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میپرسم چی شده؟ چیزی یادم نیست .حس مرگ ،خفگی تحت فشار ،مدفون زیر آوار ،آواری از جسد ،جسدهای زنده،
گریان ،پشیمان .پشیمان از زندگی! یکی و دو تا که نیستند ،یک جمعیتاند ،میبارند از آسمان از سقف .جدا جدا دست و پا
میزنند شنا میکنند تا فرق سر من .پناهشان آنجاست .چه بگویم؟ آرام میگیرند؟ ابدن .خشک میشوند .تلنبار میشوند.
آخریاش افتاد از آسمان .پخش شد روی کیبورد .خشکش زده بود .بیحرکت مثل یک تکه چوب ،تکان نمیخورد ،حتی
یک لرزشِ کوچک ،افتاد و ماند .دهانش کف کرده بود .گریهی اجساد! همهشان همیناند .کمی خشکش میزند ،کف میکند،
چشم وا میکند و میپرسد :چی شده؟ چیزی یادش نیست .و باز چشمش را میبندد ،جسدی روی اجساد ،بر فرق سر من!
دیگر نمیترسم ،همهشان یکیاند ،نه اضطراب نه ترس و نه هیچی ،جسدند دیگر .نقش کلهام همین است انگار؛ النهی اجساد.
کاری برنمیآید ازش ،سرش گرم میشود .بیمصرفی صرف دردناک است .بعد عمری نقشی نصیبش شده ،لگد بزند به بختش؟
عمرن! زیر بار میرود ،زیر بار همهشان میرود ،همهی اجساد تاریخ ،مُرده و زنده .که جار بزند همهجا ،کاری دارد برای
خودش :پناه اجساد! حس خفگی دارم ،پخش میشوم روی سرم و میروم برای خودم .بعد میپرسم :چی شده؟ همین .فقط یک
لحظه ،چیزی یادم نیست .همه چیز تمام است .جسدی روی اجساد.
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بیست و یک هزار و دویست

بیست و یک هزار و دویست تومن .با احتساب کسرِ صد تومن بابت رویت موجودی .بیست تومنی دستم
را خاهد گرفت .عالی است .با بیست هزار تومان بوکان که سهل است تا یزد هم میشود رفت .یک بلیط
تک سفرهی مترو ،بلیط اتوبوس و با مابقیاش چه عیاشیها که میشود ترتیب داد .خوشگذرانیهای
ویژهی یک مسافر فقیر .سر کشیدن یک نوشابهی خنک توراهی در هوای گرمِ بهاری و پرتاب بطریاش
به برهوت بیپایان بیجار ،فرحبخشتر از دیدن گل دودوزهی مارادوناست به کولونیالیستِ پیر ،دستِ خدا،
دستِ خدا ،خدای من! زندگی چهقدر دلچسب است ...شهر کتاب ترمینال عالوه بر کتابهای راز و
آزمندیان و پائولوکوئیلو ،کتاب الکس فرگوسن را هم دارد ،پوسترهای مارکِز و دلم گرفته و غبارِ پاییزی و
سپهری و رنگ زرد و _مشکی؛ سلطان رنگها_ و بسیاری چیزهای مشابه دیگر هم دارند چشمکهای
شیطنتآمیزی میزنند .اتفاقن همهی کتابهای نیچه هم آنجا هستند ،به جز زرتشت و اِکسه هومو .یک
روز کسی آمد نشست بیخ گلویم و با جدیت در گوشم گفت که کوردها حتی اگر یک خط از نیچه
نفهمند برای سیبیلش هم که شده عاشقش میشوند .مسخرهاش کردم ،اما انگار پُر بیراه نمیگفته ،و الّا
نیچه وسط این همه تباهی و افسردگی چه گهی میخورد؟ در چارچوب درِ خروجی تیتری روی روزنامه-
ی روز دارد خودنمایی میکند ،مصاحبه با شاپور اعتماد و کتاب جمهوری جهانی ادبیات! وسوسهکننده
است .هزار و دویست تومن توی کارت دارد میگندد ،باید به جریانش انداخت.
 عذر میخام رفیق! عابر ترمینال کار نمیکنه ،پول نقد همرام نیس ،میشه برا این روزنامه کارتبکشید؟ نگاهی به سر و وضع و تیپ و قیافهام میاندازد و با نارضایتی میگوید بده! رمز را میپرسد و هزار
تومن از آن کسر میکند .دارد غر میزند ،این کارتخانها مالیات دارند و بــال بــال بــال! گور پدرش .با
این کتابفروشی مزخرف میخاهد دورش هم بگردند .همین است که هست .ورق میزنم ،صفحهی
چارده ،سوالها اجقوجق و برآمده از گندهگوزیهای یک ژورنالیست نامآشنای ظاهرن دلوزخان! جوابها
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صدتایکغاز ،از مرکزیت پاریس ،ادبیات فاخر ،ترجمهی حواشی و هضم مشتاقانهی مرکز و نوبل و افتخار
و شان و اعتبار میگوید .گُه ...گُه ...بیاخالقها! مفت نمیارزد ،هزار تومن کوفتشان شود .این بود که
تصمیم گرفتیم گپِ صمیمانهمان با فالنی را ...بروید به درک شیادها! شما را چه به ادبیات؟ تیترتان را
بزنید و از عمامهی نُقلی و عبای شکالتی و گیوهی شیخ و چیز مهندس بنویسید .بلیط ساعت یازده! برای
بوکان به اسم هویدا .عادت دارم اسمم را اشتباه بگویم ،از آذر هشتاد و نه تا االن همیشه همین کار را
کردهام ،از دلیلش بگذریم ،بسیار احمقانه است .حتی یکی از دفعاتی که به دالیلی ناگفتنی حالم بد شده
بود وقتی پرستار اسمم را از دوستم میپرسید یکهو در حالی که تقریبن بیهوش بودم قبل از اینکه اسم
واقعیام رو شود گفتم :رحیمیان! بنویسید رحیمیان .صندوقچی گیشه میگوید نوزده تومن! دنیا روی
سرم خراب میشود .حتمن اشتباه شنیدهام .بیخابی ننهی شنوایی را گاییده .توهمهای شنیداری .شونزده
تومن ،پونزده تومن ،یکی از همینها بوده البد .با لبخندی تصنعی و بسیار سرد میپرسم :فرمودید پونزده
هزار تومان!؟ شاکی و با عصبانیت به خاطر وقتی که توی صف دارد هدر میرود ،داد میزند :نوزده تومن
آغا! کَری؟ ملت معطلن ،یا بده یا برو .نوزده هزار تومن! چند ماه پیش با نوزده هزار تومن میشد از
خاکسفید تا ترمینال غرب و از آنجا تا هر جای غرب کشور رفت .تازه با تجربهی طراوت نوشابهی خنک
توراهی ،می شد یک چلوکباب پاپایی هم زد به بدن؛ و از سنگینی و مسمومیتش تا مقصد مثل خرس
گرفت خابید .داد میزنم گور پدر روحانی و ممَدگَـواد ظریف و اعتدال پاپیوالرشان! نوزده هزار تومن را
میشمرم و بلیط را میگیرم .پانصد تومن توی جیب ،دویست تا ته کارت ،سبکبال ،گرسنه ،تشنه ،خسته،
بیخاب و بیاعصاب از اینکه باید قید همهی عیاشیهای توی راه را زد .آبسردکن ترمینال را هم
برداشتهاند ،دیگر با سالم و صلوات کسی لگد هم درِ کونت نمیزند چه برسد به آب تگری و تعارف و
اظهار نوش جان! حاال آنقدرها هم بد نشده ،هنوز میشود روی پذیرایی اتوبوس حساب وا کرد .همینکه
توی اتوبوس جاگیر میشوم ،جوان فرزی از توی کیسهای که دستش است برای هر نفر یک نوشیدنی و
یک بیسکوئیت پرت میکند و میرود سراغ ردیف بعدی .باورنکردنیاست! آب آناناس با پالپ آن هم از
این بِرندهای لوکس و خوشگل فرنگی ،با اسمی شبیه به پوپ! و یک بیسکوئیت معمولی .دریغ از یک
ثانیه اتالف وقت ،پوپ را تا ته سر میکشم .همه جا تار شده ،دور سرم میچرخد ،انگار که مست باشم! با
آهنگ خر در چمن توی دلم میخاندم که نوشِ جانتان ،همهی آن نوزده هزار تومن خرج عیش و نوش-
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تان! دستمریزاد میگفتم و سر حال میآمدم که دستی خورد روی شانهام :سه هزار تومان .گیج و ویج
زل زدم بهش .نمیفهمیدم .گفت میشود سه هزار تومن .فقط نگاهش کردم.
 آغا سه تومن .بیسکوئیتم میخای؟ پنج تومن. بلیتم ههیه! بلیطی نیس ،فروشیه!بیسکوئیت را پس دادم و با ترس و تتهپته گفتم :فارسی نازانم.
 اذیت نکن ،االن مامورا میریزن سرمون همهچی به باد میره ،پولو بده تا نیومدن بزنم به چاک. فارسی نازانم.بغلدستی که داشت بُهت من و اصرارِ دستفروش را میدید ،با تعهدِ ترجمهآلود تخمهسگی که حتمن از
اقوامِ اجدادش ،مثلن محمد قاضی یا ابراهیم یونسی ،به ارث برده بود هوس ترجمه به کلهاش زده بود و با
سینهی رو به جلو خوشحال از اینکه فارسی میداند ،مثل فرفره هیوهی به کوردی میگفت پول
میخاد ...پول میخاد ...پول میخاد ...الدنگِ حراملقمه! چه کیف چندشی هم میکرد ،نیشش سیصد و
شصت درجه دورِ کلهاش وا شده بود .انگار داشت لِکچری زنده از فوکو را مستقیم از فرانسه به کوردی
ترجمه میکرد .گفتم :پوولم پی نیه! باز ترجمه کرد .دستفروش ،ناامید و با چند فحش آبدار رفت
سمت در اتوبوس .دم در گرفتندش ،مامورها سه نفر بودند .داشت مقاومت میکرد .همه فقط نگاه
میکردند و میگفتند حقش است .خاستم بروم پایین ،پا شدم ،تا دم در رفتم ،چشم تو چشم شدیم،
خجالت کشیدم ،برگشتم و تمرگیدم سر جایم .من کمتر از او مجرم نبودم .هیچ پولی نداشتم ،اگر
مامورها میفهمیدند حتمن دستگیرم میکردند .جرم بیپولی از دستفروشی سنگینتر است .از این
گذشته اگر خود دستفروش به خاطر وقت و پولی که ازش تلف کرده بودم ،زیرآبم را میزد چه؟ تنها
حریفشان نشد .خفتش کردند .خرتوپرتش را گرفتند .خودش را هم بردند.
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کارتن

حالم که خوب باشد روزی یک پاکت میکشم .کِنت هشت ،پاکتی سه و پانصد .نمیخاهد کانتِر ضرب
کلیشهای سیتایی را فعال کنید .سی تایش را صد بار حساب کردهام .میشود صد و پنج هزار تومن .پول
کمی نیست .از کجا میآورم؟ خودم هم نمیدانم .سوپری درب و داغانی حوالی چاررا هست که به
مشتریهای ویژهاش سه و دویست میفروشد .از اسم روی کارت عابرم فهمیده بود که نسبتی با کوردها
دارم .میگفت کوردها را دوست دارد .چرایش را نه او میگفت و نه من میپرسیدم .از کوردی فقط گیان
را بلد بود .با همان هم صدایم میکرد .تا دو ماه پیش ،قبل از لو رفتن کجی دستم هنوز گیان بودم و
مشتری سه و دویستی .گول لوچی چشمش را خوردم .داشت آنور را میدید که سر بزنگاه با یک لواشک
سِـوَن هفت میوه مچم را گرفت .از آن روز دیگر محلم نگذاشت .اخم و تخم و سه و پانصد و از این
ادابازیها .دیروز باز رفته بودم سیگار بگیرم .همین که در را باز کردم از جا پرید توی چشمم زل زد و با
خوشحالی گفت «بَـه! از این ورها»؟ داشتم ذوق نگاه و صمیمیت کلمههایش را هضم میکردم که صدای
متشخصی پیشدستی کرد و سالمی تحویل داد که من بلدش نبودم .کنت هشتِ سه و دویستی را
همانطور که به من زل زده بود با صمیمیتی که تا حاال ازش ندیده بودم از باکس درآورد .قابل نداردی
گفت و به آن مردکهی اکبیری تعارفش کرد .با نفرت و حسادت ،بینشان را خالی کردم .به نظر میرسید
مهندس باشد یا کارمند .کانتر سیتاییاش را میشد با چیزی حول و حوش دو میلیون تخمین زد .تظاهر
به صمیمیت کارمندیاش توی ذوق میزد .صرفهجو و حسابگر در خفا ،خوشتیپ و الرژ در ظاهر .درجه-
ی الرژی این تیپ آدمها نمیتواند خیلی باال باشد .مثلن قضیهی حسابهای دَنگیدُنگی را از مالقات دوم
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به بعد با ماستمالیهای ریاضیاتی و کمی شوخی و لمپنبازی برایت اثبات میکنند .توی مالقات اول
خبری از این حرفها نیست .یا گاهی سر از رفاقتهایی با بنیان تخفیف سیصد تومانی در میآورند .در
زمینهی حفظ ظاهر کارشان درست است .ماندهی حسابشان را فقط در عابرهای خلوت یا از روی گوشی
میبینند .محال است بگذارند کسی بفهمد ته حسابشان چقدر باقی مانده .این کارشان به دالیل متنوعی
بسیار منطقی است .با صدای دوبلور_طوریاش گفت ..ِ!« :کامی جان! جعبه خالی برا فروش نداری؟ دارم
اثاث میکشم ،راستش اینجا خیلی تکراری شده .قدیمی هم هست» .این حرفش تخمینم را درجا تا یک
و نیم میلیون پایین آورد .قند توی دلم آب شد .طرف با خودش چی فکر کرده بود؟ کامی را چی فرض
کرده بود؟ فکر میکرد با یک آشغالجمعکن طرف است یا یک آشغالفروش؟ گور خودش را کند .این
آخرین سه و دویستی بود که بابت کنت میداد .کامران ،ندارمِ دمغی تحویلش داد بعد گفت «سر راه که
برمیگردی توی سطل آشغال را خوب بگرد .آنجا حتمن گیر میآوری .مفتش را گیر میآوری» .مفتش را
طوری کشیده گفت که دیگر اینورها پیدایش نشود .نگاهش را با عصبانیت از من برگرداند ،یکهو رو کرد
به یارو و داد زد «تو اینجا چه غلطی میکنی دلهدزد؟ بزن به چاک ببینم!» دوتایی دممان را گذاشتیم
روی کولمان و پریدیم توی کوچه .آخرهای کوچه چند متر آنورتر از سطل آشغال ،چسبیده به دیوار
چند کارتن بزرگ و جمع و جور چشمک میزدند .یک نگاه به طرف ،یک نگاه به کارتنها! استارت زدم،
طرف به دنبال من .او بلندتر بود ،من فرزتر .هنوز نرسیده ،داشتم میدیدم که چطور کارتنها را پارهپوره
میکردم و بلند بلند میخندیدم .میدیدم که چقدر احمقانه سعی میکرد به روی خودش نیاورَد ،که
چطور هی تف قورت میداد و هی حرص میخورد .چند قدم مانده ،پشت پای محکمش با غلت و وارو
پخشِ کوچهام کرد .افتاده و سرشکسته ،سرم را بلند کردم دیدم شقورق دستبهکمر دارد کارتنها را
ورانداز میکند .خم شد که برشان دارد .یکهو پرت شد عقب .مثل گچ چسبید به دیوار .مثل گچ رنگش
پرید .تکان نمیخورد .فقط میلرزید .چیزی دیده بود .الی کارتن آخر چیزی بود انگار .توی سرمای آخر
آذر حتمن چیزی بود .چیزی که تا دیشب هنوز میجنبید .چیزی که پی کارتن آخر میگشت البد.
چیزی که تا سرمای آخر آذر ول میگشت هنوز.
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واقعه

در فاصلهی چندمتری واقعه بودم و هنوز حواسم به آن نبود .با خیالی شنگول و راحت سر خیابان منتظر
بودم .برای تاکسی یا چیزی دیگر که درست یادم نیست .شاید اصلن ولمعطل بودم که هیچ اهمیتی
ندارد .منتظر بودم و آدمهایی که میدیدم را لخت تصور میکردم .به عضالت و درشتی یا ریزیِ
استخانهایشان زل میزدم و لمسشان میکردم .بیشترشان جذابیتهای پنهان زیادی داشتند .چرا؟ چرا
اندامهایی را که اینقدر میتوانستند نگاه را تحریک کنند با لباسهایی به خیال خودشان شیک و مرتب
پوشانده بودند؟ توی دلم به پوششهای مضحکی که اندامهایشان را میپوشاند پوزخند میزدم .شاید
همان موقع کسی داشت من را لخت میدید و میخندید که این احمق برای پوشاندن این استخانهای
درهم هیچچیِ درستدرمانی نپوشیده .شاید هم از خودش میپرسید که آخر این مردنی وارفته زیر این
لباسهای پارهپوره چی پنهان کرده؟ راستش هیچ چی! جر چیزهایی که میدانستم آنها را میترسانـد!
استخانهای درهمرفتهی یک هیکل مردنی ،جز تحریک عذاب وجدان این عضالت شاداب و جنبان چه
نتیجهای میتوانست داشته باشد؟ پس همان بهتر که پنهان میماندند .چه با پارچه ابریشم یا تیشرتها
و شلوارهای شیک چه با کفنی دوختهشده به شکل لباس ،هیچ فرقی نداشت .من به فکر درنیامدن
چندشی بودم که از عذاب وجدان آنها باال میآمد نه پنهان کردن استخانهایم .خیاالت تودرتو گمم
کرده بودند و کمکم آدمها را از دیدم محو کردند .به نقطهای ظاهرن دور در چند متر آنورتر زل زده
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بودم .همه چیز وحشتناک بود ،همهی اشکهایی که به پای تصاویر مخابرهای آوارههای ایزدی ریخته
بودند داشت روی سرم میبارید ،چکهچکه میریخت روی صورتم .ایزدیها به درک! این اشکها آزارم
میدادند داشتم خفه میشدم مثل شیمیاییها شده بودم ،داشتم میمردم ،این اشکها مثل بختک افتاده
بودند به جانم! به در و دیوار چنگ میزدم که نمیرم ،داشتم جان میکندم که یکهو خالص شدم .چیزی
نجاتم داد .نجات نه! نمیدانم چی ،اما نجات نه .مثل کسی که شکنجهاش میکنند ،بازجو کلهاش را توی
سطل آب فشار میدهد و وانمود میکند که میخاهد خفهاش کند .در چند قدمی مرگ یکهو یک
شهابسنگ آب و سطل و دست بازجو را منفجر میکند .کلهی او هم همینطور .او فقط از انتظار مرگ
خالص شده نه خود مرگ .انگار که مرگ مثل یک صاعقه خراب شود روی سرت .یک برقگرفتگی آنی در
چند قدمی مرگی تدریجی! دقیقن همانجایی که نگاهم زمینگیر شده بود ،پشت ویترین ،مردی داشت
با ولعی ترسناک سر گوسفند لختشدهی بدون پشمی را از توی دیگ که جلویش بود درمیآورد با چاقو
یا چیزی دیگر که درست نمیتوانستم ببینم از گوشههایش تکهتکه میکند و میریخت توی بشقاب .نه!
او یک مرد نبود .یک هیوالی مرد سهدست بود .دستی شبیه زبان از توی شکمش بیرون میآمد
گوشتهای روی بشقاب را لیس میزد و میبلعید .بی آنکه اصلن چیزی را بجود یا حتی به دهانش
نزدیک کند ،سر یک گوسفند را خورد .با دهانش فقط لبخند میزد .لبخند موقر و خیلی نازی هم داشت.
وقتی متوجه نگاه خیرهی من شد با همان لبخند فریبا سرم را به داخل دعوت کرد .یک بفرمای حسابی با
رعایت همهی جوانب و ضمایم ادب .بفرمایی که مقاومت در برابرش بیمعنا بود.
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جنازه

چرا در این مدت هیچ کس به فکرش نرسیده بود که بیدار شدنهای روزانهاش غذا خوردنها تفریحات یا
چه می دانم نفس کشیدنش را با من در میان بگذارد ،یا مثلن کسی زنگ بزند و بگوید امروز فالنی به
خاطر سرمای سنگینی که خورده بود سی و دو بار عطسه کرده یا پریروز دماغش را عمل کرده و دیگر
کثافت از دماغش آویزان نمیشود! اما االن ،االن که خودش را کشته باید با هر رینگ این گوشی وامانده،
جملهی لعنتیِ «خبر داری که...؟» توی کلهام زنگ بزند .من که چند سال بود از او هیچ خبری نداشتم
حتی یک ثانیه هم به فکرش نیفتاده بودم مثل میلیونها کس دیگری که بهصورت اختصاصی به آنها
فکر نمیکنم .این چه انتظار مزخرفی بود که میخاست مرگ او را از مرگ کارگر سنگاپوریای که در
قطر در حین کار سکته کرده بود جدا کنم و برایش عزای اختصاصی بگیرم؟ چرا باید وانمود میکردم که
از شنیدن این خبر طوری پریشان شدهام که زبانم میگیرد و نمیتوانم حرف بزنم یا مثلن آن یکی
خبرچین را به بهانهی بغضی که گلویم را فشار میداد بپیچانم و دیگر جوابش را ندهم .با ساز بقیه
رقصیدن امر غریبی نیست همه این کار را میکنند .من هم مثل همه! بله من هم ناراحتم و از اینکه او
خود را کشته خاب و خوراک برایم نمانده .شبها وقتی تنها هستم گریه میکنم و روزها میزنم به
خیابانها که سختی این بالی ناگهانی را راحتتر تحمل کنم .خیلی دردناک است دوست سالهای دورت
خودسوزی کند .بیست لیتر بنزین بپاشد روی خودش و بعد هوس یک نخ سیگار کَمِل کند ،از آن فیلتر
قرمزهای کشندهی تخمسگ! نه؛ دردناک اصلن کافی نیست .فاجعه ،این یک فاجعه است .چقدر بابت این
فاجعه متاسفم .چرا که نه؟ من که همیشه دارم غصه میخورم .بهتر که غصهام جهت داشته باشد تا اگر
کسی هوس فضولی به سرش زد و خاست بپرسد که چهام شده؟ با حرکت آهستهی سرم از راست به چپ
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چند چکه اشک گوشهی چشمم جمع کنم و با بغض به او بگویم که دوستم خودش را کشته .بعد هقهق
و هقهق ازش کمی همدردی گدایی کنم! هر مخاطبی اینطور متاثر میشود .همدردی یک همراه قابل
تحملتر از سرزنشهایش است .اگرچه هر دو حالم را به هم میزنند ،اما اولی حتمن قابل تحملتر است.
حال و روز مناسبی ندارم مثل دیوانهها البالی مردم راه میروم بدون اینکه حواسم باشد به کسی تنه
نزنم .از عدهی زیادی معذرت خاستهام .جثهی ریزم ملزمم میکند حتی وقتی که تنه میخورم نفر اولی
باشم که معذرت میخاهد .و اال کتک خوردنم قطعی است .نباید روی همدردیِ عابر بیحوصلهای که
عجله هم دارد حساب وا کرد .البته در میانشان افراد کمی هم هستند که عجله ندارند و میشود به
همدردیشان امیدوار بود .از صبح در مورد سه نفر این فکر را کردهام و هر سه تیرم به خطا رفتهاند .یک
مرد جوان و دو زن میانسال ،خیلی آرام وقتی از کنارم رد میشدند سالمی نرم و مودب تحویلشان دادم
اما هیچکدام توجه نکردند .یکی از زنها که ترسید و سرعتش را بیشتر کرد تا سریعتر از منطقه دور شود.
آن دو تای دیگر بی توجه راهشان را کشیدند و رفتند .این یکی که از سیچهل متری آرام و سر به هوا
دارد نزدیک میشود چهارمی است .پیرمردی شصت تا هفتاد ساله! بعید به نظر میرسد کار یا عجلهای
داشته باشد .این را حتی از ین فاصله هم میشود فهمید .به فاصلهی یک متری هم که میرسیم همان
سالم شکستخورده را تحویلش میدهم و میایستم .او هم میایستد با دقت نگاهی به پایین تا باالیم
میاندازد و یک لحظه تصمیم میگیرد که با کس دیگری اشتباهم بگیرد .چه جنایتی! چطور به خودش
اجازه می داد به این راحتی کس دیگری را با من اشتباه بگیرد؟ او که هنوز هیچ چیز از من و دردی که از
آن میسوختم نمیدانست .به چه حقی این کار را میکرد؟ حتی اگر صرفن به خاطر شباهتهای ظاهری
بود در حق بدبختی که با من اشتباه گرفته میشد ،این کار جنایت بزرگی بود .به هر حال او جواب
سالمم را داد .پیرمرد جانی! حالم را به هم میزد .با لبخندی مهربان و پر از چین و چروک گفت «سالم
پسرم»! با این جواب رسمی و حس مسئولیتی که به زور میخاست پررنگش کند ،فهمیدم که گند زدهام.
جوابش پر بود از رسمیت دادن به حقوق شهروندی! سر و صورت اصالحشده و لباسهای صاف و مرتبش
به نفرتم بیشتر دامن میزدند .هاج و واج بودم و نمیدانستم با چه جملهای ادامه دهم که خودش
پیشدستی کرد و پرسید «مادر حالشان خوب است»؟ این سوال را با حس رضایت چندشی پرسید .کارم
تمام بود .هیچ جوابی نداشتم .صادقانه گفتم «بیخبرم» .اشتباه نکرده بودم .او واقعن یک جانی بود ،با
شنیدن جوابم خشونتی تحویلم داد که گیوتینهای قرون وسطی نمیتوانستند این کار را بکنند .با همان
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روی ترشش بدون اینکه بخاهد نگاهم کند از کنارم رد شد و به راهش با همان حالت شق و رق
شهروندیاش ادامه داد .انگار نه انگار که همین چند ثانیه قبل بزرگترین اشتباه عمر بیرمقش،
شرمآورترین جنایت تاریخ را رقم زده بود .او هم رفت ،من ماندم و جنازهی سوختهی دوستم که روی
دوشم سنگینی میکرد .داشت از پا میانداختم! میخاستم بندازمش دور .آخر چرا؟ چه نمایش مسخرهای
بود که راه انداخته بودم؟ این صدای مزخرف هم از کِی دارد گوشم را خش میاندازد :بوق بوووق! هی!
بوووق! رویم را که برمیگردانم سلیمون را میبینم با وانت زهوار در رفتهی درب و داغانش .صدایم
میکند .او اینجا چه غلطی میکند؟ اینجا مگر تهران نیست؟ چه اهمیت دارد؟ بیخیال! فورن جنازه را
میاندازم و میپرم توی وانت .همین که سوار میشوم روبرویم توی داشبوردی که درش از جا در رفته دو
قوطی آبجوی قرمز شهوانی را میبینم که دارند ورجه وورجه میکنند .یکی را باز میکنم و به صدایش
گوش میدهم :پــــــس! همین .همین صدا کافی است که برای ساعتها مست باشم و به هیچ جنازهای
فکر نکنم :پــــــس!
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خِفت
یک ولگردیِ یکساعته در چند تا از خیابانهای رشت کافی است که هر غریبهای را وسوسه کند تا
بفهمد چشمهای زیبای جاخوشکرده بر این بدنهای خوشاشتها ،که خرامان بر سنگفرشهای تر و تمیز
و مرطوب از باران و شهوت در حالِ عشوه و راهرویاند چقدر میتوانند کنجکاو باشند ،چقدر باید
کنجکاویبرانگیز باشند .یکی از همین جفت چشمها ،دمِ در رستورانی شیک ،که مثل همیشه و البته مثل
همهی رستورانها و غذاخوریهای این شهر در برابرش صف طویل و همهمهی خندانی برپا بود ،مرا
گرفت ،خفتم کرد .خاهش میکنم اجازه دهید! باید توضیح بدهم که به خاطر استفاده از فعل خِفت
کردن بیادبیای مرتکب نشدهام ،پس بهتر است به جای تقال برای پذیرش پوزشی که طلب نخاهم کرد،
گوش دهید چه اتفاقی افتاد .شما میخکوب میشوید ،متوقف میشوید ،یک سکتهی ناگهانی! چه فرقی
میکند که این سکتهی یکهویی به خاطر شوکه شدن با تیزیِ یک جیببُر زیر گلویتان باشد یا چشمانی
که گیراییشان هر جا و در هر حالی که باشید میخکوب ،خفتتان خاهد کرد .آن جُفتِ غیر انسانی خفتم
کردند و من همانجا سکته کردم! داشت نزدیک میشد و با نزدیکشدنش همهی همهمهی پشت سرش
از من و از او دور و دورتر میشدند ،انگار که قدمهایش پاروزدنهای قایقرانی باشد که تنها مسافرش من
بودم .با راه رفتنش همهچیز جز او از من فاصله میگرفت .ترسیده بودم! وقتی به جایی که در آن سکته
کرده بودم رسید ،پرسید« :معذرت میخام! چیزی شده؟» فشارم افتاده .زیر بازویم را گرفت .در حالی که
هُرم نفسش را میتوانستم بچشم و از گرما و بویشان پُر و های و مست شوم ،با دلهره و ترسی که داشت
با نگاهش به درون پریشان و ظاهر شلختهام تحمیل میکرد مضطرب گفتم« :نگرانم! نگران حال میر
حسین موسویام» .و بعد هقهق ناخاستهام را تقدیمش کردم .قالب چشم مجنونش به هارمونیکترین
آرایش ممکن چفت شده بود .نگاهش از ذوق کشف این ترکیب برق میزد .با قالب تند و تیزش به قیافه-
ی افتادهام زل زد .او منتظر بود .سعی میکردم با تمرکز بر چیزی به جز نگاهش ،گندی که زده بودم را
15

جمع کنم .کسی که نگرانش بودم را نمیشناختم ،حتی اسمش هم یادم نبود .هیچ چیز در بارهاش
نمیدانستم .باید تا ناامید نشده و راهش را نکشیده بود که برود با نگرانی وراجی میکردم .چی گفته
بودم؟ لعنت! هیچ چیز یادم نبود! او منتظر بود ،باید در مورد نگرانیای که هیچ چیز در بارهاش
نمیدانستم وراجی میکردم .این اسم گمشده چرا اینقدر حیاتی بود؟ مسخره .دلم را به دریا زدم و خودم
را برای مفصلترین سخنرانی در موردِ چیزی که هرگز نشنیده بودم آماده کردم ،سینهام را صاف کردم و
با صدای بلند در حالی که به سنگفرش زل زده بودم ،اعالم کردم :مگر نمیدانید؟ او مرده است!
سالهاست که مرده ،مثلِ همهی کسانی که به زنده بودنشان ایمان دارید ،اما هیچ اثری از آنها نیست.
مثل همهی آنها؛ او هم مرده .و قاه قاه برای کشفی که کرده بودم زدم زیر خنده! سرم را که بلند کردم،
نفرتبارترین چشمی که میتوانستم تصور کنم را در برابرم دیدم! باورم نمیشد که آن چشمها نتوانند
بفهمند کسی که هیچ چیز از او نمیدانیم مرده است!
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رژه

هفت نفر هر کدام با کروکیای در دست از در خانهای پرت میشوند بیرون .با دست و پاهای متصل به
هم با دستبند و پابند! حلقههای هر دستبند و پابند با زنجیرهای هفده سانتی به هم وصل شدهاند.
انتهای هر حلقهی چپ با زنجیری هفتسانتی به ابتدای حلقهی راست فرد سمت چپ وصل شده است.
تنها دو دست و دو پا از مجموع بیست و هشت دست و پایی که به هم وصل شدهاند آزادند .آنها
موظفاند مسیری که بر روی کروکی با رنگ فسفری و براق مشخص شده را طی کنند و به نقطهی نهایی
برسند .در آن محوطه هفت دار از جنس میلههای نازک فوالدی در فاصلهی یکمتری هم قرار دارند.
ترس از گمشدن در مسیرِ تودرتوی طویلی که برای رژهروها در نظر گرفته شده به حدی باالست که
سرنوشت مرگبار مقصد در برابرش اصلن مطرح نمیشود .آنها راجع به مشکالتی که ممکن است در
مقصد و قبل از اجرای نهایی به آن دچار شوند هیچ ایدهای ندارند .تناسب نداشتن فواصل دارها با طول
زنجیرهای اتصالی و ابعاد طبیعی و مرز توانایی کشش دستها و پاها برای همهشان روشن است ،اما فعلن
و در حین اجرای رژه هیچ اهمیتی ندارند .بر روی کالههای مشابه نمدین هر یک با خط نستعلیق درشتی
دو کلمه ،اولی مشترک و دومی متفاوت ،دیده میشود :یک کارمند ،یک دالل ،یک کارمند ،یک کارمند،
یک دالل ،یک دالل ،یک کارمند! ظاهر و لباسی که مجریانِ زنجیرشدهی رژه پوشیدهاند کاملن با هم
فرق دارد اما عبارات مشابهی روی کاله آنها حک شده است .اینکه دلیل این ناهماهنگی را باید در بی-
حوصلگی خطاط ،اهمالِ طراح یا سایر دستاندکاران پی گرفت یا در اختالالت خاص پشت صحنه هیچ
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اهمیتی ندارد .این گمانها را میتوان به عنوان ظاهربینی تماشاچیهای فاقد بینشی تلقی کرد که مراسم
باشکوه رژهی هفت نفر را کار شاقی نمیدانند .با تنها کمی همدلی روشن میشود که رژهروها برای
باشکوه جلوه کردن مراسم چه تقالهایی میکنند .آنها ناهماهنگیهای پشت صحنه را با اختالف در
ظاهر و لباسشان جبران کردهاند و بیتوجه به خطِ نستعلیق روی کالهها ،با دقت و ظرافت دارند مسیر
مشخصشده را رژه میروند .تمرکز باالی آنها روی مسیر باعث شده با هر قدمی که برمیدارند،
هماهنگی و انسجامشان بیشتر شود و صف را منظم و شکیلتر جلو ببرند .انسجام و هماهنگیِ میان این
هفت نفر که دارد شکل میگیرد ،برای همه روشن میکند که آنها در رسیدن به ته خط چقدر مصمم-
اند .با اراده و هوش باالیی که از خودشان نشان میدهند میشود حدس زد که ناممکنیهای ظاهری
اجرای مراسم در مقصد با راهکارهای زیرکانهی این هفت نفر بهراحتی رفع و رجوع خاهد شد.
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گزارشی از یک مرگ نیمهکاره!

آقای احمد پناهیپور بدون اینکه در انتهای اسمش پسوندی باشد یا اینکه قبل از اسمش لقب یا تخلصی
را بر خود بار کرده باشد ،تبعید کرده است .به شما حق میدهم که به خاطر اشتباهِ گرامریای که در
جملهی باال ر داده ،خندهتان بگیرد و بخاهید با خودداری از خاندن ادامهی گزارش ،نویسنده را تنبیه یا
شماتتی کرده باشید .این کار را بکنید چرا که خاندن وصف حال آقای احمد پناهیپور ،به عنوان شاعری
که به جای تبعید شدن تبعید میکند نه توفیر و نه هیچ سودی ندارد! مخصوصن برای شما که اینطور
برای آموزههای معلم دوران دبستانتان احترام قائلاید .آقای احمد پناهیپور بعد از نوشتن اولین شعرش،
شعری که به جز آقای احمد پناهیپور هیچکس دیگر آن را نخاند و هنوز هم نخانده است ،آقای احمد
پناهیپور را به روستایی در اطرافِ یزد تبعید کرد .در آنجا دومین شعر و دومین تبعید به روستایی در
اطراف ارومیه را از سر گذراند و پس از نوشتن سومین و چهارمین شعر ،آقای احمد پناهیپور را به
روستایی در حواشی خوشآبوهوا اما پردود و دم کرج تبعید کرد .آقای احمد پناهیپور در اتاق سه در
چهاری که در آن زندانی کردهاست زندگی میکند و مدتی است هیچ شعری که بشود به خاطرش آقای
احمد پناهیپور را تبعید کند از او نخانده .به همین خاطر آقای احمد پناهیپور را در اتاقی سه در چهار
که پنجرهاش به جای باز شدن به روی خیابانی مزدحم و پرترافیک ،یا طبیعت خوشآبوهوای حواشی
کرج؛ به روی دشتی از زبالههای قابل بازیافت و شعلههای ناشی از سوختن آشغالهای غیرقابل بازیافت
استان البرز باز می شود ،زندانی کرده است .در طی سه ،چهار ،سی یا چهل سال ،شاید مقداری کمتر یا
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بیشتری که آقای احمد پناهیپور در این اتاق زندانی کرده است تمام تالش و دغدغهاش نوشتن شعری
بوده که به بهانهی آن بتواند آقای احمد پناهیپور را تبعید و از جهنمِ سوزان زبالهجات کرجی خالصش
کند .اما نتوانسته و شعرها را پشت سر هم توی آتش زبالههای غیرقابل بازیافت میسوزاند .و ناامید
میرود سراغ شعر بعدی .که از قبل سرنوشتش معلوم است :سوختهشدن در آتش شعلهور زبالههای
غیرقابل بازیافت استان البرز! آقای احمد پناهیپور با اینکه در نزدیکی بزرگترین زبالهدان استان البرز
زندگی میکند ،اما از آن هیچ سودی نمیبرد .غالبن زبالهای برای انداختن در این زبالهدانِ بیکران ندارد،
جز شعرها که بین این حجم وسیع از آشغال اصلن به چشم نمیآیند .مشکل دیگری که آقای احمد
پناهیپور را در غمی بیپایان غرق کرده ،یبوست است .با این شرایط فیزیکی روی فضوالت طبیعیاش
هم به عنوان آشغال نمیتواند حساب باز کند .آقای احمد پناهیپور در آخرین شعری که در آتش
زبالههای غیرقابل بازیافت سوخت ناتوانیاش در نوشتن را به یبوست نسبت داده بود .او در شعری تحلیلی
نوشته بود چون کاراییِ ذهن مستقل از فعل و انفعاالت بدنی نیست پس بدیهیست یبوست کشندهای که
دچارش شده روی خالقیتش تاثیر گذاشته و نوشتن را برایش غیرممکن کرده است .آقای احمد پناهیپور
بعد از خاندن شعر آقای احمد پناهیپور ،چون حس کرده بود که شبیه آنها را در جایی دیگر شنیده یا
شاید در کتابی دیگر خانده ،بدون اینکه حتی یک کلمه در بارهی آن حرف بزند مچالهاش کرد و انداخت
توی آتش زبالههای غیرقابل بازیافت استان البرز .آقای احمد پناهیپور بعد از شکستهای پیاپی و
ناامیدی روزافزون و وخیمتر شدن یبوستی که داشت از پا درش میآورد در حالی که پنجره را باز کرده
بود؛ رو به بیرون با صدایی خفیف و نحیف از ته حنجره فریاد میزد که شعری در راه است ،شعری نو که
او را از این مخمصه نجات خاهد داد ،شعری که به دورترین جغرافیای ممکن تبعید میکند ،شعری که
دیگر جامد نیست و به دودی در میان دودهای درهمِ میدان آتش زبالههای غیرقابل بازیافت استان البرز
تبدیل خاهد شد .و هیچ کس حتی آقای احمد پناهیپور آن را نخاهد خاند .آقای احمد پناهیپور پس از
معرفی شعری که به آن دل بسته بود ،آقای احمد پناهیپور را از کنار پنجره هل داد و انداخت توی آتش
شعلهور زبالههای غیرقابل بازیافت استان البرز.
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خوندرد

تحصیلکردهی دکتری است ،شغلش هم همین دکتری بود ،همیشه و همه جا آقای دکتر صدایش
میکردند .معمولن کراواتی به رنگ خون را طوری دورِ گردنش میبست که بتواند با آن وقار رفت و آمد
نفسهایش را کنترل کند و دکتریتش را جار بزند .خاب دیده بود! خوب میدانست که همهاش خاب
بوده ،بارها با گفتن اینکه «همهاش خاب بوده» بیمارانش را آرام کرده بود .االن هم خوب میدانست که
«همهاش فقط یک خاب بوده» .یک خابِ مسخره .اما توفیری نداشت ،درست است که در خاب دیده بود
که خونش درد دارد ،اما واقعن خونش درد دارد و کاریش هم نمیتواند بکند .خونش درد دارد و این را از
روی خابی فهمیده بود که چند دقیقه قبلتر با داد و هوار از آن پریده بود .دردِ خون امانش نمیدهد ،تا
همین قبل از خابیدن که هنوز آقای دکتر بود و هیچ جا درد خون را حتی توی کتابها هم ندیده بود،
فکر نمی کرد جایی با مالفه و تخت و دیوار سفید از خاب بپرد ،روپوشِ سفید به تن داشته باشد و دکتری
کاملن شبیه به خودش با پاندولی آویزان و گره شده دورِگردنش به رنگِ خون ،دم به دقیقه مثلِ اجلِ
معلق سر وقتش حاضر شود و با پاندولی رقصان میانِ انگشتانش ،یا احتمالن پاندولی از جنس انگشتانش،
با کلمات و دستورهای دقیق در چنته ،پر از کینه و نفرت  ،به او اشاره کند که :دروغ میگویی؛ خونت
درد نمیکند!
دردِ خون! دردم دردِ خون است ،خون! خونم درد میکند .هر بار این جمالت را توی صورت دکتر
خوشچهره تف میکند .خونش به جای جریان ،درد دارد .هیچکس حتی دکتر دردش را نمیفهمند.
دکترِ سفیدپوش و فرشتهرو که معمولن لطافت پوست تازهشِیوشدهاش در برابر گرما و کثافت تفهای
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خوندرد او کم میآورد همهی کاسهکوزهها را سرِ بدبخت میشکند و علتِ ناتوانیاش در تشخیص درد
واقعی را به خاطر دروغ بودن خوندرد میداند .او معتقد است که خون به دالیلی که او میداند نمیتواند
درد کند ،دالیلش را هم تنها وقتی که خطر نزدیکی پرستار یا نوآموزی کنجکاو تهدیدش کند ،با لبخندی
دلنشین در یک جملهی خیلی دقیق بیان میکند .جملهای سهکلمهای که یکی از آنها خون و دیگری
عصب است ،سومی هم هر بار بسته به شنونده عوض میشود! با این حال همه معتقدند که دکتر همیشه
دقیقترین پاسخها را میدهد ،حتی گاهی پرستارهای زن در اوقاتِ بیکاری زمانی که حالیبهحالی می-
شوند ،حالتی که قرمز شدنِ یکهوییِ لُپها سریعترین نشانهی آن است ،و به حدی واضح است که از دور
زار میزند با لحنی که به اندازهی حاالت دیگرشان متغیر شده ،میگویند :دکتر چه حاضرجواب است!
انگشتانِ کشیدهی دکترِ حاضرجواب با هر تکان در هوا در برابر صورتِ مچاله از خوندرد شدتش را
کُشنده و کشندهتر میکنند...
نوسانِ یک پاندولِ معکوس که سرش از زیر در هوا معلق و دستهاش بدونِ تکیهگاه رو به آسمان آویزان
است با رقصِ یک پاندول صاف و مستقیم که رنگی زننده و شدیدن خونی دارد صدای کرکننده و نمای
دیوانهکنندهای میسازند .کوبیدن یک مغز پر از درد خون با ضربههای سنگین آونگ اتهامهای یک دکتر،
یک دکتر که تنها جا و لباسش با او فرق دارد و اال خوب میداند که خود خودش است :دروغ میگویی،
خونت درد نمیکند!
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مرتد ،همه ،هیچ!

در روزگارِ تباهی ،گرانی ،رخوت و افسردگی ،که در آن کثافت طوری الی پوست و استخانِ مردم نفوذ
کرده که آب در اسفنج ،که نااُمیدی چون شبح برقآسا از کنارِ همه عبور و رد پایش فضا را مه آلوده؛ که
همه سردتر ،سختتر و البته مصنوعیتر از یخ ،انگار نه انگار که خورشیدی هم میتابد ،خیر! چشمها رو
به پایین پی سکههای افتاده از جیبهای سورا اند و گوش هیچکس بدهکار شعاع خورشید نیست،
انگاری بیتفاوتترین انسانهای تاریخ را به زور در شهری چپانده باشی :خشک و بیروح ،بیذوق ،حتی
بینصیب از لبخندهای یکهویی که گاهی به تصادف بین عابرهای سرزنده رد و بدل میشود .همه مثل
همه فقط راه میروند؛ به کجا؟ کسی نمیداند .شاید مذاکرهای در این شهرِ کسل در کار باشد ،قراردادی
که در آن خون باید روی میزِ مبادله جریان یابد ،معاملهای برای دستهی جارو شدن ،آفتابه ،قرصهای
تحریک میل جنسی ،اتومبیل ،آدامس یا سیگار و شتر و گاو و پلنگ! اینها همه رازاند ،بگذریم .هیر و ویر
این معامالت فقط سردردها را بیشتر میکند .در این هیر و ویر سروری رخوت و حکمرانی معامله ،مردی
جوان ،تیزهوش اما ابله ،گریزان در طی سفری زیرزمینی از زیرزمینی به زیرزمینی ،سرگردان،
آدرسپرسان و هاج و واج با قیافهای شلخته ،شل و ول و بیحوصله با استخانهای زهوار در رفته ،با
ناشیانهترین ترکیب از لباسهای ممکن ،منگنه بین همهی کدریهای اطراف و شوکهای میگرنی
کشنده؛ عاشق میشود!
عاشق میشود؟ غوغایی به پا شده ،همهمهای در شهر منتشر شده! همه از هم میپرسند« :عاشق
میشود؟» همه منگاند ،هاج و واج خونِ ریختهشان را قلپقلپ سر میکشند و با سرعتی باورنکردنی از
آن دور میشوند .همه دارند به یک طرف میدوند ،میخورند به هم ،هل میدهند ،میلولند و به سمت
یک میز حمله میکنند .آنجا فقط یک میز هست ،همه باید خون باال بیاورند و آن را با تکرارِ مرتب
«عاشق میشود» توی صورت مرد جوان عُق بزنند .همه در یک طرف و مرد جوان به تنهایی در آن طرف!
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در حالی که دست و پایاش را بستهاند ،صورتش را پوشاندهاند ،و دهاناش را با قیر عایق کردهاند .ازیک
طرف ترکیب دو کلمه له و لهتر و لختههای خون با عصبیت تُف میشوند! از طرف دیگر :یک بهت
سنگین و نعشی گسترده بر سطح ،یک سر سیاه و سکوتی سرگیجهآور :یک سکون وحشتناک ،بیحرکتی
و سکوتی که مو به تن سیخ میکند!
گفتم همه ،احمقانه است .سادهلوحیست اگر فکر کنیم تنها یک همه هست ،همه همیشه همههاست،
یک همهی دیگرگون ،بسیاری از همهها! همزمان در جایی دیگر دستهای مرد جوان را به کف اتوبوس
میخ کردهاند .یک رسم الکی ،از کارهای بیهودهی همه ،یک ظاهربینی .چه نیازی به این کارها بود؟ مرد
جوان که از قبل فرش شده بود .مثل اینکه میخاهند او را در شهر بگردانند ،دلیلش را هیچ کس نمی-
داند .به این میگویند یک رسم حسابی .پیرمرد خرفتی که از گوشوارههایش تکرارِ «عاشق میشود؟»های
مختلف را میشنود ،شاکی از اینکه همه صندلیشان را به او تعارف نمیکنند ،با لحنی بیتفاوت الی
غُرهای بیسر و تهاش درحالی که دارد حقوق بازنشستگیاش را با انگشتهای دراز و چروکیدهاش برای
بار چندم میشمارد رو به کف اتوبوس« :هه! عاشق میشود؟ مرد جوانی عاشق میشود! هه ،مزخرف» .و
بعد ،یک خندهی زیر و ممتد؛ آزارنده ،گوشخراش ،گوشخراشتر از صدای کشیدنِ صندلی روی
موزاییک .آنقدر خندید که دندان مصنوعیاش پرت شد بیرون و نشست روی لپ مرد جوان ،گازش
گرفت .تکهای از لپش را کند و برگشت سر جای اولش.
مرد جوان با یک لپ نداشته دراز به دراز کف اتوبوس ولوست .پیرمرد با دستمال عینکاش خون روی لب
و لوچهاش را پاک میکند .سرش را کج میکند و هی غر میزند .از کارش راضی نیست .چشمش را نشانه
گرفته بود و با یک تکه لپ برگشته بود .اینطور نمیشود .باید از همان اول چشمش را کور میکردند.
عامل نگاه اول ،مجرم است .گفتم نگاه اول؟ گناه اول .امان از دست این تپقهای وامانده! گناه ،منظورم
گناه اول بود .همان نگاه را باید جریمه کرد ،همان اولی .جریمهاش هم معلوم است :کوری! مجازات باید از
روی حسابکتاب باشد ،هر پیر ازکارافتادهای از پسش برنمیآید .شکنجه است ،بازی که نیست .یک رسم
است ،یک رسم! باید احترامش را نگه داشت .نه داری نه صلیبی نه خونی نه برنامهای .اینطور نمیشود.
نباید اینقدر سهل و کسلش دانست .انجاموظیفه که نیست! رسم است .شکوه میخاهد .اشتیاق و دل به
کار دادن میخاهد .کار کارمندها و خانممعلمهای خسته نیست .اینکاره میخاهد .پس خودم این کار را
میکنم .با نوک انتهای چترم چشمش را درمیآورم .آرام و بیسروصدا هر دو چشمش را درآوردم و راهم
را کشیدم رفتم .دم در سرم را که برگداندم هیچ خونی ندیدم .از کاسههای خالی خونی نمیآمد .صدا
میآمد:
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یتیم مادرزاد بودم .از وقتی که به دنیا آمدم تا االن که دارم میمیرم فقط یک چیز داشتهام :پدرنداشتن.
این ثروت بزرگ حسادت همه را انگول میکند .حسودیهایی که همیشه پنهان میشوند ،اما از حدی که
بیرون میزنند جلویش را نمیشود گرفت .دست و پایشان را گم میکنند و ناشیانه بازی میکنند .گم
میشوند ،حسادتشان سر از ترحم درمیآورد .سطحیترین حس ممکن :ترحم! بازیگرهای ساده .بازی بلد
نیستند .بیچارهها نمیدانند که فقط با خیلی دور شدن ،آنقدر دور شدن که گم شدن! فقط اینطور می-
شود یک بازی درستحسابی ساخت .این تنبلها که عرضهی دوزار بازی را ندارند خطرناکتر هم می-
شوند .وای به روزی که دیگر حوصلهی ترحم را هم نداشته باشند .آن وقت دیگر کارت ساخته است.
تمامت میکنند .وقتی خیلی تنبلاند یک حال عجیبی میشوند .بازی بی بازی! انتقام میگیرند .شکنجه
میکنند.
بیپدری برای من بیشتر شبیه به یک غریزه یا نوعی خاصیت فیزیولوژیکی است .طوری که حتی قبل از
اولین باری که به دنیا آمدم هم هنوز هیچ پدری نداشتم! حرامزاده ،من یک حرامزاده هستم .اما نه
حرامزادهای مانند همهی حرامزادههای دیگر که با یک تصادف شیرین حرام میشوند .نه ،نه از این دست
حرامزادههای معمولی .درست است که پدر ندارند اما همیشه برای خودشان پدر میسازند .اینها که جای
پدرشان خالیست هرگز بیپدر نبودهاند .هیچیک از مادرانم هم پدرم را نه دیدهاند نه میشناسند .من
مادرهای زیادی دارم .مادرانی که با داشتن یک یتیم هیچوقت بیوه نبودهاند ،هیچوقت هم پدری و هم
مادری نکردهاند .آنها فقط مادر بودهاند .هیچ شباهتی به بیوههای بیدست و پای کلیشهای که هشت-
شان گرو نهشان است ندارند .آنها زیباترین و ثروتمندترین زنهای زمیناند! موقر و فریبا! بازیگرانی
اصیل و دلربا! هر بار به دنیا آمدهام ،یک بار با نگاهی یکی از آنها را شکار کردهام ،اصلن گناه من همین
شکار نگاه است .با هر شکار یک بار با هر کدامشان خابیدهام ،هر بار با هم یک بار دورترین بازی همهی
بارها را ساختهایم ،هر بار با هم یک بار زاییدهایم و هر بار با یک حرامزادهی حسادتبرانگیز ،حرامزادهای
که هر بارِ مکرر اما هر بارِ با اشتیاق «هیچ» نامیدیم .هر بار شروع شد و هر بار قبل از آنکه به ته برسد
آرامآرام مرده شد! و بار دیگر مادر دیگر شروع دیگر و . ...
بیپدری ،مادرانِ بسیار و عشقهای ناپایدار ،غریزهی سرشار ،این است زندگی! یک زندگیِ شورانگیز ،مواج
و پرماجرا! خارقالعاده است .این هم یک دارایی عظیم دیگر! دیگر؟ چه میخاهم دیگر؟ هیچ .هیچ؟ باز
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هم هیچ میخاهم؟ نه .پس چی؟ دیگر هیچ! دیگر هیچ را نمیخاهم .بسیاری این همه هیچ ،تلنبار این
همه هیچ ،دارد خفهام میکند ،خفهام کرده ،نفسام را بریدهاند ،زور دارند ،فشارم میدهند ،عرق
میآورند ،خسته ،نفلهام کردهاند ،نا برایم نگذاشتهاند! حتی یک چکه ،برای خاستن بیچیزترین هیچ،
دیگر هیچ نمیخاهم ،نمیخاهم نمیخاهم نمیخاهم ...نمیخاهم؟ که چی؟ بخاهم یا نخاهم ،چه فرقی
دارد؟ چه سودی دارد؟ هیچ .باز هم هیچ ،باز هم او ،باز هم هیچ! باز یکی از آنها ،بارشی از آنها ،طوفان
به پا کردهاند ،عفریتههای سِرتِق! سور گرفتهاند ،حرامزادههای بیپدر! دست میگیرند و دورم میرقصند،
آواز میخانند ،باید جشن تولد باشد ،تولد یکی از همین حرامزادهها ،به میزبانیِ یک مادر ،یک معشوقه،
یک عفریته! کیکشان شمع ندارد ،اصلن کیک ندارند ،رقصشان ،آوازشان ،هیچ جنبشی هیچ صدایی
ندارد ،هیچ نمیبینم ،هیچ نمیشنوم! هیچ چشمی هیچ گوشی برایام نمانده .میرقصند و آواز میخانند،
حس میکنم نزدیک میشوند ،بو میدهند ،بوی عطر مادرانام ،بوی نای منیام! رسیدهاند ،چسبیدهاند،
فشارم میدهند ...دیگر بویی نمیآید ،هیچ فشاری نیست! هیچ دیگر نیست ،دیگر هیچی نیست! اما هنوز
خوشبینام؛ به یک هیچ دیگر ،یک هیچ دیگر ،آن یکی هیچ! آن یکی را بده ،میخاهماش.
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بوق؛ دستمالکاغذی!

مدتی است در بندری زندگی میکنم که در آن دو دیوانه همشهریام هستند .همهی مردمِ بندر آنها را
میشناسند ،دستشان میاندازند و مسخرهشان میکنند .اگر به تصادف یکی از اهالیِ بندر را نشان کنید و
از او در مورد این دیوانهها بپرسید به شما خاهد گفت که آنها دیوانه نبودند بلکه دیوانه شدند و بعد با
هیجانی وصفناشدنی در حالی که با چشمانش سطحِ کنجکاویتان را وارسی میکند از شما خاهد
پرسید :در موردِ آن روز چیزی میدانید؟ در واکنش به این سوال فقط کافیست که قد یک سر سوزن از
خودتان کنجکاوی نشان دهید تا با غریبترین داستانی که هرگز شنیدهاید شوکه شوید.
پدر رانندهی کامیون است ،یک از همین کامیونهای قراضه که به زور تریاک و شببیداری و
رانندگیهای شبانهروزی به شرطی که دچار تصادف و وقفه یا شهوت یک پدر همیشهدرراه مثلن نوازش
زنهای پرسهزن در جاده نشود ،از پس تامین مخارج خانوادهی چهارنفره برمیآید .عیدعلی پسر بزرگتر
خانواده ۷۱ ،ساله ،درسنخانده و شاگردشوفر پدر است .نارعلی پسر کوچکتر ۷۱ ،ساله ،محصل و ننر
خانواده است .پدر که همیشه در راه ،عیدعلی هم یا با اوست یا ول روی پشتبام خانههای بندر پی
کفتربازی ،آنیکی هم نصفروز در مدرسه و مابقی را در کوچهپسکوچهها مشغول موسبازی و
بازیگوشیهای نوجوانهای درحال بلوغ .مادری میماند که اهالی محل پشت سرش پچپچههایی میکنند.
مردهای بیکار بندر وسط دود و دم بساطهای گروهی تریاکشان به بر و رویش بهبه و چهچه میکنند و
لهله میزنند .زنها اما نظر دیگری دارند آنها در مجالس دورهایشان ،صبحها وقتی همهی مردها خابند
و خمار ،آسمان ریسمان میبافند و میگویند سودابه سر و گوشش میجنبد .شکشان هم به مردهای
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خودشان است .حال اگر بشنوید در یک بعدازظهر پاییزی خبر خودکشی رانندهای زحمتکش در عرض
چند دقیقه کل بندر را درمینوردد ،به نظرتان ممکن است بعدش چه اتفاقی بیافتد؟ عیدعلی و نارعلی
دیوانه میشوند و فردای همان روز سودابه را سنگسار میکنند.
االن سالها از آن ماجرا میگذرد و ما در بندرمان دو دیوانه داریم ،هرکدام برای خود قلمرویی دارند،
اصلن از هم خوششان نمیآید و کمترین واکنششان به حضور یکی در قلمروی آنیکی استقبال با
پارههای آجر است .آنها همدیگر را یاد ندارند ،حتی اسم هم را نمیدانند .اما به هم به چشم رقیب نگاه
میکنند .نارعلی در محوطهی اطراف شهرداری دیوانگی میکند و عیدعلی در ساحل .چند باری که
عیدعلی با اسفند چرخان در دست در محوطهی شهرداری دیده شده بود ،نارعلی با پرتابِ آجر با صدایی
بُریده و پر از تتهپته ،هقهق میزد عربده میکشید که تو مادرم را میگاییدی .عیدعلی هم با خندههایی
عصبی درحالی که میدوید و زیگزاگ مسیرش را عوض میکرد داد میزد :تو بودی ،تو بودی! تو مادرم را
گاییدی .آنها با اینکه چیزی از آن روز یادشان نیست اما از یک چیز مطمئناند :مادری داشتهاند که
یکی سر و گوشش را میجنبانده .فکر هم میکنند که کارِ رقیبِ دیوانهشان بوده .جالبتر اینکه توی کَل-
کَلهایشان هیچ حرفی از پدر نیست .پدر کاملن فراموش شده.
نارعلی ادعا میکند یک دستمالکاغذیست ،همیشه هم تاکید میکند که یک الیهاش گمشده .بعد با
لکنتِ همیشگیاش داد میزند که من یک دستمالکاغذی یکالیهام! همین کافی است تا همه را به
خنده بیاندازد .اما این همهی کار او نیست .او بازی میکند و از تماشاچیها مزد میخاهد .میگوید شما
به من میخندید و باید مزدم را بدهید .او دیوانه است ،درست! اصلن یک دستمالکاغذیِ مضحک است
اما آیا اینها برای نادیده گرفتن توقعاتش کافیاند؟ او یک دستمال کاغذی است .همه باید این را بفهمند
و به آن احترام بگذارند .باید توی صورتش فین کنند .کسانی که فین نمیکنند جریمه میشوند.
جریمهای که نتیجهاش بستری و پانسمان و شکستگی خاهد بود .او از تماشاچیها کثافتهای بدنشان را
میخاهد .تُف ،خِلط ،چرکِ دماغ و گوش! و بهتر است بپاشند روی سر و صورتش و الّا با اخم و نارضایتی
میرود سراغِ تماشاچی بعدی .تا حاال نشده که کسی روی سر و رویش بشاشد .در این بندر کوچک آبرو
از همه چیز مهمتر است .حتی فقیرترینها هم اگر آبرویشان نرفته باشد در امان خاهند بود و از
گرسنگی نخاهند مُرد .او فقط به هوس شاش و گه تماشاچیها از یکی به بعدی میرود و دستمالکاغذی
میشود اما هیچکس روی او نمیشاشد .مردمِ بندر آبرو و رفاهشان را از نارعلی بیشتر دوست دارند .بی-
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آبروترین بندر عیدعلیست که نه وقت ،نه جرئتِ آفتابی شدن در محلهی شهرداری و نه اشتیاقی برای
اینکار ندارد .چون فکر میکند که نارعلی مادرش را گاییده و برای همین از او متنفر است.
توی یک دست عیدعلی چماق و توی دست دیگرش بساط اسفند است .در ساحل زندگی میکند .لجن و
کثافت بندر توی همهی سلولهای بدنش نشسته است .بوی گه میدهد .با این حال یک دیوانهی تودل-
برو و دوستداشتنی است .بوق میزند .میتواند صدای هر بوقی را با دهانش در بیاورد .نمایشهای او
بیآزارتر و مفرحتراند .مردم دورش جمع میشوند .عیدعلی با ضربههایی به بدنش چند نمونه بوق را اجرا
میکند ،چند نمونهی ساده برای آموزش تماشاگرها و کمی هم برای گرم کردن حنجرهاش .عیدعلی مثل
نارعلی از تماشاچیها توقعاتی دارد .او به تماشاگران چماقش را تعارف میکند .خیلی کم پیش میآید
کسی چماق را بگیرد .عیدعلی دیوانهی پختهتری است برای همین حتی اگر تماشاگرها تعارفش را رد
کنند کاریشان ندارد .چماق صرفن یک پیشنهاد است .آنها میتوانند از هر ابزار دیگری استفاده کنند.
آنها معمولن با دستشان ضربههایی به او میزنند .بوقهای مختلفی میشنوند .آن هم چه بوقهایی! کار
عیدعلی حرف ندارد .صدای هیچ دو بوقی را مثل هم درنمیآورد .چون هیچ دو ضربهای مثل هم و با
شدتِ برابر به بدنش زده نمیشوند .بعد از اهدای بوق برای تشکر از جیبش کمی اسفند درمیآورد می-
ریزد روی زغال و فوتش میکند توی صورت ضاربها .خیلیها میگویند این کار نه برای تشکر که به
خاطر دفع بوی گه بدنش است .عیدعلی دیوانهی نجیبی است .او میداند که هیچکس دلش نمیآید این
دیوانهی نازنین را با چماق بزند .چون آنها بدون خشونت و با ضرباتی آرام هم میتوانند انتظار بهترین
بوقها را از او داشته باشند .اما مگر میشود از آرزوهای این دیوانه نازنین غافل شد و به آن اهمیتی نداد؟
آیا اینها تا حاال اصلن به چماق عیدعلی فکر کردهاند؟ به باریکیِ چماق چطور؟ نمیدانند که عیدعلی
رساترین بوقش را کی و چطور میزند؟ پس چرا این کار را نمیکنند؟ باز هم به خاطر آبرویشان .این
ترسوها اینجا هم از هوا رفتن آبرویشان میترسند .عیدعلی با اینکه فکر میکند نارعلی مادرش را گاییده
و از او متنفر است اما میداند که رساترین بوقش برای اوست! فقط اوست که میتواند چماق را تا ته توی
کونش بکند .اما افسوس! که نمیفهمدش و نفرتش را هر بار با پارهآجر به سمتش پرت میکند.
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به «ا.ا»؛ که گهگاههای نادر حضورش را هم با غیبشزدنهای آنی فرسود.

داستان ناتمام داستانی که پیش از شروع مرده بود.

نقطه ،اینتر! تمام .نقطه به نشان پایان ،خمیازه به نشان پایان کاری طاقتفرسا ،طبق برنامه ،کش و
قوسی به عضالت کتف و بازو با صداهای عجیبغریب از آنها! ذخیره شدن مثل یک خاطرهی در خطر
فراموشی .فراموشی سم این نوشتهها ست .با عنوانِ «ناممکنی داستان داستانهای ناتمام  .»...دو هزار و
پانصد و خردهای لغت .رضایتبخش برای هر نوشتهی فروشی .محشر است .تمام .بهپیش برای انتشار! نه...
اِدیتش مانده ،کارِ عذابآوری است .چارهای نیست .انگشتِ اشارهی دست راست بر روی ،Backspace
آمادهی برش ،با آن لبههای تیز .شروع .دود شدن همهی رویاهای خالصی .دوباره شروع! دستِ راست
خشکش زده .دست دیگر آویزان! چشمها خیره به مسلسل کلمات .ته هر جمله یک فعل .فعلها متناسب
با ضمیر .همه چیز سر جای خود .دست راست خشکش زده ،اشاره عرق کرده ،مماس بر کلید ،بیکار،
خشکش زده Backspace ،لبه ندارد .چشمها خیره به کلمات ،نگاه خشکش زده! ارجاعها همه دقیق.
همه چیز مرتب .تمام .دو هزار و پانصد و خُردهای دیگر .دو هزار و پانصد و  ...دو هزار و پانصد و  ...چشم
برق میزند .دو و پنج! یک ترکیبِ ترسناک! مغز هُشیار میشود ،فشار میآورد ،بیست و پنج! خاطرهای
نیست .فشار دوباره .پاسخی نیست .یک تصویر تار :تانگوی مضطرب دو و پنج در فضا .تصویر تار دو و نیم
دست رقصان! یک رقص هاجوواج ،رقصی هیستریک با لبههای تند و تیز .یه پاکت پالمال لطفن! دو هزار
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و پانصد تومن .دو و پنج! صاعقهای همهجا را خشک کرد .از خاب پرید .اشاره خیسِ عرق .لیز میخورد،
میبُرد .قدم میزند .موزائیکها را میشمرد .در پیادهروهای لوکس بروکسِلی! طبقِ یک عادتِ موروثی.
یک وسواسِ خونی .مثل پدرش .دارد نزدیک میشود .همهچیز کمکم محو میشود .همهجا را مهگرفته.
بیست و پنجم! زمین دهان وا میکند .سینک زمین قورتش میدهد ...از خاب میپرد .خیس عرق .اشاره
عرقیتر از هرجا .روی کیبیورد لیز میخورد ،میبرد .یادش رفته بود که مُرده .یک خاب آرام .دستهای
پالکِ قبرش را میخانند .یکصدا و هماهنگ .کشیده و بلند با تشدید سین !52 :از قبر میپرد .دسته
ناپدید میشوند .سینک میشود توی نزدیکترین قبر .قبر بیست و ششم .یک قبر خالی و یک دهن .یک
دهنِ کوچولو .مثلِ فرفره میچرخد .مسلسل کلمات .بیوقفه .چی؟ گوش میدهد .جیغ میکشد .یک
جیغِ زیر .از خاب میپرد .مثل یک ماهی توی آکواریوم عرق .اشاره چفت به کلید .صفحه سفید .خفه
میشود .دوباره میمیرد .قبر بیست و شش .چی؟ گوش میدهد« :نقطه ،اینتر! تمام شد .نقطه به نشانِ
پایان ،خمیازه به نشان پایان کاری طاقتفرسا ،طبقِ برنامه ،کش و قوـ.»...
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غش

آبرام کلهگنده را همه میشناسند ،از اسمی که با آن صدایش میکنند خشنود است و میگوید :جای
شکرش باقیاست چون کلهی گندهای ندارم ،به جایش تا دلتان بخاهد دستانم کوتاه است .دستانی کوتاه
اما سری متناسب با دیگر اندامهایم! دلیل اینکه به من کلهگنده میگویند را نمیدانم اما مطمئنم که
کلهگنده همانقدر بیانم میکند که آبرام! یک اسم و یک صفت .نه! دو اسم ،در واقع دو نام .دو کلمه که
به زور به من میچسبند و تنها کارشان ارضای ذهنهای الکن ،چشمهای تنبل و حواس بیحوصلهی
آدمهایی است که بینشان زندگی میکنم ...آنها اگر اندازهی یک سرِ سوزن یا قدِ یک چکه روغن یا
حتی یک دانه ارزن حوصله به خرج میدادند میتوانستند مرا طوری بنامند که میبینند؛ در اینصورت
آنها همیشه مجاز بودند به من بگویند دستکوتاه .یا اینکه بیشترِ اوقات میتوانستند غشی صدایم کنند.
مسلمن زندگی با این موجودات کر و تنبل هیچ دلخوشیای برای آدم نمیگذارد .این آدمها ،هه! که
همه به آن چیز زشت و بدبو میگویند کلم .و به جای آنکه شوتش کنند میخورندش .تهوعآور است...
این شباهت همهگیر شرمآور است .تنها دقایقی را میتوانم زندگی کنم که در حالت غش هستم! غش
برای من یعنی زندگی! پرماجراترین سفرها را مدیون همین غشهایم که هیچ وقت نفهمیدم کی ،کجا و
چطور سراغم میآیند.
غش که میکند غش که میکند غش که می ...غشکه« ...گـَـشـکه»! غَشغَش غشغش غشغش
میخندند و هورا میکشند پدرسگها و میگویند حمالِ کلهگنده! حمالِ کلهگنده! چه غشرعشهای
میآید ،چه عشوهای بَهبَه! چه کَفی! چَهچَه میکشند و کَف میکنند ،کفش که میآید کَفَش که میآید
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کفش کـه کَفشان میبرد و تا بهخودشان بیایند ،هنوز کفنابریده ،آبرام را جلوی خود میبینند که بلند
شده ،با دستهای کوتاهش خاک و خل روی لباسهایش را میتکاند و با لبخندی بر لب ،کفبه-
دهانمانده ،پیروز و سرباال البالی ولولهی جمعیت خندان ،لنگانلنگان راهش را میگیرد و میرود.
 آبرام کلهگـُـنده دستش به دهنش نمیرسد! صبحِ زود؛ خمار و بیحال خودش را به قهوهخانه رسانده بود و از قهوهچی یک املـت تکتخممرغیمیخاست!
 آبرام کلهگندهی بیچاره! آبرام کلهگندهی بیچاره! آبرام کلهگندهی بیچاره!گوش آبرام بدهکار این جفنگیات نیست .او در این وضعیت با گوشش دارد خشخش تارهای زبر کاموایی
را میشنود که چند دقیقه پیش داشت بینشان دو کرهآهو را میزایید و همهی تیزی گوشهایش را
صرف شنیدن گریهی دوقلوی نازش موقع بیرون پریدن از کسش میکند .با همهی هیجان غشیاش درد
زایمان را به یاد میآورد و لنگهایش را جرخورده حس میکند .اما دقیقتر که اطرافش را وارسی میکند
کرهها را آن اطراف نمیبیند داد میزند و چنگ میکشد روی صورتش .هاج و واج و گریان جیغ میزند
شلنگتخته میاندازد و پیِ بچههای گمشدهاش در تاریکی طلوع مهتاب دور میشود گم میشود و باز سر
از الی تارهای زمخت و خشن گلولهکاموای قهوهرنگی درمیآورد که پوستش را با نفرت خش میاندازند.
آبرام حین خش و خراش غشش به زحمت چیزی مثل یک خاب خیلی دور را به خاطر میآورد که داشت
پیِ چیزی میگشت .اما خشخش و همهمهی تارها فرصت نمیدهند خیالش را پاره میکنند و پرتش
میکنند به فضایی دیگر .در دوردست پارچهی سفید و نرمی سوسو میزند دلش میخاهد آنجا باشد.
نرمیِ پارچه را آرزو میکند .گلوله کاموا منفجر میشود .و او پرت میشود یک جای دیگر :ایستاده به روی
سکو ،پرتگاهِ درهای ژرف و تنگ با طنابی قهوهایرنگ و از جنسِ کاموا دور گردنش؛ رها رها رهــا
میپرد...
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اورکا

مردی میانسال در حالی که به سختی تعادلش را حفظ میکرد طولِ خیابانی عریض را تلو تلو میخورد و
با صدایی حیوانی چیزهایی را برای بار هزارم یا بیشتر داشت عربده میکشید .لخت و عور بود ،بدن
استخانیاش بهقدری زشت و حالبههمزن بود که عابرها با دیدنِ ترکیب ولگردش تکانی به سرشان
میدادند نُچنُچی میکردند و به فرد کناریشان گوشزد میکردند که شهرداری در جمعآوری این آشغال-
های بیسروپا کمکار است .شهرداری برای نزاکت و آرامش شهری باید فکری بکند .از سرعت و شدت
دویدن و عربدههایش میشد حدس زد که خانهاش باید همین حوالی باشد .با اینکه به پایش نمیرسیدم
اما دویدم دنبالش .میخاستم بفهمم چه میگوید ،چه میخاهد ،چرا اینطوری اصلن؟ حرفش مفهوم نبود.
به زبان خیابانی که ما در آن زندگی میکردیم هیچ معنایی نداشت .چیزی شبیه به این« :دیــتـمــَــوَ»،
بیشتر کلماتی که از دهانش ول میشدند بیرون به همین پهلو میزدند .چیزهای دیگری هم میگفت که
همه از مشتقات و پارههای همان بودند .گمانم عقل درستدرمانی نداشت .اگر داشت یا حتی اگر
قیافهاش شبیه به آنهایی بود که ذرهای از شخصیت نُرمِ اجتماعی برخوردارند میتوانستم بگویم که
دانشمندیچیزی است که زده به سرش و میخاهد افسانهی «اورکا اورکا»ی ارشمیدس را به واقعیت
خیابان ما بکشاند ...کارش دیگر از کلمات یا حتی پارههای آن کلمه گذشته بود ،داشت زار میزد گریه
میکرد و الی آن همه نویزِ گوشخراشی که تولید میکرد گاهی آواهای بیمعنی دیگری هم از دهانش ول
میشد بیرون :دی دی دیمَت وَدَم تَتَم وَوَد مَتَم و  . ...شاید خسته شده بود .نمیدانم اما یکهو ایستاد
صدای عربده و زاریاش از نزدیک تقریبن غیرقابل تحمل بود .همانجا ایستاده بود و فقط زار میزد
عربده میکشید و گریه میکرد! ایستاده بود انگار آن حوالی چیزی کشف کرده بود .مسیرش را از موازاتِ
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راستای خیابان به عمود بر آن تغییر داد و پرید سمتِ طی عرض خیابان .یک کراسینگ هولناک! اگر
فقط یک ثانیه دیرتر این کار میکرد هیچ وقت به کار خطرناکی دست نزده بود .اما یک همزمانی شوم،
یک تقاطع کُشنده ،از تصمیم یکهوییاش بزرگترین ریسک زندگیاش ،آخرین تصمیم زندگیاش را
ساخت .کامیونی با سرعت و تکانِ بنز زیرش گرفت .له و لوردهاش کرد ،طوری که دیگر نه خبری از آن
کلمه عجیبغریب بود ،نه گریه و زاری و نعرههایش و نه ترکیب استخانهای ول چندشش .او پخش و پال
شد ،گُه شد روی آسفالت!
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پونه

پنجسالم بود ،در کوهپایههای سرد کردستان در منزل پدربزرگ ورشکستهای که از تمام خدمه و احشام و
اموال گذشتهی دورش فقط دو بز شیرده ،یک تکه زمین کوچک ،یک زن پیر و خانهای روستایی برایش
مانده بود ،زندگی میکردم .همهی سرخوشی بچگانهام بازی با شا دو بزی بود که از برادرهایم برایم
صمیمیتر و نزدیکتر بودند .یادم است در مسیر هر روزهی خانه به زمین و برگشت هرجا پونهای
میدیدیم ،یکهو نطق مادربزرگ وا میشد و از عشق دیوانهوار معصومه خاتون به پونه داستانها سر هم
میکرد و آخرسر میگفت بویِ پونه مادرت را مست میکند .کاش که زودتر بیاید تا بوی جادویی این
علفها را از دست ندهد.
دم صبحی که طبق معمول برای رفتن آماده میشدیم ،شنیدم که پدربزرگ به زنش دستور میداد که
فالنه مرغ را سر ببرد .گویا قرار بود پسر و عروسش بیایند پیش ما .بدون معطلی بزبازیچهها را ول کردم و
پدربزرگ پیر را پیچاندم .تک و تنها با سرخوشی بچگانهام زدم به کوهپایهها .هرجا پونه دیدم ،چیدم و
دسته کردم .با سلیقه و عشقی این کار را میکردم که حواسم از چرخش خورشید در قطر آسمان پرت
شد و خیلی زودتر از همیشه نزدیک شدن خورشید به قله زنگ برگشت به خانه را توی گوشم زد .با
پونههای دستهشده و مست از بوی دیوانهکنندهشان با لپهای سوختهی روستایی و شلوارکوردی کِشیام
میدویدم سمت خانه تا معصومهخاتون را غافلگیر کنم و با پونهها کمی بوسه و بغل و قربانصدقههای
مادرانه ازش طلب کنم .حیاط خانه که رسیدم مادرم را با چند زن همسایه در ایوان دیدم ،متوجه من
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نشدند .پاورچین پاورچین از کنار بزبازیچهها رد میشدم به سمت مادرم که یکهو دوتایی از جا پریدند و
حمله کردند سمت پونهها .پونهها را از دستم دزدیدند و چریدند و خندیدند .من برای پس گرفتنشان
گریه میکردم ،چنگ میزدم و جیغ میکشیدم که اینها را برای مادرم چیدهام ،مال شما نیست ،پس-
شان دهید! گوششان بدهکار نبود؛ انگار آنها پونه را بیشتر از مادرم دوست داشتند .میچریدند و کیف
میکردند .من گریه میکردم که قهقههی دور مادرم همان جا خشکم کرد.
همانجا نشستم و گریه کردم ،آنها همانجا ایستادند و از خنده ریسه رفتند! من گریه کردم و آنها
خندیدند! خندههایی شیطانی که با خود ،بوسه و آغوش و سرمستی مادرم از بوی پونه را خفه کردند
محوش کردند .من گریه کردم و آنها خندیدند .من گریه کردم و آنها خندیدند .خندههایی که هلم
دادند سمت بزبازیچهها .شاید بوی پونه را تنها از دهان آنها باید میشنیدم.
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رُز رُز

برای منی که نه مادر نه پدر نه خاهر و برادری داشتم و نه دوستی ،ننهخدیجم همهی زندگیام بود.
شیرزنِ تنهای ارتفاعات اولیسابالنگا که تا قبل از من عمری تنها زندگی کرده بود .به قول خودش هیچ-
وقت محتاج هیچکس نبوده .دو چِل را پر کرده بود و هنوز نانش را خودش میپخت ،هیزمش را تک و
تنها میشکست و جمع میکرد ،خودش خرید میکرد و  . ...این آخری همیشه آزارش میداد .از دستش
مینالید .اما آنقدرها قُد بود که به کسی نسپارد از ماسال چیزی برایش بیاورند .هر دو ماه یک بار ترک
موتور جَفَر مینشست و تا آنجا میرفت .پولکی ،چای و بعضی اوقات تکهای لباس برای تکآرزویش
میگرفت و برمیگشت .از هوای آنجا متنفر بود .از دور صدا میکرد با صدای امیدبخشش ،آرزو! آرزو! من
با دامن و لچک سرخی که خودش برایم گرفته بود میدویدم سمتش ،میبوسیدمش و خرت و پرتهایش
را تا دم کلبه میبردم .دو سالی بود که به خاطر درد کمر نمیتوانست سر پا بایستد همین بود که من
صَنَم و وَروَره را به چرا میبردم .عاشق صنم بود ،مادرش را از بس که تنبل بود وَروَره صدا میکرد .از
سلطان چوپون ییالق که همهی دامهای منطقه را به چرا میبرد و عوض آن چندرغازی میگرفت اصلن
خوشش نمیآمد .اسمش که میآمد عصبانی میشد و میگفت مردکه برای وَروَره آواز نمیخانَد .صبحها
همین که آفتاب درمیآمد صدای آوازش را میشنیدم که میگفت« :آرزو ،رُز-رُز! رُزا جانــم ،بیال میسَر،
الکو جانــم! راس شو که صَنَم چوم به راتَه!» .من هم هر بار خودم را میزدم به خاب تا اینکه صدای
استکان و قُلقُل کتریاش خابم را پاره میکرد .طعم چای ننهخدیج را مَش اِسمال قهوهچی هم
نمیتوانست دربیاورد ،با پولکیهایی که با وسواسِ خاصش دستچین میکرد و با خسیسی پیرزنانهاش
هر صبح دو تا را کنار پیالهام میگذاشت تا راست شوم و صنم و وروره را بیرون ببرم .من عاشق سلطان
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بودم ،هیکل مردانهاش را که میدیدم مخصوصن وقتی چوبدستیاش میچرخاند و پرت میکرد سمت
دامها ،بندبند اندام ظریف شانزدهسالهام شل و مثلِ تکه گوشت یکپارچهای ولو میشد روی زمین.
همیشه و از قسط وروره و صنم را سمتی از ییالق میبردم که سلطان را سر راه ببینم .سلطان چلساله
زن و بچه داشت .عشقش عالمی دور و ودستنیافتنی بود در جغرافیای ناممکن رویاهایم .پس حرفش را
گوشوارهی گوشم کردم« :هـَیَ بیجا گیلَ کن» .هیچجا و هیچ وقت از تجربهی لذت خونین آنور پرده که
سلطان در دامنهی سبز اولیسابالنگا در دامن و لچک سرخم گذاشت ،از فشار سینههای نورسیدهام با
دستهای زمخت و خراشیدهاش ،از بوی تاپالهی تنش ،از مالش ریش و سیبیل زبرش روی لُپهای تر و
تازهام ،و بوسیدنش ،هیچوقت و هیچجا ،هیچوقت و هیچجا هیچ حرفی نزدم .اگرچه گاهی اینور و آنور
میشنیدم که «سلطان دیل دبوسته» .اما بیتفاوت رد میشدم و به سمتی راهی میشدم که میعاد
خونینم بود با سلطان« :هـَیِ بیجا گیلَ کن» .حاضر بودم تنها در خلوتهای جنگلیام با او معاشقه کنم،
هر بار در درونم جاریاش کنم برای ساعاتی آرزویش باشم ،با بوسهای راهیِ خانه و زن و بچهاش کنم و
همانجا برای همیشه منتظرش بمانم اما هیچ چیز نگویم.
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استالّـا!

خابگردِ بیمصرف ،بیهمهچیز ،راه میرود! بدون تصمیم ،به عزیمت ،یا نیت کوچ ،یا قصد سفر ،از قلب
شهر ،بدون مرز ،بیکران ،گسترده ،که هر کوچهاش هر نقطه هر میدان هر خیابان هر حلبیاش ،قلب
شهری است ،درون شهر ،بدون سر بدون ته ،با حاشیههای ،دور و ناپیدا ،حاشیههای ،پشت حاشیهها ،و
آنها نیز ،حاشیههایی ،در آن حاشیه ،بدون مرز ،مرزهای کمرنگ ،در دوردورها ،متحرک ،منعطف ،سریع،
رو به بیرون به خارج به گسترش تا هر جا که ،چشم نبیند عقل نفهمد طاقت نکشد کش میآید ،رو به
بیرون به خارج به گسترش! تا هر جا که ،هیچ سری هیچ کلهای پایش نرسد! اما اگر ،خابگردی ،بدون
قصد بدون سر بدون پیچ بدون مهره ،سر بپیچد راه گم کند ،در حاشیهای ،و حاشیههایش ،و بعدیهایش،
راه برود چیزی نفهمد راه برود ،چیزی نگوید راه برود ،شهر چه؟ رو به بیرون؟ سرعتِ کدام ،کدام
استقامت ،کدام آخری است؟ شهر! شهر آخری است! خابگرد ابله ،راه میرود نمیفهمد نمیخاند ،چیزی
هم ،نمیگوید ،ادعایی هم ،ندارد ،از خودش ،متعلق به خودش ،ندارد ،راه میرود! شهر در ،گسترشِ بی-
وقفه ،تا هرجا که ،فضایی باشد ،اما اگر ،دیگر سطحی ،فضایی ،نمانَد چه؟ رو به پایین ،حفاری ،سیاهچاله-
ی قانون ،اعماق تعذیب ،تاریکیهای ذهن! خابگرد کور ،نمیفهمد ،نمیداند ،راه میرود ،شهر چه پا ،پس
بکشد ،چه سر ،تو بکشد ،هر چه برود ،هر چه بِکَند ،هر چه بگوید ،هر چه بتراشد ،او فقط ،راه میرود
نمیفهمد راه میرود نمیخاند ،نمیگوید ،نمیداند ،راه میرود! اسکلت بیمصرف ،اسکلت نادان! راه می-
رود...
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سرسرایی عظیم ،پهن ،نمدار ،بیانتها! جایی در ،زیرِ زمین ،با داالنهای ،بیشمار ،مختوم به آن ،سورا -
هایی ،شبیه به غار ،دارای پیچها ،پیچیدگیها! در هم رفتگیهای ،یک کلهکاو قهار! نگاههای ،موذیانه،
چشمکهای ،بیسر و صدا ،میانِ ،استالّـاکتیت-استالّـاگمیت ،با لبخندهای ،مرده ،در پی آن! اسکلتی
درست ،در هندسهی کجش ،در مرکز ثقلش! صاف و ایستاده ،سر پای خود ،با دهانی ،تنها و وامانده! همه
جا ساکت ،سکوتی مرگبار ،جز زوزههای ،بادهای مهاجم ،که از داالنها ،از الی رگها ،تو میخزند ،به
درونِ ،کرهی جمجمه ،تکاندهنده ،مرتعش ،مضطرب ،آالیندهی فضا ،متقاطع ،در نقطهای خاص ،همانجا
که ،اسکلتی هست! زوزههای سریع ،فرز ،پس از چندی ،ضجهی اسکلت ،با دهانِ ،تنها و وامانده ،بدون
رگ ،بدون گوشت ،بدون خون ،بدون نرمی ،بدون غضروف ،بدون مغز ،با سر تهی ،کلهی پوک ،ضجهای به
بیرون ،برابر با :یک کلمه ،سرد و بیروح! با مفصلهای ،شل و معطل ،ول و معلق ،متحرک و وابسته ،به
برخورد ،یک زوزهی فرز ،به مغزشان ،با تکانی ،جنبشی ،از سر ناچاری ،کمزوری ،بیحوصلگی ،یک
شکنجه ،یک کلمه! بیرون دادنِ ،یک کلمه! سرسامآور ،مواج ،مفرح ،سنگین و رعبآور! رعشهای ناگزیر،
متناوب ،با تناوبهای ،نابرابر ،تصادفی ،ناگهانی اما ،در نهایت :یک کلمه! تکراری ،ماللآور ،مدید .سکوت
مکرر ،تکرار ،زوزه ،برخورد ،شکنجه ،رعشه ،ضجه ،درد ،با داغِ ،با نشانِ ،استالّـا! استالّـا! و ،دردِ ضروری:
آ ؛ اما! در نهایت :یک کلمه! از نهادِ ،یک خابگرد ،یک یاغی ،یک مرتد ،یک اسکلت ،تهی از ،جنسیت،
اندامهای همهگیر ،توانهای مفید ،نظم عمومی؛ وَ محکوم به :تولید کلمه!
قاضیها همه ،عمامه دارند ،حاکمان هم همه! این اشتباه است ،یک گمراهی؛ اشتباه کشنده ،غفلت
مهلک ،از اشتراک قضات ،عمامه و ریش ،یک بهانه ،یک انحراف ،نابینایی است ،کافی است که ،لختشان
کنید ،در دادگاهی پنهانی ،زیرزمین احکام ،در پیشگاه یاغی ،یک مرتد ،آنها همه ،یک چیز دارند ،دارای
سر ،سرداران قاطع ،صریح و محجوب ،سَر در الی پا ،الی پا در سر ،کلمه در سر ،سر درخشان ،با داغِ ،با
نشانِ ،استالّـا! استالّـا! قضات لخت و عور ،مستقیم و دراز ،استوانههای پیر ،معلوم ،عَلَمشده ،معلق،
ترسناک ،مجری ،قانوندان ،حقوقدان! حاکم ،استالّـا! استالّـا! دادستان ،قاضی ،استالّـا! مدعیالعموم ،دافع
السموم ،استالّـا! نمایندهی قانون ،وکیلِ مردم ،استالّـا! حافظ حقوق ،بانی شرف ،استالّـا! و کالمشان؟ کالم
دقیق :استالّـا! استالّـا! دارای سر ،سر درخشان ،پر کلمه ،قاضی ،سنجشگر! سنجشهای ،مفید و سودمند!
همه لّـا ،نفیِ اسکلت ،بدن بیفایده! نه ،لّـا ،بررسی ،ریزبینی ،رسو  ،در منافذ ،مثل موش ،موش کور،
حفار ،پرسهزن ،لّـابلّـای ،تبصرهها ،کلمهها ،به یاریِ ،یک سر ،سر پُر نشان ،نشان مردم ،حکم ،لّـا ،استالّـا،
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حکم به ،تولید کلمه! از دهان ،با زور باد ،به حرف آوردن ،و تولید کلمات! از دهان ،یک مرتد ،تهی از،
هویت ،نشانه ،بدون نام ،بی شماره ،بیپدر و مادر ،بیرگ و ریشه ،بدون شریک ،بدون همکار ،بدون فایده،
که از نهادش؟ دردِ ضروری :آ  ،اما محکوم ،به تولید ،بیرون دادنِ ،کلمات ممکن ،از فک شلش ،آروارهی
آویزان ،به زورِ ،بادها ،از لّـابلّـای غارها ،به تو! با زوزههایِ ،استالّـا!
خابگرد احمق ،اسکلت یاغی ،متهم ،در پیشگاه سر ،به بیسری ،به نمیداند :نمیداند کیست ،زن است یا
مرد ،به ابهام ،در هویت ،در جنسیت ،در کارایی ،در توانایی ،متهم به ،ناشناسی! محکوم به ،حرافی! تکان
بیدامنهی فکش ،با زوزههای باد ،به وراجی ،جنبش آروارهها ،به پرگویی! و متهم است ،به نمیداند ،نمی-
داند چیست ،حرفش چیست ،ادعایش چیست ،به راهروی ،خابگردی ول ،و بیحرفی ،و کمگویی! و
محکوم است :به پرگویی ،تکان تصادفی ،و همیشگیِ ،ستون فقرات ،تولید کلمات ،با زوزههای باد ،قضاوتُ
اللّـا ،قضاوتُ اللّـا ،استالّـا ،استالّـا!
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سرود سرگردان
(کاری گروهی از لبهها و آواز نازِ زنی زیبا گسترده بر کرانههای جنوبی دریای خزر!)

)۷
گویا در زمانی بسیار دور یا شاید در همسایگیِهای همین عصرِ ما ،در جغرافییایِ ناگویای بینامونشانتر
از پهنای دورانش ،که آغازِ آذر و زمزمههای گوشنوازِ آمدنِ اولین سرماهای ساالنهاش داشت مثلِ همیشه
و نَمنَــم خوشخوشانِ لباسهای شهوانیِ سرماها و تقتقِ چرمینهی چکمهها و خِشخِشِ پشمینهی
پالتوها و وِزوِزِ ابری-شَمینِهی شالها و سُرسُرِ یخینهی اسکیها را غلغلک وَ با آن توهمِ هایِ هُرمِ قلب-
های منتشر بر شیشهها و هیوایِ گرمایِ انحنایِ شبچلهها

و درازایِ شبانههایِ دوتادوتاهایِ

جداجداپارسا و پاکیِ دایرهی انتهایِ دامنِ لوالهایِ درِ سپیدهدمِ فرداها را نوید میداد،
و دایره و عواطفِ نرمِ منحنیوار و آدمبرفیهای گِرد و کُرههای غلتان و اطمینان به انحنایِ کاملِ گنبدها
و گردشِ بینقصِ جغرافییاها بر مدارِ ایقان و باور به انطباقِ انتهایِ هر عصر بر ابتدایِ هر گردشِ در پیِ
آنها و ایمان به دایره و تنها یک اصلِ پایا و تنها یک قانونِ یکتا پوشانندهی سرتاپایِ عصر« :پی
گویاست» ،پی گویاست ...پیگویا!! پیگویا و پیگویا و پیگویا و عصرِ پیگویایییان!
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)5
حلقهای آویزان در هوا ،گوشوارهای معلق گسیل از قرنی دور به آنسوی اعصار ،سرگشته و گُم ،گردِ
پوستِ سگی ناالن در کوالک و هالکِ کوهستانهای مرتفع چر میزند ،زوزههایش را دور میزند ،ناله-
هایش را تنمیتند ،جناغش را له میکند ،استخانش را دور میزند ،سرمای درونش را تُف میکند ،حلقه!
سگ! حلقه؛ حلقه سگ را چر میزند ،گوشواره بر سگ حک میکند ،زوزهی پرطنینِ سگ ،پژواکِ دورِ
سگی تنها در اسفندِ  ،7۱کمانه میکند به سوی دف! در شبِ توفانیِ البرز کمان میزند ،تیر میکشد،
تیره میشود به روی هدف! داد میزند :دَفــدَفــدَدَفـدَدَف دَفــدَفــدَدَفـدَدَف دَفــدَفــدَدَفـدَدَف...
آوازِ سگی پیر از عصری دور به گوش میرسد ،سگلرزه میزند ،حلقه کار میکند ،چنبره میزند به روی
سگ ،جناغش را گرد میکند و آواز درمیدهد :حلقهای نیست ،توهمِ چنبره ،دروغِ دایره! ضجه میکشد و
قهقهه میزند :هاپــهاپــهاهاپــهاهاپ هاپــهاپــهاهاپــهاهاپ هاپــهاپــهاهاپــهاهاپ ...آوازِ گم و گورِ
سگِ پیر البالی اعصار ،قرنها را طی میکند ،وِل میشود ،خود را وِل میکند و گم میشود_سرگردانِ
سنواتِ بیانتها ،شعرِ گُم ،سرودِ بیمُهروامضایِ سگِ پیر :هاپــهاپــهاهاپــهاهاپ هاپــهاپــهاهاپــهاهاپ
هاپــهاپــهاهاپــهاهاپ...
هاهاهاپ هاهاپ هاهاهاپ هاهاپ هاهاها هاها هاهاها هاها هاهاها هاها

)3
موجِ پیچاپیچِ برف و توفان ،محلولِ تودردتوی یخ و بوران ،سرازیر رویِ پیگویاگویان! از زیرِ چرکِ تنِ
کارگرانِ پلهای یخسازان و جانبازان تا گلسارِ گلِ رویِ دافهای گلساران ،از شهوتِ کفِ پاشنههای
چکمههای تقتقان تا جذبهی رویِ پشمِ پالتوهای خشخشان! یخیخان یخیخان یخیخان و یخیخان...
تیزیِ قندیلِ سردِ یخی مینشیند به جای انحنای گرمِ ایمانِ گنبدی ،هِرمها بلعیدهاند کرهها را  ،مثلثها
پاره کردهاند دایرهها را! موجِ یخ ،خونها همه منجمد ،شبچلهها همه سِر ،پیگویا پیگویا پیگویاگویان
همه منگ ،همه الل ،همه گُنگ! مرگ ،توقف ،ایست ،مرگِ سراسری مرگِ سراسری مرگِ سراسری...
دایرهها مشتق شدهاند بهبیشماری از مثلثها ،کرهها یخبستهاند بهنامتناهیای از بلوبلوبلوبلورها ،انحناها
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منجمد شدهاند به گوشههای زَوا-زَوا-زوایایا یایا یایا یا :اطمینانِ سورا  ،ایمانِ جرواجر شده ،ناممکنی
دایره ،دایرهی ناممکنی دایرهی ناممکنی دایرهی ناممکنی...
)۱
سرودِ گموگورِ سگِ پیر سردرآورده در فصلِ یخیخان آذر ،سیلیِ محکم جنسچرمِ سگِ آوازهخان بر
گونههای کابوسِ سردِ دیوانهای فرسوده ،شاعری مرده در یخِ عصرِ دایرههای تکهتکهشده ،شهرِ بدنهای
ایستاده :شاتاالپ و سیلی ،باز سیلی ،شاتاالپ تاالپ تاالپ و تاپ تاپُّ و توپ تاپُّ و توپ تاپُّ و توپُّ
بیداریِ سرودی نو ،سرودِ استخان ،آوازِ لرزههای دندان :تَقــتَقــتَتَقــتَتَق تَقــتَقــتَتَقــتَتَق
تَقــتَقــتَتَقــتَتَق ...سیلیِ حیاتبخش ،سیلِ هجومِ آوازهای بینشان به فصلِ مرده ،زایشِ سرودِ استخان،
آوازِ لرزههای دندان ،تقاتق و تقاتق و تقاتقِ جانگرفتن استخانهای منجمد ،لرزهی آهنگینِ دندانهای
مُرده با نوایِ دفی از کوهستانهای البرز در کابوسِ یک دیوانهی مُرده ،یک شاعرِ یخزده:
تَقــتَقــتَتَقــتَتَق تَقــتَقــتَتَقــتَتَق تَقــتَقــتَتَقــتَتَق...
تَـتَـتَـقـتَقـتَـتَـق

تَـتَـتَـقـتَقـتَـتَـق

تَـتَـتَـقـتَقـتَـتَـق

تَـتَـتَـقـتَقـتَـتَـق تَـتَـتَـقـتَقـتَـتَـق تَـتَـتَـقـتَقـتَـتَـق...
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تَـتَـتَـقـتَقـتَـتَـق

تَـتَـتَـقـتَقـتَـتَـق
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