایستاده اینکم

هاشان کوتاه است تا از آبی که زیر پا های مخصوصِ ویچو کردن به پا دارند، که پاچهر افق پیدا. شلوارد

های کمینه، های مختلف، در حرکتاند، رو کرده به جهتجا ایستادهپسر این ۱۳باید روان باشد خیس نشود. 

شان های ناگهانیا در ویچوکاوا، جهشهسازی بازیکور به جهان اطراف، سرِ کمی باال گرفته، در عمقِ شبیه

، پرندوار روی پاهاشان میها که منقطع و پرندهی زاغجهت متحرک، مثل دستههای بیبه سمتی، با دست

 کنند. اند تامل میش گذشتهها از خاللنشسته، بر جهانی که در پروازوقت که زمینآن

ش، ش زیر بغل بازوی راستدارد. ویچوی بزرگی، از کنار کانال قدم برمیحیی دنبال کنسول مرکزی

استفاده ماندن. بازی مورد ها بیش چروکیده از مدتش، شلوار ویچو کردنبه تن دار گشاددنیمِ دکمه

ها، رودها، جریانِ منتشر ها، برکههای مختلف )جویست، در آن آب«های آبخانواده»ش در ویچو عالقه

ها به ند، زندگی اجتماعی و حرفی پهناوری، دریاهایی( با هم در معاشرتهاز شیری در پارکینگ آسفالت

اما حاال که باالخره به  …هاشدن به اقیانوسگرفتن، بدلزبان نرمِ میعان، و تالش برای پدرشدن، حجم

کند و وارد کانال نهایت دراز ویچوکاواش را وصل میای روی کنسول، منتهای سیم بیسوکتِ خالی



، ش باقی ماندهبرای -دیر رسیده به موعد بازی-لود شده، و نقشی که « من-وایر»بیند که تو ، میشودمی

اتی که زند تا حیها پل میانداز بازی و باقی بازیکنهای چشمگر است، مبدلی که میان آرتیفکتنقش درمان

است. در مالل کامل ده دقیقه بازی گر بودن متنفر شود، از درماناند را بازبیابند. سرخورده میدادهاز دست

ش در نور مسی، تیمیی دیگران همش به رنگ مس است، اسلحهجنگند که غروبای میکند. در سیارهمی

برود،  های وحشیش باید به زمینی نیروی حیاتکند. آرتیفکتی که برای تخلیههای آبی منفجر میچیز

ه تر سالح کهای نرمی سیاره. به اندامرفتهدستی ازذشتهی بزرگی، بازمانده از گسالحی است در مغاره

های انداز نقاشینشنید، در همین چشمآورد )مادرش به جای سالح میشود، مادرش را به یاد میمتصل می

سنگین  ی جسمانیکند. ضربهش، مادر او را به دلیلی تنبه میدست دیجیتال(، در عصرگاهی از سه سالگیخام

شود، تر میی زندهخاطره …شودکند. مادر/سالح از او دور میافتد. گریه میروی زمین می است. یحیی

 ها و زانوهادهه پیش از این، با دستی یکشان در خانهش نکرده بوده. روی فرشمطمئن است هرگز فراموش

شلیک  شو باز به کند. منتظر است تا سالح/مادر برگرددش، گریه میروی زمین، در ژستِ حیوانی محبوب

ش  انتظار است که به یاد بیاورد از چه بابت مادر تنبیهها در سرش است. چشموار شلیککند، صدای لیگتی

ش را وقتِ شدنآورد، مجذوبش روی نقش گیاهی فرش را به خاطر میکرده بود اما حاال فرو افتادن اشک

کرد، تری بدل میای را به خاکستریِ جوانقالیگل آورد که سفیدی بافتافشای اشک روی فرش به یاد می

شود، یا مثل سوگواری برای خویشاوندی که گریه ادامه داشت، اما مثل طعمی که از خالل زکام درک می

گردد، چیزی به او شلیک ایم، گریه اوتوماتیک و دورازدست است. ناگهان سالح/مادر برمیشناختهنمی

توانست به رنجی سالگی، نمی ۳وقت، در کند حتی همانبرد، و فکر میمی هاشکند که رنگ را از چشممی

د کشیشد( یا به دردی که از تنبیه بدنی میآور میش سرساممادرش کرده )کتک زدن بچه برای که متوجه

ش را به هم ریخته بود، و ها هندسهکرده، حاال که خیسی اشکفکر کند، به تغییر شکل طرح فرش فکر می

ش در حواس شنید و نیروی البه کردنآورد که صدای زاری خودش را از تنبیه انگار از دور مییاد می به

کند، به سر او، و حاال کند و دوباره شلیک میمرد. سالح مغاره را روشن میشده به شکل فرش، میپرت



ر نگاتیو جهان ویچو کند، دش در بازی نگاه میشود، به اطرافها، تشخیص نور معکوس میهمراه رنگ

زود. ش میخیس دارد، هوای جاری به صورتمیرد. ویچو را به زحمت از سر برمیایستاده، و قدری بعد می

پیچه از گیرد. دلها ایستاده. حال بد پهناور است و شکل فیزیکی به خودش میکمی دورتر از باقی پسریک

اند. چطور، هاش چروک شدهآرام زیر پاش قوزکگذارد و در آب ش میگذرد و دست روی تنش میشکم

چه جهان با او افتادگی از آنآورد؟ بیروناز وقتی به یاد دارد آیا خودش را با این طلسم به خاطر می

ش ای از پدرانشدن از جهان هول، خاطرهی تاریخی برای مخفیتر از تروما، خاطرهکرد، چیزی کهنمی

  …ل وقوع جهان فاصله بگیردداد از محکه به او هشدار می

شود. او بازیکنی بود که یحیی باید ش ظاهر میتمیز دورتر، در پهنای کانال، سر الوند از زیر ویچوکاوای

ی مرگ بود وقتی یحیی به مغاره داخل شده بود، و حاال البد مرده از شد، در آستانهگرش میدرمان

تیا ای هسزند عجب نوبرا هنوز باالی سر نگه داشته، داد میطور که ویچو آمد. همانسازی بیرون میشبیه

 …بک، یه ماهه رفتی نیمدی، حاالم که اومدی، ریدی تو بازیگنده
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ست که ایپزند از زمان بیرون است، بیماریهایی که میی چیزکند. رایحهمی ها بوی غذا او را دیوانهشب

های تب را از دل ان مانوس مایند که در وجودشان احساس دروهاز گذشته به جا مانده، از آن دسته که چن

راند، در آوریم، و این حال بود که او را از خانه بیرون میایم به یاد میهایی که ازسرگذراندهی سالهمه

ها در آسمان به رنگ چشم النوعرب ای زیر درخششهای باالی نشیب تپهها در خانههایی که طارمیشب

های جنگ ی ماشینماندهی جنینجا که او پیاده در میان الشهدست، آندند، خیره به این پایینآمدرمی

ی غذا بر فراز دست رایحهرود، از خالل صدای باد در درختان، که در این شب، سوم شهریور، همراه می

این تاریکی گیرد، در ای آرام نمیطور که لحظهست، آنارودگاه پنجه، مشغول ساییدن شعور او

رنگ درخشان های شبها بدزدند و به خطدارد تا چشم از کنارهای که رانندگان را بر جاده وا میجادهمیان

مانند، کشیده به می چیز، به عالئم توخالیِ سکوتهای تخت و سفید از مهتاب، باالی همهخیره بمانند، و ابر

موت الها در باد مختصر، مثل دعوت به رقصی برگانهمقدار دو ضربان جهان، و این صدای الکتریکی جاود

ه دارد مردگانِ بشود، و خنکی سمعی/لمسیِ این شب او را وامیجا که مرگ آغاز میپایان تابستان، در این

های عصبی، و های پرنقش درخشان، و زیر اتصالخودای را در نظر بیاورد، که زیر کالهاستخوان بدل شده

ی این زبان، درون همههای خالی و دهانِ بیشده، برای ابد با چشمی رمزنویسیدگلولههای ضدرون ژاکت

داها ی پهناور و نرمی، ناگهان صرفتن به بطنِ درهاند، اما حاال پاییناند نشستهها که به جنگ نرسیدهماشین

 …کشدرا می

از دالیلی که برای چاقی ریزد؟ یکی جا، چیست؟ چه کسی به گوش چه کسی زهر میاین سکوتِ این

« بیشتر»داشت، و دوست داشت تر بود بدنی که داشت را دوست میآورد آن است که وقتی بچهگیرش میچشم

چیزها  -این دره در غیاب انسان-انداز از بدن داشته باشد، انباشه روی هم. حاال در نظر او، در این چشم

یاد  چه بهشد از آننبود، بلکه به این خاطر که نمیساکت بودند نه از آن بابت که چیزی برای گفتن 



تر بودند، زمانِ آوردند حرفی بزنند، چیزهای قدیمیِ زنده، بازمانده از زمانی که ستارگان نزدیکمی

ی دیگران چیزی از آن باقی نبود جز ی همهش و در خاطرهی پدر و مادر تازهانبساط که در خاطرهپیشا

 عتیقی بر دیوار منتهای ذهن، و اما برای این بریی گچماندهکلمه، عین پسیِ بیای، آواهای دهاننغمه

کم او در تن دست-ای خاطره چنان بارز و عظیم و هولناک است جادههای میانهای حاضر در دشت«چیز»

ر باد های مرده که دگزیدند: علفنگفتن را برمی ش سخنکه در یادآوری -کندتازه با خودش خیال می

کرد، چه می جاها، و او اینی پاییز بر تپههوش و خوابیده در آفتابِ آستانههای مثل فوکْ بیجنبد، تانکنمی

جا بود، و چقدر نامتعلق به این شان ببخشد،شد حتی نامی بهکننده که نمیی این اشکالِ مدهوشدر محاصره

ارزی شدگی عالئم همجا نبود، پاککس محصول اینهیچداشتند، جا تعلق نمیی دیگران هم به ایناما همه

که شاهد تقالهای حقیقی  تختهایی مرتفع و شکمهنگفت با ابر-میان پدر و مادرش با آسمان باالی سر 

ها عین ، و کوهستان-باراناند، تقال در زمان اسارت میان قالع کوهستانی برای سالمت عقل در فصل بیبوده

ارزی میان پدر و مادرش با شدگی عالئم همشده در زمینِ مذاب، و پاکش کائنات، ضبطامواج صوتی پیدای

های خوابیده که اگرچه حاال در اند، با این ماشیننام که حیواناتِ گذشتگان هم بودههای بیاین گاو

جا، و در های اجتماعاتِ اینزند، در گوشها زنگ میشان همچنان در گوشاند اما پژواک کارکردنمرگ

زده و محزون، ناالن ها چمباتمهاند، هنوز بر اسکلهها کوچ کردهی آبها حتی که به کرانههای آنگوش

ر شان در شب. دها در پشت سرشان، تنفس ریتمیکِ غریبهکار ماشینبهی آغازی نخستین لحظهاز خاطره

 ۱۳های گرچه به حسود دریافت کند، آنب چه در اطرافشتوانست هیچ ضربان حسیِ حقیقی از آننظرش نمی

کرد پوستی ش میچه احاطهجا نبود، برای لمس کردن آنکرد از آنِ اینش برخورد میو مشتاق ساله

ایی هککرد، و در دوردست، در شهرش میش ناممکن بود و این دیوانهی مستقیم از جهان براینداشت، تجربه

د، های سفیدِ حداقلی و بلندید، در ساختمانی همین کشفِ آنی را میهم نشانه هاتپهی دامنهتاسیس بر تازه

های شکل سیاه مثل چشمهای همشان، پنجرههای غربیهم، با نورِ نارنجی خورشیدِ نشیننده بر پیشانی تنگ

و  دهزپیش دریافته، و وقش را همین چندثانیهش به هستی پیراموننبودنبیشمارِ موجودی که متصل



کسی ه چ …ای کولکسیونرهاپایی در ظرف شیشهی بندکرده به شمال چشم دوخته بود، احساس گونهکمین

داد؟ چه کسی سعی داشت به او بقبوالند شکار/اسیرش کرده بود و چه کسی راه به بیرون را به او نشان می

ت، و چه وقت باالخره، مثل کارتریجِ ش اسپیرامون« جهان منهای انسان»چیز اندامی از همین رغم همهکه علی

گرفت و از سیالن کرد و در آن آرام میشمار، سوکت مقدرش را پیدا میهای بیخزنده بر فالتی از سوکت

جا پیوند توانست به واقعیتِ اینمرد میشد یا فقط وقتی میشد؟ آیا میمند میهای مرکزی بهرهی برقشبکه

 بخورد؟

که بداند طرف جاده راه رود، بیهای آن میگیرد، بر راه/دره را پیش میرفتن آباختیار، انحنای همیبی

وجوگر های جستهای راه یا از پرانهایی که از چراغجا در شب، رنگ ماه با رنگ نورپیماید. اینمی

نعش رود ساخت و حاال بر این برکه که از ی متنوع میها دو هالهچیزآمیخت و روی همهآمد در میمی

های قوه به دست آبآمده از ناخوانایی، با مردانی که چراغها پیداتر بودند، بیرونقدیمی بازمانده، نور

 جوریدند. تعجیل و مطمئن میآمدند، بیهایی که با خنکای عصر به دنیا میعمق را به دنبال ماهیکم

های نظامی عظیم، هنوز باکره، در اشان، چیزاند، بارهی راه متوقف ماندهها که بر تیغهدر کاروان تریلر

کند، آورده از جهانی دیگر نزدیک میهای سیلاند. خودش را به این مجسمهنما، باقیحاالت استراحت انسان

اهای ها از پشت مکشود، به گذار ابرپیاده می« ی گریه بودندر آستانه»زده در برابرشان، از خرِ  و شگفت

ی راه به سوی رایحهی میانآمده از بیشهگذرند، بیرونش میوقت دو گاو از نزدیکیانرام چشم دارد، و هم

تنِ شان آندرخشد و در گام برداشتنهای صیقلی که در سرهاشان است زیر آفتاب میآسفالت، و مهارکننده

 خورد.هاشان تکان میظریفی بر گرده

 ها در غربست که سه رنگ شده و آسمان در تسخیر ابرکند آیا این واقعا آسمان اچرخاند و فکر میسر می

شده است، سفیدِ الوهی هواپیماها در ارتفاعات ها رنگ انسان پهنی الیهبه سه رنگ مجزا است و پایین همه

 تر آسمان.کم



انتظار کنند، چشمروی او را همراهی میهای زهی در طبیعت محتضر، پیادهی عالم، نوفهنواهای کشیده

های مانده از روزهای بلندی که در تابستانبه جا- رسدرود و به پمپ بنزینی مینان که او به شرق میهمچ

دار، پوشیده در حروف التین سفید، از سکوی -های هودجا ساکن بودند. دو نفر در کاپشناین در اینازپیش

ها پیش هلیکوپتری نشسته است، مدتای زمینی به پهلوی اند. شلنگ نازل سوختی از دریچهسوختی باال رفته

صورت، با محل اتصال بازی پوش، بیاز این، مثل گیاه روانی که میان دو درخت روییده. دو نفر کاپشن

د. نزدیک انساز پیوند زدهی دستهایی که مجرای سوخت را به پرندهانگیز به چفتکشیِ هوسکنند، دستمی

وقت دو پسر جوان از جنبش فلز در فلز را بشوند، اما همین رود و امیدوار است که جزییات صدایمی

الم به کایستند که از مرزهاشان گذشته. او بیکشند و بر بلندای سکو به تماشای او میشان دست میمراسم

و هر  شودکند و دو نفر دیگر به پایین، در سکوت کامل. بعد میان هودها کالمی رد و بدل میباال نگاه می

تونین بازشون کنین؟ و کسی از باال تند جواب پرسد نمیندند، و در فروکش خنده او رو به باال میخدو می

مه رود و او در شوسه به مسیر ادای ناپیدایی در افق دودی آرام باال میدهد بیا برو ببینم، بدو، و از نقطهمی

ن ها همه در آنام. و اینگرفته و بیامعلقهایی درهورنگ، با اندامهای عظیمِ نیلیروبدهد، از کنار مینمی

که چیزی از موسم ی فالت اجتماعی، بینوری بود، در حاشیهی کمساله ۱۳داد که او پسر تابستان رخ می

 رسید.جشن پرنور خرفستران بداند، که از راه می
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ت ها، تمام مدپایهکه از کوه های دیزلیهای سوار، نشسته روی چیزرسید، با دستهسور خرفستران از راه می

روز مداوم، در پایان شهریوری که آمدند، در روشنایی صبح و در آغاز تاریکی، برای چهار شبانهپایین می

از المپ  هایی که در بارانبا مستیِ تقویمِ خورشیدی، یک هفته پیش از آن به پاییز کامل بدل شده بود. بخار

های طوالنی در بعد از دویدن کرد،شان میها مشابهبه اسب شدلند میشان بهای گرمها و از دهانمرکب

شده اما آشنا مثل ای، فراموشجادههای میانهایی بایرونی در این دشتتر: چیزهای مرطوبروز

ها همراه داشتند. ی کاپشنهاشان را هنوز بر شانهچیزی از بارش دوده در آسمان شهر …ها، آوارهآشامخون

د، در جا برسناند، اگر وقت روز به اینرفتههایی که به رنگ برنز در شب پیش میته از کنار قطارگذش

انداز آشکار آسودگی و سکوت کامل است، خسته از روشنایی که رنگِ آمیخته به نانِ زمین را در چشم

 شانزنسوسوسیاهِ سرخ هایی دستاری که به سر دارند عینکهای آویختهدار، تار« ع»های کند، با اسممی

اند خورده ها دارند و آثار پرندگانی که زمانی تا بن استخوانهایی از تیغهاشان بالهپوشاند، روی کولرا می

هایی وصل های مینیاتوریِ مو همراه دارند که در گلدانهاشان آویخته است، درختچهها یا از کمراز گردن

رویند، و زهرشان جنونِ راندن و جنونِ بدل شدن به زنان زنگی می هاشان به سرعت و خشمگینبه ماشین

چند نفری از سه چهار دسته، پیش از رسیدن به مقصد  …های تنآورد، طالهای وصل به آویختگیپدید می

ای از روند، با بلند کردنِ شاخهمی ترگذرند و در راه پیشاند و به دیگران که از کنارشان میشده پیاده

های از هم جدا شده که بر دو سیکلتِ عظیمِ کنند، زوجشان سالم میهای سستای از ایمپلنتیا الشه آتش

تر در اندوهِ حضور دیگری، چادرهایی که نزدیک -گیر حتی در این فضای بازاند، گوشهجا آمدهمجزا این

 یوز راندن روی رویای دیوانهشان بعد از سه راند، کسانیمانده بر پا کردههای ارتشی متروکبه ماشین

بینند، در اختیار ماه جا میآیند و ناگهان خودشان را اینهای سفری تازه حاال از وهم بیرون میمخدر

پرسند کجا هستند و زندگی کجاست، و صاحب، و میهای بیروشنِ ماشینجهتبالفصل باالی سر و نورِ بی

 کنند،شان را با هم قسمت میهای سوزاناند چرسرا مالقات کرده جا همدیگرشان که میان راهِ تا اینکسانی



ها نهاشان، و بعد آهای ظریف بر انگشتها و اگزواسکلتونهایی به مچچشم، با زنگولهنکرده، سرخاصالح

رسیدند، نادیدنی در تاریکی )جز برای لحظاتی که نورِ مرکبِ زائر دیگری ازشان که شب از راه می

 گذشتند(، از صداهاشان بازشناختنیکرد، یا از نزدیکی میدان روشنایی آتشی میافشاشان می گذشت ومی

صوت، سوزِ فرعونای از راه رسیده، آواز موتورهای درونی تازهفهمیدی دستهبودند و از صداها بود که می

به  زدنهای بادی، حرفزوار ساخاست، صدای دیوانهطورِ انسانی که از رانندگان مست برمیو آوازِ هلهله

هایی که وقتِ هیاهوی کُشِ دخترهای هولناکِ زاگرسی، صدای خستگیهای شرق دور با لهجهزبان

ای نارنجی هخندیدند، تکیه داده به درختانِ پاییزِ زودرس، مثل نورونجمعی ناگهان میگویی دستهوگفت

های های هولناکی که در سفرراوی چیزاند، مغز فرشتگان، و صدای دخترکُشِ پسرهایی که خسته

 ای مجاور پهنجادههای میاناند که در این فالتی دیگر دیدههای مردهشان از میان کمپالعادهخارق

 هایاند، و تازه این از راه رسیدنِ زائرین است، که هر مرضی داشته باشند، همین که نشسته در مرکبشده

آورند، هاند که همراه خودشان میشوند. ابر جشن را اینرد، درمان میشان بخوسقف، بادِ راندن بهبی

تواند تغییر کند اگر کشد، سرنوشتی که میچه در آخرین روز شهریور انتظارشان را میزده از آنهیجان

 ی ارتشی را راه بیندازند.نیامدهدنیاهای بهبتوانند یکی از این ماشین

ی هاقدر کم که در باب جمعیتِ این دوران از حیات استاندانیم؟ همانمی چقدر کم در باب شروع این آیین

های آغاز به کار دولت مستقل در بخش شمالی فالت ایران، غربی سند قابل اتکا در دست هست )در سال

 -اموروثا، یا تحقیق-ها که ای از زندگی را به آنشد نوع تازههای این قلمرو که پنداشته میمهاجرت به مرز

های شهری در ، مثال، شهرهای داشتند عرضه خواهد کرد، چنان زیاد بود که خلوتیِ مکانملیت ایرانی می

ای انجامید. برای های مانیک جمعی، به زکامِ روانی تودهای از اپیزودکوهستانی غرب، خود به نوع تازه

 های عمومی را درل یاسوج، که مکانهای شهروز نیازی، هنرمند مدرنیست اهدرک بهتر نگاه کنید به نقاشی

هایی ی بریتانیا در کوهستان زاگرس ثبت کرده است، فضای داخلی ساختمانهای تحت سلطهشهر

افزا، ولی تنها با دو های میگرنهای بزرگ، با نورپردازیشده، سالن/راهروهایی در اندازهتزیینبیش



داقلی گوی حوبه هتلی خلوت که دارد با رسپشن گفتاندازشان، مثال شخص مراجعی موجود انسانی در چشم

های ش را تا این آخرین روزچه پیداست این است که در آن تابستانی که قصهکند(. به هر روی آنمی

رتورشاه. ی آبود، به سبک افسانه« شمشیر از سنگ کشیدن»ای از ایم، آیین کذا گونهشهریور پی گرفته

ها پیش، از حرکت نقل، قبل از رسیدن به مقصد، مدتوها، در کاروانِ حملزمین های ارتشی که در اینماشین

تر از ی تکاملی پیشرفتههای فنیِ جهیده، سه مرحلههایی بودند با ژنو زندگی بازمانده بودند، ماشین

ه شناختند. در نتیجه کارگرفتن ازشان، به راها معمول حمل و نقل که ساکنان این مناطق میماشین

آمد. جشن شان، کار دشواری بود که از عموم بر نمیشان، و حتی درک سوختکردنشان، روشنانداختن

، خوابیدندها میها روزآمدند و پای این ماشینطورِ خرفستران اما زمانی بود که مدعیانِ آماتور میمهرگان

روز مهر، فرصت داشتند به نوبت  م شهریور تا برآمدن صبح اولین۳۱ی فروافتادن تاریکی در و در فاصله

خوردند شان را برای کارگرفتن از ماشینی که انتخاب کرده بودند، به نمایش بگذارند. اگر شکست میتوان

ی یهشان دارد و با روحقدر بود که تا سال بعد مشتاق و ساعی نگهکه هیچ، تفریح فستیوالیِ چهار روزه آن

ای های از دستهوقت به دستهشدند آنگرداند. اگر موفق میشان برشانهای گاه خیلی دوردستبهتر به خانه

ست دهاشان زمانی از همینپیوستند. این خرفستران هفت دسته از سواران بودند که مرکبخرفستران می

گر بود. هر دسته را در اوج شکوفایی خرفستران تا های اشغالی جنگ و وسایل ارتشهای جهیدهماشین

 ها به اسما موجوداتشان متغیر باشد. دستهشد سنو چند سالگی می ۳۰تا  ۱۶داد که از سوار تشکیل مینفر  ۳۰

ها( «رخْرَفْسْتَ»شدند )بالنتیجه: نام کلی موذی )مار، ساس، خفاش، عقرب، عنکبوت، زالو و مگس( خوانده می

ها های خلوت اینوی شورشی این شهردانیم، اما واضح است که نیرشان چیز متقن نمیو گرچه از هدف غایی

شان بر شان، سرعتِ راندناندودِ زندگیبودند، احتماال در آرزوی انقالب مسلحانه، و اما اسلوبِ حریت

ی دوران های مخروبههای باز یا در ساختمانشان در دشتجمعی و سکونت ایالتیها، کوچ دستهجاده

افروختن بر شان در آتشدادند و تواناییهای سوزان میکاریگذشته، جوازی که به خود برای خراب

 شانشان، خشمی که در میانبیش از همه خشم-شان شان به کشتار والدین و خشمهای مسطح، میلزندگی



 ساخت که زائران آیین خرفستری را به وقتِ جذابیتی می -شدتنها ماترکِ خدایان فلزی گذشته برشمرده می

های از کردنِ ماشینمکانیکیکشید. اما اگر موفقیت در کار بود، اگر در خوبمیجا مرگ شهریور این

جانِ ایلعازرطور به زندگی برگردانی، سوار بر همان مرکب که توانستی موتورهاشان را نیممانده میراه

د. بوها یعنی خرفستران پیوست و در کنارشان راند و این اجر غایی شد به اینش کرده بودی، میزنده

شد که ماشین را به کار بیندازی و به )کسانی خواهند گفت برای آیین، ماحصل سومی در کار بود. یا می

رخی گشتی، و اما در بخوردی و به خانه برمیی خرفستری بپیوندی، یا شکست میدستهای از هفتدسته

احشای ماشین، حرکت مختصری  شد: انفجاری درانداختن ماشین باعث تصادفی چیزی میراهموارد، کار به

کرد، سوختگیِ ناشی از گرمای ها را با نرمیِ بدن انسانی آشنا میها که جرم هولناک این مرکبدر چرخ

مانده بود،  اندازی ماشین ناموفقکس که تالش کرده بود، در راهدر این موارد آن …شده، و«جم»موتورِ 

ی شد، و کسشده در تن، به عزیز خرفستران بدل میده بود، ناقصها صدمه دیاز این تصادف اما در حین تالش

ه طور بود کنشاند. بهانه معموال اینکرد و جایی از مرکب خودش میها او را به شانه بلند میاز اعضای دسته

تواند به تکنسین دسته بدل شود، و اما گفته شده که برای ست و میشده بالقوه مکانیکِ قهاریفردِ ناقص

دنیانیامده صدمه دیده بودند، به مثابه توتم زنده بودند، جا گرفته در های بهها که از ماشینرفستران، اینخ

 (…ها، یمنِ خوش برای شورشمرکب

ی رسیدند، با دود و جبههم شهریور از راه می۳۱و خرفستران خودشان سرآخر، دیرتر از همه، در عصرِ 

هایی از زمینی راندند، و در نشیبدسته همزمان میشد، چون هر هفتصدایی که از دوردست قابل تشخیص می

آمدند، و حتی از دور بزرگ و ای ناگهان به چشم میشد، از پشتِ تپهها منتهی میکه به کاروان ماشین

ی منهساخته و بزرگ از عقرب در دابخشی دست-هاشان است رسند، که از بابت تزییات لباسجسیم به نظر می

ا هآیند بوی لنتتر که میو نزدیک -هاشانمتری خفاش بر کمرآلومینوم یکوهای چرمهاشان، بالرشلوا

رسند )تنگ هم راندن، و دلباختگی عمری از راه میکند، مثل فصولی که با گیاهِ نوبر و کمشان میهمراهی

به نظر انبار رویاهاشان مخفی شده، تزیینشد زیاد ترمز کنند( و در موهاشان، بیشها باعث میبه مرکب



های امهها خواب برنگیر، با اشکال نااقلیدسی که خیاالت دارند، ایناست، ایستاده باالی سر در ارتفاع چشم

کردن خدایان در سیارات دوردست، با سکوتِ رنگِ مثلهبینند، هپروتِ زحلی فضایی را میماندهناتمام

کند و پرندگان را از درختان هاشان از دوردست صدا میوی مرکبشان حزنی همراه است، بوق رتفاخرزده

گیرترند، شان چشمدهد، و زنانهاشان بوی زنا میصندلی در مرکب رماند، روپوشِ نزدیک می

های دانا به خطِ نوشتاری کوچک و هزارحرفِ فرشتگان هاشان است زیر دستهایی که بر پوستبرآمدگی

های کروبیان را ضبط کرده است، در باب پایان گوییطویل، تغزلی، که پیش هاییشود، با جملهبدل می

هایی ها ایستاده است، و در باب بخشجهان، و در باب سعادت، در باب خالئی که در بیابان منتظر گرگ

کنند، ممکن مانند، و به زائران نگاه میهای ظریف پنهان میی سنجههای هیدروژن که از مشاهدهاز بمب

ای هجا که دربازهترشان را در زائران امسال بازبشناسند و رو برگردانند، به آنست گاهی برادر کوچکا

اند، و ها را جست، جایی دو دختر و یک پسرِ بتا نشستهنفرهشود سهای میی تپهداده به دیوارهمشخص، تکیه

 پاچه است، در سه شکمِ زنانه انسانتبوسد و پسر دسی دیگری را که وسط نشسته مییکی از دخترها گونه

ش گرگی عظیمی همراه دارد که روی رانبندد، مرد جوان بلندقامتی سرش را تراشیده و سگتازه شکل می

ها را نابود کرده و به ریختِ های مخابراتی ماشیندرخشد، و مهتاب برجسر گذاشته و بزاقش در مهتاب می

 کنند. جاییهای زیبا که از زمانِ یحیی تغذیه میدرشان آورده، انگل های قرون تاریکترِ ویرانهجاودانه

خواهد؟ و سکوتی که در پاسخ برقرار است گوید با خودش عسل همراه دارد، و آیا کسی عسل میکسی می

های استایروفومی آغاز گوهایی که وقت تحویل دادن عسل در ظرفوکند، چقدر به گفتنومیدش می

اند، درازکشیده بر علف تنک، در نیایش به هاشان را کندهپسرهایی که لباس …داشتمیبستهکرد دلمی

ی های وحشجا ساکن است، که شبان چیزهای دیزلیِ گذران از سرزمیندرگاه لیلیث که گریخته در این

ال اعتدهاشان است که از باد، و از شادمانی نسوج در آستان ها لباسشده بر صخرهو هان بنگر! پهن-است 

شود و افق در جا که مرگ آغاز میو در این -شودمی پاییزه، و از گذار نینلیل، ایزد باد جنوب، زنده

اغتشاش نورهای نزدیک و در نوار گرگ و میش هنوز روشن است، در دوردست، صفوف رقصان حیوانات 



شان در ت، نشسته در انتظار نوبتر مدعیان و زائرین بیشترندهای سادهآید، پای ماشینگاه به چشم میپسین

ند هاشان مزینشده از مرکبهایی که به چیزهای تنظیفهای شادمان، و خرفستران، پوشیده در لباسحلقه

ها شده، ابزارهای استیل ها، گریسی که آرایش چشمهای ارتشی بر شانهی ماشینآذوقه یبندپالستیک بسته-

روند تا جایگاه نظارت را اتخاذ تر باال میهای بزرگاز ماشین، -ها آویزان استکوچکی که از گوش

، کرد تا رویابین نه خودِ انسانیهایی مشابه در سرهاشان که رویاهای شبانه را ویرایش میکنند، با ایمپلنت

هایی را دریافت ش را به خواب ببیند، و در مواقع هوس یا اضطرار، پالسدسته که خودی به هیبت خرفسترِ

وار، و جمعی عقربهای مغزِ خرفستری به وقت خشم، یا تغزل: عصبانیتِ دستهند مشابه فعالیتک

جا در سی و یکم شهریور، خرفسترها ایستاده بر بلندای طور، و اینهای دشوار و سریعِ خفاشورزیدنعشق

گذارد از متقاضیان می هاشان کهکنند، با فانوسی الکتریکی در دستزائران را حفظ می ماشین مرتفعی، نظم

های مصنوعی حامل بمب از عراق طالع شود که قمردوخته به آسمانِ شرق در آروزی آنمتمایز باشند، چشم

ی رفتهعصر ازدست«ِ راهبگان باخوس»رسد و آسمان را روشن کند، و باالخره که تاریکی کامل از راه می

، برای اولین بار در جشن خرفستران، به دعوت خواهرش جا نشسته استشود، و یحیی اینها آغاز میماشین

نفره از  ۱۲-۱۰دارد، در جمعی ی برادر، چشم از او برنمیخواستهخودست در هراس از مرگِ که یک ماه

نهایت اند، رو به روی این دختر، که بیشان پای مکای چهارپای مسلحی نشستهزائرانی که در انتظار نوبت

، کند آیا اگر او را ببوسد، و موهای سرخ دارد، و یحیی خیره به او با خودش فکر میسفید است، تپل است

نی ش به گیاهانی نخستیهای شیماییقدر زندگی در او زیاد خواهد شد که سرطان حیات بگیرد، و سلولآن

ی زیبا هایی به نشان تومورهای گلهاش آیا شکوفهمکنارنجی، و روی ککبدل شوند، و زیر موهای سرخ

دهد و در آورد، و در زمستان میوه میخواهد رویید و او را به درختی بدل خواهد کرد که پاییز را تاب می

 …ها و پوست مردگانهای آتونال با چشمدختر …میردبهار سرانجام از مازاد زندگی، می

شود ورد، سالمتی که میآسربرمی« رفته چیز از دستدیگر همه»این حالِ سالمت عددی هست که در اوقاتِ 

گیرد و برای روزهایی به های زنده جا میی هرزی میان درختچهش، که مثل بوتهبه زبان باینری نوشت



چنان کند، آنای از فوالد که وقت تاریکی گرمای روز را نشت میآید، سالمتها میی هماننظر از راسته

یرون از که بشده بدحالیم، تعجب خواهیم کرد از اینمان بگویند که چه پنداشته که اگر کسانی بهحتمی

نیستیم. این  -کم غیرناخوشدست یا -سره خوش اند و دشوار است بپذیریم یکهایی ناظرمانخودمان چشم

ساز، گاهی نسل از پی نسل، ویروسی که از شود به درازا بکشد، گاهی چند روزِ سرنوشتست که میحالی

مثل پستانداری که از -قدر که برد، آنهای ایمن هجوم میآید و به نظامیانداز وحشی بیرون مچشم

د را بیابیم توانیم خومی -های عظیم بدل شدهها سال بعد به نهنگشود و میلیونگرسنگی به آب پناهنده می

از جهان،  هبردارانخودآگاهی، ماشینِ باینریِ درکِ گردهایم، بیکه مدتی بعد به محصول این سالمت بدل شده

مان با منظرِ ماشین پرتونگاری، در انس با شدگیشده، و در اختهای رامانفجار، شیمیهای خنکِ بیبدن

زیرِ  ای از تن کهبینند، اگر کسی با پارههای مرتفع میویتیسیهای سیهایی که انگار از خالل لنزچشم

ز چه اگردیم، و آنهای پیش از سالمت عددی باز میمان بگذرد، چه ظالمانه به روزدرخشد از مقابلدرد می

آید پایان ماجرا و حکایت بازگشتِ یحیی به حالِ پیش از آن روز مکاشفه است که در کشفِ خودِ پی می

ش را به مرگ از دست داده بود و تمام مدت به طرحِ ش، از بزرگی سرخوردگی شوقسالهواقعیتِ سهبی

 کرد.فکر می الملل سومفریب دختر در بین

دیدن   ی گذشته را از فکری دو هفتهش بفرستند، و همهبنا بود برای فرار و رسیدن به تهران، کسی را دنبال

 که انتظارش را داشته باشد، روزیزده بود، که بیی مثال قبادیانی یا دوست نزدیک دیگری، هیجاندوباره

ش ش، مقابلساله ۵۰۰تنِ نوجوان او، اما آشنا برای آگاهی های بیرون خانه، با تنی بسیار متفاوت با در بازی

ش به الزامِ ش دیده بوده. رویا برایهایی که در ادوار پیش از این بر تنظاهر خواهد شد، با لباس

ش دید. یکی از دالیلی که تصور مرگ پدر را برایشناختی بدل شده بود و قبادیانی را به خواب میزیست

 های بریتانیایی جایی درسنجی که مدرسان دانشگاهی سالمتین خیال بود در باب تراشهکرد، اغمناک می

ش کنند، همچنان که جایی در زمین باقیکرد وقتی پدر را دفن میشان داشتند و تصور میهوشیاری

فی، معنی منهای بیگذراند، تراشه برای ابد کار خواهد کرد و درون مرد زنده خواهد بود، با پاسخمی



های روز، در انتظار، به کردنِ ساعتهایی مثل متون مینیمالیستی در باب مرگ. برای کوچکالگ

های خودانگیخته )ناگهان به پردازیش وقتِ هولکرد، و سکوتشان فکر میبرخوردش با دختر هدف

یخت، تدارک همان گری توان ازش میی دامی که در تن تازه بود و حاال او با همهرسید آیا همهنظرش می

آیا  تری انجام بدهند، ونیرویی نبود که باعث شده بود نتوانند برداشت خون از این دختر را به روش ساده

ش باشد و او با شد خواهرش مدام نزدیکبود؟( باعث میشده میهای دیگری برای او پهنی راه دامدر ادامه

ش باال حد پیشاز حال برادر تا این و اینکه نگرانی ستکرد لیال شاید در آرزوی مصاحبیخودش فکر می

کند،  شهاش مجذوب و سرگرمحرفی است، دوری از انسان شیمایی دیگری که نقصانگرفته، به خاطر بی

شان رد و بدل شود ی تن دیگری، همنشینی مدام تا بلکه حرفی میانشدههای عادتلذتِ کشف ناکارآمدی

ا کرد، و بهایی همیشه سرد دارد، خودش را با داغی ذاتی پوست یحیی گرم میتو او )یعنی خواهر( که دس

شده و از کارامل انباشته هاشان، مثل نرمیِ درونیِ چیز خوراکی که تولید انبوههای صنعتی در دلمحبت

رِ مکردند، در خالل تمام شبِ بلندسقف با مهتاب کوهستانی بر کنشینی طوالنی میاست، یحیی و لیال هم

 تر کند و یک( را طوالنیش )یعنی شبشدنگاهی سپریبههای گاهآمد چرسهای گاو، که پیش میگله

ساعت از چرس پایین نیامده بودند و  ۷۲باری که  -شان اعتراض کرده بود بار که به تکرر چرس میان

های ها، مثل خدایی در جنگلکرد اما با غلظت بیشتر از میان نایژهش را از طرق بولی ترک میکانابیس بدن

شی شه که، یه ذره آروم میببین یح، نترس، خب؟ چیزیت نمی»خواهر گرفته بود  -رسد حاره، از راه می

یدول ی کانابکنندهکه من برم و از نگرانی درم میاری. اصال تو مغز آدم هنوز یه سری دریافتالاقل قبل این

اشتیم تو مغزمون. از کجا معلوم کل هدف آفرینش این نبوده که هست. اگه چیز غیرطبیعی بود که اینو ند

تی های دریافو او بالفاصله ردیفی از سوراخ« ش خوب شه؟ ها یح؟آدم این گیاهه رو پیدا کنه، دود کنه، حال

های ضخیم های پروتئینی بشر، که رشتهکنندههای مداری تا دریافترا تصور کرده بود، بیشتر مشابه سوکت

ان رسد، انسای باستانی در بدنِ انسانِ کامل میای مثل موی درونیِ سر ازشان روییده و به غدهزِ تیرهو سب

گی افتادکنند، پرتش خودشان چرس تولید میشده با خواستِ آفرینش که چیزهای لنفاوی در بدنیکی



کرد، از احساس اره احساس میها او را از سالمتی که تازه دوبخداخواسته از جهان بیرون، و واقعا هم چرس

 ها و ضربانش این خلط«فقط خود را درک کردن»های کردند و به الیهآمدن بر تنِ تازه، دور میفائق

کرد به کرد و مجبورش میهایی تازه اضافه میرسید، الیهی قلب که بعد از چرسِ وافر از راه میکشنده

کند، های طبیعی فکر میاندازآدم نرمال به چشم -در ذهن او-طور که احشای خودش فکر کند آن

طور نشسته روی مبلی در خانه، مثل کرکسی بر فراز حیوانِ آمد که، همینبردارانه، و سه بار پیشنقشه

که بداند چرا )یک بار، از تماشای حرف زدن مادرش، که آن هم مملو از محتضر، ناگهان به گریه بیفتد، بی

یجه کشید و درنتازحد بم بود خجالت میش که بیشقلب شدید داشت، و از صدای خلط بود: زن ضربان طپش

کرد تر میتر و حکیمزدگی که لیال را نگرانهای چرسزد( و جز این، پرحرفیبریده حرف میآرام و نفس

پیش نرود، و اما در این « جدیهیه ذره شل کن، سخت نگیر، واقعیت الکی»ممکن نبود به سمت و سوی 

کرد اه لیال بزرگ شو بابا، چه اهمیتی داره من چه مریضی لوسی در قبال دنیا دارم وقتی حظات او فکر میل

برد نه لیال بلکه خودش است که نیاز قدر بزرگه و بعد در آنی پی میخوایم بکنیم ایناین کاری که ما می

شد، د، خونی که باید وام گرفته میچه پیش رو بوبه حرف زدن با صدای بلند دارد، در باب این دختر و آن

ک کرد و اتاق یحیی را تررسید، و بعد وقتی باالخره خواب به خواهر غلبه میو کاری که باید به پایان می

ا خودش کنند، او بهایی مزین میهایی که پایان تابستان را مثل ویرانههوش شود، در آبی صبحکرد تا بیمی

شد، ش داخل میایستاد که روح جهان از آن به اتاقای میو مقابل پنجره ش بزند،گفت نکند دختر پسمی

رین چیز تگرفت و صدای پرندگان جزییش از صبح جان میها یا سینوسی در سرها اتاقمثل داالنی در قلب

 ردکقدر از نوجوانی دور بود اگر اشتباهی میداد. او که اینی جهان را از کف میصدای پرندگان گذشته

ها، از کف برود و اما بعد به بزرگی هدف و به کوچکیِ همه تالشچیز، بعد از اینشد، ممکن بود همهچه می

ن کرد دختر تداری آرزو مینفسبهشد، به شیطنتِ اعتمادی تاریخ ماجراشان امیدوار میدختر در برابر همه

جو بر زمین به جا مانده، اما مگر او از لذتهای هایی که از غولنازنینی داشته باشد، برساخته از استخوان

همه ریختن، این-هم-به-را-شدن/کارکردن/ترکشد بکند، اشتباهای چه حس میشدهطور تنِ هپروتاین



ماند، مگه کرد، کاش در جذب دختر ناتوان میکم احساس کند، کاش اصال اشتباه میتوانست دسترا می

که هستی  کنی برادر کوچولو، بابا خودتو بچپون تو سرت، همینی نه نه نباید به اینا فک …ام منکی

چکاند در آسمان های خودکارش را میی سالحی که فشار بخارْ ماشهها مثل بازماندهبیرون ابر …دیگه

ش را به پنجره چسبانده: جایی آیا، خدایانِ واقعی جهان، ربوب اند، به تماشای او  که صورتایستاده مرتفع

ش این احساس را، به مثابه ندایی های کاوِ تنگاهانداز زمین، در تهیهای چشمآمدنی، الههلمسهای بهپدیده

سیال « چیز»و دعوتی باقی گذاشته بودند، و او در تسخیرِ تنِ انتحارکننده، اندکی پیش از موعد، آیا به این 

برخورده بود، و اگر در  -خستینِ حیاتی نمانده از لحظهاین مهرگیاهِ سحرآمیزِ باقی-سیاه و بهاره 

کرد نامه را دوباره زنده میهای تن این دعوترقصید آیا تکانهای مدارس، خیره به دخترِ هدف، میجشن

ش هراس دارد، اما نه نه، حاال سالمت برد؟ وای چقدر از چیرگی این ندا بر آگاهیو او را به حال بد فرو می

 از راه رسیده. 

شد به دختر القا کند بود که کردن سحری که میهاش و از بابت تمرینن شک به تواناییاز بابت همی

ش به دار اعتدال پاییز، بهناز را برای همراهیی خنک و شیبپاچه در آن روز پایان شهریور، در آستانهدست

دختر   بتواند جشن خرفستران دعوت کرده بود )به لیال که گفت به این شرط در جشن حاضر خواهد بود که

هولناکی مقابل شده بود، از آن دسته که « دیدی توئم از خودمونی»را هم با خودش بیاورد، با چه لبخندِ 

های دور از ساحل فروشیی ماهیاند واقعا فروشندهگیری که داشتهیابند معلم سختکسانی چون در می

 آویزند(. شان میاست، مثل پرچمی به صورت

جا، دورتر از خواهر، کنار که خرفستران خودشان از راه برسند، باید اینقبل از این پس در ناتاریکی،

اند، در تالش برای حفظ تعادلی زدهای بیرونطور از نشیب تپهپوش که فتقی مخملصخره ی پنجمجموعه

تیز های نوکشکند، پیش چه کسی نشسته باشد جز بهناز با کفها را گرمِ موهوم میش رانکه فشار عضالنی

زی های سبهای برهنه با رگجاند(، ساقوهوای مشتاق به فروریزش نابهو براق عربی به پا )که برای آب



سکوپ میکرو-در-های هویداکه از ورای پوست تیره، حتی در این وقت عصر پیداند و مقابل یحیی مثل چیز

نوع نهایت متهای بی«گل سر»ی این بعد مسئله ی بهناز چقدر مجعدند، وشدهکوتاهاند. موهای تازهولو شده

شده سرهای گلگذارد و به نظر یحیی موها با چیزهم وجود دارد که او روی دیستورشنِ روییده از سرش می

مکد تا همانی که هست باقی ی انگلی دارند، و یکی جان دیگری را میها، ستاره، هندوانه( رابطه)پروانه

ست که در اردوگاه بازی کسانیشده؟ دختر همست و کدام یک مکیدهمکندهبماند، ولی کدام یکی 

ها شدگی عرق صبح مثل جال روی صورت و بازودهند )رد خشکهای جسمانی را ترجیح میورزش

راف کند، انگار اپیگهای نزدیک یحیی را متعجب میش هربار وقت مالقاتدرخشد(، گردنی که زیباییمی

اند اند با خط اریب کمر دو مثلث ساختهشده گاههایی که به پشت تکیهرای بدنِ متوسط. دستای بالعادهخارق

بافند، در دوردست. با ها را به هم میهای مخابراتی که قلل کوهشده پیداست، سیمشان افق تیرهو از خالل

به  ست که انگار پلک سومی،طور اکند. در لحظاتی مثل این، برای یحیی اینی حواس به بهناز نگاه میهمه

قط شود، فپوشاند. صورتی انگار در حال بازیابیِ مرطوب، که دیده نمیی دختر را میپهنای صورت، چهره

 در این پلک سوم پیداست.  -محو-هایش آثارِ برجستگی 

 تونم برات جذاب باشم؟به نظرت من یه طوریم که می

 دونی؟ مسخره.وا، خب یعنی نمی

شد جذاب باشم ایم، به خاطر اینا میکه آدم بداخالق و احمق و غمگیناینه که به خاطر این نه، منظورم

 برات؟

 احمق و غمگین نیستی که، من ندیدم.

کارا بکنیم، من چون لباسامو دیر درمیارم و کار -اون-خوایم با هم ازاَه، یعنی منظورم اینه که مثال وقتی می

 بیشتر بخوای بام باشی؟شه کنم، باعث میواقعیه رو نمی



ز، آره، ولی ربطی به مثال چی …دونمنمی …توی مثال فیلمای چیز هم مردا خیلی لباساشونو دیر در میارن

 .کننی مردا میغمگینی نداره که، اونام لباساشونو تو این فیلما دیر در میارن. شاید یه کاریه که همه

 خب خوبه یعنی؟

 دونم.نمی

 دیدی؟طوری کجا فیلم این

 دونم.نمی

 دونی؟نمی

 یادم نیست.

 بینی از اینا پس؟لوس. چرا می

 بینی؟تو نمی

 نه

 چرا؟

 از کجا ببینم؟ 

سم: هوایی درونیِ جش با واقعیت بیرونی دارد، مبارزه با بیست که بدنش، ربطییکی از دالیل نگرانی

عدد های متاحساس تهوع وقتی با ماشینند، های اتفاقی که وقتِ خواب از او سرخواهد زد واقعیگفتنسخن

واقعی  «وقت مسافرت خوابیدن»الملل سوم خواهند رفت، بیش از تالش او برای جا به تهران و به بیناز این

ان او کند، میدست، در زمینِ پای این کوهستان به باال نگاه میکند برای کسی که در پاییناست. فکر می

گوید از ی آسمان است. بهناز چیزی میهاشان آبیِ گشودهی میان صورتو بهناز آسمان قرار دارد، فضا



خبر روزی در ماه پیش رو از مدرسه بپیچد و پیش دکتری برود، و او در نظرش چه خواهد بیکه میاین

کند وجود دارد، و چه تفاخری احساس ش را از خانواده مخفی مییاس و فنایی در نوجوانی که دکتر رفتن

سوترک است زند، همین ساختمان چند صدمتر آنای که بهناز ازش حرف می«مدرسه»داند قتی میکند ومی

ند، جا که دور از زائران نشستهها در دوردست جاده، اینو خودش به دوردست فرار می کند. صدای ماشین

راه  روشنی نیمه، در شانهجاهای اینکند که از دیدن نورکند. به ماشینی فکر میپارانویا را در او بیدار می

ن و با شنیدن صداها، با شنید« شویی بکننددست»کند تا ش را از ماشین پیاده میایستد، و زنی دو بچهمی

ی بلندی که صاحبِ خنده اند، با شنیدنِ های جشن که با خودشان ساز همراه آوردهجنون موسیقیایی در دختر

ت، و بعد گیرند بیایند ببینند چه خبر اسف منتظران نشسته، تصمیم میش دورتر، در صشدهپیداناتاریکیبا

 زند وش سو میای مقابل چشمبرای آنی نقشِ طرح قالی …شان خواهند آمدها به دنبالای از ماشیندسته

 گوید:شان بوده حاال بهناز میشود. بعد از سکوتی که میاندوباره محو می

ها اومدم. دقیق جااین -فک کنم-کردم، بعد مامان اینا سفر بودن، تا می سوارییه بار من داشتم دوچرخه

یهو یه چیز عجیبی دیدم، یه ذره ترسیدم،  -فک کنم-هه یادم نیست کجا، ولی یه جایی نزدیک همین دره

 ادبرداری گنده روشه. معلوم بود بست و یه دوربین فیلمپایهولی که مثال رفتم نزدیک متوجه شدم یه سه

گرفته دور ای که داشته ازش فیلم میطوری هزار سال تکون داده و یه ذره از جای اصلیدوربینه رو همین

وقت ش رو، و دیگه مستقیم رو به ماشینا و اینا نشونه نرفته بود. ولی خیلی چیز قشنگیه، دیگه هیچکرده کله

 ش االن؟ش. بریم ببینیمنشد برم ببینم

 که چی؟

ش جایی در ش متوجه این دوربین است، که در نظرش ایستادنی هپروتاما حاال همه «که چی؟»گوید می

 ش برخورده بود به خیالش را در برابر آفتاب مایل روزی که بهناز بهها واقعا زیباست: پرهیباین زمین



 زمینِ خشک وآورد، ترکیبی از انسان با چشم و پاهای حشرات، حیات فرازمینیِ تنهامانده، جا خورده از می

  …شغیاب انسان در اطراف

جا، کرده سوار این ماشینا نبوده اینخیلی خب باحاله که. یعنی نیست؟ یه نفری بوده که وقتی فرار می

 قشنگه. گرفته. به نظرم که خیلیچی فیلم میداشته از همه -فک کنم-مشغول مثال رفتن به جنگ و اینا نبوده

 شه فیلمشو آدم ببینه؟نوز توشه یا نه، مینرفتی ببینی فیلمه که گرفته ه

شه م توش باهمه بارون و آب و اینا خورده، بعیده کار کنه اگرم فیلموا، معلومه که احتماال فک کنم نه. این

 بابا. 

رسید، ( غروب از راه می…بلعندهای زمان را میهای رویا که فالتو همین وقت )واقعا همین وقت؟ بره

های هذلولی خاکستری در ی نابالغ سرخی بود، باالی تپهمانده بود، شکمبه ید باقیچیزی که از خورش

ی پاییز، خیسیِ های آستانهش زیر المپها جاده بود که در نظر یحیی خیسیتر از تپهغرب. نزدیک

سرمازاتری بود. کسی را مثل خودش تصور کرد، خوابیده در ماشینی که از آخرین مهلت سفر تابستانی 

شد و آخرین خورشید شهریور نشسته بود. کسی گشت، و بیدار شده به وقتی که تاریکی کامل میبازمی

شنید که داد زد. می-طور به درُنی باالی سرش پرتاب کرد و شادای را نیزهی افتادهقدری دورتر، شاخه

های پیش را معوج ن روزهای باراکند. فکر کرد حاال جشن البد آغاز شده. باد گاهی برکهلیال صداش می

های کشیده افتاده بودند به نظرش ها که زیر سایههایی عین حروف زبان آب، آن صخرهکرد، موجکمی

یفیِ ی قهای زمین غمناک بود و به گودی اردوگاه در دوردست نگاه کرد: دستهرسیدند و تیرگیسرد می

ند و با خودش فکر کرد البد جایی در پارکینگ مشاع جا در برابر آسمانِ رو به تاریکی پیدا بودها آنپرنده

کند. پسر بلندقدی از کنارشان دهد و پرندگان گرسنه را جذب میپنجه، ماشینی هست که روغن پس می

 .روی سینه« بایو هزارد»ها با نشانِ شریر گذشت، در لباس روشنِ دلقک

 …پاشو بریم پیش لیال اینا



 باشه.

 

 

* 

های روشن که او خیره به ر از راه رسیده بود شبِ خرفستران بر بلندای کوه، با آتشطوهوچ، اینهوچهوچ

ه از هایی کش ببیند، برای آنی، مثل لکهای مقابلتوانست طرح فرش را مثل صورت گرسنهشان میهیمه

گوید تا کی ای که در تن باقی مانده میسالهمانند. به هوشیاری سیزدهها باقی میخیرگی به نور در چشم

جا در جمع زائرانی که در انتظار خواهد با خودش نگه دارد؟ اینمانده از بازیافتن خاطره را میاین داغِ باقی

ی هگوید میدون روزولت عین یه حلقشان تالش کنند، لیال میند تا برای زنده کردن ماشین نزدیکشاننوبت

شق باشه. یکی از دالیلی که به نظر او همه در  ی تهران انداختن تا همیشهآهنیه که دور معامله

ه پزی که همراطور مامانشان در برابر روشنایی آتش است. از کیکبستههای نیمند، چشمپیشاخوابتوهم

تر ای دور ماشینی دورآوری از دور بشوند، و کسانی در حلقهتواند بیت شگفتخورد و میآورده، چیزی می

ی ست که طرف دیگر دایرهزنند. این دخترههاشان دارند، هماهنگ با بیت فالش میهایی که در لباسبا نور

 طوری ازی خلبانیسرهشده، سیاه هولناک، و یککوتاهزائران پای همین ماشین نشسته، با موهای مصری

ند ککند، و تعریف میش اغراق میهای کوچکقیمت که به تن دارد و در سربرآوردگی سینهبرزنت گران

ی بد، اما کامل، از دهنِ )اصرار دارد هر بار کلمه را با لهجه« اکستاسی»بار وقتِ چطور مادرش را یک

که ای، بیرون بیندازد( دیده بوده، در مدت انتظارشان برای اینسورمه طورش پوشیده تو روژژاپنی

ودگاهی که سه ساعت معطلی هواپیمای مسافربری درهاش را به روی مسافران عالف باز کند، روی باند فر

شان )مهاجرانی که به از هرزش گذرانده بودند چون سالن انتظار رو بههای مخدوش از علفرا بر آسفالت

های موتور ی بزرگ یکی ازگریختند( دیگر بسته شده بود، و مادرش نشسته در حلقهباکو به گرجستان می



 ش بند آمده بوده، چقدر بهچرخانده و از شوق نفسرا می های موتورزیر بال هواپیما، با دست غیرمسلح پره

قتی ش بکشد )بعدها، وهای قدیمی دستتواند کار سوختِ ناشناخته را از گوشترسیده که مینظرش زیبا می

و آورد و برای رضای اکرد، جفت شده بودند، این خاطره را به یاد میباالخره با دختری که باید تطمیع می

کرد، چون دخترِ هدف چقدر ش مینشاند، در اوقات تلخ تعریفی مادر دختر صاحب خاطره میمادرش را جا

شده ا جمعهای پپوش، نشسته با وضعیتِ مدیتیشن، با پاشنهآمد(، و دختر خلبانهواپیما دوست از آب در می

زند، نار آتش به هم میکند، و تعادل فالسکی را کش، زانوهاش را در هیجان باال پایین مینزدیکِ عضو جنسی

در قاند، آنکه از پرحرفی دختر خسته-کند که بخارش در نور آتش همه را و چیز داغی از فالسک نشت می

ی فرودگاهی، نواختن را قطع خور کوچکی در دست، تمام مدتِ خاطرهکه دختر دیگری، با ساز باتری

ند که شوند، راضیاغ سریع از جاهاشان بلند میآورد، برای دوری کردن از شارِ چیزِ دبه خود می -نکرده

 شود تا دور برود،ریزد، و او بلند میپوش را طرد کنند، دایره به هم میای هست تا دختر خلبانحاال بهانه

م سر رفت و شه پیدا کرد یا نه، حوصلهگوید بریم ببینیم دوربینه رو میتری. به بهناز میبه جای خلوت

چسبد: خیلی دور نرو یح، سریع برگرد، با کسی هم حرف نزن. اگه ش را محکم میتهمین وقت لیال دس

 قرمزه. شپیدام نکردی بیا سمت همین خرفستره، از دور پیداست، خب؟ ببینش باالی اون ماشینه، فانوس

 شوند پشت سرشان، در گودی زمین، تاریکی هست، اما تاریکی زنده، مثل دم درخشان وال. لذتدور که می

 وزد و ردشان میدرحضوردیگرانِ تنکردهدوری کردن، تنهایی در فضاهای باز، با بادی که به جاهای عرق

 حالت، از درِ ی پاییز در کوهستان. حیوان نرمی، با صورتِ بیکند، سرمای آستانهرا خشک می« هاآن»پای 

زیرپا،   تیرهعلفگریزد. خاکو میکند آید، و به پسر نگاه میهای جنگ بیرون میگِردِ یکی از ماشین

های جشن، سکوت ماندروی از میان پسپیاده …ای روشن از آفتاب در دوردست در سرشرویای مزرعه

جا، در پناه اند، دو نفری که اینهای جنگ که هنوز زیر تالش هیچ کدام از زائران روشن نشدهماشین

اند، مخلمل درونی دهن که برآمدگی سخت و دردزای ن بردهاند و اعضای همدیگر را به دهاای نشستهصخره



گردانند و یحیی و بهناز ای هر دو در تاریکی صخره سربرمیبخشد، لحظهای تن را آرامش میاعضای زائده

 …غلتانند تا دور شوندشان میای روی زمین به سمتکنند و بطریِ خالیبینند که تماشاشان میرا می
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 جا بودن دیگه، یادمه قشنگ.طور اینجا بود. مطمئنم، همین این چیزای تانکقعا مثال همینفک کنم آخه وا

 …خب االن که نیست، یا سه ساعت سر کارمون گذاشتی دروغ گفتی، یا یه جای دیگه بوده دیگه

 خب حاال. چته؟

 ای آورده بودندشعلهتکهمانده بود، با خودشان سرهای پشتتر از زمینجا که از دوری جشن، تاریکدر این

 سوخت و اطراف رامانده در زمین باز قرض گرفته بودند و حاال در دست یحیی میصاحبکه از آتشی بی

یر شان زمینِ زجنشآمد، که سنگینیِ بیها جنگ به چشم میی ماشینماندهکرد و زنجیرِ برجایروشن می

ی هایداده شده نبود و و دیشا اثری از دوربین بشارتپا را به قدر کسری از قوز زمین، گود کرده بود ام

ها کردند و بچهافتاده بودند آسمان را تماشا میها پایینهاشان روی دوش ماشینکه در فرسودگی از پایه

ز جایی که صدایی اشان با مشعلی در دست ایستاده بودند تا اینچیز پیرامونجثه در سترگیِ همهتنها و کم

 ورد.به خودشان آ

 ه نیستین؟های پنجکنین، پدرتون سکته کرده باشه؟ مگه بچهقدر دور از خونه بازی میترسین وقتی ایننمی

 جا کجاست؟ جاست. اینیحیی که جا خورده بود ساکت بود اما بهناز داد زد کی اون



 میان دو منبعهای ضخیمی که یحیی مشعل را در باال آورد و دورتر، روی ماشین عظیمی، لیمده بر کابل

 زد خوابیده بود:رسانی کشیده بود، این مرد که حاال حرف میسیار و عظیمِ برق

 ام.و من باشمو از اورساگ -گیرانه، اشاره کردش، جهانو به اطراف -جا کورگال است این

رداگردِ ی گش تا همهشد. از دو شانهاز الکتروبسترش پایین پرید و روی زمین ایستاد و حاال خوب دیده می

سانی، روی دوش خزنده رنگ کشیده بود، در هفت رنگ زیبا، که مثل باله/تاجیهایی از نایلون شبسرْ پرده

 ش متصل بودند. روی شکمهای کاپشنهایی از استخوان ظریف سرپا نگه داشته شده و به سرشانهبا ترکه

ها سفید، و دامنی که پاش بود، از ی قرمز، دندانههای افراشتشده پیدا بود، با زباندهانِ نقاشی ۶ش برهنه

را  ایشد تسمهطور که نزدیک میدارِ ویکتوریایی گشاد و بزرگ بود، و همینهای داربستطور دامناین

ی ویکتوریایی ی نازک سفید از پروژکتوری که داخلِ سازهبندش کشید و دامن روشن شد، پارچهروی کمر

جای دامن دید، انگار مرد تا شد تصویرِ مکررِ سیالن آب را روی همهفت، و میتعبیه شده بود روشنی گر

ی زنان عرب غلیظ آرایش کرده ش را به شیوهاستخوانی آمد. صورتتنه در رود بود و شناکنان پیش مینیم

 بود.

 …شجا همین چند وقت پیش؟ بگین بهجایید همیشه؟ یه دوربینی نبود اینآقا شما این

 …ها، چیز خاصی نیست کهدوربینه دیگه بچهیه 

 جا؟مگه نبود همین

 شو نکنین.گه تو رو خدا رعایتآقای باشمو، دروغ اگه می

گه، خجالت باید بکشی به خاطر این آقای باشمو جد و آبادته پسرم. من باشمو از اورساگم. دروغ نمی

 رفتارت با خانوما.

 ها ها، دیدی حاال آقا یحیی.



 وربینه؟خب کجاست د

 نوبت غذا و آب.ای هشتدم، دونهتون خودم میخواین؟ دوربین بهدوربین می

های کرد و مشعل یحیی بالهتر میش اطراف را روشنآمد. دامنتر میاورساگ نزدیک-از-حاال باشمو

شته گذاسرهای پشتگیرتر. یکی از دالیلی که پسر به دورانشده را چشمآرایش رنگینِ کنار صورتِ 

کشنده با خود دارند، مالیخولیای تنهایی  ند، چیزی از تزیینهاست، چون ورای پوششمند است، لباسعالقه

 ینِ آمدند. حاال دوربخوردند و زنده به نظر میهای گذشته تکان میدر مصاحبت با زوائد نرم لباس که در باد

 ها؟ چطوره؟گیرد، ها بچهش میبل صورتکشد و مقااورساگ از کاپشن بیرون می-از-ش را باشموفروشی

شدن مرد، صورتش را این چشم ش تیتانیومه، ولی یحیی حاال ناراحت است که وقتِ نزدیکروسیه، بدنه

ها که ناظر بر مایند، شود جزییات چهره را دید )آنکند و نمیی تیتانیومی از نظر مخفی میعتیقه

های مکانیکی و ی نظارت پشت چشماستتار رفته در لحظهست، صورت در هاییهاشان چه نقابدوربین

 (.…«مشاهده کرده»هویت مانده اما های بزرگ، صورتِ بیدوربین

 جا بود کجاست؟خوام اینو. همین که ایننه نمی

 …به این بکن آخه، بگیر دستت سالته مگه، ببین یه نگاهجا بود کجاست، پنجهمونی که این

 خوایم همونو ببینیم واقعا.مینه آخه ببخشید ولی ما 

اورساگ -از-طور که بهناز و باشموکرد. اینجا میهاشان جابهها را روی صورتسوخت سایهآتش که می

میشه با شود حضورش هست. یکی از دالیلی که باعث میاند، به نظرش چه جنایتیمقابل یحیی موضع گرفته

دارد برای ش را وامیبا دیگرانِ غریبه است، که همراهشدن دیگران همراه شود، تندی رفتارش جبهههم

 دلجویی طرف دیگری را بگیرد. 

 اونو بردن نیست دیگه.



خوردن و برگشتن مرد، به ای که وقتِ تکانواره-چرخید که دور بشود، نمایشی و مجلل، با دامنِ رود

از دور شدن مرد بلند گفت  های یحیی خورد. از زورِ ضربه و ضمختی داربست فلزی جا خورد و قبلساق

 کی بردش؟

که دختربچه پرسید کجا بردنش؟ مرد پوشیده در دامن و شد تا ایناورساگ هنوز دور می-از-باشمو

ش را به نمایش گذاشت. ماه بلندمرتبه بود و بر های خزندگان ایستاد، برگشت، شش دهان روی شکمباله

جا که سور در جریان بود، به گوش ن ماشینی، از آنریخت و هنوز صدای روشن شدهای تنها فرومیچیز

 مرد.روی مشعل که می ی  شعلهرسید، تنها صدای درختان تنک، و صدای سرفهنمی

دم. تون میهم به قوهگم، چراغتون میره. بهم که داره میجا؟ دوره. نورتونترسین تو شب برین تا اوننمی

 روز برای غذا بیارین. ۵جاش ولی به

 ریم، بعد تا پنج روز بعد برات غذا بیاریم؟ گی ما میخب یعنی می

 …شهآخه مدرسه اصن شروع می

 اصن اگه نیومدیم چی؟ یا اگه دروغ گفتی چی؟

 ف شب.رفتین نصزنم داشتین با هم ور میاین دیگه، معلومه، میام تو شهرک داد میکنم، از پنجهپیداتون می

قوه رو بده، و واقعنی بگو کجا بیا، اینو بگیر، ولی چراغ …دونی که آخهنمیمون رو زنی؟ اسمداد می

 بردن دوربینو.

ا ش رش بود و حاال رو به مرد گرفته بودش تا نزدیک بیاید و صورتپزش هنوز همراهیحیی کیک مامان

 آشکار کند.

 ند.ش دادای بهبازی نورانیش را از او گرفتند و اسبابطور بود که مشعلاین
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چیز  -ی مستمثل دیسکِ بدسکتورشده-فهمید که گلیچ نزدیک است. تالش کرد چیزی به یاد نیاورد و می

هایی که مشغول های خودمتشابهِ کوچ از جنگ، در عصرای به یاد آورد، سفید: مادرش در لباسخالی

شده، انوادهخشان بود، بیهاترینگرایید. او )یعنی مادر( تنهاش به خاکستریِ مه میشد و چشمتلویزیون می

ش بیزار اسیر میان او و لیال و بابا، که انگار از یک رحم یکسان زاییده شده بودند. از پاهای استخوانی خود

کرد و ها مقاومت میآورد. مادر بود که در مقابل دزدهاش در خانه به یادش میبود و همیشه با جوراب

ر گیریِ چوبِ کهنه، زیهای شیرین اعتیاد هولناک داشت. به سختبه چیز عادت او بود که« عصرانه خوردن»

ها، و ش در سفرکردنخیم، سختیجا بود: همیشه حاوی این حسِ فناشدگی خوشهای فلورسنت خانه، بینور

در  …خبر بود، و گوشی که برای موسیقی داشتش که خود از آن بیزیبایی ش وقتِ تفریح،بدخلقی

هایی که های زیرآتش، این عشق او به خواندن آوازنیروگاه رفتگی وقت اختاللوالنی برقهای طساعت

رسان رفتگی بعدی باقی بگذارد، تقدر دیگرجهانی بود که او را در انتظار برقشناخت آنیحیی هرگز نمی

 …از تاریکی، در آواز کنار زن

گاه که دوربینی، هنوز روی سه پایه، کنار این اسکان بینیداند، او واقعا میهجا به مقصد رسیدحاال که این

طورش، ماند با تزییاتی آنتنی روی سقف شیروانیاست که به کانکسی از آلومینیوم و استایروفوم می

ی کارتونی چیزی. چه درست فکر کرده بود که ظاهر دوربین به خوردههای دهنهایی مثل ماهیدکل

ی ی وجوه کانکس همهچراغانیِ روی همهقوه نیست، پانک. نیازی به چراغماندولزی میجیهای اچبیگانه

ایی ها روشنی براقِ کابلاند. روی پوستهرنگ کوهپایههای هفتها پریکند: المپاین نزدیکی را روشن می

ه، می خفتجا ژنراتور عظیجا، زیر آالچیقی دور از خانه امتداد دارند و آنها تا به آنشود. کابلمنعکس می

ی همین موتور ها. صدای کرکننده، میزبان کابل۱۸۸۰ش، این فسیل طبیعی، بازمانده از شده از الکلخت

های شان شده بود. از  سقف شیروانی چیزبرق دیزلی وقت طی کردن آخرین جاهای مسیر راهنمای



های وسکهای آویخته، عری از پا آویخته، لنزطوری آویزان است، جوندگان مردهتوتم

های موی آویخته که با باد گوی آویخته، آرزوهای آویخته به شکلِ گیاهان خشک، دستهشارژی/سخن

رود تا به دوربین دست ی ساحر دهکده؟ نزدیک میجا کجاست پسر، خانهشوند، اینمختصر آشفته می

اش را هنکس رفته، که پنجرهتر است، از دوربین قطع امید کرده و به سراغ کابرساند، اما بهناز از او سریع

کشد. ی دوربین دست میدهد. او اما آرام روی بدنهاند و هیچ نوری بیرون نمیهای ضخیم کور کردهپرده

آورد و دری که به قوه را باال میش. چراغچه تفاخری در مردگی دستگاه، چه سرمایی در پالستیکِ سیاه

گاه را ی کاستهای دریچهزردیِ زیبا که روی شیشهرخکند: این سشود را پیدا میجای کاست ختم می

مِ کیفرکشیده شدن فیلست که البد از فاسدگرفته در خیال یحیی قلب دوربین است، و در منطق یحیی زنگاری

شده در نورِ جادوی گذشته، ای خواهد یافت، فیلمی محوحاصل شده. شکی ندارد که داخل محفظه چیزِ مرده

د کنگنجید: درِ محفظه را که باز میش نمیمرده، این چیزِ مرده که حاال پیدا کرده در خیالاما نه این چیزِ 

ای که زودتر از موعد سر از تخم بیرون ی نازاییدهای را ببیند، بسیار کوچک، با جوجهتواند تخم پرندهمی

ا هدِ ش بخوردگی، گرهگاهشده در مکعب کاستهای کنترلآورده، سرخیِ آویخته به بلغم خام، استخوان

ن حاال افتاد اگر همیشد دید. آه، به چه حالی میای است که از ویلیام بلیکِ روی اسید میدستگاه عین پرده

آورد و دست بهناز ای جز فریادکشیدن نیست( به خودش نمیفریاد بهناز )در کوران صدای ژنراتور چاره

، آیا واقعا عاشق اوست؟ ممکن است این دست که نقص . این دخترگرفت تا طرفی بکشدشش را نمیدست

ی زیانهریزد، دستی باشد که فرومردگی آبکند و مایعات حیاتی را بیرون میش نشت میشیمیایی از پوست

 او را معکوس/درمان کند؟

 ببین، درشون بازه.

ی کانکس، و اما در که روند، رو به تاریکی اندرونالی در به داخل باز است. هانسل و گرتل ما داخل می

کشد شان سکوت داخل را میی انسانیکنند و همزمان زوزهشود، سر رو به سقف بلند میسرشان بسته میپشت

ها های صخیم نور چراغانیچیزِ بیرون را خفه کرده(. از سوراخ ریزی روی یکی از پرده)عایق صدا، همه



گردان های رواناند که قدِ خودِ کانکس است، نورتادهآید و حاال، وسط این کامرا آبسکورا ایسداخل می

افتد، ها میها، معکوس، روی دیوارهای باز بیرون که همراه این نوری معکوسی از دشتچراغانی و منظره

هاست، جهان های نورانی از المپهای روشن از مهتاب و زمینی تپهجا پوشیده در تصویر سر و ته شدههمه

اند و یحیی فراموش کرده که از کفِ شده. دست در دست ایستادهپادنیا آمدن از سر، کلهی به در لحظه

زده، و پرهیب پرندگان، و درختان، های ماهی ابرثانیهبرفریمی دختر بگریزد. جنبش یککردهعرق دست

که چه مدت به تماشا  آوردهای این کانکس. بعدها پسر به یاد نمیای، روی دیوارهای کوهپایهو ارواح چیز

 ده بود.اش را زنده کرقوهایستاده بودند که باالخره گفته بود بذار ببینیم فیلم رو کجا گذاشتن و چراغ

آمد، خانه داخل میی نور به این تاریکشدگیِ تصاویری که از رخنهقوه، محودر روشنایی چراغ

 ها، الیها، کمدکابینت …رنگ نورای  هفتههاشان در پشمکی جهان بود. صورتترین ترجمهرویاگونه

از یابند. بهنگردند. چیزی که کاست باشد نمیجاها را میرمق، اینهای بیشده، زیر مبلهای فراموشلباس

توجه کشد و یحیی اما با فکرِ پیدا کردن فیلم تسخیر شده. بیجو دست میورفتگی از جستسردر حوصله

کنند: ی دور از ذهن، در یک زمان هر دو دیگری را صدا میاما بعد در این لحظه جورد، وهنوز اطراف را می

شویی )که از چیزهای غرق در آب و نَشُسته، از یحیی به این خاطر که داخل کابینتی زیر سینک ظرف

های کوچک و ظروف براق، مملو است( این گلدان را یافته: تک گیاهی در گلدان است، مشعشع، تابش میوه

شان در آبِ سینک های مختصری که مشابهای، و میوههایی به پیریِ زمین آزمایش هستهرام نور از برگآ

 و بهناز به این دلیل که حاال در مالل کامل تلویزیون کوچک کانکس را روشن کرده.  …خورندغوطه می

 کنه، مگه نه؟ یحیی، یحیی نیگا، ببین! خودِ فیلمه رو یه چیزی داره پلی می

 

 

 



* 

اه(. گی امشب در دوربینسنِ این پسر فربه بود )پسرهآورد که هماورساگ زمانی را به یاد می-از-باشمو

ه کاشته، کهای دستهای مصنوعی و باغستاننشستند، با برکهای میای مجاورِ فضای سبزِ عمومیدر خانه

های ی وزغباقی مانده بود. این رستهی این فضای دولتی متروکه ها همهها پیش از تولدش در اثر بادمدت

ت نهایشان زیر آفتاب بیها پیدا کرد، که هنوز در پارک زنده بودند و پوستشد نزدیک برکهمهلک را می

آورد چطور آورد و به یاد میدرخشید. جهدشان را برای پیدا کردنِ وزغِ مسموم به یاد میگیر میچشم

ی اجباری، هیچ ظهری نبود های طوالنی از مدرسهرد، و در بازگشتکشان میها نشئهلیسیدنِ پوست وزغ

ها به خانه برنگردند. و بعدتر، حاال های قدیمی باغستان منحرف نشود و مدهوش از وزغشان به مسیرکه راه

 های اشانتیون باالشان داشتند و برای جاسازکردنِ کنها را به یاد بیاورد که پاکنتواند این مثال مدادمی

فرو بروند و سر « ممن تو فکر عمیق»شد در اطوار ها بهترین جا بود، چون میی همین پاکندرامامین لخته

 رسید، رویای تدفینکن( را بمکند و رویاهایی که از راه میعوض پاکمداد )یعنی که درامامینِ جاساز شده به

توانستی ببینی، و هات را میدر آن دستبود، و رویای دیدن خود در بدنی از جنس مخالف، و رویایی که 

 بودند طوریترین وضعیت میشدههای ایمن از مرگ بدل شوی، و اعصاب شنوایی در تحریکبه ویروس

ز شود ابرد. یکی از دالیلی که باعث میبه مغز هجوم می -های گوش انسانیسازیعاری از ساده-که صداها 

ی مرگ تیامت دیده است، ایزدبانوی ویری است که از لحظهکننده در فرار باشد، تصهای متروکباد

وزد و ش میی مردوک به دهانکننده/کشندهدهنده/خلوتهای نظمهای تلخ با دهان باز افتاده، که بادآب

هایی بود که در گسترش بیابان، در ش را گذرانده بود، زمینجا که کودکیبرد. آنش را با خود میقلب

-ارک-سر-آورد، وسطِ بهالیوتی شهر قدیمی را به یاد میاسهای تیروافتاده بود. پیادهسالی کامل خشک

-شدههای ناجورِ منقلبهاند، در لباسها پسربچهجا که مردطورِ صفوف مردم در صبح، آنهای اشباحرفتن

می کی محصول است و یککمدیده که هنوز یکزار خجالتی و صدمهها )مثل گندم، اندامبالغنیم-هایبدن-از

رسیدن کنند، به محض به چشمشان حمل میی کودکی را در ذاتهای کال( وضعیت دورهدیگر ساقه



بودند،  ها در بلوغ کاملشده، اما زنبندیشان تصورشان کنی، خامکار و سرهمسالگی ۱۰توانستی در می

های قجری، کودکی و به جای ساختمانهای نهای کشیده در ساختمانگریتر از آن کنسولتغییرکرده

ها دید، شد برقِ آنیِ عبورش را جایی در صورتهای رویا میآمد، فقط با دوربیندرشان به چشم غیرمسلح نمی

 های زیبای تقطیرِ اجباریها فلورسنتِ پرورشی، و ظرفهای ممنوعه، زیر نورفلس در تاالبعین ماهی چرب

ر خوار کاسیو بهای باطریکردند، با موتورخار هوا را به آبِ شرب تصفیه میها و شایعات باران و بکه عرق

ها را اشغال می باش  که لبهایستادند، زیرِ چشمِ باشمو و دوستانهای عابران مثل پرندگانِ تاکسیدرمی میشانه

ها انهالساقی به ش ی سینتتیکِ ظروفشده در بدنههای جمعی وزغ انعکاس آسمان را در آبکردند تا نشئهمی

ص از شد و خالها در آفتابی که حاال زیر غبار فیلتر میتماشا کنند و به رویا بروند، خالص از سوختگی

های ها و صبحهای واقع بین امیدشد، و پرندهدرشان ممنوع می رفتن و بازیعصرهای بارانی که کوچه

به کدام طرف  …چرخاندندشان را میشدههای کنسلچکیدند، چشمزمستانی که از آسمان آرام می

کردند؟ چه دراززمانی از آن رطوبت سحر خنک میشان را در باد بیهای کوچکِ ژوراسیکپریدند و آلتمی

 …گذردها میصبح

نند، کریزی میهوا تخمی بیجا در فضاهای بستهاورساگ حاال پرندگانی را دوست دارد که این-از-باشمو

در باشکوه است که دیگرانی در جهان، مثال پرندگانی، این کیفیتِ سراسرانسانیِ نومیدی چون به نظرش چق

شان سپرده، در خودکشیِ توجه به ماموریتی که ژن بهرا در خود داشته باشند که حاال او در خود دارد، بی

 اند؟ کند حاال آیا تخمی که در دوربین مانده بود را این دو بچه بیرون کشیدهفکر می …نسلی

رود هایی راه میکند، بر زمینش که راهِ پیش رو را روشن میوارِ نورانی-اورساگ با دامنِ رود-از-باشمو

خوردنِ ها و صدای استارتاند. ماهِ انجمادبخش برفراز سرش، صدای حشرهکه دو بچه قدری پیش پیموده

ا دارد که با کف دست از ترقوه تا رفتن این عادت رماشینی در دوردست، در جشن خرفستران. وقتِ راه

دارد کور )برای ما: زاگرس(، را دوست می جا، کوهستانش را مکرر نوازش کند. یکی از دالیلی که اینناف



شان ی تیمیروی به سوی خانهش را وقتِ این پیادهچیزِ اطرافگاهِ آپسو بوده است و همهاین است که منزل

ها وزیده تا از ست که خونِ تیامت، مادر آشوب، بر آنهاییها زمین: اینشمارداز منتهای جان عزیز می

ا های عقربواملو رتواند درسترینِ اورساگ، نمیرفته یاد کند. باشمویی که او باشد، خنگشوهرِ به کما

وابط شان به رکردننظم آفرینش، درباب آمیختگی تنهای آپسو با تیامت، جز با سادهازدرباب وضعیتِ پیش

 ی محزون فکر کندزناشویی، بیاموزد و در اوقاتی مثل این که موعد مناسک نزدیک است، اگر به آن لحظه

شان، کنند، چرا در خلسه نزاییدیممان هیاهو میبند، چقدر فرزندانکند ای دلکه آپسو به تیامت شکایت می

های زمین هستم مبادا های شیرینِ مغاکروم، من که آبمن نه در صبح خواب دارم و نه در شب به رویا می

 ر دیوانههای مرا بکشی؟ مگها را بکشیم زن، اوه نه نه آپسو، بچهخوابی به نفطای مرده بدل شوم، بیا بچهاز بی

ا آن شدن تکند، مرد و زن که در افلیجاختیار به پدر و مادرش فکر میاز این بگومگو باشمو بی-ای؟ شده

ار رفتند، انگشده راه میی یک ماه از هم، در خانه به دشواری اسبِ تنبیهکه به فاصلهپایه هماهنگ بودند 

انسانی را به هم « تن»بود که این دو  هاییهای مرض اورتوپدیک، بندشان رشتهچیز جهان، و از جملههمه

ی ر موج، با همهشماها بود، اما بیش صدای موجکرد که صدایگفتن آپسو فکر میزد. به سخنپیوند می

اندود، سا و طنینخوابی، ولولهبی-از-شمار آوای هارمونیک نویزخوردههای ممکن، در بیآهنگضرب

برد و در رویا بود که با شوهر سخن رسید و او را به رویا میهای تیامت میشان به گوشطوری که همهبه

حاال نزدیک شده  …شودادرش رها نمیوجدان ترک پدر و ماورساگ هرگز از عذاب-از-گفت. باشمومی

کند و شاید همین نور است که این سگِ آواره را است، نورِ کانکس از دور پیداست اما دامن را خاموش نمی

کند و شک ندارد که حاال روح حیوان ایستد و گذر سگ را تماشا میکند. برجا میبه جانب او جذب می

ذارد. گدود و بدن را شادمان و سعادتمند به جا میش بیرون میتن شود و ازدر این ساعت تاریکی منفجر می

ان را ای از پشم حیوپشت دستهی کمشود تا از مابین علوفهرود و جایی که سگ گذشته بود خم میجلو می

های کاپشِ جلوبازش اضافه کند. وقتِ خم شدن روی زمین، صورتش نزدیکِ تصویر نورانیِ بردارد و به رشته

دهد. یکی از دالیلی که هیچ ش را لو میی آرایشدستانههای خامش، آشکارتر است و نقصانبر دامنرود 



های زمانی کوتاه، تْیْکِ تماشای آسمان ش نیست، عادت سر بلند کردن به باالست، در بازهقوزی در گردن

مادر محافظ، سپر ما در برابر  ی تیامت است، افراشته و جاری برفراز سر مثلو بادخورده که تنِ زنگاربسته

والدین آخرین لحظات  میرد، از گناه تنها گذاشتنها میسالگی در همین زمین ۶۱روز/خورشید. وقتی در 

راند: خشم  ش میتری در او هست، که حاال در این شب به پیشعمرش را خواهد گریست، اما نیروی محکم

طور که حاال هست های مردوک که نظمِ جهان را اینباد، غضب بر نیروی «وضعیت کنونی»آمیز از جنون

ها سنگ نیستند که من پا چه آشوب را کشت و به کوهستان بدل کرد، اینی آنترتیب داد، خشم از همه

ی خون تیامت است که باید در انفجارها ها دلمهخبر بر سنگ به خواب بروم، اینگذارم، مبادا بیبرشان می

هاشان ی کودکان مردوک را بکشد، به دهانچیز را غرق کند و همهسیال بدل شود تا همه ذوب شود، به مایعِ 

ی فرماندهان، های خوراک و کشندهی انبارشود، کشندهچنان که اژدری به ناوی داخل مینفوذ کند آن

 کرده.« از اورساگ»هاست که او را و همین …ی ثبات ضربانی ناظران و کشندهکشنده

 هایی که تصاویرِ کردند، با دامنپوشی میاگ هشت نفر بودند. شش مرد و دو زن، که اما همگی زناین اورس

ها و سان روی کمررودانی و تزیینات هیوالهای غلیظِ میانشد، آرایشخدایان آشور برشان پروژکت می

آورد تا انتقام شوهرش را  جو داشتند که تیامت به دنیای اژدهایانِ جنگهاشان. نامشان را از آن دستهشانه

شد، و  و به دست مردوک به دونیم وقت که تیامت کشتهخوردند و آن ها از مردوک شکستبستانند، اما این

ش آفرید، اورساگ یعنی یازده اژدهای تیامت به اسارت شناختهوقت که مردوک جهان را به شکل انسانآن

ش آویخته بود. هشت اورساگ ما الواح سرنوشت را به سینه ی او شدند کهاو در آمدند، مرکب او و برده

 های دومِ هر ماه که وقتِ شناهایشنبهاما دانشجوهای سابق کالج سلطنتی دانشگاه فنی شیراز بودند. در سه

شدن ها کسانی بودند که به غرقرسید اینی دانشکده از راه میجمعی در استخرهای روباز محوطهدسته

شان را کناری بگذارند و به اورساگ بدل شوند، دادههای خانوادهکه اسممه بودند. قبل از آنتر از هنزدیک

چیزِ زندگیِ پیرامون، ماللی که اگر از نبردن از هیچشناختند، لذتهمدیگر را از داغ آنهدونیا می

های در چشمشد گذشتند میها( میی کلیمیگاه بزرگ )ساختمانی قدیمی در محلهراهروهای خواب



ی انگلیسی ساله۳۰های ش، خیره به تلویزیونی که رو به سریالدیگری، خوابیده در اتاقِ دربازِ اشتراکی

ی نامهی اصلی گروه را عقربواملو و اومودابروتو تشکیل داده بودند. در اولین مرامگشوده بود، ببینند. هسته

که جهان را از نظم مردوکی خالص کند و به آشوبِ اورساگ آوردند که به نظرشان انقالب واقعی آن است 

د تولید مثل خوابگی به قصباپ را موسیقی مقدسِ آشوب دانستند، همی تیامت/آپسو برگرداند. بیدریاگونه

را مکروه اعالم کردند و بعد که شش نفر آنهدونیکِ دیگر به گروه اضافه شدند )باشمو آخرین نفر بود( در 

بادِ ساختمان دانشگاه فنی برای خودشان های درمعرضدر لبه شدند، که دور از همه،یی مرطوبی جمع مالنه

شان نشدند و بینشستند و ولو میی محوی میزدند، در دایرهشان حرف میبرگزیده بودند. از خشم/نومیدی

شان میی تیسوختند بر تاریکی النهی باز میگذشت و بوی درختانی که در جلگهپخته میهای کلمظرف

و  های گیاهان سیاه،ساخت به شکلِ رشتههایی بلند میهای کمِ النه سایههای بلندشان در نوربود، مژه چیره

ی خودشان خشمگین و ناامید نیستند. واضح بود که باید اندازهشد دربیابند که چرا دیگران به هماننمی

وه به یازدهِ واقعیِ اورساگِ اصلی ناتوان ماندند، کردند و اما بعد که حتی در رساندن عدد گرکاری می

داشتند، شده مبدل شدند، که به آینده چشم نتحصیل را ترک کردند، به انقالبیون درتبعید و انفجارخواهانِ نطفه

جوی شان ارث رسیده بود. دانشدانستند این نیست که حاال بهخواهند چیست، اما میدانستند جهانی که مینمی

جا نکردند. وقتی باالخره ایکترونیک بودند و همین دانش را در کاری که یاد گرفته بودند دخیل میعلوم ال

جویان تیامت، به شاعرانِ آشوب تغییر ماهیت های ارتشی ساکن شدند، از جنگی ماشیننزدیک بازمانده

معی یک چیز واحد جها بودند، یعنی شاعرانی که دستهطور موجودیتدادند. شاید اولین نوع از این

ی های طوالنی که نه به زبانِ باواسطهشان از امواج الکترومغناطیس بود، چکامههای سرودهسرودند و چیزمی

سازی که های دستزمان و بداهه با فرستندهزد. همها حرف میمردوکی، بلکه به زبان پرآشوب نورون

رسید، آگاهی مخاطب را به های مغز میها به پایانهکردند که اگر از خالل رساناداشتند امواجی تولید می

 ها آیا خوراکی بودندپایان. اینشان بود، خلوِ دریاهای بیجا که هدف انقالببرد، آنانسان میازجهان پیش

ادِ هایی درخشان و برنده، که به موفرشتگانی آویخته از آسمان، با بدنانگل-که جهانْ ناقص هضم کرده بود 



هایی داشتند و بر جلگهشدگی جهان را دوست میهای سوراخی مداین تبدیل نشده بودند، که محیطنیروزا

ی ترین موجودات زندهخفتند، کوچکآید میهای خروج از آفرینش به وجود میی درهکه در آستانه

ک( و از ترشحاتِ های بازمانده در جهانِ باثبات مردوهای جَوی )آخرین اغتشاشها که از اغتشاشبوممرگ

است  چه معلومبالیدند تا به مردفرشتگان واقعی بدل شوند؟  آنکردند، و میغددِ اندوه در عالم تغذیه می

م شهریور، این وقت که باشمو به کانکس تیمی نزدیک است، ۳۱این است که هشت نفر بودند و در این شب 

های روشن، به سمت راهی که باشمو ، با دامنآیندهفت نفر دیگر از دلِ جتِ عظیم و متروکی بیرون می

های راه در دوردست، در ارتفاع، در ضربان ای گرگ و میش المپپیماید، و در پس سرشان در سورمهمی

عقل و روند، بیورزیدن در حقِ این دو بچه به سمت کانکس میزنند. برای شقاوتوار سو میآرامِ ماهی

گان و گستراند، دیوانجا که زندگی به زندگی دیگری مرز میه، اینپریده، در این سرحدات بیگانرنگ

اند، در جهانی در دل جهانی دیگر: ما به تضادِ بافندگان جهان و دفاع ایستادهخشمگینان در فضای باز بی

محوشونده، پیداست -اما-الوقوعهای شفاف طلوعِ قریبها، در الگوکشیم، در چشمهایش سرک میپوشنده

ش قدر ناقص ران کرد و ساکنانی برایای اینسازیشود شبیه کسی فریاد خواهد زد، چطور میکه حاال

یرون زنند تا به ببینند و نومید نعره میش را میها و سرحدات محقر و ناتوانیتدارک دید که سرانجام نقصان

که سحر از راه رسیده آن خواند، پیش ازشان بدهند، و در این وقت است که خروسِ سفیهی میواقعیت راه

رود. تلویزیون ها از میان میکنند، کامرا آبسکورا بر دیوارنفره در کانکس را باز میباشد. اورساگ هشت

هاشان کمانی کنار دستی ریز گیاهِ مخدر رنگیناند. هستهخاموش است و دو بچه هنوز روی زمین خوابیده

 گرید، آرام رو به هشته، اما آن دیگری، پسر فربه، میشان برگشتزده به سمتاست، دختربچه وحشت

، کند که بکشندشطور گریان البه مینشیند و همانگردد، میاند برمیاژدهایی که در آستان در ایستاده

ورزیدن که برای شقاوتو اورساگ، جاخورده از هوشیاری و شوق او به مرگ، قبل از این …بُکُشینم

شان در کانکس کوچک روند، انبوهیکنند، اما بعد داخل میثانیه تعلل می اقدام بکنند، به قدر ده

برند، دو بچه را خورد به دهان میهای مخدری که در آب سینک غوطه میزاست، خودشان از میوهآشوب



سیم ای هعنکبوتی از رشتههاشان )تارترشاند، و محملِ الکتروچکامهبندند، سرشان را میهای چرم میبه تسمه

اند که کار را آغاز کنند. دختر تقریبا گذارند، و آمادهو الکترودهای زنده( را روی سرهای تراشیده می

وقت، پیش از شروع شعر، خروس سفیه بیرون خانه گرید، و همینهوش است اما پسر فربه هنوز آرام میبی

 کشد.دوباره فریاد می
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نور  -ابر باالی سرمنتها، با آسمان بیی بیافق آب و ماسهتاافق-جایی که خوابیده بود، روی ساحل از این

روی سرِ تراشیده « انوما الیش»جا که با ش را آنها از دوردست شمال پیدا بودند. یحیی صداهای اطرافآتش

بیشتر از  -ای باالی سرش نشسته بودندجادهی آشوریِ اورساگ که در کانکسِ میانزمزمه-افتاده بود 

قدر نبود که تشخیص بدهد ش در الکتروچکامه هنوز آنکرد، و هوشیاریش درک مییطِ خالی پیرامومح

 ی آب در مقابل.ی ماسه، یا مساحتِ زندهخدشهدریا کدام است، آیا پهنای بی

پس آرامش که در او مثل یخ در ششِ مهاجرانِ شمالی زمستان نفوذ کرد، برخاست و به راه افتاد. دورتر در 

ای پیدا بود. بر جاده قدم گذاشت و شاعری بود که در شهری منتهای جاده مردم به ماندِ جادهل ماسه پسد

ها و پرندگان شکار شده های بار، مملو از خرمنشناختندش. ارابهی اشراف میخاطر نزدیکی به زنی از طبقه

ی ماسه ناگهان جاش را به ند. پهنهکردزردِ زارعان، به نوبت تا جایی از راه سوارش میوو دختران سرخ

شان تدفینِ مرد دانست آیین ساالنهبردندش که میهایی میوقت از میان زمینداد و آنمرغزاری می



ماند، جایی اتفاقی، گلوی ها باقی میهای عمیقِ زمین که از خیشست، در اوقات درو. در میان شیارمقدسی

چه در فصول رشد از زمین گذاشتندش و از مرگ/پوسیدنِ او آنجا میای به گشودند و مثل دانهمرد را می

آمدند که ی گیاهان چنان به زندگی میزاری کناردستْ دانهبود. در چمنخالی می« کسالت»رویید از می

ک، های رمانتیسکوت، مثل صدای جنگی پهناور زمین، بلند و بیصدای انفجار غله در گرما، در گستره

ا رسیدند که جاده رای میرسید. اگر به درهها در برابر ناپلئون، از دور به گوش میهای روسمثل تپانچه

های بالدار ها رویای ارابهکرد که چطور مردمان زیبا دراززمانی پیش از این مدتبرید، به این فکر میمی

های ا قانع شده بودند، و در طاقههای زمین بگذرند، و سرانجام به ساختنِ پلرا پرورانده بودند تا از ورطه

خواندند رفته مثل خفاشانی معکوس آویخته بودند و زیرلب شعری از او را میدستهای اززیر پل بلندپروازی

 که برای دلربایی از زن اشرافی، خیلی پیش از این، سروده بود.

اده شده بود، روی تختی از سرایی که به ترکانِ بازرگان اختصاص ددر شهر، در اتاقی یکه باالی کاروان

های بدِ نوشت که تکهپریده غزل بلندی میکرد و مثل بیمارانِ رنگنشده زندگی میجداسنگازفلزِ کامل

های ماهی خام زد و زیرِ تکهگرفت، آتش میرا به دست می -تحریر شده روی پوست-ش شدهدورریخته

ی ارگ قدیمی به های اطراف تپهزاده که از باغستانجا با زن زیبای اشرافگرفت تا بپزند و همانمی

شد و صدای وریزد که زن افلیج میمی وار با او عشققدر دیوانهخوابید و آنکرد، میگاه او فرار میخواب

آمیخت و های زن با هم میخودش تغییر می کرد، و حسرتِ جنبش جسمانی و لذتِ عشق در چشم

داری از برنز و طال، از چرخوقت که روی صندلیکرد، آنخون بدل میی هایش را به دو لکهمردمک

 ها و نزدیکظهری مطبوع، با پتوی نازکی روی پاها، در خیابانازهای ظریفِ استادکاران، در پیشحکاکی

 ماند. چرخید و به اطراف خیره میسرای ترکان میکاروان

ه ای بخانهدید که از مریضپوشید و در رویا میین میهای بلند پشمش جورابوجدانیحییِ شاعر در عذاب

یرش گآمدند و دستش بودند میدارانی که مزدور شوهرِ فاسقهشود. تنفگای مرخص میجنس و ریختِ پیله

د آمدنهای اورگانیک بود، میگاه دارکردند. مردم، معتاد به میدان اصلی، که جایگاه سوزاندن و منزلمی



ی پادشاهان، به شهر و به میدان های سوختهتماشا کنند. باد جنوب، گذشته از میان جنگل تا اعدام او را

ی مرگ ش را در آستانهسوخته حالای ایستاده بود و بوی چوبِ تازهوزید که بر بلندیرسید و بر او میمی

فتاد، اش به جمعیت میای چشمی آخته، اما بعد لحظهشد، با سینهی مرگِ بایرونی میکرد و آمادهخوش می

ای عمیق کنار هم ایستاده تن که زیر طاقی در سایهزدند جز هشتهای دویده تند نفس میمردم مثل اسب

گاه ش، اورساگ، نکنندهیافت که به هشت اژدهای تعقیبهای زردشان پیدا بود و یحیی درمیبودند و چشم

ش رد الشهدانست اگر بمیگشت چون میبایرونی بازمی بستند ترسِ غیرِ کند و طناب را که به گلویش میمی

کرد و اما در سوخت و سوزش واقعی را در احشایش احساس میش میبه دست هشت اژدها خواهد افتاد. دل

بح ای برپیشانی زیر آفتاب صکه جالد، در نقاب فلزی زیبایش که با نقش سیارات حارهیک آن، پیش از آن

ش زد و در جای دهانرا زیر پای او باز کند، زنی از پشت به گردن او بوسه می درخشید، دریچهاعدام می

خودش، آنی افتادن شد، در پایینآمد. یحیی، چون آویخته میواری پدید میی تنفسیِ نهنگحفره

د و دیجا مانده بود میی آبی که از باران سحرگاهی زیر سکوی اعدام بهسرش انعکاس زن را در برکهپشت

کرد، کرد و در تمام طول شبی که برای عبرتِ فاسقان بر دار آونگ میش تنفس میآویخته از سوراخ گردن

ای ازهش زده باشند و نژاد تگروید، انگار با طناب قلمهدور از چشمِ اورساگ به خزندگانِ باستانیِ بالدار می

گشود و پرواز ش را میشدهرمیِ کاملهای چپدید آمده باشد، و در صبح، این پتروداکتیلوسِ شاعر، بال

 گریخت. برد و از اورساگ میکرد و طناب دار را با خود میمی

درمانِ افسردگی برای خزندگان، جراحی است. با این مکاشفه احساس کرد دوباره در کانکس است و کسی 

بهاری از جازِ همیشه کشد و صدایش را رها کرده و ظرف ها را آب میی انوما الیشاز اورساگ فرستنده

احتماال همین -ش نشت کرده بود و کسی شنید، آمونیاک از شلوارکآید و بوی ادرار از بهناز میجایی می

جا را آغشته نکند، و یحیی هایی کنار دختر روی زمین پهن کرده بود تا همههوله -شواورساگِ ظرف

 وقت:ت، اما همینکرد تهوع در او شدیدتر از اضطرار شاشیدن اساحساس می

 



ی ندرونهش تا زانو داخل اشده در شب، و پای راستدر اتاق دیگری نشسته بود، وسطِ شرکتِ بازاریابیِ تعطیل

های مات که سرای کامپیوتر پهناور دیواراز شیشه عظیمی فرو رفته بود، اسیر در این اتاقِ ساخته IBM ماشینِ 

نست تواکرد و درد کُشنده بود، و نمیهای پاش منتقل میاست، و ماشینْ قوانین حمورابی طالق را به عصب

را فقط  شافتادههای گشادچشم زده و باز بودند، اما در سطوح سیقلی ماشینهاش وحشتاز جا بلند شود. چشم

شمار هشت های بیدانست جایی میان کابلببیند. می ۱۹۶۰های آرتشده به سبکِ پاپتوانست نقاشیمی

 هایجا گورستان عظیمِ کدش نفوذ کنند. اینبه پای راست IBMآیند تا از خالل اند و میموجود زنده خوابیده

های ترین نژاد نظارت، از چیزایی که روی هواپیماها سوارند، پستهشده روی مغناطیس است و لنزنوشته

شان به این اتاق زنده را از خیلی دور احساس کند. مرگی تواند خیرگیکنند و او میجا تغذیه میمدفون این

ای که انتروپی دیگر ممکن شدن تا اندازهرسید پراکندگی کامل بود، گشودهکه از اورساگ به او می

خواست، صدای هشت اژدها بود که حتم یکی از دالیلی که بیرونِ الکتروچکامه این مرگ را می نباشد.

خوان در طوفان آفرینش. آخرین بار که دردی مثل ی فرشتگان است، آوازداشت صدای زیر و کودکانه

ه بود، اما ش داشت احساس کرده بود، وقتی بود که در کودکی از اسب فرو افتادکه حاال در پای راستاین

 که دروار چناننه او کی از اسب فرو افتاده بود، آخرین بار کجا دردی مثل این احساس کرده بود، دیوانه

توانست شادمانی اورساگ را احساس ترسید، میش میهر ثانیه دو بار از ضربان خودش و از زندگی خون

کردند، او و ده بودند. بعد داشتند چت میگیر کرشان را باز و سرخ و چشمهای اژدهاوارگیکند که اندام

های شمالی برشان ی سیاه مثل الواحی که افسانهبود، در دو صفحه EurydicesBlood56این دختر که یوزرش 

تواند به داند که اورساگ به او نزدیک است اما نمیشده، مملو از زمستان طوالنی تاریک. یحیی میحک

خوابیده نرساند، و به مانیتور خیره نماند )در  IBMهای روی خروجی بوردی کهسختی خودش را به کی

ی راه تونستپرسد یادته یه وقتی چقدر میکند(. دختر، از او میترش میهپروتی که درد پای راست عمیق

ها هی کسِ دیگری به دکمهای کشیدهتونستی بری؟ یحیی با انگشتبری، تا مسکو با کاروان پیاده می

زند، و حاال ش را پای دار بوسیده بود حرف میکه گردن اما حتم دارد با آن« شما؟»پرسد کند می رسد ومی



سازد. در ست که از علق خدا میکند و درد همان دردیموسیقیِ کنگوی باستانی به پای راست نفوذ می

رات شرکتِ تعطیل حشکند. در تاریکی های آبی و بلند سقوط میبیند که پای اسیرش از سرسرههپروت می

 درخشید.شدند که از درد میجذب او می

EurydicesBlood56.زود جواب بده : 

EurydicesBlood56ونستی تتونستی راه بری، تا مسکو با کاروان پیاده میگم یادته یه وقتی چقدر می: می

 بری؟

Me.آره، آره : 

Meکه چی؟ : 

EurydicesBlood56جاست؟ یی می گشتی، جائه همین: آواره بودی چون دنبال یه جا 

Meنه. شما؟ : 

EurydicesBlood56خوای دوباره تا مسکو پیاده بری؟: می 

Me.آره : 

EurydicesBlood56م را چنان در تن نگاه دارمتوانم روح: چطور می 

EurydicesBlood56 که روح تو را لمس نکند؟ : 

EurydicesBlood56ش دهم، خواهم جایی پناه: می 

EurydicesBlood56ی دیگر، شده: در میان اشیا گم 

EurydicesBlood56،انباری ساکت و تاریک که چون اعماقِ تو پژواک کرد : 



EurydicesBlood56هاش طنین نیندازد.: دیوار 

 همین-هاش را بسته و بیرون از هوشیاری است، ناگهان ی آخر، چشم«آره»کردن برای او که بعد از تایپ

شود: خودش رسد که درد محو میای از راه میلحظه -گذاردی آخر را  روی شعر ریلکه مینقطهکه دختر 

ای شکنجه به جایی ی مرگ: از اتاقک شیشهشناسد، به پهلو روان در درههای بدوی میرا رودی از داده

مل شود، و گوید که تندتر، خروشان، سیالن کند تا فرار کاش میتر کوچ کرده، چیزی بهبنیادین

ی سیاهی نشسته و او را ش، در ارتفاعی بعید ملکهچهارچوب ش است که باالی ستون راستای مقابلدروازه

از  ششویدش، دلقکهایی مرطوب میش را روی پای دیگر انداخته و با دستکند، یک پای برهنهتماشا می

 زند.هاش پیداست، که به یحییِ رودشده لبخند میورای شانه

مدام رو به -افتاده است. چشم بسته بود و به احتمالِ ی جان هنوز در کانکس خوابیدهیافت چقدر تا نیمهمیدر

طور بوی این فکر کرد که حاال واقعا او را خواهند کشت. بوی آمونیاک هنوز به راه بود، اما همین -فزونیِ 

زد یکرد چون حدس مان. چشم باز نمیپخت، و بوی سحرِ پایان تابستچیزِ گیاهی که جایی در نزدیکی می

طور که دیده بود چطور اند، آنش فرو کردهست که در سینهاولین چیز منظرش سرنگ استیل بزرگی

گردانند. موسیقی حاال به چیزِ دیگری تغییر کرده بود، پاپِ صورتیِ ها را به زندگی باز میکردهاو.دی

ای داخل شدهای تار مویِ تراشیدهزیادی سبک بود. لحظهگاهی هم شرکتی که برای همراهیِ ورزش صبح

های ای از این کابوسش شارِ تازهخوردنش سر خورد و خودش را جمع کرد و ترسید که جنبگوش

گوشتی فکر کرد که نزدیکِ یازده، در های محقر و کمسروده را ترغیب کند و به بوی سوسیساورساگ

ی آورشان رسیده بودند، از بوفهخواب«ِ وسط»های پیش از وقتِ ناهار به سرسید و کالظهرهایی که از راه می

داد فکر نامی که در اردیبهشت بوی محکم منی میکرد، و به درخت عظیم بیی پنجه احساس میمدرسه

جاها را در بهار نخواهد دید، و البته خیلی هم ی اینابر و بادزدهکرد، و فکر کرد دیگر هرگز خنکای بی

شان نومید ماندن طرحکارهشد، و اما ناصر و مصدق را از نیمهی ماجرا تمام میبد نبود، ها؟ در عوض همه

ی کانکس زیر وزنِ زیاد و شنید، و صدای نالهبشر را در کانکس میشدن نوعجاکرد، حیف. صدای جابهمی



. کسی باالی سرش گفت ولی آمدها ناچیز تو میشدگی دیوارصدای موتور برق که از خالل آکوستیک

دانست خودش دختره رو باید بشوریم، فک کنم یه ذره مست بوده. و کس دیگری پرسید ببین بیدار شده؟ نمی

حرکت ماند، بیشتر مرده تا خوابیده، و به را حاال برای بیدارشدگی وارسی خواهند کرد یا بهناز را، پس بی

شد زمانی های جنگ دیده بود فکر کرد، چطور میروان ماشینی کاچه از فیلمِ قدیمی، از عبورِ زندهآن

قدر نزدیک به محل تولدش، اتفاق افتاده باشد، و سربازانِ بلندقامت را، که دیده بود، اینای مثل آنواقعه

بردارِ کادریِ پیاده، به یاد آورد و همین وقت کسی خیلی نزدیک خندید و گفت خندان برگشته طرف فیلم

ر از بابت کل برهنه مگای ایستاده بود، بهرسوخته، و یحیی چشم باز کرد. باالی سرش یاروی گندهبیداره پد

ی زیردامنی، زیرِ دامن، این برج رنگ عین هستهش، با پروژکتور خاموشِ مسیقفسِ کرینولینِ زیردامنی

ش بیرون از راس ی هولناک و خندان، مثل خداراکتیکردهموشک فلزی که مرد، با صورت آرایشپرتاب

کرد. کوساریکو، کولولو، اگالو، باشمو، بیاین زود، بیدار شده پسره. نزدیک آمده بود و به او نگاه می

به -ها را معکوس پنجره سه صورت ظاهر شدند، و او در آن حالی که در کودکی برای سرگرمی فوتبال

بکی طور چرمی )احتماال از«اورینتال»ورتِ دیدشان، یک صکرد، میتماشا می -پشت خوابیده مقابل تلویزیون

ش کرد. ای، و تاریکی پنجره، هنوز تاریکی شبانه، متعجبهای داروخانهشان بود، با آرایشچیزی( در میان

ناصر آیا  گشت، وش میای دنبالجادههای میانانتظار داشت صبح رسیده باشد. حاال آیا لیال عصبانی در زمین

ه زودی ستاره در آسمان بش کند، و آیا تاریکی بیانتظارش نشسته بود تا به تهران منتقلجا که باید در آن

شان، هنوز های کوچک مابینپاهاش را بدون توپ توانست مهارتشکست؟ سعی کرد تکان بخورد، میمی

د خرامیه میای در عمق دوهزارمتری کای دور، سایهبه کار بگیرد؟ اما افلیجِ محض بود، و جنبیدن خاطره

 ها بین دو پای جدا از هم افتادههاش تلنگر زد. درد زیاد بود. یکی از زنکسی به تخم …شدو از او دور می

 هایی که دورشهای بهناز را از ورای هولهتوانست شانهی چشم میبازیِ یحیی ایستاده بود. از گوشهو طاق

ش آمد و زن گفت عمو جون سوختگی شده بود به چشمهاش که مانع آفتابچیده بودند ببیند، خطِ رکابی

 تونی دووم بیاری. بریم؟ و از باالی سر پسر گذشترم مییکییه کرامتی تو داری معلومه، بذار ببینیم این



هاش ببیند. آره دیوث بریم، ش را میان رانتوانست وقت عبورش زیر دامنْ زنانگیِ پرمویو یحیی می

ها رای به دیواجادهی پشت سرش بسته شد، کمرا آبسکورا: جهانِ معکوسِ میاندر  …بریم آره …گشنمونه

 …ی نویدِ صبح، سیاهیِ بازِ آغاز اعتدالالعادهای از گچ میان آبیِ خارقگیرِ صخرهبرگشت، سفیدِ چشم

و را ودند و اهاش منقضی شده برانهی فضانوردی که پیشجامهچیز روان بود، با سختدر سیاهیِ بازِ آغازِ همه

بابت  کردگذاشتند و گذاری که از میان خال میناتوان از حرکتِ سرخود، فلج در فضای بیرونی، به جا می

ن را داخل ای، که فوران گیاها گنبدیِ شیشهی این فضاپیمای مختصر بود، با سقفش به بدنهشدگیبسته

ش را ی را زایمان کند، تنهاییِ سیالن در خال قلبقلبسوخت، بنا بود تولهداد. قلب یحیی میفضاپیما لو می

سنجش آوارگی در فضای بیرونی، همه زمانِ بیی آرزویش، بعد از ایندانست که همهزنده کرده بود. می

هایی گاوهای پهناور جا که دیگرانی حضور دارند، که در مسیلورود به حباب حیات آن داخل است، آن

واهد قدر مشدت خش آن داخل آنکنند و نیروی عصبیسفینه سفر زیارتی میی خرامند و به سوی هستهمی

ش مثل ریاضیاتِ رویا، با عالئم حیاتی …ش احساس خواهد کردی درختان را زیر پوستبود که آوند همه

کردند و صور فلکی در دوردست به خودش تغییر میی کالهها، روی شیشهبه اشکال افعی هاییهیروگلیف

ر کرد تا جلو بجهد، و با هسفینه خیره بودند، ترسان. در فواصل کوتاه فضاپیما موتورها را روشن میارابه

شنید و به ها را میشکست و صدای شکستنسفیدش میدستی یکجامههای کمر یحیی در سختجهش مهره

 . بر سطح سفینه روییده بود هوازیتر برانند، و امیال مثل گیاه بیی بهار را آرامخواست که ارابهزاری می

های ها در قمرش را از کشتن آتشهای مخابراتیِ ارابه البه کرد، خاطراتها با کمرشکسته به شکوفهمدت

سوزانِ مشتری با صدای بلند پیش خودش مرور کرد تا دیوانه نشود، و باالخره وقتی ریش خاکستری بلندی 

کورکننده در تابش  روید، از پهلوی ارابه جدا شد، سفیدِ یای که مداشت، چنگکی آرام، به اطوارِ ساقه

دخت اهیع بود، ششان بود، و برای گرفتن او نزدیک آمد و اسمِ چنگک بنتی خورشیدی که مقابلواسطهبی

ی از درمانی چنگک یحیی خوابید و شیمیشدهدومین رامسس که موسی را از نیل گرفت، و در اتاقک قفل



ای رنگی که در کرد، و بر سراسر رودِ کبیرِ قهوهش به داخل احشا نفوذ میهای تنخالل بازافتادگی

های های سفینه روان بود، درختان فرودافتاده و شترهای مغروق خوابیده بودند، و دردبارنداز

ذائذ ای در فضاپیما آغاز شده و او میهمان بود. لبودن او را ترک کرده بود، و عروسیمعلقخالدرهامدت

کرد. میزها در انتظار تاریکی بودند، سه چراغ بزرگ تر، پیرتر میخوراک برداشتن از عروسی او را آرام

 شان برای یحیی کشنده بودبهیابیدرخشیدند که چه دراززمانی آروزی دستای میدر بلندای سقف شیشه

ی آب، های شکستهکرد، موجیشان مدیدشان اما حاال فراموشوقت که در تنهایی بیرون به چشم میآن

سته های زنگار بها، در صورت عروس متونِ قدیمی مثل آینهها در هوا، صدای شادمانی سگبوی سنگین گُل

تا  انددرخشد و زن بزکی ندارد و یحیی را در مستی تمام از پا آویختهزیر پوست و در عمق استخوان می

ند، آیفنی سفینه میهای طوالنی از دوردستِ اتاقکنعکاسدارند و اش میآوازی بخواند و دیگران دوست

های بادی طویل تواند احساس کند، و سه نفری که برای آوازِ او سازی پوستِ کودکان را میرایحه

های ی فاسدِ داماد نیرومند است، و پهناوریِ چیزشکر دارند، رایحههایی شیرین از نینوازند دهانمی

از  ایگذرد، تجربهش که پیامی میزارِ مصنوعی موجود است، و از هر گذرگاهِ حسیپایان در این مرغبی

بندد، بیماریِ فضا، سینستزیا، آواز در رثای عروس، خونی که به سرش هجوم حواس دیگر در سرش نقش می

ار اند. برود، و از خواب که برمی خیزد جشن تمام شده، همه رفتهاما در مستی به خواب می …آوردمی

ودش کند خخود به سر دارد. تالش میکالهش را بیجامهدیگر تنهاست. چطور؟ هنوز از یک پا آویخته، سخت

جا او را کس در اینست، مادرِ همهدهد که صدای زنیتواند. صدایی او را خطاب قرار میرا آزاد کند. نمی

مردوک نابکار برای تو باقی گذاشته، دهد، ای پسر انسان، این آخرین حباب فریب است که خطاب قرار می

که تو را ببلعم؟ و همین وقت یحیی از دامی که پاش را توانی در آن از من مخفی بشوی پیش از آنآیا می

های درختان دانش دود، در برگافتد، و برای پناهی میان درختان میشود، زمین میبسته بود آزاد می

کند مخفی شدن آسان است، در در این نور که اژدها را کور می داندذخیره شده و به روشنی سبزند، می

آید و با شود و عدم داخل میخوابد، اما پیش از به رویا رفتن گنبد سقفی باالی سر گشوده میمیان علف می



کند، چه چیزِ زنده شروع به مرگ میهایی که در همهآمیزد و با چه سرعتی، چه زیباییحیات در می

ها، روی فیلمِ ارها و بش دارم؟ هیچ توصیفی، چه زیبایی، زیبایِ ثبت کردنِ اتفاقیِ خدایی، بارتوصیفی برای

خودش را بهارِ ارابه در نابودی است. استتار او حاال در مرگِ گیاهان از میان خواهد رفت. کاله …حساس

کند. پیش از دوباره هاش میی ارابه ری هوا رو به بیرون از جاذبهگرداند، جریان کشندهبه سرش باز می

های فنی هویدا شده و او اورساگ، هشت جا که در نابودی ارابه اتاقکند، آنمعلق شدن، به پایین نگاه می

ر دوپا هاند، که حاال بزای فضاپیما آناند، موتورهای آتشترین جای ارابه نشستهبیند: در پاییناژدها، را می

 کنند، که بار دیگر در خال آواره است. رادیوم او را تماشا میی روشن از تشعشع در موتورخانه

ش بودند، نشسته مثل خزندگان صحرا بر سوخت و اورساگ در پیش روزها با اضطرارِ نشئگی میقلب

ای از قلب ش باز است، که با گذار آرام زمان، تکهی بهار به جا مانده. زخمی در سینهای که از ارابهویرانه

را  عضلهوقت که کسی از اورساگ آمده و این خردهماند، تا آنآید و در فضا معلق میش بیرون میاز میان

ها در شده مثل برکهش جمعشان در خال، زاری یحیی از درد، خونهای چرمیبه دهان بگیرد. سکوتِ بال

 ما کسی نخواهد آمد.ش بیاید، ای فضانوردی. در انتظار است که کسی به نجاتجامههای سختتورفتگی

تواند خون ماند، و نمیی شهری میش باقی مانده به چهرهچه از قلبداند آنحاال به زودی خواهد مرد. می

تواند حواس را از ماند و نمیای میی پرندهچه از مغزش باقی مانده به چهرهجای تن برساند، و آنرا به همه

گوید شناور شو، اما حاال به زودی این آخرین حیی، به خودش میجا گرد بیاورد. برو برو شناور شو یهمه

یک  هایکنند، گرسنه، با چشمش میش جدا خواهد شد. هشت اژدها بر اوراق سفینه نگاهی قلب از سینهذره

 شود.قلب جدا می …Hمیلیون معتاد 

ست که حاال به آشوب کنند. خوشحال اهای آلومینیومی در خال رهایی آشوب را با خود حمل میزباله

د آیبیند، روان در عدم، اژدها باشمو میش میی قلبخواهد پیوست. درخشش خورشید را روی آخرین پاره

لق های روان لباس معجهاز تنفسی با تورتا آخرین تکه را ببلعد اما پیش از او، این عروس از کجا آمده، بی



ش ی هوای بسته به پشتهای او و در محفظهعروس آیا در ران مانده، اینی متروکی میان او و ارابهدر فاصله

ماند قلب یحیی را کند و به عوض باشمو پسمخفی شده بود و حاال بیرون آمده، که در خال دهان باز می

 یجامهنهایتِ مو بدل شود، هزار شاخه در سختای که اوست به درختِ بیبلعد، تا فضانورد سالخوردهمی

 برای ابد. فضایی، شناور

 

در  ش شدید است وش به سینه برنگشته و درد در شکمکند. صبح فرارسیده، نفسدر کانکس چشم باز می

ی داروهای سرماخوردگی آورد. مزهای، باال میهای میان جادهجا در زمیننخستین نورِ پاییزی، این

کند. یکی از دالیلی که هرگز در یش نگاه ماند. به اطرافی این صبحِ زود برای او یکیکودکان و مزه

ش شدههای ضعیفکند. در چشمگیرد این است که خانواده را خوانواده هجی میی کامل نمیهیچ درسی نمره

تواند حس کند، درد سازند که وجود ندارد. پاهاش را نمیای میآیند و هالهند و کش میها در آتشرنگ

خوابیده هاش جا گذاشته بودند هنوز پیدا بود. بهناز به پهلوی که در دستکش است. آثارِ سوزنش نعرهباالتنه

زنِ اورساگ در شده از نور هشت مردهای منفجرش بیرون خزیده، و در بسترکنارش افتاده، خون از گوش

های رغم بوی  کانکس، صورتهاشان در صبح به رنگ چوب، زیباست. علیند، ردیفِ زیردامنیخواب

 کند و آسمانشده و مخروبه، زیباست. از پنجره به بیرون نگاه میهای روانی اورساگ، در آرایشخوابیده

ها های بسته از خوشی تا دوردستتواند با چشمکند میها پوشیده. احساس میارتفاع است و از ابرپاییزی کم

دار های جنگ بیخواند و ماشینها پایین آواز میبشاشد. بیرون که آمد کسی از بازماندگان جشن در زمین

 کردند.تماشاش می

الملل طور بود که مثل زاگرئوس برای فرار از هیوالها، بارها جسم عوض کرد و وقتی صبح فردا به بیناین

طور چیز، اینمعطلی بازشناخت و گلیچِ نقشِ فرش در او مرد. سرنوشتِ همهی مونا چ. را بیسوم رسید، چهره

 د، با دخالت اورساگ.بود که تغییر کر



 

 

 

 

 


