از يادداشت هاي يك نفر ديوانه

زندهبگور
نفسم پس مي رود  ،از چشم هايم اشك مي ريزد  ،دهانم بدمزه است  ،سرر ير
مي خرورد  ،لبر م يره ره  ،رسم خسر ه  ،وه ره  ،شرن  ،بردود اراده در رخ روا
اه اده ا  .بازوهايم از سروزد انك سر ود سروراس اسرت  .رخ روا بروي قرر و
بوي ب مي دهد  ،به ساق ي ه روي م رز وچرك ب رن رخ روا يهاشر ه شرده
نگاه مي سم ؛ ساقت ده روز يكشس ه است  .سرف

اارا را مري نگرر

ره چررا

بر م اد آد آوي ه  ،دور ااا را نگاه مي سم  ،اغه ديوار يرن و ب ره ي سررس و
پشت يبي دارد  .هاصبه به هاصبه آد دو مر س اه ره لبروي يكرديگر روي شراخه
نشس ه اند  ،يكي از آد ها كش را باز رده مثن اين اسرت ره برا ديگرري يف گرو
مي سد  .اين نفش مرا از لا در مي سد  ،نمي دانم چرا از هر ارر

ره غبرت مري

زنم لبو چشمم است  .روي م ز م راد اارا پرر از ش شره  ،ه بره و لب ره دوا مري
باشد  .بوي الكن سوخ ه  ،بوي ااا نراخو

در هروا پرا سرده اسرت  .مري خرواهم

ببسد بشو و پسجره را باز بكسم ولي يك س بي سرشاري مررا روي

رت م كرو

رده  ،مي خواهم س گار بكشم م ن ندار  .ده دل فه نمي يهرد ريشرم را ره ببسرد
اه راد  ،در آيسره ره نگراه ررد ديرد

شده بود راشر د  .آمرد در رخ روا

خ بي ك د ه و الغر شده ا ؛ به دشواري راه مي ره م  ،ااا درهرم و بررهم اسرت .
من سها هس م .
هزار لور هكرهاي شگفت انگ ز در م ز مي چرخد  ،مي يردد .
همه ي آد ها را مي ب سم  ،اما براي نوش ن روچك رين اسساسراي يرا روچك رين
خ ال يهرنده اي  ،بايد سر اسر زندياني خود را شرح بدهم و آد ممكرن ن سرت
 .اين انديشه ها  ،اين اسساساي ن جه ي يك دوره زنردياني مرن اسرت  ،ن جره ي
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ارز زنديي  ،اهكار موروثي  ،آد چه ه ديرده  ،شرس ده  ،خوانرده  ،سرس ررده يرا
سسج ده ا  .همه ي آد ها ولود موهو و مزخر

مرا ساخ ه .

در رخ وابم مي غب م  ،يادداشت هاي خااره ا را به هم مري زنرم  ،انديشره هراي
پريشاد و ديوانه م ز را هشار مي دهد  ،پشت سر درد مي ي رد  ،رر مري شرد
را لبرو چشرمم نگره مري دار ،

 ،شف فه هايم دا شده  ،به خود مي پ چم  .لحرا

هكر مي سم _ خس ه شد  ،خو بود مي وانس م اسه ي سر خود را براز بكرسم
 .همه ي اي ن وده ي نر خا سر ري پر پ پر پ بره ي خرود را در آورده ب سرداز
دور  ،ب سداز لبو سگ .
ه پ س نمي واند پي ب رد  ،ه پ س باور ن واهد ررد  ،بره سري ره دسر ش
ازهمه لا و اه بشود مي يويسد  :برو سري را بگهار بم ر  .اما ول ي ره مرر
آد را نمي خواهد  ،ول ي ه مر

هرم

ه م پش ش را به آد مي سرد  ،مريري ره نمري

آيد و نمي خواهد ب ايد ! . . .
همه از مر

مي رسسد من از زنديي سم خود !

چفدر هولساك است ول ي ه مر

آد را نمي خواهد و پرس مري زنرد ! سهرا يرك

چ ز به مرن دلرداري مري دهرد  ،دو هف ره پر ش برود ؛ در روزنامره خوانرد

ره در

ا ريش سي س زده بار به انواع يونايود لصد خود شري ررده وهمره ي مراسرن
آد را پ مرروده  :خررود

را دار زده ريسررماد پرراره شررده  ،خررود

را در رودخانرره

انداخ ه  ،او را از آ ب رود ش ده اند و غ ره  . . .باالخره برراي آخررين برار خانره
را ه خبوي ديده با ارد آشپزخانه همه ي ر

وپي خود

را بريرده وايرن دهبره

ي س زدهم ن مي م رد !
اين به من دلداري مي دهد !
نه  ،سي صم م خود شي را نمي ي رد  ،خود شي با ببضي ها هسرت  .درخم رره
و در سرشت آد هاست  ،نمي وانسد از دس ش بگريزند  .اين سرنوشت اسرت ره
هرمانروائي دارد ولي در هم ن سال اين من هس م ه سرنوشرت خرود را درسرت
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رده ا  ،ساال ديگر نمي وانم از دس ش بگريز  ،نمي وانم از خرود هررار بكرسم
.
باري چه مي شود رد ؟ سرنوشت پرزور ر از من است.
چه هوس هائي به سر مي زند ! هم ن ارور ره خواب رده برود دلرم مري خواسرت
بچه ي وچ ك برود  ،همراد يبر ن برالي ره بررايم لصره مري يفرت و آ
خود
رخ وا

دهرن

را هرو مي داد اين لا باالي سر نشسر ه برود  ،همراد لرور مرن خسر ه در
اه اده بود  ،او با آ و ا برايم لصه مي يفرت و آهسر ه چشرم هرايم

به هم مي رهت  .هكر مي سم مي ب سم  ،برخي از كه هراي بچگري بره خروبي يراد
مي آيد  .مثن اين است ه ديروز بوده  ،مي ب سم با بچگ م آد لردرها هاصربه نردار
 .ساال سر اسر زندياني س اه  ،پست و ب هوده ي خود را مري ب رسم  .آيرا آد ولرت
خوش ت بود ؟ نه ،چه اش اه بزريي ! همه يماد مي سسد بچره خوشرولت اسرت
 .نه خو

ياد است  .آد ولرت ب شر ر سسراس برود  ،آد ولرت هرم مفبرد و آ

زير اه بود  .شايد ظاهراً مي خسديد يا بازي مي ررد  ،ولري در براان م ررين
زخم زباد يا وچك رين پ ش آمد نايوار و ب هوده ساقت هر اي دراز هكرر مررا بره
خود مش ول مري داشرت و خرود  ،خرود را مري خرورد  .اصر مررده شرور ايرن
ا بت مرا ب رد  ،سق به لانب آد هائي اسرت ره مري يويسرد بهشرت و دوزس در
خود اش اص است  ،ببضي ها خو

به دن ا مي آيسد و ببضي ها ناخو

.

به ن مچه مداد سرخي ه در دس م است و با آد در رخ وا يادداشرت مري رسم
نگاه مي سم ؛ با هم ن مرداد برود ره لراي م لراي خرود را نوشر م داد بره آد
دخ ري ه ازه با او آشسا شده بود  .دوسه بار برا هرم ره ر م بره سر سما  .دهبره ي
آخر ه بم آوا زه خواد و س سگو برود  ،در لرزو پرويررا آوازه خرواد سرشرساس
ش كايو مي خواند  Where is my Silvia ? :از بس ه خوشم آمرده برود چشرم
هايم را به هم يهاشر م  ،يرو

مري داد  .آواز ن رومسرد و ي رنرده ي او هسروز در

يوشم صدا مي دهد  .اال ر س سما بره لررزه د رمري آمرد  ،بره نيرر مري آمرد ره او
هريز ن ايد بم رد  ،نمي واس م باور ب كسم ره ايرن صردا ممكرن اسرت يرك روزي
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خامو

بشود  .از لحن سوزناك او غمگ ن شده بود  .در هماد سال ه ر

مري

رد  ،ساز مي زدند زير و بم  ،غبت هرا و نالره اي ره از روي سر م ويبرن در مري
آمد  ،مانسد اين بود ه آرشه ي ويبن را روي ر

و پري مرن مري ل زان دنرد و همره

اروپود سم را آ غش ه به ساز مي رد  ،مي لرزان رد و مررا در سر رهاي خ رالي مري
برد  .در اريكي دس م را روي پسر اد هراي آد دخ رر مري مال رد  ،چشرم هراي او
خمار مي شد  .من هم سال غري ي مي شد  .به ياد مي آيد يرك سالرت غمسراك و
يوارائي بود ه نمي شود يفت  .از روي لب هراي رر و رازه ي او بوسره مري زد ،
يونره هراي او يرن انداخ ره برود  .يكرديگر را هشرار مري داديرم  ،موفروع ه ر بم را
نفهم د  .با دست هاي او بازي مي رد  ،او هم خود
ساال مثن اي ن است ه خوا

را چس ان ده بود بره مرن .

ديده باشم ؛ روز آخري ه از همديگر لدا شرديم را

سود نه روز مي شود  .لرار يهاشت هررداي آد روز بر رو او را ب راور ايرن لرا در
ااالم  .خانه ي او نزديك ل رسر اد مسپارنراس برود  ،همراد روز رهر م ره او را برا
خود ب اور  .آد لا س

وچه از واين زيرزم سي پ اده شد  ،باد سرد مري وزيرد

 ،هوا ابري و يره ه بود  ،نمي دانم چه شد ه پش ماد شرد  .نره ايرن ره او زشرت
بود يا از او خوشم نمي آمد  ،اما يك لوه اي مرا بازداشت  .نره  ،ن واسر م ديگرر او
را ب سم  ،مي خواس م همه ي دل س گي هاي خرود را از زنرديي ب رر  ،بري اخ رار
ره م در ل رس اد ؛ د در پاسر اد آد لرا خرود

را در شرسن سرورمه اي پ چ رده

بود .
خاموشي شگرهي در آنجا هرمانروائي داشت ؛ من آهس ه لد مري زد  .بره سرسگ
ل رها  ،صب ب هائي ه باالي آد ها ي هاش ه بودند  ،ين هاي مصرسوقي  ،يبرداد هرا
و س زه ها ه سار يا روي يورها بود خ ره نگاه مري ر رد  ،اسرم برخري از مررده
ها را مي خواند  .اهسوس مي خورد  ،ه چررا بره لراي آد هرا ن سر م  .برا خرود
هكر مي رد  :اين ها چفدر خوش ت بوده اند !  . . .به مرده هائي ره رن آد هرا
زير خاك از هم پاشر ده شرده برود رشرك مري بررد  .هر پ ولرت يرك اسسراس
سساد ي به اين اندازه در من پ دا نشرده برود  .بره نيرر مري آمرد ره مرر
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يرك

خوش

ي و يك نبم ي است ه به آساني به سي نمي دهسرد  .درسرت نمري دانرم

چفدر يهشت  .ماي نگاه مي رد  .دخ ره به بي از ياد ره ه بود  ،سررماي هروا
را سس نمي رد  ،مثن اين بود ه مرده ها به من نزديك رر از زنردياد هسر سد
 .زب اد آد ها را به ر مي ههم د ؛ بريش م  ،نه  ،ديگر نمري خواسر م آد دخ رره را
ب سم  ،مي خواس م از همه چ ز و از همه ار سراره بگ رر  ،مري خواسر م نرا ام رد
بشو و بم ر  .چه هكرهاي مزخرهي برايم مي آيد ! شايد پري مي يويم .
چسد روز بود ه با ور هال مي يره م  ، ،نمي دانم چطور شده بود ره بره خراهراي
اق فاد پ دا رده بود  ،لدا هرال مري يرره م  ،يبسري رار ديگرري نداشر م  ،رار
ديگري نمي وانس م بكسم  ،مي خواس م با آيسده ي خود لمار برزنم  .ن رت ررد
ه بك خود را بكسم  ،خو آمد ؛ يك روز سسرا

ررد ديرد سره سراقت و

ن م پشت سر هم با ور هال مي يره م  .اول بر مي زد  ،ببرد روي م رز يرك ور
از رو و پس ور از پشت مري چ رد  ،آد ولرت روي ور دومري ره از پشرت برود
يك ور از رو و چهار ور ديگر از پشت مي يهاشر م ؛ بره همر ن ر رب را ايرن
ه روي ور ششمي هم ور از رو مي آمد  .ببد اروري مري چ رد

ره يرك خرال

س ا ه و يك خال سرس هاصبه به هاصبه روي هم لرار بگ رد  ،به ر رب  :شراه  ،بري
بي  ،سرباز  ،ده  ،نه و غ ره  .هرر خانره ره براز مري شرد ور زيرر آد را از رو مري
يهاش م  ،و اير پس خانه يا م ر مي شد  ،به ر بود  .ببرد از آد برالي ور هرا ره
در دس م بود سه ا سه ا روي هم مي ي هاشر م و ايرر ور مساسر ي مري آمرد روي
خانه ها مي چ د  ،ولي از شش خانه ن ايد ب ش ر بشود  ،رك خرال هرا را لدايانره
باالي خانه ها مي يهاش م به اوري ه اير هال خرو

مري آمرد همره ي ور هراي

خانه هاي پائ ن مر ب روي يك هاي هم رنگ خودشاد يهاش ه مي شد  .ايرن هرال
را در بچگي ياد يره ه بود و با آد ولت را مي يهران د !
هفت _ هشت روز پ ش در لهوه خانه نشسر ه برود  ،دو نفرر روبررويم

ره نررد

ب ازي مي ردند  .يكي از آد ها به ره فش ه با صوري سرس  ،سرر چرن  ،سر گار
را زير س ن آويزاد خود

يهاش ه بود و با ل اهه ي اسمفانره اي بره او يرو
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مري

داد يفت  (( :هريز  ،هريز نشده ه من سر لمار ب ر  ،از ده مر ره  ،نره دهبره ي
آد را مي باز  )) .من به آد ها ماي نگراه مري ررد  ،چره مري خواسر م بگرويم ؟
نمي دانم  .باري  ،ببد آمد در وچه ها  ،بدود اراده راه مي رهر م  .چسردين برار بره
هكر رس د ه چشم هايم را ب سرد بررو لبرو ا وم رن  ،چررس هراي آد از رويرم
بگهرد ؛ اما مردد س ي بود  .ببد هم از جرا آسروده مري شرد ؟ شرايد براز هرم
زنده مي ماند  .اين هكر است ه مرا ديوانه مي سد  .ببد همر ن ارور از چهرارراه
ها و لاهاي شبو رد مي شد  .در م راد ايرن يروهري ره در آمرد و شرد بودنرد ،
صداي نبن ا سب ياري ها  ،ارابه ها  ،بو ا وم ن  ،همهمره و لسجرال  ،رك و سهرا
بود  .ماب ن چسدين م ب ود آد مثن اين بود ره در لرايق شكسر ه اي نشسر ه ا و
در م اد دريا يم شده ا  .سس مي رد
ب رود رده اند  .مي ديد

ره مررا برا اه ضراح از لامبره ي آد هرا

ه براي زنديي درست نشرده برود  ،برا خرود دل رن و

برهاد مي آورد و يا هاي يكسواخت بر مي داش م  ،پشت ش شه م ازه هرائي ره
پرده ي نفاشي يهاش ه بودند مي ايس اد و مد ي خ ره نگاه مري ررد  ،اهسروس
مي خورد

ه چرا نفا

نشد  ،سها اري بود ه دوست داش م وخوشم مري آمرد

 .با خود هكرر مري ررد مري ديرد  ،سهرا مري وانسر م در نفاشري يرك دلرداري
وچك براي خود پ دا بكسم .
يك نفر هرا

پست از پهبويم مري يهشرت و از پشرت ش شره ي ق سرك خرود

قسواد اغهي را نگا ه مي ررد  ،چره هكرهرائي بررايم آمرد؟ نمري دانرم يويرا يراد
پس چي ايراد  ،يادهرا

پست مسزلماد اه اد .

ديشب بود  ،چشم ه ايم را به هم هشار مي داد  ،خوابم نمري بررد  ،اهكرار بريرده _
بريده  ،پرده هاي شور انگ ز لبو چشمم پديدار مي شد  .خروا ن رود چرود هسروز
خوابم ن رده بود  ،ابوس بود  ،نه خوا بود و نه ب دار  ،امرا آد هرا را مري ديرد ؛
سم سست  ،خرد شده  ،ناخو

و سسگ ن  ،سر درد مي رد  .ايرن رابوس هراي

رسساك از لبو چشمم رد مي شد  ،قر از سم سرازير بود  .مري ديرد  :بسر ه اي
اغه در هوا براز مري شرد و ور ور پرائ ن مري ري رت  .يرك دسر ه سررباز مري
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يهشت  ،صوري آد ها پ دا ن رود  .شرب اريرك و لگرر خررا

پرر شرده برود از

ه كن هاي رسساك و خشمگ ن  ،ول ري ره مري خواسر م چشرم هرايم را ب سرد و
خود را سب م مر

بكسم  ،اين صويرهاي شگفت انگ ز پديدار مري شرد  :دايرره

ي آ شفشراد ره برره دور خرود

مرري چرخ رد  ،مرررده اي ره روي آ رودخانرره

شساور بود  ،چشم هائي ه از هر ار به من نگاه مي ردند  .ساال خرو بره يراد
مي آيد شكن هاي ديوانه و خشمساك به من هجرو آور شرده بودنرد  .پ رمرردي برا
چهره ا ي خود آلود به س وني بس ه شده بود  .به من نگاه مري ررد  ،مري خسديرد ،
دنداد هايش بر مي زد  .خفاشي با برال هراي سررد خرود

مري زد بره صرور م .

روي ريسررماد برراريكي راه مرري ره ر م  ،زيررر آد يررردا بررود  ،مرري ل زيررد  ،مرري
خواس م هرياد بزنم  ،دس ي روي شانه ي من يهاش ه مي شد  ،يرك دسرت يرد زده
يبويم را هشار مي داد  ،به نير مي آمد ه لب م مري ايسر اد  .نالره هرا  ،نالره هراي
مشئومي ه از ه اريكي شب ها مي آمد  ،صروري هرائي ره سرايه ي يرك ارر
آد ها پاك شده بود .آد ها خود به خود پديردار مري شردند و ناپديرد مري يشر سد .
در لبو آد ها چه مي وانس م بكسم ؟ در ق ن سرال آد هرا خ بري نزديرك و خ بري
دور بودند  ،آد ها را در خوا نمي ديد چود هسوز خوابم ن رده بود .

نمي دانم همه را مس ر رده ا  ،خود مس ر شده ا ولري يرك هكرر اسرت ره دارد
مرا ديوانه مي سد  ،نمي وانم لبو ل سد خود را بگ ر  .ياهي خسرده بر د يبرويم
را مي ي رد  .آخر

ه پ س نفهم د ناخوشي من چ سرت  ،همره يرول خوردنرد !

يك هف ه است ره خرود را بره ناخوشري زده ا يرا ناخوشري غري ري يره ره ا _
خواهي ن واهي س گار را برداش م آ ش زد  ،چرا س گار مري شرم ؟ خرود هرم
نمي دانم  .دو انگشت دست چپ را ره الي آد سر گار اسرت بره لرب مري يرهار .
دود آد را د رهوا هوي مي سم  .اين هم يك ناخوشي است !
ساال ه به آْد هكر مي سم سم مي لرزد  ،يك هف ه بود  ،شوخي ن سرت ره خرود
را به السا يونايود شكسجه مي داد  ،مي خواس م نراخو
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بشرو  .چسرد روز برود

ه هوا سرد شده بود  ،اول ره م ش ر آ

سررد را روي خرود براز ررد  ،پسجرره

ي سما را باز يهاش م  ،ساال ه به ياد مري اه رد چسدشرم مري شرود ؛ نفسرم پرس
رهت ،پشت و س سه ا درد يرهت  ،با خود يف م ديگر ار ما است  .هرردا سر سه
درد س ي خواهم يرهت و بس ري مي شرو  ،برر شردي آد مري اهرزايم ببرد هرم
بررك خررود را مرري ررسم ؛ هررردا ص ر حش رره ب رردار شررد  ،ررم رررين اسسرراس
سرماخورديي در خود نكرد  .دوباره رخت هراي خرود را رم ررد  ،هروا ره
اريك شد در را از پشت بس م  ،چرا را خرامو

ررد  ،پسجرره ي اارا را براز

رد و لبو سوز سرما نشس م  ،باد سرد مي وزيد ؛ به شدي مي لرزيرد  ،صرداي
دنداد هايم را ه به هم مي خورد مي شس د  ،به ب ررود نگراه مري ررد  ،مردمري
ه در آمد و شد بودند  ،سايه هاي س اه آد ها  ،ا وم رن هرا ره مري يهشر سد  ،از
باالي ا فه ي ششم قماري وچك شده بودند  .ن ل ر م را سرب م سررما ررده
بود و به خود مي پ چ د  ،هماد ولت اين هكر بررايم آمرد ره ديوانره شرده ا ،
به خود مي خسديد  ،به زندياني مري خسديرد  ،مري دانسر م ره در ايرن برازيگر
خانه ي بزر

دن ا هر سي يك لور بازي مي سد را هسگرا مرريش برسرد  .مرن

هم اين بازي را پر ش يره ره برود چرود يمراد مري ررد مررا زود رر ا ز م رداد
ب رود خواهد برد  .لب هايم خشك شده بود  ،سرما سم را مري سروزان د  ،براز هرم
هايده نكرد  .خود را ير
شرب ررا ص ر

رد  ،قر مي ري م  ،يرك مر ره ل رت مري شرد ،

روي رخ رروا

اه رراد  ،مرري لرزيررد  ،ه ر پ خرروابم ن رررد  .مرري

سرماخورديي پ دا رد  ،ولي به محض اين ه يك چري مري خواب رد ناخوشري
به بي از ب ن مي رهت  .ديد اين هم سودي نكرد ؛ سه روز برود ره چ رزي نمري
خورد و شب ها مر ا ل ت مي شد لبو پسجره مي نشس م  ،خرود را خسر ه مري
رد  ،يك شب ا ص

با شكم هي در وچه هاي پراريس دويرد  ،خسر ه شرد

ره م روي پبه ي سرد و نمساك در وچه ي براريكي نشسر م  .نصر

شرب يهشر ه

بود  .يك نفر ارير مست ه پ ن پ بي مي خورد از لبرو رد شرد  .لبرو روشرسائي
محو ومرموز چرا ياز دو نفر زد و مرد را ديد
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ه با هرم سرر

مري زدنرد و مري

يهش سد  .ببد ببسرد شرد و بره راه اه راد  ،روي ن مكرت خ ابراد هرا ب چراره هراي
ب انماد خواب ده بودند .
آخر

از زور نا واني بس ري شد  ،ولري نراخو

ن رود  .در فرمن دوسر انم بره

ديدنم مي آمدند  .لبو آد هرا خرود را مري لرزان رد  .چسراد سر ماي نراخو

بره

خود مي يره م ه آد ها دلشاد به سال من مري سروخت  .يمراد مري ردنرد ره
ديگر هردا خواهم مرد  .مي يف م لب م مي ي ررد  .ول ري ره از اارالم ب ررود مري
ره سد به ريش آد ها مي خسديد  .با خود مي يف م شايد در دن ا سهرا يرك رار از
من بر مي آيد  :مي بايس ي بازيگر ئا ر شده باشم ! . . .
چطور بازي نا خوشي را لبو دوس انم ه بره ديردنم مري آمدنرد  ،لبرو د رر هرادر
آورد ! همه باور رده بودند ه راس ي ناخوشم  .هر چه مي پرسر دند مري يفر م :
لب م مي ي رد چود هفط م ر

نايهاني را مي شد به خففاد لبب نسر ت داد ويرنره

س سه درد لزئي يك مر ه نمي شت .
اين يك مبجزه بود  .ول ي ه هكر مي سم سالت غري ي به مرن دسرت مري دهرد .
هفت روز بود ه خود را شكسجه مي داد  ،اير به اصررار و پاهشراري رهفرا چرائي
از صاسب خانه مي خواس م و مي خرورد سرالم سررلا مري آمرد  .رسرساك برود ،
ناخوشي به بي رهع مي شد  .چفدر م ن داش م ناني ره پراي چرائي يهاشر ه بودنرد
ب ور اما نمي خورد  .ه ر شرب برا خرود مري يفر م ديگرر بسر ري شرد  ،هرردا
ديگر ن واهم و انست از لا ببسرد بشرو ؛ مري رهر م اشره هرائي ره در آد يررد
رياك پر ررده برود مري آورد  ،در شرو م رز وچرك پهبروي
يهاش م ا ول ي ه خو

روابم مري

ناخوشي مرا انداخت و ن وانس م از لرا كراد ب رور آد

ها را درب اور و ب ور  .بدب انه ناخوشي نمري آمرد و نمري خواسرت ب ايرد  ،يرك
بار ه لبو يك نفر از دوسر انم نرايزير شرد يرك كره نراد وچرك را برا چرائي
ب ور سس رد

ه سالم خو

شد  ،به بي خرو

شرد  ،از خرود رسر د  ،از

لاد س ي خود رس د  ،هولساك بود  ،باور ردني ن سرت  ،ايرن هرا را ره مري
نويسم سواسم سر لايش است  ،پري نمي يويم خو ياد است .
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اين چه لوه اي بوده ه در مرن پ ردا شرده برود ؟ ديرد هر پ ردا از ايرن ارهرا
سودي نكرد  ،بايد لدي ناخو

بشو  .آري  ،زهر شسده آد لرا در ر فم اسرت

 ،زهر هوري  .ياد مي آيد آد روز ه بره درو و دونرگ و هرزار زسمرت آد را بره
اسم قكاسي خريد  ،اسرم و آدرس دروغري داده برود ؛ (( سر انور دوپ اسر و ))
ه در ا

ا ي خوانده برود و نشراني هرا ي آد را مري دانسر م  :شرس  ،سگري

نفس  ،لاد سدد درصور ي ره شركم ناشر ا باشرد  21 ،يرر آد هرورا يرا در دو
دل فه مي شد  .براي اين ه در نزديكي هوا خررا نشرود آد را در لبرع شرك ي
پ چ ده بود و رويرش را يرك لشرر از مرو يره ره برود و در ش شره ي در بسرت
ببوري يهاش ه بود  .مفدار آد صد يرر برود و آد را مانسرد لرواهر يران هرائي برا
خود داش م  .اما خوش

انه چ رز به رر از آد ي رر آوردد  :ريراك لاچرا  ،آد

هم در پاريس ! رياك ه مدي ها برود در لسر جويش برود  ،بره ارور ا فرا بره
چسگ آورد  .خوانده بود

ه ارز مردد با ريراك بره مرا رب يروارا ر و به رر از

زهر اولي است ؛ ساال مي خواس م خود را لدا ناخو

بكسم و ببد ريراك ب رور

.
س انور دوپ اس و را باز رد  ،از سار يبولره ي

رم مرغري آد بره انردازه ي دو

ير راش د  ،در اشره ي خرالي يها شر م  ،برا چسرب ل ره ي آد را چسر ان د و
خورد  ،ن م ساق ي ي هشت  ،ه پ سس نكرد  ،روي اشه ه بره آد آلروده شرده
بود شرور مرزه برود  .دوبراره آد را برداشر م  .ايرن دهبره بره انردازه ي پرس يرر
راش د و اشه را هرو داد  ،رهر م در رخ روابم خواب رد  ،هرم چسر ن خواب رد
ه شايد ديگر ب دار نشو !
اين هكر هر آد قالبي را ديوانه مي سد  ،نه  ،ه پ سس نكرد  ،زهرر شرسده بره
من ارير نشد ! ساال هم زنده هس م  ،زهر هم آد لرا در ر فم اه راده  .مرن روي
رخ وا

نفسم پس مي رود  ،اما اين در اثر آد دوا ن سرت  .مرن روئر ن رن شرده

ا  ،روئ ن ن ه در اهسر انه هرا نوشر ه انرد  .براور ردنري ن سرت امرا بايرد بررو .
ب هوده است  ،زنديان م وازده شده  ،بي خود  ،بري مصرر
11

 ،بايرد هرر چره زود رر

بك را سد و رهت  .اين دهبه شوخي ن ست  ،هر چه هكر مي سم هر پ چ رز مررا
به زنديي وابس گي نمي دهد  ،ه پ چ ز و ه پ س . . .
ياد مي آيد پس پريروز بود  ،ديوانه وار در ااا خود لد مري زد  ،از ايرن سرو
به آد سو مي ره م  .رخت هائي ره بره ديروار آوي ره  ،ظرر روشروئي  ،آيسره در
يسجه  ،قكسي ه به ديوار است ،

روا

 ،م رز م راد اارا  ،را هرائي ره

روي آد اه اده  ،صسدلي ها  ،فشري ره زيرر يسجره يهاشر ه شرده  ،چمرداد هراي
يوشه ي ااا پي در پي از لبو چشمم مي يهش سد  .اما مرن آد هرا را نمري ديرد ،
يا دلت نمي رد  ،به چه هكر مي رد ؟ نمي دانم  .بي خرود يرا برمري داشر م .
يك اره به خود آمد  ،اين راه ره ن وسش انه را يك لائي ديرده برود و هكرر مررا
به سوي خود ش ده بود  .نمي دانس م جا  ،به يراد اه راد  ،در برا وسرش بررل ن
اول ن بار بود ه لانوراد درنده را ديرد  .آد هرائي ره در لفرس خودشراد ب ردار
بودند  ،هم ن اور راه مي ره سد  ،درست همر ن ارور .در آد مولرع مرن هرم مانسرد
اين لانوراد شده بود ؛ شايد مثرن آد هرا هرم هكرر مري ررد  ،در خرود سرس
رد

ه مانسد آد ها هس م  ،اين راه ره ن بدود اراده  ،چرخ ردد بره دور خرود ،

به ديوار ه برمي خورد ا ب ا سس مي رد

ه مانع است  ،برر مري يشر م  .آد

لانوراد هم هم ن ار را مي سسد . . .
نمي دانم چه مي نويسم  .ك اك ساقت هم ن اور ب ن يوشرم صردا مري دهرد .
مي خواهم آد را بردار و از پسجره پرري رسم ب ررود  ،ايرن صرداي هولسراك ره
يهش ن زماد را در به ا با چكش مي وبد !
يك هف ه بود ه خود را آماده ي مر

مي رد  ،هر چه نوشر ه و اغره داشر م

 ،همه را نرابود ررد  .رخرت هراي چرر م را دور انرداخ م را ببرد از مرن ره بره
چ زهايم وارسي مي سسرد چ رز چررك ن ابسرد  .رخرت زيرر نرو ره خريرده برود
پوش د  ،ا ول ي ه مرا از رخ وا ب ررود مري شرسد و د رر مري آيرد مبايسره
بكسررد ش ر ك برروده باشررم  .ش شرره ي (( اودو بسرري )) را برداش ر م  .در رخ رروابم
پاش د

ره خرو

برو بشرود  .ولري از آد لرائي ره هر پ يرك از ارهرايم مانسرد
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ديگراد ن ود اين دهبه هم باز مطمئن ن ود  .از لاد سر ي خرود مري رسر د ،
مثن اين بود ه اين ام از و بر ري را به آساني به سري نمري دهسرد  ،مري دانسر م
ه به اين مف ي سي نمي م رد . . .
قكررس خويشرراد خررود را در آورد نگرراه رررد  ،هررر رردا از آد هررا مطررابق
مشاهداي خود پ ش چشمم مجسرم شردند  .آد هرا را دوسرت داشر م و دوسرت
نداش م  ،مي خواسر م ب رسم و نمري خواسر م  .نره  ،ياديارهراي آد لرا زيراد لبرو
چشمم روشن برود  ،قكرس هرا را پراره ررد  .نره  ،دل سر گي نداشر م  .خرود را
لضاوي ررد ديرد  ،يرك آد مهربراني ن روده ا ؛ مرن سر ت  ،خشرن و ب رزار
درست شده ا  ،ش ايد اين اور ن ور  ،ا اندازه اي هم زندياني و روزيار مررا ايرن
اور رد ؛ از مر

هم ه پ نمي رس د  .برقكس يرك ناخوشري  ،يرك ديروانگي

م صوصي در من پ دا شده بود ه به سروي م سراا س مرر

شر ده مري شرد .

اين هم ازيي ندارد  ،يك سكاي ي به ياد اه اد  .مال پس شرش سرال پر ش اسرت:
در هراد يك روز ص

زود ره م در خ اباد شراه آبراد از قطراري ريراك ب رر ،

اسكساس سه وماني را لبو او يهاشر م يفر م  :دو لرراد ريراك  .او برا ريرش سسرا
بس ه و قرلچ سي ه روي سر

بود صبواي مي هرس اد  ،زير چشمي بره مرن نگراه

رد  ،مثن چ زي ه ل اهه شساس بود يا هكر مرا خواند يفت  :پرول خررد نرداريم .
دو لرانري در آورد داد  .يفرت  :نره  ،اصر نمري هروشر م  .قبرت آد را پرسر د
لوا

داد  :شما لواد و لاهن هس د  ،خداي نكررده يرك ولرت بره سرر اد بزنرد

رياك را مي خوريد  .من هم اصرار نكرد .
نه  ،سري صرم م خود شري را نمري ي ررد  ،خود شري برا ببضري هرا هسرت  .در
خم ره و در نهراد آد هاسرت  .آري  ،سرنوشرت هرر سري روي پ شران ش نوشر ه
شده  ،خود شي هم با بب ضي ها زائ ده شده  ،من هم شره زنردياني را بره مسر ره
يره م  .دن ا  ،مرد  ،همه ا

به چشمم يك بازيچه  ،يك نسگ  ،يرك چ رز پرو و

بي مبسي است  .مي خواس م ب وابم و ديگر ب دار نشرو و خروا هرم ن رسم  ،ولري
چود در نزد همه ي مرد خود شي يك ار قج ب و غري ري اسرت مري خواسر م
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خود را نراخو
يو

سر ت بكرسم  ،مردنري و نرا واد بشرو و ببرد از آد ره چشرم و

همه پر شد رياك ب ور ا بگويسد  :ناخو

شد و مرد .

در رخ وابم يادداشت مي سم  ،سه ببد از ظهر است  .دو نفر بره ديردنم آمدنرد ،
ساال ره سد  ،سها ماند  .سر ي

مي رود  ،سم راسرت و آسروده اسرت  .در مبرده

ا يك هسجاد ش ر و چائي مي باشد  ،رسم شرن  ،سسرت و يرمراي ناخوشري دارد .
يك ساز لشسگي در صحفه ي يراماهود شس ده برود  .يراد آمرد  ،مري خرواهم آد
را به سوي برزنم نمري روانم  ،را

آد صرفحه را دوبراره مري شرس د  .االد نره از

زنديي خوشم مي آيد و نه بد مي آيرد  .زنرده ا بردود اراده  ،بردود م رن  ،يرك
ن روي هو الباده اي مرا نگه داش ه  .در زنداد زندياني زيرر زنج رهراي هروالدين
بس ه شده ا  .اير مرده بود مرا مري بردنرد در مسرجد پراريس بره دسرت قرر
هاي بي پ ر مي اه اد ؛ دوباره مي مرد ؛ از ري ت آد ها ب رزار  .در هرر صروري
به سال من هرلي نمي رد  .پس از آد ه مرده بود اير مرا در م ال هرم انداخ ره
بودند برايم يكساد بود  .آسوده شده برود  .سهرا در مسزلمراد يريره و شر ود مري
ردند  ،قكس مر ا مي آوردند  ،برايم زباد مي يره سد  ،از ايرن ثاهرت راري هرا
ه مبمول است  .همه ي اين ها به نير اسمفانه و پو مي آيرد  .البرد چسرد نفرر از
من بري

زيادي مي ردند  ،چسد نفر كهيب مي ردند  ،امرا براالخره هرامرو

مي شد ؛ من اص خودخواه و نچسب هس م .
هر چه هكر مي سم  ،ادامه دادد به اين زنديي ب هروده اسرت  .مرن يرك م كررو
لامبه شده ا  ،يك ولود زياد آور  ،سررباز ديگرراد  .يراهي ديروانگ م يرن مري
سد  ،مي خواهم برو دور  ،خ بي دور  ،يرك لرائي ره خرود را هرامرو
هرامو

بكرسم .

بشو  ،يم بشو  ،نابود بشو  ،مي خواهم از خرود بگريرز بررو خ بري

دور  ،مث برو در س ريه  ،در خانه ها ي چوب ن زير درخرت هراي را  ،آسرماد
خا س ري  ،بر

 ،بر

ان وه م اد مول رك هرا ؛ بررو زنردياني خرود را از سرر

بگ ر  .يا  ،مث برو به هسدوس اد  ،زير خورش د اباد  ،لسگرن هراي سرر بره هرم
ش ده  ،ماب ن مردماد قج ب و غريب  ،يك لائي برو
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ره سري مررا نشساسرد ،

سي زباد مرا نداند  ،مي خواهم همه چ ز را در خود سرس بكرسم  ،امرا مري ب رسم
براي اين ار درست نشده ا ؛ نه  ،من لش و س ن هس م  .اشر اهي بره دن را آمرده
ا  ،مثن چو

دوسر يهي  ،از ايرن لرا مانرده و از آد لرا رانرده  .از همره ي نفشره

ها ي خود چشم پوش د  ،از قشق  ،از شو  ،از همره چ رز سراره يرره م  .ديگرر
در لريه ي مرده ها به شمار مي آيم .
ياهي با خود نفشه هاي بزر

مي شرم  ،خرود را شايسر ه ي همره رار و همره

چ ز مي دانم  ،با خود مي يويم  :آري  ،ساني ه دسرت از لراد شسر ه انرد و از
همه چ ز سرخور ده اند سها مي وانسد ارهاي بزر

انجا بدهسرد  .ببرد برا خرود

مري يررويم  :برره چره درد مرري خررورد ؟ چره سررودي دارد ؟  . . .ديرروانگي  ،همرره ا
ديوانگي است ! نه  ،بزد خودي را بكش  ،بگرهار الشره اي ب ف رد آد م راد  ،بررو ،
و براي زنديي درست نشده اي  ،رم رر هبسرفه ب را

 ،ولرود رو هر پ ارزشري

ندارد  ،از و ه پ اري ساخ ه ن ست ! ولي نمي دانرم چررا مرر

نراز ررد ؟ چررا

ن امد ؟ چرا ن وانس م برو پي ار آسروده بشرو ؟ يرك هف ره برود ره خرود را
شكسجه مي رد  .اين هم مزد دس م بود ! زهر به من رارير نشرد  ،براور ردنري
ن ست  ،نمي وانم باور بكسم  .غها ن ورد  ،خود را سررما داد  ،سرر ه خرورد ،
هر شب يماد مي رد سن سواره يره ه ا  ،ص

ه برمي خا سر م از روز پر ش

سالم به ر بود  .اين را به ي مي شرود يفرت ؟ يرك رب نكررد  .امرا خروا هرم
خو به يراد اسرت نره  ،براور ردنري

نديده ا  ،چرس هم نكش ده ا  .همه ا
ن ست .

ا ين ها را ه نوش م مي آسوده شد  ،از من دلجوئي رد  ،مثن اين است ره برار
سسگ سي را از روي دوشم برداش سد  .چه خو بود اير همه چ ز را مي شرد نوشرت
 ،اير مي وانس م ا هكار خود را بره ديگرري بفهمرانم  ،مري وانسر م بگرويم  ،نره ،
يك اسساسا ي هست  ،يك چ زهائي هست ه نمي شود به ديگراد ههمانرد  ،نمري
شود يفت  ،آد را مس ره مي سسد  .هرر رس مطرابق اهكرار خرود
لضاوي مي سد  .زباد آدم زاد مثن خود او نالص و نا واد است .
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ديگرري را

من روئ ن ن هس م  .زهر به من ارير نشد  ،رياك خرورد هايرده نكررد  .آري ،
من روئ ن ن شده ا  ،ه پ زهري ديگ ر به من رارير نمري شرود  .براالخره ديرد
همه ي زسمت هايم به براد رهرت  .پريشرب برود  ،صرم م يرره م را يسرد

براال

ن امده مس ره بازي را ما بكسم  .ره م اشه هاي رياك را از شو م رز وچرك
در آورد  .سه ا بود  ،فري ا به اندازه ي يرك لولره ريراك مبمرولي مري شرد  ،آد
ها را برداشر م  .سراقت هفرت برود  ،چرائي از پرائ ن خواسر م آوردنرد آد را سرر
ش د  .ا ساقت هشت سي به سررا مرن ن امرد  ،در را از پشرت بسر م  ،رهر م
لبو قكسي ه به ديوار بود ايس اد  ،نگاه رد  .نمري دانرم چره هكرهرائي بررايم
آمد  ،ولي او به چشرمم يرك آد ب گانره برود  .برا خرود مري يفر م  :ايرن آد چره
وابس گي با من دارد ؟ ولي ايرن صروري را مري شرساخ م  ،او را خ بري ديرده برود .
ببد بريش م  ،اسساس شور

 ،رس يرا خوشري نداشر م  ،همره ي ارهرائي ره

رده بود و اري ه مي خواس م بكسم و همه چ ز بره نيرر ب هروده و پرو برود .
سر اسر زنديي به نير مس ره مي آم د  ،نگاهي بره دور اارا انرداخ م  .همره ي
چ زهررا سررر لرراي خودشرراد بودنررد  ،ره ر م لبررو آيسرره ي در يسجرره برره چهررره ي
براهروخ ه ي خود نگاه رد  .چشرم هرا را ن مره بسر م  ،الي دهرسم را مري براز
رد و سر را به سالت مررده ر يرره م  .برا خرود يفر م هرردا صر

بره ايرن

صوري درخواهم آمد  .اول هر چه در مي زنسرد سري لروا نمري دهرد  ،را ظهرر
يماد مي سسد ه خواب ده ا  ،ببد چفت در را مي شكسسد  ،وارد اارا مري شروند و
مرا به اين سال مي ب سسد  .همه ي اين هكرها مانسد بر از لبو چشمم يهشت .
ل واد آ را برداش م  ،با خونسردي پ ش خود يف م ه اشره ي آسرپرين اسرت
و اشه ي اولي را هرو داد  ،دومر ي و سرومي را هرم دسر پاچه پشرت سرر
داد  .لرز

هررو

مي در خود سس رد  ،دهسم بروي ريراك يرهرت  ،لبر م مري

سد زد  ،س گار نصفه شر ده را انرداخ م در خا سر ر داد  ،رهر م سرب خوشر و از
ل م در آورد مك د  .دوباره خود را لبروي آيسره ديرد  ،بره دور اارا نگراهي
انداخ م  ،همه ي چ زها سر لاي خودشاد بودند  .با خود يفر م ديگرر رار مرا
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است  ،هردا اه اود هم نمي وانرد مررا زنرده بكسرد ! رخرت هرايم را روي صرسدلي
پهبوي

ت مر ب رد  ،لحا

را روي خود

بود  .ديمه ي چرا را پ چاند اارا خرامو
پائ ن

ش د  ،بوي (( اود برن )) يره ره
شرد  ،يرك كره از بدنره ي ديروار و

ت با روشسائي ره و فب في ه از پشت ش شه ي پسجرره مري آمرد مري

روشن بود  ،ديگر اري نداش م  ،خو يا بد ارها را بره ايرن لرا رسران ده برود .
خواب د  ،غبت زد  ،همه ي خ الم م وله اين بود ره م رادا سري بره اسوالپرسري
من ب ايد و سمالت بكسد  .اير چه به همه يف ه برود

ره چسرد شرب اسرت خروابم

ن رده ا اين ه مرا آسوده بگهارند  .در اين مولع سجكاوي زيادي داشر م  .مانسرد
اين ه پ ش آمد هرو البراده اي بررايم رس داده  ،يرا مسراهري يروارائي در پر ش
داش م  ،مي خواس م خو

مردد را سس بكسم  .سواسم را لمع ررده برود  ،ولري

يوشم به ب رود بود  ،به محض اين ه صداي پا مي آمد دلم رو مري ري رت  .پبرك
هايم را به هم هشار داد  .ده دل فه يا مي ب شر ر يهشرت هر پ خ رري نشرد  ،برا
هكر هاي يونايود سر خود ر ا ير

رده بود ولي نه از اين رار خرود پشر ماد

بود و نه م ي رس د ا ايرن ره سرس ررد يردهرا دسرت بره رار شردند  .اول
سسگ ن شد  ،اسساس خس گي رد  ،اين سس در سوالي شكم ب ش ر برود  ،مثرن
ول ي ه غها خو هضم نشود  ،پس از آد اين خس گي بره سر سه و سرپس بره سرر
سرايت رد  .دست هايم را كاد داد  ،چشم هايم را براز ررد  ،ديرد سواسرم
سر لايش است  .شسه ا شد  ،دهانم خشك شده بود  ،به دشرواري آ

دهرانم را

هرو مي داد  ،پش لب م سد مي شد  .مي يهشت  ،سس مري ررد هرواي يرر
و يوارائي از همه ي سم ب رود مي رهت  ،ب ش ر از لاهراي برلسر ه ي بردد برود ؛
مثن سر انگشت ها  ،ك ب سي و غ ره  . . .در هماد سال مي دانس م ه مري خرواهم
خود را بكشم  ،ياد اه اد ه اين خ ر براي دس ه اي نرايوار اسرت  ،پر ش خرود
در شگفت بود  .همره ي ايرن هرا بره چشرمم بچگانره  ،پرو و خسرده آور برود  .برا
خود هك ر مري ررد

ره االد آسروده هسر م و بره آسروديي خرواهم مررد  ،چره

اهم ي دارد ه ديگراد غمگ ن بشوند يا نشروند  ،يريره بكسسرد يرا نكسسرد ؟ خ بري
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ماين بود

ه اين ار بشود و مي رس د  .م ادا كاد ب رور يرا هكرري بكرسم ره

لبو اثر رياك را بگ ر  .همه ي رسم اين بود ه م ادا پرس از ايرن همره زسمرت
زنده بمانم  .مي رس د

ه لاد سردد سر ت بروده باشرد و در نرا ام ردي هريراد

بزنم يا سي را به مك ب واهم  .اما يف م هر چه س ت بروده ب اشرد  ،ريراك مري
خواباند و ه پ سس ن واهم رد  .خوا به خروا

مري رو و نمري روانم از لرايم

كاد ب ور يا چ زي بگويم  ،در هم از پشت بس ه است ! . . .
آري  ،درست به يراد هسرت  .ايرن هكرهرا بررايم پ ردا شرد  .صرداي يكسواخرت
ساقت را مي شرس د  ،صرداي پراي مررد را ره در مهمان انره راه مري ره سرد مري
شس د  .يويا سس شسوائي من سد ر شده بود  .سس مي رد

ه رسم مري پريرد ،

دهسم خشك شده بود  ،سردرد مي داش م  ،فري ا بره سالرت اغمرا اه راده برود ،
چشم هايم ن مه باز بود  .نفسم ياهي سد و ياهي سد مري شرد  ،از همره ي سروراس
هاي پوست سم اين يرماي يوارا به ب رود راو

مري ررد  .مانسرد ايرن برود ره

من هم دن ال آد ب رود مي ره م  .خ بي م ن داش م ه برر شردي آد ب فزايرد  ،در
ولد نايف سي هرو ره ه بود  .هر هكري ه مي خواس م مي ررد  .ايرر كراد مري
خورد سس مي رد

ه مانع از ب رود ره ن اين يرما مي شد  .هرچره راسرت رر

خواب ده بود به ر بود  .دست راس م را از زير سه ا ب رود شر د  ،غب رد  ،بره
پ شت خواب د  ،مي نايوار بود  ،دوباره به هماد سالت اه اد و اثرر ريراك سرد ر
شده بود  .مي دانس م و مي خواس م ه مردد را درست سس بكسم  ،اسساسرم سرد
و بزر

شده بود  ،در شگفت بود

ي هس ي من از سم به ارز خو

ه چرا خوابم ن رده ؟ مثرن ايرن برود ره همره
و يوارائي ب رود مي رهت  .لبر م آهسر ه مري زد

 ،نفس آهس ه مي ش د  ،يماد مي رسم دو _ سره سراقت يهشر ه برود  .در ايرن
ب ن سي در زد  ،ههم د همسايه ا اسرت ولري لروا

او را نرداد و ن واسر م از

لاي خود كاد ب ور  .چشم هايم را باز رد و دوباره بسر م  ،صرداي براز شردد
در ااا او را شس د  ،او دس ش را شست  ،با خرود
وشش مي رد انديشه هراي خرو

سروي زد  ،همره را شرس د ؛

و يروارا بكرسم  ،بره سرال يهشر ه هكرر مري
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رد  .آد روزي ه در ش ي نشسر ه برود سراز دسر ي مري زدنرد  ،مرو دريرا ،
كاد ش ي  ،دخ ر خوشگبي ه روبررويم نشسر ه برود  ،در هكرر خرود غواره ور
شده بود  ،دن رال آد مري دويرد  ،مانسرد ايرن ره برال در آورده برود و در هضرا
لوالد مي داد  ،س ك و چاالك شده برود بره اروري ره نمري شرود ب راد ررد .
فاوي آد هماد لدر است ه پر و روشرسائي را ره بره ارور ا بري مري ب سر م در
رياك مثن اين است ه هم ن روشسائي را از پشت آويز چبچررا يرا مسشرور
ببوري ب سسد و به رنگ هاي يونايود جزيه مي شرود  .در ايرن سالرت خ رال هراي
ساده و پو

ه براي آد مي آيد هماد ارور اهسرونگر و خ رره سسرده مري شرود ،

هر خ ال ي هرنده و بي خرود يرك صروري دلفريرب و برا شركوهي بره خرود
ي رد  ،اير دور نما يا چشم اندازي از هكر آد بگهرد بي اندازه برزر

مري

مري شرود ،

هضا باد مي سد  ،يهش ن زماد محسوس ن ست .
در اين هسگا خ بي سسگ ن شده بود  ،سواسم ب االي رسم مرو مري زد  ،امرا سرس
مي رد

ه خوابم ن رده  .آخرين اسساسي ه از

و نشئه ي ريراك بره يراد

است اين بود  :ه پاهايم سرد و بي سس شده بود  ،سم بردود سر رت  ،سرس مري
رد

ه مي رو و دور مي شو  .ولي به مجرد اين ه اث ر آد ما شرد يرك غرم

و اندوه بي پاياني مرا هرا يرهت  ،سس رد

ه سواسم دارد سر لرايش مري آيرد

 .خ بي دشوار و نايوار بود  .سرد شد  ،ب ش ر از ن م ساقت خ بي سر ت لرزيرد
 ،صداي دنداد هايم ه به هم مي خورد مي شس د  .ببرد رب آمرد  ،رب سروزاد و
قر از سم سرازير شد  ،لب م مي يرهت  ،نفسم سگ شده بود  .اول ن هكرري ره
برايم آمد اين بود ه هر چه رش ه بود پس ه شد و نشرد آد اروري ره بايرد شرده
باشد  .از لاد س ي خود ب ش ر بجب رده برود  ،پري بررد

ره يرك لروه ي

اريك و يك بدب ي نايف سي با من در ن رد است .
به دشواري ن مه سه در رخ روابم ببسرد شرد  ،ديمره ي چررا برر را پ چانرد ،
روشن شد  .نمي دانم چررا دسر م رهرت بره سروي آيسره ي روچكي ره روي م رز
پهبوي

ت بود  ،ديد صور م آماس رده بود  ،رنگم خا ي شده برود  ،از چشرم
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هايم اشك مي ري ت  ،لب م به شدي مري ير هرت  ،برا خرود يفر م ره الر لبر م
خرا

شد ! چرا را خامو

نه  ،لب م خرا
آمد  ،لب م را يو

رد و در رخ وا

اه اد .

نشد  ،امروز به ر است  ،نه  ،ب ادمجاد بم آهت ندارد ! بررايم د رر
د اد  ،ن ضرم را يرهرت  ،زبرانم را ديرد  ،درلره ( يرمرا سرس )

يهاشت  ،از هم ن ارهاي مبمولي ه همه ي د ر ها به محرض ورود مري سسرد و
همه لاي دن ا يك لور هس سد  .به مر ن نمرك م روه و يسره يسره داد  ،هر پ نفهم رد
درد من چه است ! ه پ س به درد من نمي واند پي ب ررد ! ايرن دواهرا خسرده آور
است  ،آد لا روي م ز هفت _ هشت لور دوا برراي م لطرار ررده انرد  ،مرن پر ش
خود مي خسد  ،چه بازيگر خانه اي است !
ك اك ساقت هم ن اور ب رن يوشرم صردا مري دهرد  ،صرداي برو ا وم رن و
دوچرخه و غريو ماش ن دودي از ب رود مي آيد  .بره اغره ديروار نگراه مري رسم ،
بر

هراي باريرك ارغرواني سر ر و خوشره ي يرن سرف د دارد  ،روي شراخه ي آد

هاصبه به هاصبه دو مر س اه روبروي يكديگر نشسر ه انرد  .سرر هري  ،مبرده ا
مالش مي رود  ،سم خرد شده  .روزنامه هائي ه باالي يسجره انداخ ره ا بره سالرت
م صوصي مانده  ،نگاه ه مي سم يك مر ه مثن اين است ره همره ي آد هرا بره
چشمم غري ه مي آيد  ،خود به چشم خود ب گانه ا  ،در شگف ت هسر م ره چررا
زنده ا ؟ چرا نفس مي شم ؟ چرا يرسسه ا مي شود ؟ چرا مري خرور ؟ چررا راه
مي رو ؟ چرا اين لا هس م ؟ اين مردمي را ه مي ب رسم ري هسر سد و از مرن چره
مي خواهسد ؟ . . .
ساال خو

خود را مي شساسم  ،هماد اوري ره هسر م بردود رم و زيراد ؛ هر پ

اري نمي وانم بكسم  ،روي

رت خسر ه و وه ره اه راده ا  ،سراقت بره سراقت

اهكار مي يردند  ،در هماد دايره هاي نا ام دي سوصربه ا بره سرر ره ره  ،هسر ي
خود مرا به شگفت انداخ ه  ،چفدر بد و رسساك اسرت هسگرامي ره آد هسر ي
خود

را سس مي سد ! در آيسه ه نگاه مي سم به خود مري خسرد  ،صرور م بره

چشم خود آد لدر ناشساس  ،ب گانه و خسده دار آمده . . .
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اين هكر چسدين بار برايم آمده  :روئ ن ن شده ا  ،روئر ن رن ره در اهسرانه هرا
نوش ه اند سكايت من است  .مبجزه بود  .ا سود همره لرور خراهراي و مزخرهراي
را باور مي سم  ،اهكار شگفت انگ ز از لبو چشمم مري يرهرد  .مبجرزه برود ! سراال
مي دانم ه خدا يرا يرك زهرمراري ديگرري در سر م يرري بري پايراد خرود

دو

دس ه م بو آهريده  :خوش ت و بردب ت  .از اولري هرا پشر اني مري سرد و برر
آزار و شكسجه ي دس ه ي دو به دست خودشاد مري اهزايرد  .سراال براور مري رسم
ه يك لواي درنده و پس ي  ،يك هرش ه ي بدب ي با ببضي ها هست . . .

براالخره سهرا مانررد  ،االد د رر رهررت  ،اغره و مرداد را برداش ر م  ،مري خررواهم
بسويسم  ،نمي دانم چه ؟ يا اين ه مطب ي نردار و يرا از برس ره زيراد اسرت نمري
وانم بسويسم  .اين هم خود

بدب ي است  .نمي دانم  ،نمري روانم يريره بكرسم .

شايد اير يريه مي رد اند ي به من دلداري مي داد ! نمري روانم  .شركن ديوانره
ها شده ا  .در آيسه ديد موهاي سر وز رده  ،چشم هايم باز و بري سالرت اسرت
 ،هكر مي سم اص صوري من ن ايد اين شركن بروده باشرد  ،صروري خ بري هرا برا
هكرشاد وه ر دارد ؛ اين ب ش ر مرا از لا در مي سد  .هم ن لردر مري دانرم ره از
خود بد مي آيد  ،مي خور از خود بد مي آيد  ،راه مري رو از خرود برد مري
آيد  ،هكر مي سم از خود بد مي آيد  .چه سرم ! چره رسرساك ! نره  ،ايرن يرك
لوه ي ماهو بشر بود  .يك وهت بود  .ساال ايرن لرور چ زهرا را براور مري رسم !
ديگر ه پ چ ز به من ارير ن سرت  .سر انور خرورد در مرن اثرر نكررد  ،ريراك
خورد باز هم زنده ا ! اير اژدها هم مرا بزند  ،اژدها مي م ررد ! نره  ،سري براور
ن واهد رد  .آيا اين زهرها خرا

شده بود ؟ آيا به لدر اهي ن رود ؟ آيرا زيراد ر

از اندازه ي مبمولي بود ؟ آيا مفدار آد را قوفي در ا
آيا دست من زهر را نو

ا ي پ دا ررده برود ؟

دارو مري سرد ؟ نمري دانرم  .ايرن هك رهرا صردبار بررايم

آمده  ،ازيي ندارد  .به ياد مي آيد شس ده ا ول ي ره دور ركد آ رش بگهارنرد
خود

را ن ش مي زند ؛ آيا دور من يك سبفه ي آ ش ن ن ست ؟
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لبو پسجره ي ااالم روي ل ه ي س اه ش رواني ره آ براراد در يرودالي آد لمرع
شده دو يسجشك نشس ه اند  .يكري از آد هرا رك خرود را در آ هررو مري بررد ،
سر

را باال مي ي رد  ،ديگري  ،پهبوي او رز ررده خرود

را مري لرورد  .مرن

كاد خورد  ،هر دو آد ها ل رل ر ردند و با هم پريدنرد  .هروا ابرسرت  ،يراهي
از پشت لكه هاي ابر آه ا رنگ پريده در مي آيرد  ،سراخ ماد هراي ببسرد روبررو
همه دود زده  ،س اه و غم انگ ز زير هشار اين هرواي سرسگ ن و براراني مانرده انرد ،
صداي دور و خفه ي شهر شس ده مي شود .
اين ور هاي بدلسس ه با آنها هال يره م  ،اين ور هاي درو يو ره مررا يرول
زدند  ،آد لا در شو م ز است  ،خسده دار ر از همه آد اسرت ره هسروز هرم برا
آد ها هال مي ي ر !
چه مي شود رد ؟ سرنوشت پرزور ر از من است .
خو

بو د ه آد با هم ن آزمايش ه ائي ه از زنرديي دارد مري وانسرت دوبراره

به دن ا ب ايد و زندياني خود

را از سر نو اداره بكسد ! امرا ردا زنرديي ؟ آيرا در

دست من است ؟ چه هايده اي دارد ؟ يك لواي ور و رسسا ي بر سر مرا سروارند
 ،ساني هس سد ه يك س اره ي شومي سرنوشرت آد هرا را اداره مري سرد  ،زيرر
بار آد خرد مي شوند و مي خواهسد ه خرد بشوند . . .
ديگر نه آرزوئي دار و نه سه اي  .آد چه ه در مرن انسراني برود از دسرت داد ،
يهاش م يم بشود  ،در زندياني آد بايد يرا هرشر ه بشرود يرا انسراد و يرا س رواد ،
من ه پ دا از آد ها نشد  ،زنديان م براي هم شه يرم شرد ؛ مرن خرود پسرسد ،
ناشي و ب چاره به دن ا آمده بود  ،ساال ديگرر غ ررممكن اسرت ره بريررد و راه
ديگري در پ ش بگ ر ؛ ديگر نمي وانم دن ال اين سرايه هرا ي ب هروده بررو  ،برا
زندياني ي ويز بشو  ،ش ي بگ رر  .شرماهائي ره يمراد مري س رد در سف فرت
زنديي مي س د  ،دا دل ن و مسطرق محكمري در دسرت داريرد ؟ مرن ديگرر نمري
خواهم نه ب شم و نه ب ش ده بشو  ،نه به چپ برو و نه بره راسرت  ،مري خرواهم
چشم هايم را به آيسده ب سد و يهش ه را هرامو
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بكسم .

نه  ،نمي وانم از سرنوشت خود بگريز  ،اين هكرهاي ديوانره  ،ايرن اسساسراي ،
اين خ ال ها ي يهر نده ه برايم مي آيد آيا سف في ن ست ؟ در هرر صروري خ بري
ا بي ر و م ر ساخ گي به نير مي آيد ا اهكرار مسطفري مرن  .يمر اد مري رسم
آزاد ولي لبو سرنوشت خود نمي وانم م ررين ايسر اديي بكرسم  .اهسرار مرن
به دست اوست  ،اوست ه مرا بره ايرن سرو و آد سرو مري شراند  .پسر ي  ،پسر ي
زنديي ه نه مي وانسد از دس ش بگريزند  ،نه مري وانسرد هريراد بكشرسد  ،نره مري
وانسد ن رد بكسسد  ،زنديي اسمق !
ساال ديگر نه زند ياني مي سم و نه خوا هس م  ،نه از چ رزي خوشرم مري آيرد نره
بد مي آيد  .من با مر

آشسا و مآْنوس شرده ا  .يگانره دوسرت مرن اسرت ؛ سهرا

چ زي است ه از من دلجوئي مري سرد  .ل رسر اد مسپارنراس بره يراد مري آيرد ،
ديگر به مرده ها سسادي نمي ورز  ،من هم از دن اي آد هرا بره شرمار مري آيرم .
من هم با آد ها هس م  ،يك زنده به يور هس م . . .
خس ه شد  ،چه مزخرها ي نوش م ! با خود مي يويم  :برو ديوانره  ،اغره و مرداد
را دور ب سداز  ،ب سداز دور  ،پري يوئي بس است  .خفه بشو  ،پاره بكرن  ،م رادا ايرن
مزخرهاي به دست سي ب ف د  ،چگونره مررا لضراوي خواهسرد ررد ؟ امرا مرن از
سي رودربايس ي ندار  ،به چ زي اهم ت نمي يهار  ،به دن را و مراهي هرايش مري
خسد  .هر چه لضاوي آد ها درباره مرن سر ت بروده باشرد  ،نمري دانسرد ره مرن
پ ش ر خود را س ت ر لضاوي رده ا  .آد ها به مرن مري خسدنرد  ،نمري دانسرد
ه من ب ش ر بره آد هرا مري خسرد  .مرن از خرود و از همره و از خوانسرده ي ايرن
مزخر ها ب زار .
اين يادداشت ها با يك دس ه ور در شو او بود  .ول كن خرود او در
اه اده نفس ش دد از ياد

رت خروا

ره ه بود .
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