




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماندهای یک آدمیزادپس

 

هایم را گزید. دِر ورودی را باز ها را برداشتم و دِر ورودی راهرو را باز کردم، سوز رسما گونهی آشغالکیسه

برابر دشمنی ناپیدا  ی دربرم گرفته بود، چنان سفت که گوی کردم و قدم به کوچه گذاشتم. پالتویم سفت در

ای و ها را رس کوچه گذاشتم و به سوپری انتهای خیابان رفتم؛ یک بسته چای کیسهکرد. آشغالمحافظتم می

ها عریان در برابر سوز رسما و دلخوش به ضدیخ به معدود زد، ماشینای برای صبحانه. خیابان برق میکره

تر است. کردند؛ آنچه این موجود نحیف ساخته از خودش مقاومکجی میهایی که هنوز بیرون بودند دهنآدم

دستم بود و بشارت گرما  توی اییِ های چوی بخاری منتظر کیسهرسم را پایین انداخته بودم، کرتی آب گرم ر 

خورد! نفهمیدم چه شد که رسم را بلند کردم، کنار یکی از هایش بهم میداد، انگار نه انگار که آس�ن دندانمی

ای پاسخ دادم و در کرد. نگاهش را چند لحظهصدا نگاهم میاش را دیدم، نشسته بود و بیها سایهشینما

ای سکوت قرارهای�ن را گذاشتیم. بلندش کردم، جلوی در اندکی دودل بود، از آمدنش مطمنئ نبود، شاید خاطره

خواست به حال سیار دور که �یای بای خوش اما در گذشتهکرد، شاید هم خاطرهبد را برایش تداعی می

 ه بود تصمیمش را گرفت و وارد شد.اش کند. هرچآلوده

کند رهایم کرد و روی که دیگر دشمنی تهدیدم �یی هال نشست و منتظر ماند. پالتویم با اطمینان از اینگوشه

ش�نی آماده نگاهم صدا و با چرگال به سکوت اتاق پیوست. به هال برگشتم و اندکی نگاهش کردم؛ هنوز بی

ای ار بود. المپ آشپزخانه را روشن کردم، تکهیای را دفع کند، کامال هوشراحتی هر حملهتوانست بهکرد، میمی

تاپ رس هال پشت میز لپمرغ از یخچال برداشتم و برایش گرم کردم. مرغ را جلویش گذاشتم و خودم آن

باشم نتواند بخورد و یا رشم کند؛ درهرصورت او هم برای نشستم، گفتم راحت باشد شاید اگر زیادی نزدیکش 



راحتی از گلو پایین شد که به چش�نش زل بزنم و انتظار داشته باشم غذایش بهخودش غروری داشت، �ی

کردم، آرام مشغول خوردن بود، اندکی نامحسوس نگاهش می ،برود. عطر چایی پرزهای دماغم را پر کرد. از زیر

کنم غذا را دوست داشت و تا جایی گرما به وجودش خزید و کمی عضالتش را شل کرد. فکر میکه خورد تازه 

که توانست خورد. در ه�ن سکوت ه�نجا کمی به عقب رفت و به دیوار تکیه داد. شکم سیر و گرمای خانه 

آمد اما وابش میپا کرده بودند؛ آرام گرفت، دیگر چش�نش آنقدر آماده نبودند، خدر زیر پوستش قیامتی به

 شد و به تاریکی خواب اعت�د کند.خواست از نور خانه دست بک�ی

کم احساس دست آرامش سپرد؛ کمی هال با گرما بازی کرد و بدنش را بهیکی دو ساعت ه�نجا در گوشه

وت را مان جرأت نداشتیم سککرد. هنوز هیچ کدامکرد، مل داده بود و از زیر نگاهم میراحتی بیشرتی می

ای از هال نشسته بودیم. رسش را برگرداند و کمی هال را صدا بنا به توافق�ن هرکدام در گوشهبشکنیم و بی

راه افتاد؛ تازه درکار کشف و شهود افتاده بود و داشت خانه متاشا کرد، عضالتش را کمی تکان داد، بلند شد و به

ی باال آرامشش را بهم زد. وسط هال ایستاد و رسش را بقهی پاهایی کوچک از طکرد که صدای یورمتهرا گَز می

خود آمده بود کسی خواست حاال که تازه اندکی بهای به سقف نگاه کرد. دلش �یباال گرفت و چند دقیقه

آرامش کشف و شهودش را بهم بزند. صدای یورمته که خوابید دوباره به راه افتاد. هال را به مکاشفه گذراند و 

ها خوشش نیامد، شبیه بیرون بودند، شبیه آن ماشین که کنارش خزیده بود، زخانه شد، از رسامیکوارد آشپ

تر بودند. به هال برگشت و دوباره رساغ غذا رفت ها هم مقاومکردند، آنکجی میها به آدم دهنبدمصب

خواست ذاشت، شاید میای دیگر از گوشت را کند و آرام مشغول خوردن شد. مقداری از غذا را نخورده گتکه

ا دوست نداشت، با غذا الس شدن ر شود؛ متاممطمنئ باشد که اگر بازگردد بازهم چیزی برای خوردن پیدا می

 زد!می

دیگری برای  تر بود؛ چاییتر و گرمهش آرامی هال بازگشت و نشست، نگاشد باز به گوشه فارغاز خوردن که 

نداشت. سیگار که به هوای  کرد، ظاهرا میلی به مایعاتیی نگاه �یخودم ریختم و سیگاری روشن کردم. به چا

ها و برق کرد؛ ترسیدم ماشیناتاق پیوست و متام شد فهمیدم که وقتش است؛ دیگر زیادی گرم نگاهم می

گوشتی را که مانده بود  یهایم را پوشیدم و تکههای آس�ن از یادش برود. لباسآسفالت خیابان و صدای دندان

کل داد، فهمیدم اگر اندکی بیشرت طول بکشد دیگر بهصدا نگاهش کردم، نگاهم را پاسخ �یرداشتم. بازهم بیب

اش را از دست خواهد داد. از جایش بلندش کردم و دِر ورودی راهرو را باز کردم، لشکری از خاطرات به حافظه

آمد. وارد راهرو شدیم. در اشت یادش میکم دمی خاطرات خورد تازه کدرون هال دویدند، تنش که به نیزه

گوشت را دستش دادم و  یفهمید. تکهورودی کوچه را باز کردم. پا به کوچه که گذاشتیم هنوز گرم بود و �ی

دانست قرار نیست که باهم به ی در ورودی نشاندمش؛ مشغول خوردن شد، هنوز گرم بود و �یگوشه

آهسته به راهرو بازگشتم و در را بستم، هنوز مشغول خوردن بود، کجی کنیم. های داخل کوچه دهنماشین

وارد هال شدم و در راهرو را بستم، کلید را چرخاندم و  کرد.کجی میهای آس�ن دهندندانصدای خوردنش به 

خودش بیاید و گرما دست از رسش بردارد، صدایش کجی کردم. چندلحظه گذشت تا بهبه هرچه بیرون بود دهن

رهایش ها گرما برابر هجوم خاطرات و ماشین دفاع درشنیدم که پشت در ایستاده است و بیوضوح میرا به

صدایش در  تصمیم گرفته بود سکوتش را بشکند،که محافظتش کند؛ عاقبت  بودکرده است و پالتویی هم ن
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اند. آهسته رفته کردم هزاران سوزن کوچک در انگشتانم فروگزید، احساس میرسمایی انگشتان پاهایم را می

ی چش�نم را کرد. تالش کردم باری دیگر کرکرهچش�نم را باز کردم، نوری چش�نم را تیغ زد، رسم درد می

گرفته بود.  ای کورکننده متامی اطرافم را فراکم به نور اطرافم عادت کردم، سفیدیم، کمآهسته باال بزن

اطرافم گرداندم، افق چهار طرفم را سفیدی در خود و توانستم روی پاهایم بایستم، چش�نم را به دور �ی

پس اینجاست، تازه دارم به ی اطرافم آکنده از برفی سفید بود؛ آها... کرد همهبلعیده بود. تا چش�نم کار می

گفته بود که در باز کردن چش�نم دچار مشکل خواهم شد، البته با متسخر  آورم که کجایم. رسهنگ "م"یاد می

اند، ظاهراً ه�ن بند را برداشتهبندم باشد، نه... چشمکردم منظورش چشماین را گفت و باور نکردم، فکر می

هوش شدم چش�نم را باز کرده بودند؛ با خود فکر اش به رسم کوبید و بیای که رسهنگ با انتهای اسلحهلحظه

 بند ندارم.اند که اینجا دیگر نیازی به چشمکرده

تالش کردم روی پاهایم بایستم، انگشتانم هر آن امکان داشت که بشکند، دستم را حائل کردم و تا آنجا که 

دیدم. تا انتهای دیدنم فقط برف بود و چیز جز سفیدی �یهایم را کوچک کردم، نه... هیچتوانستم مردمکمی

تکه نان، یک  ی کنار پاهایم شدم، نشستم و بازش کردم؛ چند کنرسو، چندی آن. متوجه کولهکنندهسفیدی خیره

حسی شبیه به ملس یک کاغذ در انتهای کوله دستانم را گزید، یک پاکت نامه؟! پشت  چاقو و یک کربیت!!!

، جناب آقای ۱۹۸۸ی ، به زندانی ش�ره»م«ه کردم، امضای رسهنگ را شناختم، "از طرف رسهنگ پاکت را نگا

 ، نامه را باز کردم:»"ز«

وسیله طبق حکم دادگاه جنایی و بنابر بند نُهم قانون مبارزه علیه مفاسد ملی ش� را به جرم تالش برای "بدین

ی و اختالل غیابی در نظم دادگاه، به تبعید به رسزمینی که برداری، اقدام علیه امنیت عمومفریب دادن و کاله

�اییم. این حکم بدون حضور فیزیکی ش� در دادگاه صادر گشته و دارای اکنون در آن هستید محکوم می

هایی چون ای مخصوص تبعیدیایم کلبهاست. در چند کیلومرتی محلی که ش� را پیاده �وده ییض�نت اجرا

سوی ش�ل ادامه داده تا بدان جا بهاند تعبیه گشته است؛ مسیر خود را ین به آنجا فرستاده شدهازاش� که پیش

ی منصفهی ش� آذوقه در کوله گذارده شده است. این لطف از سوی هیئتی سفر چندروزهبرسید، به اندازه

آن رسزمین گذرانده و  محرتم برای ش� در نظر گرفته شده است. بدیهی است که ش� باقی عمر خود را در

 ی ورود به کشور عزیزمان را نخواهید داشت.دیگر هرگز اجازه

 ، ریاست کل امور قضایی کشور."»م«رسهنگ 

برداری را حت�ً رسهنگ اضافه کرده بود، یا حداقل به یاد ندارم که چند بار نامه را خواندم، فریب دادن و کاله

میتی نداشت، آنچه مهم را برداشته باشم. درهرحال اکنون دیگر اهکسی را فریب داده یا بدون اجازه کالهش 

دماغم را گرفتم و به راه افتادم.  . کوله را برداشتم و آرام راسِت که هر چه زودتر کلبه را بیابم بوداست این 

ر اطرافم کردم، البته با صدای بلند، سکوت دتر نگفته چند کیلومرت؟!..."، با خودم فکر می"چرا آن لعنتی دقیق

کرد، فهمیدم که چیزی خروشید. از آفتاب باالی رسم که هیچ کمکی هم به رسمای مرتاکم نوک انگشتانم �یمی

هایم را درآوردم و تا جایی که در توانم بود پرتاب کردم. از کودکی این بازی به ظهر �انده است؛ یکی از پوتین



خورم. به سمت پوتین حرکت کردم، چند قدم شینم و نهار مینجا میرا دوست داشتم، هرکجا پوتین افتاد ه�ن

خوری افتادم! با هر زحمتی که بود خودم را به پوتین رساندم و نشستم. یکی از کنرسوها را که پیش رفتم به گٌه

 های لعنتیباز کردم و با تکه نانی مشغول خوردن شدم، لوبیا و بازهم لوبیا... زندان هم که بودم از این دانه

ی رسهنگ آمد. کنرسوها را شمردم، سه عدد برایم مانده بود. با خودم فکر کردم که اگر طبق گفتهبدم می

که کلبه زیاد شود دو روز؛ این یعنی ایناند پس به احتساب هر وعده میی سفرم برایم آذوقه گذاشتهاندازهبه

ود. اندکی برف برداشتم تا گلویم را خنک دور نیست و اگر با همین رسعت ادامه دهم فردا شب آنجا خواهم ب

کنم. چیزی رسد و صاف انگشتانم را ملس کرد، رساسیمه برف را بیشرت کنار زدم، یخ... هه... هه... یخ... زیر 

دانم شاید اند وسط یک دریا... �یدانم دریایی بودم، رهایم کردهای یا �یپاهایم یخ بود... روی دریاچه

ی...، از کودکی این را چدانم... حاال هر روی دریا یا �یروی بر ای، پیاده... هه... چه تجربهاقیانوس باشد... هه

بست بازی کنم، که یخ میی شهر هنگامیداد که روی دریاچههم دوست داشتم، پدرم هرگز اجازه �ی

همه بشکند و آن ترسید یخ بشکند و غرق شوم، آخرش هم نفهمیدم چرا یخ قرار بود فقط زیر پاهای منمی

توانستند بدون ترس روی دریاچه بازی کنند. خوب شد که قبل از آمدن این دفرتچه و مداد را در جیب بچه می

صورت باید جایی ثبت کرد؛ آدم هر گُهی هم که باشد شاید برخی از  هر کتم گذاشتم، تجربیات تازه را در

داد. تا را خوردم دوباره به راه افتادم، هیچ اتفاقی رخ �یش ارزش نوشنت داشته باشند. لوبیا که اروزهای زندگی

های یخی گنبدی، آخر همیشه کردم نه خرسی بود، نه یک فُک و نه حتی یکی از آن خانهآنجایی که نگاه می

شنیدم صدای که می ییصداها را ببینم. تنها گونه جاها باید حداقل یکی از آن خانهکردم که در اینفکر می

شنیدم، شاید ه�ن اتفاقی که های یخ را میخوردنچ یخ زیر پاهایم بود، برخی جاها صدای ترکبرف و قرچ قر 

هایم گرم بود، پالتویی خاکسرتی با ترسید برایم بیفتد امروز، امشب و یا درنهایت فردا رخ بدهد. لباسپدرم می

اند که خاکسرتی نور بیشرتی دانم شاید فکر کردهاکسرتی، �یهایی خیک جفت دستکش خاکسرتی و پوتین

زده بود. از اند. اما انگشتانم ک�کان یخطرفهای بیمنصفه عاشق رنگهای هیأتکند! پیرپاتالمیجذب 

 کردم بازهای جهان را بر تن میکودکی این بی�ری، اگر بشود به آن بی�ری گفت را داشتم، اگر هم متامی لباس

شد، راستی وسط کم داشت تاریک میشد، شاید نژادم مشکل دارد! هوا کمزد و سفید میم انگشتانم یخ میه

دانم حاال شاید به درد خورد. البته خورد؟ یا چاقو؟! �یزده کربیت به چه دردم میاین برهوت یخ

خورد. پوتینم را درآوردم و پرت کنند، حت�ً به یک دردی خواهند ی محرتم که کاری را بیهوده �یمنصفههیأت

کرد، کوله را زیر رسم گذاردم و کردم، نشستم و یکی دیگر از کنرسوها را خوردم، چش�نم روی رسم سنگینی می

 هایم کردم و تالش کردم که رسما را فراموش کنم.هایم را میان رانخودم را جمع کردم، دست

*** 

د، کوله را جمع کردم و تالش کردم ی درخشیدن داده بو ندکی اجازهچش�نم را که باز کردم آس�ن به خورشید ا

ها را بلند کنم؛ دستانم بهرت بود، سعی کردم پاهایم را با توانستم آنکه برخیزم، پاهایم یخ بسته بود و �ی

را ببینم، وختم تا شاید کلبه توانم بایستم. چش�نم را به افق دآرام حس کردم که میمالیدن کمی گرم کنم، آرام

ام هایم دوختم. از فرط نبود هیچ اتفاقی متامی زندگیچیز پیدا نبود. راه افتادم و چش�نم را به نوک پوتینهیچ

ام و در نهایت ها مرور کردم، خانه، پدرم، دریاچه، مدرسه و متامی آن رخدادهای زندگیرا روی آپارات برف

نهار خوردم و باز به حرکتم ادامه دادم،  ی برف دیروز...؛دهگزنی انتهای اسلحه و سفیدی و رضبه» م«رسهنگ 

 .آپاراتم را دوباره روشن کردم... دستگاه



*** 

رویم رسم را که بلند کردم خورشید به زیرخط افق خزیده بود و آخرین پرتوهایش افق را نارنجی کرده بود. روبه

رویم برهوت. رسم را ه نانی مانده بود و روبهام فقط یک کنرسو و تکهیچ چیز نبود جز یخ و برف. از آذوقه

سوتر کلبه را دیدم، آن را رد کرده بودم، ام، کمی آنبرگرداندم تا اطرافم را بررسی کنم، اُوووو... در چند قدمی

ها هوش از رس آدم گفت زناش عبور کرده بودم، رسهنگ حق داشت که میشد، از چند مرتیباورم �ی

 ها چه ربطی داشت؟!!!ت؟!!! اصالً به زنبرند!!!، حق داشمی

های خاکسرتی! آخرش خاکسرتی را هم مانند لوبیا برایم ای با چوبسوی کلبه رفتم، کلبهبازگشتم و به

ها... به ورودی که رسیدم چند بار در زدم، صدایی نیامد، چند بار ساکنان کلبه را کنند اَه... لعنتیانگیز مینفرت

کشید. آهسته در را پاسخی نشنیدم. کمی عقب رفتم که دودکش را نگاه کنم، آتشی زبانه �یفراخواندم، بازهم 

وار چیده شده باز کردم و داخل رفتم. مبلی خاکسرتی وسط کلبه با چند صندلی چوبی خاکسرتی کنار هم دایره

ای آنجا کردم، هیچ جنبندهکم کلبه را وارسی بود؛ کمی اطراف را نگاه کردم، چش�نم به تاریکی عادت کرد و کم

اند، اما بیرون به دنبال چه؟ آنجا که هیچ چیز جز برف و یخ نبود، یا نبود. فکر کردم شاید همه بیرون رفته

ای کنار آن بود که متوجهش نشده بودم، حداقل من چیزی جز برف و یخ ندیدم. به سوی شومینه رفتم، صندلی

نشینند و به دار روی آن میهای پولکردم فقط مادربزرگکر میهای راحتی که همیشه فیکی از آن صندلی

شوند. جلوتر رفتم، چش�نم را به صندلی هایی که هراز چند گاهی دیگر بیدار �یروند، از آن خوابخواب می

 کرد؟! مگرای مو روی پشتِی صندلی افتاده بود، فکر کردم پیرزنی باشد، اما پیرزن اینجا چه میدوختم، دسته

کردند؟! آرام صدایش کردم، ئه... ئه... خانم؟... ئه... خانم؟!... ببخشید خانم...، صدایی ها را هم تبعید میزن

د، حس کردم بدنش یخ زده است، اش گذاشتم، بدنش رسد بو تر رفتم و دستم را روی شانهنیامد، کمی پیش

ها. که خوابش عمیق است، از آن خوابمثل اینتکانش دادم و باز گفتم، خانم... ئه... ببخشید خانم؟!...، نه 

دستم را برداشتم، صندلی را گرفتم و آرام به سوی خودم چرخاندم... صورتی چروکیده و چش�نی سفید و لبانی 

ها را از صندلی جدا توانستم آنهایم را پر کرد. خشکم زد، دستانم به صندلی چسبیده بود، �یزده مردمکیخ

ای عمیق بر روی گلویش پینه گذرد. بریدگیود آمدم فهمیدم از مرگش مدتی طوالنی میکنم. کمی که به خ

بسته بود، کربیتی بر دست راستش و چاقویی خونین بر دست چپش یخ بسته بود. نگاهی دیگر به کلبه 

یات باشد ای و یا هر چیز دیگری که دلیلی بر حجورابی، جاسیگاری یانداختم تا شاید آثاری دیگر، شاید لنگه

 ای بود که یافتم.بیایم؛ یک قوطی کنرسو خالِی خاکسرت گرفته کنار شومینه تنها نشانه

نان خوردم و  یام بود، کربیت را از کوله درآوردم و شومینه را روشن کردم. آخرین کنرسو را با آخرین تکهگرسنه

هند شد، اما در مورد جسد گفت چش�نت اذیت خواحق داشت که می» م«روی مبل دراز کشیدم. رسهنگ 

اند، آخرین کل�ت بار هیچ هشداری نداده بود. چش�نم سنگین شدهها ایننچیزی نگفته بود، اصالً در مورد ز 

دانم زندانی دیگری تبعید خواهد شد یا نه. اما دانم روزی خوانده خواهند شد یا نه؛ �ینویسم، �یرا می

میرد دیگر نگران بوی گند بعد از ل خوبی اینجا این است که آدم وقتی میگیرد، حداقدانم که جسدم بو �یمی

شود، هایی که شانس ورود به رسدخانه نصیبشان میپوسد، درست عین آنزند و �یمرگش نیست، بدنت یخ می

اند شتهی محرتم خیلی مرا دوست دامنصفهکنم هیئتای. حاال که فکرش را میانگار که حتی زندگی کردهانگارنه



ی هیئت محرتم بوده های نانوشتهی گرم از لطفاند. مرگ اختیاری در کنار شومینهو برایم احرتام قائل شده

 یغ چاقو و گرسنگی مردند.ای گرم و آزادی انتخاب بین تها بودند که بدون شومینهحت�ً، آخر خیلی



 ماهیگیری در بعدازظهر

 

احساس کرده بود که جسمش در بُعدی دیگر قرار گرفته و ارتفاع را  ن"اش با "ن دقایق آغازین آشناییاز ه�

شد که زمان نیز کرد گاه از اجسامی آکنده میای که برای خود و "ن" تصور میبعدیفراگرفته است. جهان سه

بود، یا  ها سپری شد، یا سپری کرد. "ن" ارتفاع را برایش به ارمغان آوردهشد با آنداشتند، یعنی اجسامی که می

ی کرد که ارتفاع با "ن" آغاز شده است. نخستین روزهایی که مشغول تجربهگونه فکر میحداقل خودش این

اش توانست بازی انگشتان باد را بر صورت دوبعدیکرد که ازآنجا میهایی را تصور میارتفاع بود با "ن" بلندی

های دوبعدِی خویش ندان بلند، همدیگر را در آغوشچکرد که با "ن" بر روی یک ارتفاع نهحس کند؛ تصور می

خواب جهانی با بعدهای نامتناهی را دید. در این  توان در آنگویند که میی سخن میهم از جهان اند و باگرفته

شد بیشرت از جهانی چهاربعدی را به خواب دید. امکان دیدن چنان خوابی تالش برای تصور چنان جهان که �ی

شد در ای که میکرد. "ن" اکرث اوقات ساکت بود و با چش�ن خیرهایش خوشایند و یا حتی الزم میجهانی را بر 

زد؛ نگاهی که گاه "ز" به پرسشی تعبیر های صورت خود را دید، به وی زل میکاریترین ریزهها ظریفآن

 شدن است.آماده دانست چیست اما مطمنئ بود که یک پرسش آنجا آماده و یا در حالکرد که �یمی

مدتی گذشت تا "ز" توانست با ارتفاع خو بگیرد؛ اما در حالی که شادان مشغول عادت کردن به این بُعد سوم 

هایی که خود را با "ن" بر روی آن تصور کرده بود، او را گم بود، در بعدازظهری بهاری، بر روی یکی از ارتفاع

شد د که "ن" را گم کرد، تصوراتی آنقدر عمیق و مرتفع که میهای نامتناهی بو کرد. مشغول تصور جهان خواب

ها گنجاند. چش�نش را از تصورات مرتفع که بازگرفت سکوت و آرامش "ن" و حتی هزاران "ن" را در آن

اش را ی دوبعدیی کوچک بدل شد. کمی بیشرت که جمجمهی فقدان "ن" به هزاران تکهاطرافش در همهمه

بَر، باال، «های ژهتوان از وازمیِن زیر جسم نحیفش چنان پَخ شده که دیگر حتی �یحرکت داد فهمید که 

کم چنان از ذهنش پاک شدند که ها کمای که به ارتفاع مربوط باشد استفاده کرد. این واژهو هر واژه» روی...

ود. جهان، ارتفاعش را از فکر کرده ب هاهایی را نه به زبان آورده بود و نه حتی به آنگویی هرگز چنین واژه

ای هم دوام نیاورده بود و جهان زیبای تصورات دست داده بود؛ حقیقت داشت، ارتفاع بدون "ن" حتی لحظه

راحتی خزید. شد در آن بهای تقلیل یافته بود که قبل از "ن" حتی �یاش به ه�ن جهان دوبعدیچندبعدی

چیز، جز اش را خزید و خزید و خزید... اما هیچجهان دوبعدی هرچه تالش کرد نتوانست "ن" را بیابد. مستأصل

 رویش خیره ماند؛...شد، به روبهافق پَِخ اطرافش نیافت. اندکی آرام 

 ...توان پیدا کردعاً "ن" را نیز میاگر "ن" و ارتفاع همزاد هم بودند پس در جایی که بتوان ارتفاع را یافت قط...

های آس�نی" به جایی اشاره شده بیابد؟ یادش آمد که در کتاب مقدِس "دو بعدی توانست ارتفاع رااما کجا می

کم کسی نرفته ود، یا دسترفت را تاکنون کسی نرفته بتوان یافت اما راهی که به آنجا میبود که ارتفاع را می

 ه بازگردد و از ارتفاع بگوید...بود ک

 ...خب که چه؟...

 احمق است که بازگردد؟... بیابد مگر کسی که ارتفاع را...



 کننده بازگردند...این جهان دوبعدِی کسل اند بهاند و دیگر حارض نشدهحت�ً بسیاری رفته...

قدر پیش رفت تا های آس�نی" آمده بود که رسزمین ارتفاع در راستای افق است و باید آندر کتاب "دو بعدی

د و گلوله شد و خود را رها کرد تا وارد جهان ارتفاع خط افق با خط جسم یکی شود و آنگاه به پشت خوابی

 به دنبال خود کشید. آرامآراماش را آرامافق جسم دوبعدی سویای درنگ به راه افتاد و بهشد. بدون لحظه

 ...وز نخست بدون هیچ اتفاقی سپری شدر 

 ...روز دوم بدون هیچ اتفاقی سپری شد

اش را با خط افق یکی یافت، خود را گلوله کرد تا وارد م دوبعدیروز سوم به انتهای خط افق که رسید، جس

های نامتناهی را تصور کنند و خود را در چش�ن جهان ارتفاع شود و بار دیگر "ن" را ببیند و باهم جهان خواب

 درخشان "ن" نگاه کند.

ی روی قالبی گذاشت. تیغه اش گرفت و براش را در میان انگشت سبابه و اشارهشدهدستی از باال، جسم گلوله

های باد نه صورتش بلکه درونش کرد؛ پنجه اش را شکافت و به او عمق را هدیهرسد قالب جسم نحیف دوبعدی

هایش را به دنبال ی قالب، همچنان که چشمکنان بر تیغهزش کرد، خورشید در چش�نش درخشید... تقال را نوا

ی ورود به دهان ماهی، جهان ورود به آب زمان را ُمرد و در آستانه یدواند، ارتفاع را زیست، در لحظه"ن" می

 های نامتناهی را به خواب دید.خواب
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