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بگذارید   خب.  خب،  خب،  خب،  اول   چیزهمهخب،  از  را 

هست   سخت  خیلی  کنم.  شدهقاتی  چیزهمهکه    اآلنتعریف  ، پاتی 

تکه آیا میاز خودم می.  ها را سرهم کرددوباره  دانهپرسم  های شود 

اند به ادهی برنج را دوباره به همان ترتیبی که بر زمین افتریختهزمین 

 ؟ دانگردزبا نخست جای

می قطره آیا  اولین  که  فهمید  زمین  توان  به  ابر  از  که  باران  ی 

 ده کدام بوده است؟ یرس

احساس از کجا و دقیقا    توان فهمید که کدامتوان؟ آیا میآیا می

ای پایانِ ذهن ما در گوشهاولین بار در چه شرایطی در هزارتوی بی 

النه  از  ترتمس کدام  هدرون  که خود  موشی  تاریکِ  دیگر ارتویزی  ی 
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کوتاه  است جیغی  بار  اولین  برای  کِی  و  آورده  بیرون  را  سرش   ،

النِ کشیده و کِی برای نخستین و آخرین بار از دور نگاهی به آن دا

اکنون   این   شدهکوچکموشِ  ساالرِ  من  که  گفته  با خود  و  انداخته 

 های پیچاپیچ هستم؟داالن

می  میآیا  آیا  شنتوان؟  پ توان  را  ساحل  آ  سهای  با  از  نکه 

یا دست برگردانیم  اول  به جای  دوباره  زدیم،  هم  به  پرشیطنت  های 

--چه بوده است؟ آیا اول  نخست علت    یا   ترتیب اولدستکم بدانیم  

 ی وجود دارد؟ ا

 .ها یک چیز است: آریبه تمامیِ این پرسش پاسخ من

می دانهآری  ترتیب قطرهتوان  برنج و  بهای  نالهاران  های  های  و 

 . اما به رنج ؛را پیدا کرد هانظم شنواره و موش تاحساسا

رنجی  آن  که  به  خویشخویشتنِبر  رنج   در  نخواهد دیگر  را     

-قصد من از نوشتن این روایت همین است که بگویم می  شناخت.

 توانم. اما کیست که بتواند آن را اثبات کند؟ 

باید برگشت و خیلی مساده است.   آرام،  دوباره   عجلهیبنظم و 

مگر همین  رد.  ک  بیانکه اتفاق افتاده    طوریهمانرست  را دچیز  ههم

به چیز را همهخوب دقت کنم و درست  ست کهاکافی نیست؟ کافی 
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یاد  آ به  که  شکلی  نشود.    روایت  آورممین  گیج  کسی  تا  آری کنم 

 بهترین کار همین است. 

ف هیچ  ابتدا  در  که  شد  آغاز  روزی  آن  از  روزهای قضیه  با  رقی 

بود که همه مثل هم بودند. از    یچند سالزهای من  ت. رو شدیگر ندا

بیرون   چندان  وقت  رفتمنمیخانه  برای جز  بودم  مجبور  که  هایی 

برای    خریدِ وگرنه  شوم  خارج  زندگی  مایحتاج  دیگر  و  خوراک 

هواخوری    وگذارگشت میاصالًو  جوری  هم  را  مایحتاج  حتی   .-

یش نیاید. دیدن  فتن پ رز و اجباری به بیرون  یان  هامدتخریدم که تا  

ر آن شهر نداشتم. آشنایان؟ فامیل؟ خانواده؟ هیچ. دوستان؟ دوستی د

رابطهسال که  بود  هها  با  را  و  ام  بودم  کرده  قطع  با   ییتنهابهمه  و 

زندگی   کامل  آن  کردممیرضایت  از  خارج  دنیای  به  حد  این  تا   .

-ن میایابگر صدای تصادفی در خ تفاوت بودم که حتی ا آپارتمان بی

پنجره  بهآمد،   کوچک پشتِ  نمی ای  شده  تارفتم  م  چه  . است  ببینم 

 ابلهان.  تمامِ از دور بهجامعه،  از دور بهزندگیِ خوبی بود؛ 

با یک بنگاه ترجمه بسته بودم. کار در  ها قبل قرارداد خوبی  سال

ارتباط  دورازبه خانه.   رابیانسان  با  یهر  دیگر.  کروزوئههای  ای  نسون 

از   داشتمیدوست    اوکه    فرقِ بزرگشهر؛ با این  نیک کال  در وسط

بزرگرهیجز کند    اشی  خودم    امافرار  کنج  توی  راحت  خیلی  من 
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و   بودم  را دنج  یخانهلمیده  جهانِ  ام  تمامیِ  از  می  بیشتر  -بیرون 

 . پسندیدم

  و  -  ببخشید؛ نمور بود  -است،  اتاقه و کمی نمور  -ای تکخانه

زدند.  ی خاصی از روز به زردی می اهمانز دیوارهایی داشت که در  

شد، حتی تر میدانستم همیشه اندکی از حد نیاز گرمنمیبه دلیلی که  

از   انگار که  نبود،  به  وقتی بخاری هم روشن  میان آجرهای خودش 

می گرما  از  رایگان  منظورم  کارساخت.  واژه   به  رایگان ی  بردن 

کردن  ی  هزینه نیست گرم  مس  خانه  من  که  دلیبلما  پدیدهه  این  ی  ل 

از معمول می   ،عجیب مبلغ شاید    و حتیپرداختم  مقدار کمتری  این 

 برانگیز بود. ام حسرتبرای همسایگان

خواندنهدف رایگان  از  طبیعت اش  ام  قوانین  از  رهایی  نوعی 

جااست از  همیشه  گرما  می.  به  یی  و  می آید  نیز  شاید  جایی  رود. 

بیباش  مردهمادرْ اما  نیسد،  به  تمادر  داخل   بهخود  خودیِو  جهان 

آمدن.  گرددنمی حتما  برای  رنجی  زحمتی  جایی  باید  اش  کشیده و 

اینکه مکانی  شود تا    ترای در قلب خود فشردهشده باشد. مثال ستاره 

قِبَ از  گرم بتواند  آن  نمی  رایگانبه    جا   چ یهپس  بشود.    ل  شود.  گرم 

، بخشی از  ی شودنربای، زمانی تلف شود، قید چیزی، وقتی، زحمتبا

ستاره سختقلب  آهنای  تا    ،ترتر،  سردْشود  دنیای  در  اندکی    ما 
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دانستند  میدیوارهای من ن   چیزی بود که. این  حرارت ببینیممان  مانده

 دادند. یا به آن اهمیتی نمی

می خودم  از  روز  که  آن  جهنم    نهوچگ پرسیدم  این دیوارهای 

چیاند؟  گرم  اندازه اینچه  رز  حرارت  ستاره؟ زد؟  اسیم  اهمه  چند 

 چند هزار ستاره؟ چند کهکشان؟ چند هزار کهکشان؟ 

اند، همچون دیوارهای و شاید دیوارهای جهنم نیز به رایگان گرم 

هدیه جهنم  دیوارهای  مثل  نیز  من  اتاق  شاید  من.  از اتاق  است  ای 

یک جور   .. یک جور »زیرسبیلی رد کردن«.   ..سوی طبیعتِ بخشنده.

برای آنکه ، یک اشانتیون  ..تخفیف.یک    ..فتن«.ید گرد»این دفعه رو ن

 ترفند تبلیغاتی منطقِ جهان را با آغوشی بازتر بخرم. پس از این

با پست میترجمه پست.  .  ندآمدها  از با  بعد  پست.  با  پست.  با 

ها را با همان پست، با همان پست،  شد، آنآنکه کار برگردان تمام می

به همان آدرسی که   فرستادمپس می  فرستادم.مان پست پس می با ه

بودند.   آمده  آن  میاز  مطلع  طریقی  به  به شرکت  شاید مشتری  شد. 

-چیز را، کل فرآیند را به شکلی دنبال می  گفت یا شاید همه آنان می

چندوچونِ کار هیچ پرسشی از  را بی  کردند، اما هر چه بود دستمزد

 دادند. سروقت می
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بر ها  آدرس کنجکاوی  طرز  بودزی  گینابه  این   .ند متنوع  مگر 

کرد  نبود که تغییر میانه و خیابان  تنها خ  شرکت چقدر گسترده بود؟

به یاد ندارم که   .ندشدمیعوض  نیز    فرستنده  و حتی استانِ   شهربلکه  

حتی   سال  همه  این  طول  میانِ  هم    بارکیدر  در  تکراری  آدرسی 

ن من در ذه  م بوده، چگونه ممکن استها بوده باشد، اما اگر همتن

 ؟ بماند

اعتنا بودم. فقط آنان را به صورت مشقی شبانه از ها بی به آدرس

باید با  که  ی دوم  روی بسته  ،که گشوده بودم  شاناولیه  یروی بسته

برمی  هنگام    .نوشتممیگشتند،  آن  فکر غالبا  نیز  رونویسی  حتی  در 

بودم دیگر  هنگام  چیزی  اوقات  بیشتر  نمی  و  کردن،  دانستم  پست 

فرستم. برخی اوقات کارمند پست نام  م شهر میته را به کداتی بسح

برای خودم هم تازه بود، سری   آنکه  باگفت.  شهر را بلند به من می

 دادم. تکان می

های کار ای است که از نخستین هفتهها احتماال ایدهتنوع آدرس

هاست که دیگر  مدت  ها پیش در ذهن من مانده است و شایداز سال

امایسن  ونهگنیا یقین  ها  متن  تند؛  ر  منظاز  ها  آن.  بودند  گونهنیابه 

و   لحن  میبار  هر  ک  سبْموضوع،  متنی کردند.  تغییر  بود  ممکن 

ام باز اش را به خانهشناسانه بعد از موضوعی در ریاضیات راه جامعه
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ی کمدی  هر چیزی ممکن بود. از یک نمایشنامهکند و پس از آن نیز 

سخنرانی  تا   یاسیسیک  حتی  ی  که و سختعجیب    یهایمتنا  فهم 

کار را   هایی که متنگفتار در آنان دشوار بود.    حتی دریافت موضوعِ

می  ندکردمیسخت   مجبور  تا  و  هر  شدم  خیلی که  زوری  به  بود، 

 . مکنبلغت به لغت قال قضیه را  هایترجمهشده با  هاوقت

کیفیت   از  شکایتی  زمان  حتیترجمههیچ  بود،  نشده  ای   ها  ن در 

ترجمه  مواردِ و  دلیلدشوار  شاید  لغت.  به  لغت  همین  های  اش 

د. شاید خوانْکس آنان را نمی. شاید به همین دلیل هیچاشددشواری ب

ای هایی تنها که هر یک در گوشههیچ. متنهایی بودند برای  آنان متن

بی آرشیوهای  کتابخانهاز  تاپایانِ  پوسیده  می  ای  خاک  خوردند. ابد 

آن با پایان   و عاقبت تالشگرِ  به هیچ درد نخوردهی که  تالش  لحاص

نداشتهزندگی جهان  بر  خود  تاثیر  دادنِ  نشان  برای  چیز  هیچ    اش 

مکانی    ...است در  زمانی  دهد  نشان  که  نداشته  چیز  جهان هیچ  در 

 ر داشته است.حضو

اشاره هیچ  متنِ  آن  به  کرده  تالش  امشاید  کند،  با  ای  همه  ا 

اخمن و  او  اباوری  کرده   به  فهمانده نگاه  و  بیش  اند  دروغی  که  اند 

هنمی خودش  شاید  می گوید.  دروغ  که  شده  باورش  آخر  م  گوید. 

خودش هم به درستی یا اصال آن را نخوانده است. پس ممکن است  
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فقط توهمی باشد برای اثبات    ی وجودشاصال نباشد و خاطره  او  که

. متنی  کرده عه نمطال  سک تنی است که هیچه آن مچرا ک  ..اش.زندگی

 اش آن را نخوانده است... متنی برای هیچ. که حتی نویسنده

این تمامی داستان نیست. کسی هست که مادونِ این هیچ، در   اما

خوانده نیز  زیرزمینِ افقِ پوچِ هستی نشسته و حتی آن متنِ هیچ را  

 .. .است

همانی به  وابسته  وجودش  حتی  که  حتی   اوست  که  است 

ه ختسنتوانسته  مادون  ودش  یِ  حتی  که  اوست  کند.  ثابت  نیز  را 

 اش. مترجم :و اثبات استهستی 

و  تنها او خوانده است...  او خوانده است. آری. او خوانده است.  

متن این  از  بسیاری  مترجم  هیچمن  دلیل  حتما  بودم.    های  همین  به 

 آمد. بود که شکایتی نمی 

-احت میتراسرا    روز  باقیِ  دن هر سفارش،اتمام و فرستاپس از  

لحظه.  کردم همان  از  استراحت  ادارهاین  از  آمدن  بیرون  پست  ی  ی 

می بیآغاز  رفتنی  راه  آرامشد.  و  بی  ؛دغدغه  هرچه  اندیشهو  ی 

 رسیدن به خانه.  ترعیسر
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که   آنجا  پست  ادارهاز  راهی ی  خانه  تا  بود  خیابان  انتهای  در 

رنگ و اندکی   آبی یِدرِ فلز  هنگام رسیدن بهداشتم. هر بار  طوالنی ن

میزدهزنگ آن  به  نگاهی  آپارتمان  لبخندی  ی  با  و  بیشتر انداختم 

پنهان گذشتم که از آن می   ،ناشناخته برای خودم، و با لذتی  ذهنی و 

 نشان از فوران حسی کودکانه از آزادی داشت. 

حسْ و  سفرِ  ارمغانِ  این  خیابان  انتهای  به  کارِپایان    کوتاه   یک 

اما   بود،  می  خودیخودهبدیگر  نظر  به  که  رسید.  ناکامل  نبود  کافی 

یافتم و  باید مقصدی برای آن میمثل همیشه مستقیم به خانه نروم.  

. در نزدیکیِ انتهای دیگرِ خیابان م ها بود که یافته بودمقصد را مدت

اگر صادق باشم اندکی کوچک، معموال خلوت و    فروشیِیک بستنی

داشتن محلی برای نشستن و    صله واقرار داشت که از نظر ف  کثیف

که آن  قدیمیِ  تابلوی  بود.  مکان  بهترین  آزادی  هایی  چراغ  اندکی 

 . ندوکوسوخته در میان داشت، نوشته بود: ژ

این کار  در آن روز   در  مثل همیشه یک بستنی سفارش دادم و 

روی یکی ی آن نکردم. تنها با انگشت  هیچ توجهی به نوع و اندازه

نوشته آن  که رویرگبز  یهااز  خیلی    ی  و  زدم  بودند  آویزان  دیوار 

همیشگی صندلیِ  سوی  به  شیشهسریع  دیوارِ  کنارِ  در  کنارِ  ام  ایِ 

 خیابان رفتم.
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همانهمیشه   میدر  لکهجایی  که  و کوچک نشستم  زردرنگ  ای 

هایی بود که به این اش داشت و از آناما مرموز روی میزِ پالستیکی

برای همیشه به حال خود    خاطر  ینهمبه    شوند وها پاک نمیاحتیر

شده بود. رها  خالی  همیشه  لکه  آن  خاطر  به  شاید  صندلی  آن  اند. 

ی زرد با تمامِ زوری که داشت، جای خالی دیوار خانه را برای  لکه

فروش را یک قدمِ کوچک به سوی بستنی  زمانهمکرد و  من پر می

که کرد  اف می ر خود اعتبایست روزی به  برد. او می ورشکستگی می

اش بیش از حد خالی است. که رونقی ندارد و باید کاری دیگر مغازه

ای دیوارگونه اش لکهوپا کند، اما که بود که به او بگوید صندلی دست

کس زحمت دارد؟ آن لکه ابدی بود و شاید تا انتهای جهان نیز هیچ

 داد. میپاک کردن و برداشتنِ آن را به خود ن

میز یکی شالستیپمحتوای  با    لکه و میز  کیِ  -کم  قدرآنده بود 

به همیشه  که  بود  تقریبا  صرفهارزش  زحمتِ  آن  به جای  که  بود  تر 

خصوص که همیشه هم هنگام شروع کار    هفایده، یکی نو خرید. ببی

کله چنین  برداشتن  اندیشهبرای  پس  هایی،  در  نیرو  و ضدِ  مزمن  ای 

ک دارد  وجود  لکه  ذهن  کهیچه  طور  به  ازاگاه  رخت    مل  نقطه  آن 

شدتنخواه تنها  و  بست  می د  فروکش  اندکی  آن  اش  شبحِ  اما  کند 

 آشکارا وجود میز را در تصاحب خواهد داشت. 



 مهرتی نیما حیا

 

11 

 

با   انتهای جهان  تا  ناگسستنی را  پیوندی  میز  لکه و آن  آری. آن 

بی اما  آسوده  ذهنِ  و  بودند  کرده  سرگشتهیکدیگر حفظ  و  ی هدف 

رومرا   ز در  تا  استراحت  رسمزهای  مشغول ان  خود  به  بستنی   یدنِ 

 کردند. می 

اما آمدن بستنی انگار که فصلی جدید در افکار و حاالت زندگی 

داد و  تغییر مینیز  ام را  هایم را که نگاه چشمانباشد، نه تنها اندیشه

ن آانرژیِ  قند پر  شاید ورودِ.  دوخت تر خیابان میتصویر پرتحرکبه  

کرختِ من به    ما اندامگانِ، ادادی مام فرمان حرکت و جنبش  به جسم

می تالش  تنها  اطاعت  آنجای  در  جنبش  به  تارشهیش سوی  کرد   ی 

 خیره شود.

ام نه به  سکه حوا  رفتممیتوی فکر    قدرآن  در این اوقات غالبا

هیچ  بود  خیابان به  نه  جنبندگانو  از  میاشیک  که  همین  دانستم . 

به  فیکاند  کنمیحرکت   افکارم چنان   رفتند که پیش میشتاب    بود. 

تند    تقریباً زیادی  را  بستنی  بفهمم  اینکه  بدون  و   خوردممیهمیشه 

درد   اعصاب .  گرفتمیسرم  اما  نیست  شدید  که  و دردی  خردکن 

عمقی شرم که  اگر  افکارم،  عمق  از  که  بود  که  زمان  آن  است.  آور 

  ، ام روی پیشانی بگذارمتاین میل که دسآمدم و با  داشتند، بیرون می
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فروشی که به طور قطع کردم. این کار حتما مرا پیش بستنیله می مقاب

 . کردداشت، رسوا می پرست آشناییِ کاملشکم با سردردهای کودکانِ

مرحله در  مرا  تحمل  و  مقابله  فرآیندِهمین  سومِ  و   ی  سفارش 

حرف  مک  یفروشنده کرد. همان  خوردنِ بستنی به سوی او متوجه می 

فروخت که ها را چنان با خشنودی میبستنی  برخوردی کهو خوش

 کند. متروک کار میکه در مکانی نیمه انگارانگارنه

چندان   ،های روزِ جامعهدانستم با شاخصهایی بود که می از آن

رده در  نداجایی  زیبارویان  معماریِ خاص رندی  دلیل  به  شاید  اما   ،

دل   نستتوایم ام  وچکی در کودکی فیِ کتصاد  های من یا رخدادِژن

بلند و تضادی که با  نیمه  ها و موهای لختِ از من ببرد. سیاهیِ چشم 

پوست  وانیلیِ  داشتندسفیدیِ  همان    ،اش  اعماق  در  جایی  حتما 

 وچرا از زیبایی ثبت شده بودند. چونمعماری به عنوان شاخصی بی

تم سری بلند  اشگذ کردم. حتی نمیمبارزه می   احساساین  اما با  

نمی  حتیگذاشتکند.  خانه  م  کوچکاز  سوراخِ ی  به  شبیه  که  اش 

پیچ  تاالرهای  درون  به  راهی  بود  حقیقموشی  در  کند.  باز  ت  پیچ 

فقط   بلکه  نبود،  کار  در  اصال  داشت. عنواحساسی  قرار  آگاهی  ی 

توانست دادم، چنین احساسی میآگاهی از اینکه که اگر اندکی وامی

توانست هزارتو را  می  استمو خام شود. اگر میوی ذهنهیوالی هزارت
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جاده یک به  راه  کندبدل  طرفه  ای  تنها  انحرافی  مسیرهای  از  های  و 

فراموش دانستنِ  زد،شده بساخاکیِ  بالقوگیِ   اما همین آگاهی، همین 

می برابرش  در  بتونی  سدی  سهمگینآن  با  که  سدی  ترین  ساخت. 

 تن نبود. سیالب لبخندهای او نیز قابل شکس

عد سه  وبودن  دلبخندها  زیبا  خاص،  همگی  همه مهم  د.  از  تر 

اولی   با ام را بیو سفارششدم  میزمانی بود که وارد  حقیقی.  دقت 

دادم. این لبخندی بود حاکی  های دیوار نشان میانگشت روی نوشته

قدردانی اما  آنجا.  به  آمدن  از  قدردانی  و  خوشرویی  و  تایید  اش  از 

ا  کارانهکاسب از  انگار  بیشتر  از   تخابِننبود،  یا شاید  راضی بود  من 

آیم و قدردانی از دانست برای بار هزارم است که به آنجا میمی اینکه

 کنم. اینکه کارش را تایید و تحسین می 

لبخند دوم زمانی بود که بستنی را برای من که پشت میز بودم، 

  بردنِ رای لذت  ک امید بنوعی احترام و همچنین یآن  آورد و در  می

کردم نهفته بود، اما بیشتر از همه احساس می  دادئه میه اراچمن از آن

داشت.   وجود  من  برای  صرفا  خاص  چیزی  لبخند  این  درون  که 

ام در آن صندلی شکلی از کنجکاوی یا تاییدِ آن تفاوتی که با نشستن

و   خیرگی  و  میام  بودن -فکر-درنامحبوب  به  القا  لبخند  این  کردم. 

 تر بود. ، شیرینردآومی ای کهاز خودِ بستنی ئتجر
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لبخندی بود  این آن  برای من.  البته  بود.  تلخ هم  اما  لبخند سوم 

می  رفتن  زمان  می که  که  زمانی  در  دیدم.  ماندن  بیشتر  آنجا،  دانستم 

 .برانگیز استبعد از آنکه مدت زیادی از خوردن گذشته است، شک

که آن    آنگاه  از  را  می لکهکاهالنه خودم  دور  زرد  ون بیر  اتکردم  ی 

کردم که بروم. در این مواقع همیشه زمانی را برای رفتن انتخاب می

با تواند آن لبخند تلخ و شیرینِ سوم را ببینم سرش شلوغ نباشد و می

بال   تلخیپیشکش فراغِ  اش  اش به سبب رفتن بود و شیرینیام کند. 

همه گویی  که  بود  خاطر  بدین  به  البته  تکچیز  مینوعی  رسید.  امل 

حالگ دی اولر  قدردانیِ  در    ت  تنهایی  به  دومی  تاییدِ  و  کنجکاوی  یا 

-شناسم. یک »میندتبدیل شده بود  فراتره چیزی  بها  کار نبودند. آن

 صد هزارشد با  اتِ« برازنده و باارزش. »دیگر بیگانه نبودنی« که می

اش کرد  ضهمعاو   دیگرانپرسی و سالمِوبش و احوال تعارف و خوش

 وسی نخورد. چ افسیو در نهایت ه

زنگوله ضعیف  صدای  با  همراه  که  در  شدنِ  بسته  ای صدای 

نمایانگر  مدارس،  تفریحِ  زنگِ  صدای  مثل  من  برای  بود،  کوچک 

دیگر   ،ی بعدیی آن خوشیِ کوتاه بود که تا اتمام ترجمهپایان همه

نمی آن  از  باخبری  عادی  زندگیِ  به  نمادین  بازگشت  همان   شد. 

قدم دواولین  دشدن    رهای  شیوهاز  پیگیریِ  و  رفتنِ  ر  راه  ی 
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چیز حتی جا و همهتنی به دور از همهرفشد. راه ام آغاز میهمیشگی

 رفتم. جایی که در آن راه میبه دور از 

ها، در مسیرهای رسیدن به پشت و خواربارفروشی یا در خیابان

پایین بوددیگر همیشه    ی هر جا یم خیره به خطوطِ  اهو چشم  سرم 

لکه  رو.اده پی  شِرسنگف یا  خانه  گرمِ  دیوارهای  بدونِ  زردِ حتی  های 

 توی خودم   قدرآنام،  زده -باال-در میانِ تنهاییِ پالتوی سیاه و یقهمیز،  

زیادی  بودم   هوا هم چیز  از  اینکه تگرگ    فهمیدمنمیکه حتی  مگر 

که  قدرآن؛  زدمیوحشتناکی   آسمان    وحشتناک  را    هایمانه قیانگار 

. بدهد  مانتکان تکانگالویز است،    ماکسی که با  ل  مثو    دگرفته باش

-و مثل همیشه نه می  آمدممیفکر و رویا بیرون    بود که ازآن موقع  

برای  نه  و  به  دانستم  که  بود  مهم  چام  محواین  ،زیچه  -می  ،چنین 

 . اماندیشیده 

بیشتر به  د ام به خانه، ممکن بوبا این اوصاف گم نشدن و رسیدن

نبود. بما ایناشد ابمعجزه شبیه   پاهایم مسیر را با  عد از سال گونه  ها 

میزان   میزانِ از  بعد  من  و  بودند  کرده  متر  گویی  خود  خستگیِ 

کردم و معموال درِ آپارتمان مشخصی خستگی ناخودآگاه سر بلند می 

ای گنگ کنم خاطرهها بود. بیشتر که فکر می یک جایی همان نزدیکی

زمان  و از  دارم  با  هاییدور  کردن  که  می  بلند  تازه  که  سر  فهمیدم 
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زماننمی هستم؛  کجا  مستقر  دانم  ابتدایی  دوران  به  متعلق  که  هایی 

-زمان  ...شدن در این مکان و در میان دیوارهای این شغلِ تازه بود

 هایی که پاها هنوز رامِ این مسیرها نبودند.

که   داشت  اهمیتی  م  بودم؟  وتتفابیچه  دست  چیز  از  را  همی 

چیز را  بادهایی که همهمسائل تکراری و یکنواخت.    همان  .ادمدیمن

انسانمی و  دو چشملرزاندند  که  می هایی  سو  هر  به  و  شان  چرخید 

بی می لبخندهایی  نه.  معنا  نداشت.زدند.  من  برای  خاصی  چیز   دنیا 

 البته تا آن روز!

چیز را عوض کرد.  هشود، همآغاز میآن روزی که داستان از آن  

ها نیز دیگر چون گذشته  گرم نبودند و نوشتهمثلِ قبل    گردی  هاردیوا 

نمی نظر  به  پنجرهرسیدند.  خام  دفعه  مهم یک  حتی  هم  کوچک  ی 

شد. در مهم شد. قفل مهم شد و حتی طعم چای انگار عوض شد. 

 زنده. پخت؛ چه مرده، چه زنده نمیدر میانِ دیوارها دیگر کسی 

ب  رقد آنمن   بیرون جدا  دنیای  کهواز  و    دم  تاریخ  حتی حساب 

روز نداشتم.  شمارش  هم  را  زمانْها  من  فرستادنِ  برای  و  آمدن   در 

  . اکنون چه روزی کردمیپیدا    ی خطیِ خود راترجمه معنا  هایبسته

. سه روز مانده به آن متنست؟ دو روز مانده به موعد تحویل این  ا

روز  متن چهار  زمانِ،  از    . دستنی ازاو    متنآخرین    دنِسیر  گذشته 
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متن،   یابتداهمیشه در  صورت کمیتی مقداری    بهزمان انجام کار را  

صفحه راست  باالی  سمت  اول  سه  .  نوشتندمیی  یا  روز  یک  مثال 

هفته.   یک  یا  و    ها زمانروز  منطقی  اوقات  اکثر  متن متناسب  در  با 

که نشان   تر از حالت عادی بودمهلت کمی اندکاوقات . برخی ندبود

مسلما از یک    شی این عجله که خودنتیجهد.  ه دارلداد کسی عجمی

اندازی نتیجه شده بود، این بود  گوشکفایتی و پشت خیالی، بی نوع بی

باید   نیز  من  میکه  بیعجله  آن  تاوان  نوعی  به  و  را کردم  مسئولیتی 

 توان کیفیت و البته آنچه می  گذاشتممیبیشتر وقت    روز  دادم. هرمی

نامید مکار  کاهش  نیز  چیز    ...یافتی،  هیچ  جهان  در  که  بودم  گفته 

آن   رایگان نیست. رایگان نه به معنای پول دادن یا ندادن، به معنای

 که چیزی باید داده شود تا چیزی گرفته شود.

متن برابرِ  در  در  داشتند،  اندک  زمانی  که  طیف،   یسوآنهایی 

بودند که   بی  شان زمانمتونی هم  از حدبسیار  طول    . درنیاز بود  شتر 

بیشتر مرا مضطرب میمتن  گونهایندریافته بودم که    لیان اس کنند. ها 

هایی که مشخصاً در باالی کاغذِ اول ذکر شده بود که  به خصوص آن

جور نوشته  حتماً و حتماً در همان تاریخِ قید شده فرستاده شوند. این

 : دقیقاً چهار روز«. بودند: »مهلت ترجمه
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بود و هم    برای انجام دادن  کاری  یهم به نوع  ،وقت اضافهن  ای

از آن استراحتِ کوتاهِ سردم در ژنبود. زمان مرا  کوند  وهایی که هم 

-سبب می،  در بر داشتندکردند و هم به دلیل فراغ بالی که  دورتر می

ی شمردن یا احساسِ مستقیم ام که وظیفهآن بخشی از ذهنشدند که 

تا با نگذارد  و  د  بشمر  اشت، با آزادی هر لحظه رزمان را بر دوش دا

نادانسته به انتهای بازه و به نوعی به   ،غرق شدن در حسِ کارِ زیاد

برسم بازه  ...ژوکوند  این  بی  زمانیِ  هایدر  و  طوالنی  نیاز زیادی 

 چکید. من قطره قطره می آگاهیِ کاملِطوالنی، زمان با 

راه بردنِ  ،حلیک  آن  بود  کار  زودهنگامِ  پایان  درکه  البته   هم 

بی  اقدامِهمان   پست  اول  آنکه  از  قبل  تا  کار  که  چرا  ماند.  نتیجه 

  دهد. بیکاریِ نشود، تمام نشده و فرصت آن آسودگیِ خاطر را نمی

نبودِ آن، منجر به زل زدن النی به آن و نهایتا چک های طوناشی از 

سان را تا  ه انشد کباره و چندین و چندباره میهای دوباره و سهکردن

دیوا مین مرز  تمامبرند.  گی  درونی  قراردادی  در  را  کار  شده اگر 

می موعود حساب  زمان  در  نهایتا  باشم،  داشته  آرامشی  تا  کردم 

 کار را کردم و بار که این  یککردم که آن را پست کنم.  می   فراموش

م، آن را با تاخیری بسیار زیاد و خیلی زودتر کار را به پایان رسانید

زنان به یاد آوردم و نفساعتراض به  ار و  طی اخپس از رسیدنِ نامه

 ی پست تحویل دادم. کارمند اداره 
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می هم    باریک که  پیش  متن  شد  تمام  امتحملآمد  زودتر   و  را 

که  کردم.  رسال  ا شد  آن  بستهنتیجه  بر در  هشداری  پیغامِ  بعدی  ی 

شان  یی را که مهلتاه»لطفاً متن  :م ارسال شدارنگ برایای سرخبرگه

 ن زمان معین ارسال کنید.« ر شده، در همااً ذکقدقی

ی های کوچکِ باالی صفحهمن بسته به این نوشته   تقویم زندگیِ

برمی ها  متن  اول بخشتاب  و  بخشداشت  و  کوچک  هایی هایی 

بخش چشمکشیده،  به  بخشبرهمهایی  و  رفته  ماللِ زدنی  به  هایی 

فاف  ی شهایشخهایی ماتِ از سرعت و بی خسته مانده، بخشعقربه

 شد. و زننده تبدیل می

خصوص چه روزی  دانم آن روزِ بهاست که نمی  یلبه همین دال

یادم هست    . اما اینیحتی یک روز بهاری بود یا پاییزبود یا اینکه  

.. در  که به پست رفته بودم، هوا معتدل بود. پیش از آن  که چهار روزِ

البته  د؟  داشتنیا ن  ..ها هم برگ داشتند.ترخد  مسیر برگشت دیدم که

نشانه از  استفاده  برای  تالش  همیشه  که  که  محیطی  من  های  برای 

پس  بی زمینهحکم  و  خاکستری  برای ای  درست  راهی  داشته،  اثر 

اما مهم نیست که آن روز چه    ..تشخیص زمان دقیق آن روز نیست.

اشار  برای  را  تقویم  کجای  که  نیست  مهم  بود.  خط روزی  آن  به  ه 
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تواند چیزی سال باشد، باز نمی  روز اول یا آخراگر    یکشیم. حتمی 

 ید. بر یگانگیِ آن بیفزا 

روز   بود    یترجمهآن  میزم  روی  دستهدشواری  همان  به  ی  که 

بی   متونِ و  نشده  داشتخوانده  تعلق  حال .  معنا  در  که  من  تصویرِ 

در   گویی  بودم،  آن  با  منجمد    تابلوییک  کلنجار  بود. نقاشی  شده 

این تابلو گویی همین اکنون در برابرم است.  دیگر    سِ چیزهایبرعک 

شانوشته من  برعکسِ  سرحال  ها  و  مهمهستندد  این  که  چرا  ترین ، 

نکبتلحظه زندگیِ  کمی  لحظهاستشان  اهمیتبارِ  کسی .  که  ای 

. اختاللی  هددشان را به خود میخواندن و به حساب آوردن  زحمتِ

 شان.آور زندگیلو مال دان در ضربانِ همیشه ممتکوتاه و پرهیج

خسته ذهنِ  در  گشایشی  آنکه  بیندازم،برای  راه  فنجان    ام  یک 

. دست من توی  است  هاو کنار نوشته  . فنجان روی میزامچای ریخته

 . کنممی و سقف را نگاه  موهایم فرو رفته

بلند.   نه  و  نه کوتاه بود  سِ برعک   ...سفیدِ سفیدِ سفیدِ بودسقف 

باعث  دیوارها.   زیادی    آن،  چپِ  سمتِ  زردِی  لکهشد  یم همین 

کج و کوج در چشم فرو گستاخانه جلوه کند و چون سوزنی کند و  

زیادی  برود.   وارد    درلوازم  که  در  از  نبود.  و  شد میاتاق  میز  ی، 

ای قرار در سمت چپ آشپزخانه . رو بود روبه صندلیِ کار وسط دیوارِ



 مهرتی نیما حیا

 

21 

 

چا برای  کتری  که  می  یداشت  آن  روی  سوم  و  یک   .جوشیددوم 

راست   سمت  در  راحت  داشت  صندلی  اتاق  قرار  به  که  در  یک  و 

کوچک خیلی  راه  ا خواب  د  یخواب اتاق.  یافتمی م  جایی  حدِکه   ر 

ن رش کرده بودم. آُپ  همان یک تخت دونفره بیشتر نداشت و من با  

و   ایپنجرهاتاق    نیمچه حمام  به  که  داشت  در  فقط یک  و  نداشت 

 . شدمیدستشویی باز 

وارد    یهپنجر  اتنه وقتی  روی  شدمیخانه  دیوارِ  همان  رو بهدر 

که گفتم خیلی   طورهمان   ؛شادزیادی باال ساخته بودن  قرار داشت و

  را که دو خط عمود   یکوچک   شکلِ  مربع  ظهرها نورِهم کوچک بود.  

میله خاطرِ  میانبه  داشتاش  های  خود  می  ،در  اتاق  کفِ  -روی 

روی   خزندهمیده، شکسته و  یلی خطعصرها مربع به مست  خت واندا

 . شدمیتبدیل دیوار 

روز،   نقاشی  من  آن  آن  را  اعینک در  را درآوردم و چشمم  هایم 

 شد... ی زردِ سقف از جهان حذف می، انگار که با این کار لکهمالیدم

 تو! بود که آمد وقتآن

یک   و  کرد  باز  راحت  خیلی  را  دا  یقدم  میندر  آمدهم  و    خل 

غافلگیرانهتر  بیش.  دایستا  جاهمان  ورودِ  که  از  بود  ظاهرش  این  اش، 

شگفت  بسیارمرا  کرد.  تا  درشت  زده  قدش  چهارشانه.  و  بود  اندام 
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سقف  نزدیکی کل    اشعضالنیپهن    هایشانهو    رسیدمیهای 

درچهارچوبِ بود    کرده  پر  وارد ندرا  برای  که  بود  تنومند  چنان   .

 کمی مایل شود.  شدر جبوشدن به داخل م

ش  ااحساسی داشت که پیشانیِ بلند و پهنلی و بی تطیمس یهچهر

اش او را ترسناک های درشت و استخوانیآروارهزد.  توی چشم می 

اینو گویی همه  ندساختمی نباشند، جای بخیه ی  ی زخمی ها کافی 

تر از  مهم  حالنی باا  .اش کاشته شده بودی چپ قدیمی نیز روی گونه

چیزی بود که تنها    برانگیزتر از همهضطراباو احتماال    هانیای  مهه

 چنداننه ش بود،  اجنونی در نگاهآری،  .  نام دهمجنون  توانم آن را  می

، بیشتر  های گرد شدهحتی در انرژیِ آن چشمپنهان که هیچ،    ..پنهان.

با ترس و کنجکاوی به آنان   ...شدمیهویدا    هااز بخیه اگر مثل من 

 . یستینگر می

بود؟ آنجا  ه  چرا  پشیمانیِچرا  از  اثری  شدن    یچ  به مکانی  وارد 

اش هایم ناخودآگاه از چهره شد؟ چشماش نمایان نمیاشتباه در چهره 

نقاطِ دیگر چرخیدند.   داشت و   رنگِ کثیفیای موهای کوتاهِ قهوهبه 

اش خون پاشیده روی لباسِ مندرسِ کارگری  هااینی  تر از همهمهم

که    بود. دارم  یاد  به  ساعدش   نآ  از  یکمحتی  و  گردن  خون روی 

ریخته بود. پاها را به عرض شانه باز کرده بود و مستقیم به من نگاه 
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حتی    و  کردمی بگویم.   یافتمنمی  ایواژهمن  او  به  خطاب   که 

و رو به او با دهانی  پشت به در بود را تا نیمه چرخانده  که  ام  صندلی

 باز مانده بودم. نیمه

اما مسلما   ،خبرماش بیندازها ازه ک زمانی در این سکوت گذشت

این من در انتهای  بود.    ی شهریهاتر از عرفِ معمول آشناییطوالنی

برای شکستن  سکوت در ناخودآگاه دستاش  و  و  آوردم  باال  را  ها 

پرسیدم که چه شده و چرا میهوا نگاه داشتم. در بهت با اشاره از او  

خا  گونهآن از  نهوارد  قبل  است؟  شده  سنآام  بگ که  تمامی خنی  وید، 

احتماالت ممکن را در ذهن مرور کرده بودم. اینکه آن سرخی خون 

 نباشد و او تنها کارگری در ساختمان است که طبقه را اشتباهی آمده 

یک هم  همکف را  بود،  ی سوم بودیم و او ممکن  . ما در طبقهاست

باشد. ن  دها تمقرنها پس از  سانهر چه باشد ان  طبقه حساب کرده 

 هااینآماده بودم که    موضوع به توافق نرسیده بودند.  ز بر سر اینهنو

که چرا در   فرستادممیبر خودم لعنت    حالنیدرعرا به او بگویم و  

تا  تر  پیشرا   نکردم  قلبی   گونهاینقفل  معرض حمالتِ  در  را  خود 

ندهم او    .قرار  نخستین سخنِ  با  این تصورات  از قضا در  تمامی  که 

ای  مهمماجر  نتمامیِ  هم  ا  از  گفت،  من  به  که  بود  چیزی  ترین 

 . ندپاشید
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 گفت: »من امروز جان شما را نجات دادم.« او 

ستقیم در چشمان من نگاه کرد تا واکنش مرا  و سپس همچنان م

آن    ، تر از همهو آن رفتار غریب و مهم  زدهبرون  دریابد. آن چشمانِ 

 بود!  او دیوانه :گذاشتی نمیحرفی که زد جای شک باق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مهرتی نیما حیا

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

-اعم از مخدر یا روان  چیزیدستکم  مست باشد یا    توانستنمی

  گونهآنش و  اش بر رفتار و اندامامصرف کرده باشد. تسلط  گردانی

این گمانهکه بی از  مرا  ایستاده بود،  او  حرکت  برد.  بیرون    یقین بهها 

 دیوانه بود. 

در   جستجلحظاتی    سونی امن  مناسب  در  پاسخ  ذهن    ردوی 

آگشتم تشکر    بایستمییا  .  او  داده    کردممیاز  نجات  مرا  جان  که 

به این معنا بود که دِینی به او دارم   ، آیاکردممیاست؟ اگر این کار را 

پذیرفتهاو دِین  او  م را  آیا  از من می  ازآنپسام؟  با   خواست؟چیزی 

ذهنِ بود  ریخته  -هم-در  آن  از  ممکن  از    طلبِ ه  چآن  پس  غریبی 

من  نِاج باداشت  حال    شد؟ه  این  چشمبا  خواستهاز  برق  ای هایش 
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 درواقع داشته باشد.    در ذهن  ایآمد، نقشه. به نظر نمیزدمیبیرون ن

 که ش تنها بالهت بود. نوعی سادگی و روراستی در آن بود  ادر نگاه 

ریزجثه انسانما  در  داریم  دوست  درشتگان  چون  های  او اندامی 

اشیم به طریقی از آنان برتریم و به میدوار بنکه اآ  دستکم برایببینیم،  

چه راهِ دیگری جز مکر برای گذر  ه خواهیم شد.  رچینوعی بر آنان  

 هد داشت؟ آنان وجود خوااز 

تلقین این  ورای  حتی  او  من  نیز  نزد   کهبود    لوحساده  یغولها 

یکپارچه داشتلباس  وجهه  ای  بر  لباس  همین  ساو  اش  لوحانهده ی 

صح آبیاپارچه  سْلبا.  تاشگذمی  ه بیشتر  کار  بود  رنگی  ی  هم  که 

پارچه  و هم کار پیراهن را.    کردمیشلوار را   فلزی    با دو سگکِاین 

تن  هاسینهرو   آویزان  ااز  آن.  ماندمیش    مندرسِ   یباالتنه  ،زیرِ 

بود مشخص  عرق  سفیدش  تند  بوی  سرکه  به  تمامیِ اش  در  عت 

آن  ارزشیِ  بی بوی    رطو نیهم  وبود  . بوی زحمت  یافتیم خانه راه  

نمی را  آن  قدر  جایی  در  که کسی  اندازهزحمت  به  ی  دانست چون 

تا  ندنبود. برای همین از او زحمت بیشتری خواسته بود کافی پیچیده

غلظتِ بر  همین  و  بگیرد  را  کیفیت  جای  نتیجه    کمیت  در  و  عرق 

پیرام  بو افزوده بود.  غلظتِ  لخی ت  هبکرد و  ون را درگیر می بویی که 

اید. بوی تنِ او برای چه زحمتی را زیر پا له کردهدانید  که بگفت  می

مویِ سفیدی آمدنِ  ی خیابان یا  گدایی در گوشهمن همچون تصویر  
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ای به بهانه: چیزی که باید به آن توجه نکرد و از خاطره  در سر بود

 نمود.  اشپاکموقت تا ابد 

همه کنارِ  در  انمی  هانیای  اما  در  باد شد  و  دم  خصوص  ر  ه 

یافت.لباس نیز  طنز  نوعی  نبودنفهمید  اش  سخت  ی تهیهکه    اش 

آنچه اندامی چون  برای  از   لباس  پس  شاید  است.  دشوار  داشت  او 

و هر چه   مدتی جستجو از قید رسیدن به ظاهرش خالص شده بود 

 کرد. بر تن می  ،یافتبه آن اندازه می

که   هست  غآ  کهیوقتیادم  گفت،  را  جمله  بودورن  نورِ   ب  و 

پنجره از  میسرخ  میانمان  کوچک  -از-اکنونمستطیلِ  و    ریختی 

افشانده  ای سرخ بر بخشی از لباس او  مینهز پسی پنجره  پاشیده-هم

اندکی   که  لکهبود  شدت  خون  از  فقط   کاست.می های  آنکه  برای 

 م...م...نو...ن.«م: »گفت تقریباًم را باز کردم و اچیزی گفته باشم، لبان

 امدوباره  چون بعد از سکوتِ  ،من بود  ین تصدیقِظر امنت  گویا  وا

نفسی    خارج شدن،ش به  ابرود. با عزمسری تکان داد و چرخید که  

از خیرِ  از راحتی دادم. خطر  بر من گذشته    بیرون  به   ویورش  تنها 

و یک   احتیاطیِ سادهاضطرابی عمیق راضی گشته بود. با یک بی  نِداد

پیکر را  ی پرزور و غولآن دیوانه  توانستممی  ریکفاز سر بی  جوابْ

بیندازم و   تمام    یِراحتبهبه جان خود  -بمیرم. چه کسی میهر چه 
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نجات برای اتوانست  آنکه  مگر  برسد؟  کِی  تا  پلیس؟  دهد؟  م 

برسند! راست قتلِ من سر  او به جرم  به آن هم  ادستگیری  ش حتی 

 امیدی نداشتم.

و حاخشنمین  را  کدامشانچ یهها؟  یههمسا   ن یقیبهبیقر دسی  تم 

که   ندارند.    ها آنداشتم  من  وجود  از  تصوری  که  هم  همیشه  چرا 

تا صدای پایی در    ایستادممیهنگام بیرون رفتن ابتدا پشت در گوش  

نیاید،   پله  وقتآنراهرو  مسیر  تندی  می به  را طی  وها  بیرون   کردم 

خیلی  رفتممی در  آمدمیش  پی   ندرتبه.  را  و اهرو  ر  که کسی  ببینم 

هم   ن  دیدممیاگر  حرفی  و  بود  پایین  اگر  زد میسرم  حتی    ها آنم. 

ه  این بود ک  مدادم. تصورمیند، پاسخی نکردمیپرسی  سالم و احوال

شان  حتی اگر مرا بشناسند، به خاطر آن اخالق از من چندان خوش

محیطِ  آید.نمی نی-نیمه  این  در راه عمومیِ  -مه خصوصی  همیشه  پله 

جاد کرده است. شاید بدین خاطر که اب ایاضطر  اسِی احسعومن ن

 ایم و های مجزایمان عادت کرده های مدیدی به خانهها مدتما انسان

ایم  پرتاب شدهاین محیط عجیب    در  ایم و اکنونها تکامل یافتهآن  در

کرد خیابان به هیچ حساب توان رهگذران را همچون که در آن نه می

بود. این محیطِ پادرهوا مانده  احت  ها رآن  ای باهخان و نه همچون هم

از خانه همچون   بیرون رفتن  هنگام  مرا  بیگانگی  قرابت و  در وسطِ 

 داشت. در نگاه می-بر-گوش کودکی خاموشْ
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ها و تصمیماتِ ریزی که در طول سالیان برای هر چه  ی اینهمه

داشتنِ نگاه  بودم  دور  گرفته  دیگران  چشم  از  برقی  شتابِ  ام  نابه 

، هیچ کمکی به کردمیاگر آن دیوانه ناگهان زنجیر پاره  !  نه  .شتندگذ

ای این تنهایی   بزرگِ  به ضعفِ. در آنجا بود که  شد روانه نمی  ماسوی

و به آن پناه آورده  ش رفته  ابا اشتیاق و اصرار در آغوش   چنانآنکه  

 قدرت! پی بردم: ضعفِ ،بودم

در    درشتِ  هایعضلهآن    دانستنتو می  اهدستپیچیده 

چه    راحتیِبهمرا    هایتخوانسا من  کنند.  خرد  در   توانستممیتمام 

بی و  عظیم  نیروی  آن  بیبرابر  اما  قوی  انجام  خرد،  پرتوقع  و  منطق 

پرتوقع   مرا    جهتازآندهم؟  هنوز  جانکه  داشت  ادعا  را اندیده،  م 

 بالهتِ  اید از دستِچه کسی؟ ش  نجات داده است! از چه؟ از دستِ

 !شدخو

خاکیلکه  ،هااین  یهمهاز  پس   بیگانه  ی  آن  کمرِ  پشتِ  رنگِ 

لکهتوجه کرد.  جلب  را  پوسیدهام  تکیهی  از  نشان  که  های دادنای 

لکه داشت.  کثیف  و  کهنه  و  زبر  دیواری  به  و پیاپی  درماندگی  ی 

ش برای  لباسی و وادادگی در برابر تالای نشان از تکبیکارگی... لکه

 خت. رِ سی کاهکحفظِ ظاهر... ل
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نباشید. »نگران  گفت:  رفتن  بیرون  از  من   ..قبل  به  دِینی  شما 

 حساب شدیم.« با هم بی ..ندارید.

از آن م افهمیدم که قلب  وقتآن در را پشت سرش بست.    پس 

کمی م  ادستانحتی  م چه خشک شده است.  ازده و دهانچه تند می

یده. و او فهمبوده    هم هم مثل گچ سفید شدارنگ  احتماالً.  لرزیدندمی

در جهیدم و   یسوبه   ،ناگهان به خود آمدم  زدگیبهت  پس از لحظاتی

بودم،   پنهان  در  پشتِ  امنیتِ  در  که  اکنون  کردم.  قفل  را    جرئت آن 

در راهروی پیشِ  انداختم که هنوز  و نگاهی به ا   درکردم و از چشمیِ

 .بودخانه 

بود  چرا نشده  فکر  ،آرامخیلی    ؟دور  در  قدم  اهرو  ر  در  ،گویی 

دوبارهدزمی دیدنِ  با  اندامِ.  جلوه   ی  را کوچک  راهرو  که  تنومندش 

پناه گرفته اداد، احساس کردم که آن دری که پشتمی ام، چندان  ش 

چوب و کمی فلزِ قفل چه حرفی در برابر    نیست. یک تکه هم امن  

 داشته باشد.  توانستمی عضالت

دور   اینکه  از  دشمیاز  اما  شدم  ها  هپل  ی سوهبنکه  یا، خوشحال 

اما مستقیم  او  .  ختیفرورم  انپیچید، قلب ی  درِ همسایه  یسوبهآرام 

روی  دو واحد روبه  ، هر طبقهدر    ،این ساختمانرویی رفت. در  روبه

سر   هاآنتکِ تکبه آمد که او قرار است و به نظر می   ندهم قرار داشت
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و   جان  اهآن  یهمهبه    احتماالًبزند  که  داده   نجات  ارشان  بگوید 

و اس که  بودم  کنجکاو  همسایهت.  روبهاکنش  ببینم  روهای  اما   ،را 

م به شگفتی و سپس به ترس بدل شد. او ا دیری نپایید که کنجکاوی

در   ،بدون آنکه در بزند یا انگشت بر زنگ بگذارد، دستگیره را کشید

 را باز کرد و داخل شد. 

ط و و احتیا  هاجاز  چهیبرده بودم که او بیبه همان زودی از یاد  

و دیگر هیچ صدایی نیامد.    بسته شد. در  شودمی  هاهخبری وارد خان

و   بودم  مانده  من  یک    تصویرِاکنون  میانِ  در  سفید  چوبیِ  درِ  یک 

دلگیرتر از    نماییگرفته.  سفید اما کمی نمور و خاک  همآنراهروی  

-حتی یکی از مهتابی  .ی من وجود نداشتخسته  آن برای چشمانِ

و برای   زدمیچشمک    ،هم خسته شده بودرو  راه  سقفِی  رو  یاه

 . کردمیخاموش شدن تقال 

. مدت زیادی در آنجا ایستاده ام کردتاببی  افتاده-نوسان-هب  نورِ

ن رویی چه جوابی داده  روبه  هایهمسایه.  شدمیبودم و هیچ خبری 

پیدا نکرده بود؟ آی به    و  بودندا او را برآشفته  بودند که قضیه فیصله 

کرحمل  هانآ اگر  ه  بود؟  یا    گونهاینده  ترس  فریاد  صدای  چرا  بود 

ن ن  اصالً؟ چرا  آمدمیخشمی  آرامآمدمیهیچ صدایی  آیا  ش کرده  ا؟ 
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یا او به چنان سرعتی کارشان را تمام    گفتندمیبودند و با او سخن  

 ؟جیغی کوتاه هم نداشتند کرده بود که حتی فرصتِ

از در جدا شدمن  به مقصرْ منشستدلی  نوی صر   و  فرت   ، گویی 

نتیجهتک خبری،  که  بود  چوبین  درِ  آن  هشداری چشمِ  حتی  یا  ای 

نداشت.  هم  دیگر پاییدنِ راهرو معنایی  . در هر حال  کردمیمخابره ن

که   اتفاقی  هم    نهایتاً،  افتادمیهر  من  به  آن   رسید میصدایش  در  و 

 چشمیِه به  رابا یک جست خود را دوب  توانستممیم  اک کوچ  یخانه 

 با دنیای اکنون ترسناکِ بیرون برسم. ماامن ظاهر ه ارتباطِ به، بدر

چای سرد شده   عملی به سر بردم.مدتی در بیپس از آن واقعه  

و   که  بود  شدم  شدخوشحال  کنم.  ا همجبور  تازه  را  آن  چای م  این 

رصتِ غور کردن ی بود تکراری و عادتی که فهایکارریختن از جمله  

د. در آن حال که منتظرِ جوشیدنِ آب ندهمی   به آدما  ها رهشدر اندی

. کتری  بخارِ  حتی به  کردم.شدم و فکر میچیز خیره میهمه  بودم، به

هوا که می   زمانهماش که  برآشفته  های سفیدِطرحبه آن   پیچید، در 

بر   شدمیهیچ    و  مردمی  ،شدمیمحو   را  گرمایش  همچنان  اما 

 مرد میآورد.  خود می م با  را ه  اشیسیخ  یتو ح  افشاندمیم  اپوست

لحظه پوستو  بر  دوباره  بعد  زندگی اای  به  دیگر  شکلی  به  م 

 چیز؟کردم؟ به او؟ به بخار؟ به همهبه چه فکر می . گشتبازمی
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از   پس  طعمِ خلسهعاقبت  پنجره،  سرخِ  نورِ  روی  دیگر  هایی 

-ترجمه  کارِ  نآ  اصلیْ  بایدِبازگشتم.  به کارم    ، هاچای و سفیدیِ برگه

توانست می  راحتیبهمتن    یاندیشهانجام شود.    بایستمیبود که    یا

ببرد.  اذهن بیرون  آشوب  آن  از  را  کاراما  م  میان  که    ،در  به  زمانی 

اندیشهخیال با  بودم،  ام  به ترجمه کردن مشغول  آرام  این  ای  ناگهان 

که    مندر  تصور   انداخت  می  ،بعد  یهرلحظه طنین  به در    توانست 

شو  یاربهض داخل  خرد  و  حالی د  به  مجنون  آن  و  بریزد 

ناخودآگاه  خودیازخودب بیاید.   بار  یک  دقیقه  چند  هر  داخل 

در    گشتممیبر به  نگاهی  تشویش  با  من انداختمیو  نگاه  انگار  م. 

جلوگیری کند.   انفجارِ به درونتوانست از آن یورش و  می  ییتنهابه

ری ی کسبه اندازه تاهکو ای،هظحشد که لمینگاه باعث   حتی اگر این

زندانِ   آن  از  فراری  راهِ  چه  ببرم،  پی  یورش  آن  به  زودتر  ثانیه،  از 

هایی که دری دوم، حسرت بر آن خانهآه و    ؟...خواسته داشتم-خود

پله فرار دارند.یا  برای  نگاه  هم  شاید  ..ای اضطراری   ام های دفعتیبا 

ب  تأثیر  خواستممی از  را  ناگهانی  د  .مببر  نیشوکِ  آگویی  نکه یدنِ 

ناگاه   به  سخت  سوی  جسمی  می  مابه    خود یخودبهشود،  متالشی 

 .آور نیستشوک

، تجسم  شدمیرو  ی روبهتصویر او را که وارد آن خانه  ،با خود

زندگی   .کردم آنجا  در  کسانی  چه  که  بیاورم  یاد  به  کردم  سعی 
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رفتن  .کنندمی بیرون  جا  بایستمیهایم،  در خالل  بهاچشم  ییدر   م 

لحظه  هاآن باشد.  تصویر  خورده  آنان  یکیای  آمد.    از  یادم  پسر به 

و نوشته و شلواری گشاد.   پرنقشبلند و لباسی   یجوانی بود با موهای

جز آنکه همیشه صدای   بیش از این چیزی را از او در ذهن نداشتم

از خانه هم زیاد داشتند.    مانمه  و  ریختمیشان در راهرو  موسیقی 

یادم هست.  درهاشان  هی خندادص بلند در  شاید آن    ..میان موسیقیِ 

ای  بازیِ کودکانه  هااینی  دوستی دیگر از آنان بود. شاید همه  ،دیوانه

نبود بودند  بیش  ساخته  مالل،  شاید  دلیلی،  به  آنان  شوخیِ که  . یک 

ی چگونه روز ام  بفهمد جوانانِ  توانستمیساده با همسایه. چه کسی  

،  کندمیای که از همگان دوری  سایه همدیدنِبود  کن  مم  ؟اندیشندمی

حتی    اصالًآنان را به کنجکاوی انداخته باشد یا حتی ممکن بود که  

شان سرگرمی به و تنها هدف  اده باشندمن ندشخصِ  اهمیتی هم به  

 باشد.   فردی دیگرقیمت ترساندنِ

  آنجا   مهو به یاد آوردم که او  ناگهان به یاد آن پیرمرد هم افتادم  

ی مستطیلیِ پرچروک و پیشانیِ بلندش که سه  چهره.  کردیمزندگی  

درِ آن خانه کامال در نظرم  خطِ موازیِ عمیق داشت، میانِ چهارچوبِ

بود.   نه،  روشن  بود؟  ممکن  در چطور  جور  هم  با  خاطره  دو  این 

 . آمدندنمی
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صِ خودش پرده خا  هایبر بودن از همسایگان از درماندگیخبی

پیوندی میجستجو می  امفظهاحدر  ید  ا ب  .شتادبرمی  ساختم کردم و 

تصاویرِ  آن  از  برخی  دستکم  و  زمانی  انکارناپذیرِ  عناصرِ  میان 

 ناهمسان. چیزی که بیشتر دمِ دست بود، صدا بود.

خوشبختانه  ؟  تعلق داشت  کیکدامبه  موسیقی  بلندِ  صدای  اینکه  

بوده  ی جوان اهایهسماز جمله تولیدات هصدا تقریبا مطمئن بودم که 

می.  است دور  خیلی  نظر  به  این صدا  تاریخِ  بود  چه  شاید  آمد.  هر 

نبود،   آن  از  خبری  که  بود  سال  از یک  آن   در عوضبیشتر  تصویر 

، جدیدتر بود.  زدمیو با خود حرف    رفتمیپیرمرد که با عصا راه  

 پس از عزیمتِ ه سکوتِآوردم کآرامشی را به یاد می   او  در تصویرِ

آ   سیقیوم خود  بودبا  البتهورده  سکوت  .  همه  نیز  این  چیزِ  همچون 

نبود و زمزمه پیر را در پساین جهان مطلق  ی زمینههای آن صدای 

 کرد. خود حمل می

که عادتِ  هاییآناز  پیرمرد   تا مغز   هاستسالغر زدن    بود  که 

. کنندمیخود غرغر  ا  ب  در تنهایی نیزشان نفوذ کرده و حتی  استخوان

های آن پیرِ بدعنق بودند که  خوانیافتم که این استیب یقین  رتن تی دب

با   کمکمساییدند. راهرو بر هم می یسوآناخیر در   چند وقتِدر این 

اش  های سنگیندریافته توانستم صدای نفس-تازه  نیروی همین یقینِ
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ی اخیر بستهدر راهرو را هنگام عزیمت برای پست کردنِ همین چند 

-ی سرفهاز حمله  ی کوچکی که با ترسِاهی سرفه. صدامر به یاد آو

ناتمامِ متوالی با احتیاط رد می از کار افتادنِ    د. صدای آرامِشدنهای 

 ی حیات.های نهاییِ شعلهفسها... فسآتشِ ریه

های نهایی در برابر  فسبا این حال ترسناک بود که اکنون آن فس

ی کوچک و  علهست شتوانیم بودند. اویی که  گرفته  قرار    آن مهاجم

تر ، حتی خاموشهیچ سروصداییبیفروغِ زندگی در آن خانه را  بی

سرفه که  از صدای  اویی  کند.  تمام  و  آرام  من،  ها،  شگفتیِ  میانِ  در 

 . آمدبیرون نمیآن خانه  ازها بود که اکنون ساعت

شب داشت، خیره  ام بر سیاهیِ پنجره که نشان از تاریکیِچشمان

دوبمانده   و  حد  همان  میر  که  ال  کردنِ   یتصمیمدانستم  خبر  بر 

گرفت نخواهم  می   .پلیس  آنکه  میبا  کاری  چنین  نزد  دانم  تواند 

بسیاری عجیب بنماید، برای من تقریبا بدیهی بود. مسئله این نبود که 

نمی یا  نداشتم  اطمینان  وضعیت  چگونگیِ  چگونه از  را  آن  دانستم 

 به آنان توضیح دهم.باید 

خیوضمو سادهلع  من    رتی  از  بود:  بودم  هاآنهمیشه  در .  متنفر 

ه زندگی  آنانطولِ  به   دیدممی  یمغز یته  هایانسانرا    مواره  که 

آن به   یواسطه اند. بدین دلیل که به همین دلیل بدین شغل وارد شده
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ترس  بدین دلیل که ازلذت ببرند. در دل از آن مردم دستور بدهند و 

اطاعت و  کنحساس  ا  شانمردم  هر  بتوانند  که    ؛ندبزرگی   ی ابهانه به 

باشدیگران  را تهدید کنند و    دیگران از  ازاندازهبیش   ندمجبور  ، بیش 

لیاقت آنانحدِ  به  انسانی  هر  لیاقتِ  حدِ  از  بیش  احترام   شان، 

داند که هر آن کس که بیش از حد لیاقتِ ند... و چه کسی نمی بگذار

  ی موجودی بیش از د را چیز ون خور دطلبد، در  ی احترام می هر انسان

ا به من نشان  رچیز  انتخابِ این شغل همهآری، تنها    ؟بیندنمی  حقیر

خوبی با پلیس نداشتم و   یمیانه  وقتهیچداد. بدین دلیل بود که  می

کشیده    زمانهیچ گرچه   آن  به  شبیه  چیزی  یا  پاسگاه  به  نشده کارم 

 .داشتم رتنف هاآن در دنیا از بود، بیش از هر چیزی

آم  شبانه، آن    هایرویپیادهقبل در    هامدت  مثالًکه    ده بودپیش 

بیرون بزنم، یک ماشین پلیس از خانه  ها عادت داشتم  زمان که شب

از من   هاآنسوارش بودند کنارم بایستد و یکی از    هاآنکه دو تا از  

ام کجاست  و خانه  ومرمیشب به کجا    وقتِ  آندر  اینکه    کند.  سؤالی

محترمانه.لی  خی  ...ستدنی ازاو   ثانیه    .. هم  سی  از  کمتر  در  قضیه 

پیدا   سرتاپایم    هاآن.  کردمیفیصله  به  سعی انداختمینگاهی  و  ند 

در  کردمی ثانیه  چند  همان  در  مرا  تا  و    هایبندیطبقهند  محدود 

ذهنفکرانهکوته چ  یشان جای  که  بفهمند  لحظه  در یک  تا  ه  دهند. 

ما به همین   هایخیابانامنیت    ..گناه.ییا ب  مرمج  ..هستم.  جور آدمی
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ها را خیلی انسانبه حتم  کوتاهِ ابلهانه و متعصبانه بند است.    هاینگاه

نام و رفتاری معین دستهبه    کورشانهای  تر در آموزشپیش هایی با 

مند  بفه توانندمیکه با آن نگاه  تصورشان آن بود و ندکرده بودتقسیم 

 ستم! چه گستاخانه! من کی! که میرگمی اج یککدامکه من در 

و  رفتن  محضبه داشته    گفتندمی  نکهیبعدازاشان  خوبی  »شبِ 

اینکه .  کردام را اشغال می مزاج  انزجارْو    شدمیباشید.« لبخندم محو  

اینکه قدرت  دادممیجواب    هاآنبه    بایستمی از من    همهآنشان  و 

 . کردمیم ا نبیشتر بود، خشمگی

مشکل از  م  نه!  نبودن  از    یِعدالتیبکه    این  دیده   ناآنمستقیمی 

جنگ داشتم    سرِ   شانیوجودتئوری بود. با ماهیت  در    باشم. مشکل

که  قدرتی  با  افتادن  در  نبودم.  بیش  موشی  حضورشان  در  البته  و 

. اما زمانی هم خواهد بوداست، احمقانه    ترقویاز تو خیلی    دانیمی

بزنی، چرا ج  نیتوامیکه   این  ی؟  را بگیر  ی خودولنیش  نیش البته 

 تئوریک بود. برای من بیشتر یک نیشِ نیز 

می کهپیش  تصور    آمد  ذهنی  موقعیت  این  در  را  که    کنمخودم 

کنارم   از  فرار  حال  در  دنبال  گذردمیمجرمی  به  سر    هاپلیس  اشو 

من    هاآن.  رسندمی از  را  او  من    گیرندمیسراغ  به جهتی ا  ر  آنانو 
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راهنما در  نمکمی  یی خالف  همیشه    هایداستاناین    یهمه.  خیالی 

 . شدندمیکنف  هاپلیس

 !جرم بادزنده !مجرم بادزنده

ن  بینممیکه    هاییجرم را موقعیتی    گاهی  مثالً.  کنممیو گزارش 

-ای به سویاسلحه  و  استپشت سرشان  مجرمی  کنم که  تصور می 

و   گرفته  ندار  هاآنشان  میمن    ..ند.خبر  وضوح  ونیببه  زی  یچ  م 

 بنگ!  ...و بعد گویمنمی

آن نکشتهمن  را  نیستم.  ..ام.ها  بیش  ناظری  تنها  من   ..من  برای 

تمام. قطار ساده است. کاری نکن!    دوراهیِ   اخالقیِپاسخ به پرسشِ

مسئله بیاما  اگر  حتی  دارد.  فرق  قطار  با  پلیس  مسئولیتی ی  تفاوتی 

داش همراه  به  من  اخالقی  نظر  به  باشد،  تمتایس  راکنته  و  اشای  ادن 

چرا   ؛بایست پاداش داده شودقی است و می پلیسان، امری اخال  مرگ

پست جانورانکه  میان  ترین  زیگونه  در  انسانی  مجرمانی   ،ستی 

خودخواهیِ با  که  نمی  نیستند  ما  جمعیِ  فرهنگِ  با  ، سازندغریزی 

 اند. همجازات را شغل خود کرد بلکه کسانی هستند که 

ا همین  دلیل  وضعیتِ  در  که  بود  اهیشهدنبه   تلفن عجیب،    آن 

به   دادن  پاسخ  بعد  و  پلیس  از  خواستن  کمک  و    هایسؤالزدن 
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 باید اعتراف کنم که تا حدی  آخرین گزینه بود.برای من    شاناجباری

  کارگرِ گستاخ اصال  او، آن. اینکه شاید  شدمی  اممانعهم    تردید  نوعی

نکرده   کاری  نظر  .  اشدبهیچ  در  حتی    فرضیات،  تمامِ  گرفتنِبا  او 

اشتباه به  رویی باشد که  ی روبه دوست و آشنای همسایه  توانستمی

ی  است. به خاطر هر جمله وچلخلسراغ من آمده و البته اندکی هم 

به پلیس    تواننمیکه    گویدمیاهمیتی که کسی به آدم  مسخره و بی

خواست.    تلفن کمک  دیگران  از  و  غول  وقتنآزد  آن   پیکر اگر 

 .شدمیبا من بد  واقعاًام، یس زنگ زده به پل که من یدفهمیم

خواندم   قدرآنکتابی باز کردم و خواندم.  ترجمه دیگر بس بود.  

شدم؛   در  صدای  منتظر  تا   قدرآنو  شدم  صدایی  منتظر  و  خواندم 

 م برد. ا خواب
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 پلی ام  ییِ زیستد. روزی که ناچارخریدهای هفتگی بوفردا روزِ  

کشید. روزی که همواره با این اندیشه ه سوی باقیِ جهان مین بم  زا

توانم زمانی از شرِ آن خالص شوم؛ که آیا  شد که چگونه میآغاز می

و  می اندازم  عقب  به  هم  باز  را  آن  با  قانع  بار  نیاتوانم  پیش  از  تر 

 نمود، سر کنم؟ممکن میای که دیروز زندگی با آن نااندک توشه

از پیش شکست خورده بودند که هر بار مذبوحانه  ی ر اافک هانیا

از محیط نفرتِ من  از  با کمک  را  فعال  ،راهِ خود  -ام میبه ذهنیتِ 

زند و با وجود گشودند و همچون آشنای دوری که سری به خانه می

خنده و  ساختگیِ  تعارفات  میهای  برود، بسیار  زود  باید  که   داند 

 د. ن دادر می دیگ ی هاجایشان را به اندیشه
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پیش اما  بار  در این  قبل  روزِ  اتفاق  آنان،  تکراریِ  جهیدنِ  از  تر 

ترکِ خانه  ذهن ام آمد و ناخواسته تشویشی در آن انداخت. پس از 

قفل کردم و کمی هم به داخل فشار دادم تا از بستنِ آن   دو باردر را  

نم،  ا ببیگردم و او را دوباره آنجمطمئن شوم. تصور اینکه به خانه بر

 انداخت. بر من می زهرل

یدم، نفس راحتی به خیابان که رسها پایین آمدم.  به سرعت از پله 

-برای اولین بار از رسیدن به خیابان احساس خشنودی میکشیدم.  

انسان  ؛کردم به  پیرامونحتی کمی  از چهره  امهای  تعدادی   یشانهاو 

آنان دقیق    نگریستم به عمد چهرهو در  انتهایی رشدم.  -یمخاب  ا 

درچشم شدن  خود و مشغول بودند و خطر چشم-بسیار دردم که  رک

 با آنان کمترین بود. 

ذهن در  جمله  این  طنینناگاه  »ام  شد:  برابر    وانگانید انداز  در 

 « پرمداراترند. گرتقضاوو  ناظر یهاچشم

ها و گردنی  چشمبا سری باال و  بار  نیاها، در میان انسان م رااراه 

سخن اندیشیدم که این  و با خود می   بردممی  شن پیچرخا  کنجکاو و

بی و  پرنور  تبلیغاتیِ  تابلوی  چون  ناگاه  کجا  من  از  ذهنِ  در  جایی 

چرا بدونِ آنکه از پیش خبر داشته باشم یا حتی  است.  گشته  نمایان  

 بدانم به چه دلیل، به آن اندیشیده بودم؟ 
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که   آنرویِپیادهیاد  به  اکنون  هافتممیروز      چ،   تر نمطمئه  ر 

بود  شوممی پاییز  اوایل  زمان  آن  چراکهکه  درختان  ،    حالتی  برگ 

ای هم در کننده حس و بادِ سردِ بی  داشتندخشک و اندکی زرد  -نیمه

های من چیزی میان نوعِ خانگی و رسمی  جامه  .پیچیدهایم میجامه

ه از آن دو صفت را ب  انگشت گذاشت و یکی  هاشد بر آنبودند. نمی

ی مرکب با های آبیِ خیلی تیرهوص که رنگه خصب  .دت دان نسبآنا

سیر بنفشِ  و  بُ  ، سیاه  اصال  اینکه  و خطوطِ   رش تشخیصِ  و دوخت 

ساختند. روند را دشوار میان از کدام سو آمده و به کدامین سو می آن

پنهان ساختنِ    حالنی باا نیز از  آنان  اینکه تصورم این است که حتی 

کنم که به  رد ناتوان بودند. فکر میذگ یمگان  ن جامها از اوجِ ایسال

ها حضورِ منظم و پیاپی  خاطرِ همین ظاهر یا شاید هم به خاطر سال

دیگر   تکراری  خریدهایی  مراو  حد  فروشندگان  شناختند، می  یتا 

-ابراز نکرده بودند. در آن وقتِ روز، وقت نحو چیبه هگرچه این را  

چرا که مردم  ،لوت بودخ اهازهم، مغه عمد برگزیده بود ه من بهایی ک

 غالبا مشغول به کار بودند.

به خانه با دو دستِ پر   از  خریدهای هفتگی به معنای بازگشتن 

هنگام اغذیه   بعد  ساعتی  من  که  است  تصویری  همان  این  و  است 

با همان    فروشیِ ژوکوند برای خود ساخته بودم.عبور از برابر بستنی

ی  در مغازهفروشنده را    م وختادل انه داخنگاهی بجکاوانه  تصویر کن
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دستخالی   که  چانهادیدم  زیر  نیمهش  چشمانی  با  و  بود  باز اش 

نگاه   را  را کردمیخیابان  لبخندم  هم  او  و  زدم  او  به  لبخندی   .

 پاسخ گفت.صمیمانه 

 ندزدهایی سفید در آن برق میلباسِ گرمی بر تن داشت که بافت

. چه خوب بود که از باد  دندرکمی   لز قبتر البخندش را زندهویی و گ

از مالل نزدیک بود به خواب   و سختیِ بیرون چنان به دور بود که 

حادثه جا خوش  و بیگرم  در راحتیِ دنجی  برود. چه خوب بود که  

 چه خوب بود.  ...کردمی 

 پرمداراترند.« گرتقضاوهای ناظر و »دیوانگان در برابر چشم

لحظهجمله    نیا آن  پشتِدر  سر  ی  شیشهنه  نِدگذار  های  اییِ 

ام نیز نقش زد. از بر لبان  بار  نی افقط در ذهن که    ژوکوند دوباره نه

ترجمه بهمیان  و  اخیر  سختهای  آن  از  یکی  و  خصوص  ها 

مدتنخواندنی که  کتابی  از  یا  بود  داشتم؟  هایشان  دست  در  بود  ها 

 توانست باشد. جای دیگری نمی

از  که  آنجا  از در حیرت  راواناب   خودرفتارِ  گذشتم،  از  ماندمنه   .

از آنانی نبودم .  زنندمیدر خیابان لبخند  دیگران  نبودم که به    هاییآن
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کنارِ از  بدانند  حتی  کسیکه  به می     برسد  چه  درختی،  یا  گذرند 

 نگاهی کنجکاوانه، چه برسد به لبخندی.

به شکلی مرموز    را  چیزهمهدانم که در آن لحظات  من اکنون می

از  ،دلیلیب  و  یرپذنایهو توج قبل    یواقعه  تاثیرپذیرفته  دیدم. میروز 

در من  زیاده و نادرست  هیجانی    به حتم  واقعه  گفتم کهبه خودم می 

است به   .جوشانده  که  چرا  بود  من  در  هنوز  یقین  به  جوشش  این 

بهبهتجای   سرکوفتِ خود،  و  لبخندپاسخِ  زدگی  به اندیشیدم.  می   

مانده و شاید در  یِ مسیرِ باقی م مات  در  شاردنکه با تکرار کتصویری  

 شد. های دور هم کهنه نمیآینده

راهرویی پر تنها باز کردنِ در ساختمان و ایستادن در آن راهرو،  

نیمه دیدارهای  می-از خطرِ  خیالبیگانه،  از  را  او  تصویرِ  ام  توانست 

ام کند که ادعای نجاتِ جان  بیرون اندازد و تصویر آنی را جایگزین

گرچه این تصویر دیگر تنها در خیالِ من جریان نداشت.   .تشا دار

 جا، زنده در برابرم بود. همان

ی من بیرون رفته و تا  خانه  ای که ازبا همان کندی و خونسردی

 رفت. ها باال می رو رفته بود، از پلهی روبهخانه
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برگرداند را  سر  در  شدنِ  بسته  کرد.    با صدای  من  به  و سالمی 

-شناسمتمی -هاستخیلی شبیهِ »مدت  معمولی،  لییخاه،  وتی کخیل

ش را زیر لبی پاسخ دادم و سعی  اسالمنداریم«.  -هم-با-تعارفی-پس

ای معین و  بافاصلهو    با شتابی به مراتب کمتر از حالتِ معمولکردم  

زیاد بروم  البته  باال  سرش  پشت  دیوانه   ؛از  طرز  به  او  آ وار اما  رام  ی 

در   توانستمیچطور یک نفر    ..نبود.  لمحتلقاب  ...ودپیممیها را  پله

پا را   باال رفتن دو  ی  زمانهمهر  با یک روی  دهد، بعد  قرار  پله  ک 

به   رفتن  به  شروع  کند  یپلهمکث  آنبعدی  که ،  هیکلی  با  هم 

آه، آن   ...؟توانست در هر قدم چهار پله را یکجا باال برود راحتی میبه

مکثمک آن  آخر    ث،  در  ببرای  نهایی  فکر   ... ؟دوچه  استراحت؟ 

لحظه هر  بر  تامل  آزاریدنِ  کردن به حرکتِ بعدیِ بدن؟  ی زندگی؟ 

 تر ساختنِ این سکوت؟ من با هر چه طوالنی

انتظارم   بیمارگونه بود. در طیِ  طورقطعبهمضحکی    چنین آرامشِ

رفتنبرای   ترس  باال  او،  سرِ  تبدیلا پشتِ  مالل  به  بارِ   شدمی   م    و 

 . انداختمیسرخ  هایخط میاهتسدروی خریدهایم 

پشت پوسیدگی  و  داشت  تن  بر  را  آبی  لباسِ  همان  که  او  اش 

آور از را ببیند، به شکلی خنده  پشت سرشتوانست  گویی چون نمی

نخچشمان شدن،  بزرگ  حال  در  بود،  مانده  دور  و  اش  شدن  نماتر 
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بود.  هرچه جدی شدن  طبقهتر  ابه  رسیدیم،  ول  ی    سالِ میانمردِ  که 

بیرون  یشوپ خوش خانه  که آمد  از  صدایی  با  آمدن  بیرون  هنگام   .

معلوم گویی همسرش بود، خداحافظی کرد و در راهرو به راه افتاد.  

خود   سپسیا نه.  کرد    ردوبدلبا مرد تنومند    یلب  ریزسالمی  نشد که  

بود، رد   اشتهر گذرا کج کرد تا از کنار او که جای اندکی برای عبو 

راپایش  تی نگاه او را دور دید، نظری به سوق  نکرد  عبور  شود. هنگام

-انداخت و لبانش را باال  اانداخت و سپس رو به من کرد و ابروان

ای کرده باشد. سپس ش اشارهاعجیب  ظاهربهتا    اش را کمی کج کرد

 . پایین رفت  از کنار ما گذشت و سرعتبه

او  د که  ی جدیتی بواین همه  مام.و ت  مسخرهشکلکِ  همین. یک  

آنر  ضاح برابر  در  آیا  غریبه  بود  دهد.  انجام  خطرناک  و  مجنون  ی 

که کسی که    توانستنمی پله  گونهآنببیند  باال  از    یقین به  ،رودمیها 

 عقل درستی در سر ندارد؟ 

را هم دیدم که با توپی   پسربچهآرام پیش رفتیم که یک    قدرآن

دست   از  شتابیدمی  خیابان  یسوبهدر  بدتر  او  ه وجتمحتی  قبلی  . 

باد به درِ پایین رسید   سرعتبه  ، از الی پاهایمان سرید  ،نشد  چیزهیچ

ها تا مرز شکستن پیش رفتند. و در را چنان به هم کوبید که شیشه

شود،   تمام  من  بر  حجت  آنکه  برای  سرگویی  زنِ   پسرک  پشت 
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کنار   نیز  جوانی به    ماناز  توجهی  هیچ  و  شد  نشان    مانکدامچیهرد 

 نداد. 

، به یقین به این دانستممیودم که او را تهدیدی من بط ق فاین نه! 

 آن دیگری ی  خانهی من هجوم آورده بود و  او تنها به خانه  دلیل که

هدفِ او رسید که  به نظر میدر واقع  .  قرار داشتروی من  که روبه

 .بود ساختمان سومِ یطبقهتنها 

که شد  سبب  باور  خود    این  به  خشم  و  هیجان  ازبپیچماز   . 

های  و برای این کار مجبور شدم خودم را و آن جامهرش گذشتم  ناک

از آنام را به خاکِ دتیره بمالم. پس  ا به خانه خود ر  شتاب  به  یوار 

از هول کلیدهای  هایم را تکاندمو جامه  رساندم  هزار بار . پشت در 

رامی صدای پای او به همان آ  ... کردم  قاتى  چند بارام را  استفاده کرده 

یافتم، در را گشودم و    .آمدمی  روهااز ر  سرعت به عاقبت کلیدها را 

را   در  شدم.  از چشمی    بار  نیاداخل  و  کردم  قفل  داخل  از  بار  دو 

ای طول کشید شاید دقیقه  ..برسد.سر  را به راهرو دوختم تا او    امنگاه

-ام آویزانوز بر دستانهای سنگینِ خرید هنتا به یاد آوردم که بسته

 د. نا

زمین گذاشتم و دوباره به تصویرِ دایرویِ بیرون خیره    هک  اران  نآ

به خانهاو  شدم،   نگاهی  به به جلوی در رسیده بود.  کرد که  ی من 
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در اما    طول کشید.  ،رودش از آنچه از نگاهی گذرا انتظار می نظرم بی

را گشود    ت. دررو رفی روبه خانه  یسوبهچرخید و دوباره  هر حال  

پس او    .. و شاید شده بود؟.استاش  ا خانهنجآ  ر کهانگا  و داخل شد

آنجا زندگی می  بود؟اکنون  پیرمرد عصادار چه شده  را    کرد؟ آن  او 

یا   بود  اینشاید  کشته  و  بود  رفته  سادگی  او خودش  به  فقط    یکی 

 جدید خانه بود؟  مستأجرِ

زمان   همان  تمامیِ  حلِراهدر  رفع  برای  به   خوبی  تصورات  آن 

آنکه خودم را با پلیس درگیر کنم،   جایبه  مستناتویمید.  م رساذهن

یین رفتم. دو طبقه پا  سرعتبهاطالع دهم.    خانه صاحبموضوع را به  

همان  روبه ایستادمروی  قبل  که    دری  از  لحظاتی  بیرون   آنمردی 

 .استهنوز داخل  حتماًهمسرش  دانستم کهد و میآمده بو

آنک رغم  روبه  از  پس  جرقهه  شدنِ  آن  شن  وار یکشل  ،ایدهی 

به پشتِ در رسانده بودم، مدت ها در برابرِ هیبتِ چوبین و  خود را 

دانستم .. خودم بهتر از هر کسی میکردم.میاین پا و آن پا    سردِ آن،

دلیل چیست... که  داده  تجربه  اش  از دست  را  بیگانگان  با  ارتباط  ی 

رات اشا  لمثکنش ساده  ارج از یک وا ارتباطاتی خ  خصوصبه.  مبود

جای  کوتاه  ماتیکل  و قابل  که  ارتباطاتی  خرید.  با گ هنگام  کردن  زین 

دکمه نباشند.  فشردنِ  ماشین  یک  پرسیدن   هاییحرفی  از  خارج 
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آدرس که  کسی  به  دادن  جواب  یا  و   خواهدمی  یقیمت  سالم  یا 

زورکی حوزهحرف  ،خداحافظی  در  واقع  واقعیی  هایی   ، ارتباط 

به  شد نیاز  و  بود  شده  داشت.  پی  یِزریهبرناموار  بود چیده  قرار  چه 

که چیزی   ت بطی داشبه او چه ر   اصالًرا یا فقط...    چیزهمهبگویم؟  

 ؟ را بداند

برانگیزی   تشویشاحساسِ  زمانهمیر کرده بودم و  گ  عملیبیدر  

اینکه بر  مبنی  پشتِاست  ممکن    داشتم  نظر مرا    هاچشمی  از    تحت 

باشن ببینند  داشته  و  مشکه  د  از شکوکمی  تحت،  ساکوک  رفتارم  تر 

بودم مشکوک  او  به  خودم  که  که    .آنی  بود  ترتیب  سراغِ بدین  به 

زمان رفتم.  روشِ  درماندگی  آموخته مواقع    جورایندر  های  راهی 

م. زد میزنگ را    هاناگنبدین صورت که  که بر خودم غلبه کنم.    بودم

 شتم گذامیانگشت روی زنگ    ،مانداختمییک لحظه فکرم را از کار  

همین کار .  دادممیل خودم را در عملی انجام شده قرار  شکن  یاه  ب  و

ام با ذهنرا کردم و در مدت کوتاهی که تا باز شدنِ در مانده بود،  

خیلی سریع تصمیم گرفت ،  شده بود  تلنباربر آن  که  شتاب و شوکی  

تقریبا   شود...  گفته  است  قرار  چه  ه  زمانهم که  ل با  که  حظهمان  ای 

 .وندش نات بیکلما  قرار بود
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موهای    سالمیانزنی   باز   رنگایقهوهبا  را  در  تیره  پوستی  و 

زد. زورکی می  حالنیدرعگرانه و  ی محو و پرسشو لبخند  ه بودکرد

که   ریزی  نشان میی چشمبر گوشهچروکِ  بود،  داده  که هایش  داد 

انِ آن کار جا مانده و در میانِ کاری بوده است و فکرش هنوز در می

هر چه زودتر مزاحمت را برطرف کرده و به سوی  تا تش اسر تالد

توان عقب که خیلی نمیدارد  رسید که کاری  . به نظر میبازگردد آن  

 دارد.  ، یا دستکم تقریبا دائمیی دائمیانداخت و نیاز به نظارت

بداهه همان  نیروی  با  ذهن  من  و  پردازیِ  را  خود  سریع  خیلی 

کردم.هخان معرفی  را  جام  کبالب  ..  آرامی و    شناختمیا  مر  ه ود  به 

-ها را لحظهتأییدهای باوقاری که چشماز آن  ..کرد. تأییدام را حرف

ی  خیلی سریع به او گفتم که شماره.  کنندمیبندند و بعد باز  ای می

روبهخانه  یخانه صاحب تماس   را  ی  دارد. خواهممیرویم  اگر   ...

م  سرعتبهسپس   که  معذرت خواستم  او  شازاحماز  ابتدا    .مدش  او 

تا سخنان  ایلحظه  ت عادی لاز حا  ترسریع م را که خیلی  اصبر کرد 

ی مثبت تکان داد  ، بفهمد و سپس سرش را به نشانهندبیان شده بود

 . دهدمیآن را به من  گفت کهو 

در راهرو مانده بودم  من    داخل رفت و در را باز گذاشت.سپس  

درها با وجود   شتنِاذ گ  زبا  هگوننای داشتم به او بگویم که  و دوست  
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روانیِ نیست.  غول  یک  عاقالنه  ساختمان  در  که میبهتر  اندام  بود 

تصمیم گرفتم آنچه یک روز  لطفِ او را با دادنِ هشداری جبران کنم. 

برای آمده بود را  پیش  نقل کنماقبل  آنچه    ترسریعاما خیلی    ،ش  از 

کاغذارچوب  در چه  کردممیفکر   و  شد  ظاهر  به  در  دی  ه ک  دا من 

آن  تلفنی    یشماره با دستپاچگی  نوشته شده بود.  بر   به بدین شکل 

هر چه  خانه دویدم.    یسوبهو  کردم  باد سه چهار بار تشکر    سرعتِ

ماندم،   منتظر  باال  نشنیدم. فکر  صدای بسته شدن در خانهآن  اش را 

  گاه، نشتافتمال  را که به بابا شگفتی م  ، اماحرفی بزند  خواستمیکنم  

 . اش خشک شده بودف در دهانحر  و هردک

زیادی روی باز بودن و بسته بودنِ درها حساس شده من  شاید  

امابودم خانه  ،  درِ  که  بود  مسلم  امری  این  حال  هر  هر در  به  او  ی 

نشده   بسته  و  استدلیلی  ماندم  منتظر  بیشتر  اندکی  یاد   وقتآن.  به 

نیز   او  که  در  ه  کهآوردم  استنوز  صدا راهرو  بست،  شدی   درِ   نه 

نیز در راهروی دو  داند که من  ی مرا نشنیده است و اکنون می خانه

وارد   سرعتبهاین فکر باعث شد که  .  امایستادهخاموش    طبقه باالتر

شخا لحظه    ومنه  همان  در  تلفنتازه  و  خانه  در  که  آوردم  یاد   یبه 

 ندارم. 
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زی ا نیانه تنهن نتیجه رسیدم که  قبل بود که به ای  یدو سالشاید  

داشتن  فنتل  هب بلکه  برایندارم،  دلیلاش  هست.  هم  مضر  اش  ام 

ای فلز نازک هم  اشتباهاتِ دفعتیِ دیگران بود. همین که ولو با رشته

انسان باشی،  متصل  جامعه  با  به  تو  کردنِ  درگیر  برای  راهی  ها 

های گیریرههایشان خواهند یافت. در این موردِ خاص، شماحماقت

زد که یکی از  نگ مید. تلفن تنها زمانی زدنوبمن    جانِ  اشتباه بالی

راه افسانهکرد -گم-این  دخترکانِ  همچون  الکتریکی  امواج  های  گانِ 

رسیدند و من های تاریکِ شب میی من در میانِ بیشه کلبهکودکی به  

 برای آنان جادوگری بدعنق بودم که از دادنِ هر توضیحی خودداری 

شان را پس از آنکه اشتباه  ناآن  رِتبیش  ود که. برای من عجیب بکردمی 

می دست  مکرد خاطرنشان  از  شکلی  می  امبه  برخی  شدند.  عصبانی 

 م را تکرار کن  امکردند که حرفرا مجبور میمنحوی    برای اطمینان به

. گویی حتی مطمئن بودند که من یا مشاید جایی اشتباهی کرده باش

خانه نیی خودر  هستمد  جایی  در  یا  خ  ستم  نکه  مسئله  انم.  دیم ود 

انسان به  بود:  من مشخص  نمیبرای  اشتباه کرده ها  و توان گفت  اند 

ناراحت نشوند. نه! این خود اشتباهی بزرگ است. انتظار داشت که  

بعد از یکی از همین در دنیای خود.    اندییخداهمه  اند!  همه قدیس

رتماس من  از  پررویی  با  که  میها  گویی  اهنمایی  با خواست،   من 

سبت به او پذیرفته باشم، گوشی را خیلی  گوشی مسئولیتی نتنِشابرد
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-م در سطل زباله انداختم. اینآرام قطع کردم و سپس تلفن را مستقی

شد گفت که می  ؛ها باشدتر از دیگریآزارنده  گونه نبود که آن تماسْ 

 م دیگر پر شد. اظرف تحمل

نِ  ختادر انو دو  آن ظرفِ تحمل خالی بود  اهاکنون پس از مدت

اشتباهِ  باری بود کرد.  جلوه می   عجیبتلفن به شکل یک  اولین  این 

تلفن   آن  افسوسِ  نیمهکه  و  خوردمفکسنی  را  چاره خراب  اما  ای  ، 

مدت که  عزمی  با  بعد  لحظاتی  نیافته  نبود.  سراغ  خودم  در  بود  ها 

ه به یاد داشتم ک .گشتممی عمومی تلفنِیک  بودم، در خیابان به دنبال

ی پست، هنگامی که فراغِ بالِ پایان  هم بیرون آمدن از ادار گانهبار  هر  

به اطراف یافتنِ یک ترجمه را در دل   آرامش  با راحتی و  داشتم و 

می کیوسکنگاه  این  از  یکی  نارنجی کردم،  انتهای  های  در  رنگ 

عمودچشم خیابانِ  داشت.    اندازِ  وجود  ما  خیابانِ  مثل  بر  روز  آن 

ی اداره که ن نقطه در برابر درِ بستهر هماد  ییینماهای ستکرارِ صحنه

نمی کار  به  بعدازظهرها  و  ایستادم  و  کرد،  کردم  نگاه  نقطه  همان 

 اش. دیدم 

روبه باجه بود  پرزرقای  و  پرنور  بلند،  ساختمان  برق وروی یک 

محلِ چیست. یا  آنجاست  منظوری  چه  به  نبود  مهم  برایم  -یم  که 

یا   باشد  بازار  پ توانست  پسد  .نادگاحتی  من  برای  هر صورت  -ر 
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باجهزمینه پسِ  در  بود  تار  و جذاب ای  جلوتر  واضح،  با ه  تری کی 

 خواند.مرا به سوی خود میاش زده نارنجیِ مصنوعی و زنگ

اتاقِ کوچکْتار بودنِ شیشه به   های کثیفِ آن  امنیتی خصوصی 

می القا  که  کردمن  انگار  برعالو،  بتصویر،    ه  نیازی  شنیحتی  دنِ  ه 

در    بوده باشد.صدای انفجاری  ولو اینکه  نداشتم،  نیز  ای بیرون  اهدص

از ورود،  تمامیِ مسیر می -دوباره در همان تشویشدانستم که پس 

سال  از  پس  که  افتاد  از ها گوشههایی خواهم  مهارشان  دیگر  نشینی 

شدنکف داخل  محضِ  به  سبب  همین  به  بود،  رفته  فکر   ام  بدونِ 

اگر این کار را    ابدیتِ تارِ بیرون زل زدم.ه  ب  تم وا گرفکردن شماره ر

س خیلی زود . تمادادممیرا تا ابد کش  درآمدِ ارتباط  ، پیشکردممین

بود که به   خط   سویآنصدای پخته و آرامِ زنی در  .  پاسخ داده شد

آیا   و پرسیدم کهاو خجالت از    منمن. من با  رسیدنظر کمی پیر می 

ی ساده جواب  با یک بلهاو    ست؟او  هلق بی متعه با آن نشانآن خان

که آیا    داد و سکوت کرد. سپس وقتی متوجه سکوتِ من شد، پرسید

من که منتظر آن پرسش مانده بودم، ی خاصی پیش آمده یا نه.  مسئله

یا خیر و    کندیمای در آن خانه زندگی  که آیا شخصِ تازه  پاسخ دادم

دارد. در انتهای  ت  نوا سکر آنجم »بازرگان« د مردی به نااو گفت که  

پرسشسخن لحنی  همچنان  از  اش  اندکی  که  داشت  منتظر  و  گونه 

 نِ مشکل و دلیلِ تماس بیتاب شده بود. تالش برای دریافت 
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من   نداشتم.اما  پاسخی  می  هیچ  اگر  چنان  حتی  که  خواستم 

کم اکنون  و  پیچیده  توضیحموضوع  او  برای  را  کاری   اهمیتی  دهم، 

یع گوشی را قطع کردم. آن را  لی سرخی  نهمی  برای  بس مشکل بود.

از    تقریباً کوبیدم.  تلفن  تلفنی    هایبرتریروی  همین ارتباط  یکی 

 قطع کنی.  راحتیبهتوانی آن را هر وقت خواستی هست که می

عوض    مستأجری اصلی من بودم. م راحت شده بود. دیوانهاخیال

را کشته ن ی ش پیساکنِ که کسیدیشیده بودم نه اناحمقاشده بود و من 

  که   کرده بود  آشفته  چنانآنرا    امذهنسال تنهانشینی  این همهاست.  

ی  هایم متنفر شدم. همسایه. از خودم و ترسشدمیی شرمساری مایه

شوخ و  خانه  یطبعتازه  آمدهبه  گفته    بود  ام  چیزی  من بود  و  و 

 بودم.  دیدهرگون گم را دچیزهمه

 ای یا سیمِ برقیولهل  ن وهمچ  چیزی  فهمیدم که یحتملنون میکا

آمد، آن ای میو او که به نظر هم آدم فنیدر ساختمان مشکلی داشته  

بگوید  طبعی به من  با شوخبود  را تعمیر کرده بود و بعد سعی کرده  

ی مرا زدهی بهتوقتی چهره  به حتم.  است  م کردها که لطفی در حق

درآورده و    ید ازی  شوخیِ  ش را با آن اغراق یاشورَدیده، فهمیده که  

حساب هستیم. او  ینی به او ندارم و با هم بیبرای همین گفته که دِ

 داند من در جریان مسائل ساختمان و حتی جهان نیستم.که نمی
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همسایههمه    هااین یک  واقعیِ  بودتعریف  خوب   که  اگر  ،ی 

بی  گونهآن را  کدر  آن  بود.  نکرده  باز  قابل  خبر  مگر   توجیه ار  نبود 

کارم فرو رفته باشم   در عمقِ  قدرآنزده باشد و من    رد  رد قآنآنکه  

مجبور شده که صدای کارِ مرا شنیده،  که صدا را نشنیده باشم و او  

بیابد داخل  نبود.  خود  کافی  هم  این  اما  طبق    حتماً .  ناخواسته  من 

ی  نبودم  متوجه  خودم  و  تو«  »بفرمایید  بودم  گفته  برعکس  عادت  ا 

کرد فکر  او  که  شاید  دعوت   رام  صدایه  داخل  به  را  او  که  شنیده 

 همین.  یک اشتباه ساده. ...کنممی

  برگشت را به همین افکار و به دشنام دادنِ   راهِ  تمامِ  ،در آن روز

پس از    ان آسوده و رها بودم کهچن  حالنیباابه خودم سپری کردم.  

رفتننزدیکی  هامدت راه  هنگام  خانه  اندیشه    های  از  گرفتم  تصمیم 

حس کنم. واقعا    ،وزیدکه میرا    یتوانستم نسیم سرد  و  میبیا  بیرون

رفت هم همین نسیم مرا در   مسیرِ  ود که یادم آمد در تمامِبدر آنجا  

و   بود  گرفته  تقال  من  خود  آن  جریان  لبکردم میبرخالف  هایم  . 

کشیدم، ام که دست  بر پوست  زخم شده بود و نفهمیده بودم.اندکی  

 بود، تعجب کردم. ه تفرو رآن ف از سرمایی که در

و تبدیل   به میانه آمدندافکارم  های  به آرامی از حاشیهاثرات  این  

موضوع به    به  شدند  تبدیل  شدند،  واقعیت.  همهاصلی  و  ی  بودن 
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ام را در آن لحظه پر کرد. در آن چند  تمام ظرف تجربهحضور داشتن 

  هن   و  همین  ...اگیر افتاده در سرمبودم    جانداریدقیقه من فقط آدمی،  

 چیزی بیشتر.

بازگشت   هنگامِ  روز  از آن  بعد  و  ایستادم  ساختمان  برابر  در 

تر رفتم و به پاییناین بار  داخل شوم.    پرشتابنخواستم که    هامدت

 آنکه  با  گز کردم.را در سرما    فروشیبستنیفروشنده تا  یاد لبخندِ آن  

-هزا ر مغدشگی  همی  سنتِ  برخالف،  بودده  تمام نش  ترجمه  هنوز کارِ

سفارش یک   خالی  دادمی  سپسبستنی  مغازه   .  منوی  به  تعجب  با 

بی کاهالنه  هوا  آن  با وجود  هنوز  که  کردم  بود.  نگاه  مانده  به تغییر 

خود گفتم که شاید این هوا ناگهانی تغییر کرده و هنوز فرصتی برای  

به خصوص   است.  نداده  بسیاری  به  دادن  وضع تطبیق  به  که  آنانی 

 کنند. میزها، توجه چندانی نمیهای روی هلک هجمل ازر، وکا کسب

اول سرلبخند  با  را  شاید -پایین-اش  ندیدم.  عامدانه  انداختنی 

که غافلگیرانه را  ی آن لبخندِ پیشین  برای آنکه دوست داشتم خاطره

بودم دزدیده  او  لکه،    ،از  آن  کنارِ  در  نشستن  از  پس  کنم.  در حفظ 

من   مغازهتنهاییِ  انِمی آنکه میزدم.  ل  ز  نوبیر  یظرهبه  دانم با وجود 

کردم، اما چیز نگاه میدر آن لحظات با چه دقت و حضوری به همه

آن تصویرِ  آن  از  چیز  شیشههیچ  تنها  سوی  است.  نمانده  یادم  در  ها 
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ها این ها در خاطرم حاضر هستند و یکی از همین احساساحساس

می که  روحهمچنا  دانستمبود  این  وجود  با  ام، ون رد  یتازه ی  یهن 

می احساس  که  شده  ردمکهمچنان  یکی  اطراف  واقعیت  هنوز  با  ام، 

ارزش و در پرسپکتیوی دورتر از  اهمیت و بیچیز تار و محو، کمهمه

قرار   باید  لنگ    .ددارآنچه  تجربه  از  جایی  بود.  خراب  چیزی  انگار 

بخشِمی  و  را  دیدن  که  نور  گویی  ممکن   زد.  را  تجربه  از    عظیمی 

آری، با   ..د.دارا مثل روزهای برفی خوب انجام نمی  شراکد،  رکمی 

پریشان -زده و نورْام بوران ها جهان هنوز برایوجود تمامیِ آن تالش

 بود. 

به خود  این  که  زمانی  رفتم.  فرو  افکارم  در  دوباره  که  بود  گونه 

بینیِ آن رد شوم. پیشدست آماده بودم تا به خانه وا-در-آمدم، کلید

ر گر تنخ  نِایگامای  بودانه  آورده  هوش  به  را  خانهام  سوی  به  ی . 

توانم زنگ آن در را ام رسید که حتی میرو برگشتم و به ذهن روبه

ی روز قبل بپرسم، اما نیرویی بر آن بزنم و از آقای »بازرگان« درباره

غیرعادی وارد   گوهاییو کار نداشتم. آن روز بیش از اندازه در گفت

 شده بودم. 

آنباقیِ همچناندر  پشت  وزر    و  بسته  ی  شده-قفل-دوبار  های 

توانستم و به شکلی که نمی   متن  .خانه و در حال ترجمه سپری شد
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و کار بر   معناتر، دشوارتر و بیاورمیسر دربتوانم از آن  هنوز هم نمی

 شده   بیعجی  هایمتن. از آن  آورتر شده بودآورتر و خستگیآن مالل

منر  اگ  .نبودخص  مشش  چیزهیچکه    بود در  می   از  را  آن  پرسیدند 

بشری   دانش  از  بخشی  دهکنیمی  بندیطبقهچه  میانا،  باز  ماند.  م 

دانستی که کاری  ها بست اما در دل میشد به اجبار معنایی به آنمی

 . ایگزاف کرده 

 آرام امآرنبود، اما    ون خبریاز این مت   کاراوایلِیادم هست که در  

ها آغاز شدند. به شکلی که فکر متن  انیمدر    کوتاهبه شکلِ جمالتی  

هستند.  می  دست  این  از  و  تایپی  نوشتاری،  ایراداتی  کم کمکردم 

از    تقریباًو در آن زمان دیگر    ه بودزیادتر شد  تعدادشان ماهی یکی 

پاراگرافِ کامل از آنان را در خود   سرعت داشت.  متون در حدِ یک 

و خیلی بااحتیاط  ی  کس   رانگا  د کهاما ممتد بوبه قدری کند  افزایش  

نیایند.  تالش کرده باشدشده  حساب آنان به چشم    تا کاری کند که 

شود متوجه نشد؟ مگر کسی هست که از شود؟ مگر میاما مگر می

غوطه بخورد؟ مگر کسی هست که آن را بیشتر  مترجم بیشتر در متن  

 ر کند؟ کند و بجود و نشخوا از او مزه

 ن یا. هر که بود  را از حد گذراند  ز یچهمه  ن بارهر که بود اما ای

، جوری که اگر نموداری  معنایی دادتفاوتی بسیار در حجمِ این بی بار
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می کشیده  آنان  افزایشِ  و  پیشرفت  نقطه  بر  این  در    طورقطع بهشد، 

می شاخص  اندکجهشی  شیبِ  از  شاید  نمودار  باقیِ  در اکرد.  ش 

،  نگریستمیآن    به  یر کس اگ  ماا  ؛مانستبه خط راست می  برابرِ آن

، نجایا پرسید این بود که در  در همان نگاه اول نخستین چیزی که می

 اتفاقی افتاده است؟ در این نقطه، در این تاریخ چه 

آینده  از  متنی  اشتباه  به  نمودارِ  آیا  این  فزایندهبی ی   معناییِ 

که   رضایت داشتود  از کارِ خ  ده به قدرینفرستاده شده بود یا فرست

اعتراض نکردنِ آیا    ؟کرده بود  خودیازخودب اش او را  زیرویپ عفِ  ش

را    هانی ای  طوالنی و این تصور که او توانسته همهمن در این زمانِ  

من   دارداز چشم  نگاه  چنان  دور  او  در  ایجاد   نفساعتمادبه،  کاذبی 

ب دست  رشته،  هر  نوابغِ  چون  اکنون  که  بود  حرکاتی  کرده  ه 

 زد؟ می ختهیافسارگس

پرسشی را در  ورصتاین   می ذهنات  این  ام  از  پیش  که  انداخت 

را  دیگر  افکارِ  تمامی  سرعت  به  که  پرسشی  بودم.  نپرسیده  هرگز 

ی آن نویسندهالشعاع خود قرار داد. پرسشی تازه و دردسرساز:  تحت

 باشد؟  توانستمیچه کسی  ونمت

- رازیری دیگرِ وابسته به آن ساهپس از این پرسشِ تازه، پرسش

ترجمه    حتماًنوشت و چه نیازی داشت تا  را می  هاآن چرا  او  :  دنشد
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می  شوند؟ دردی  چه  میبه  کسی  چه  چنان  خوردند؟  به  توانست 

نام نوشته براینوشته البته    ...شان زیادی بود، اهمیتی بدهد؟هایی که 

»نوشته« شده بود  هاآنشد گفت که  می ترتیب  هر  هیچ  اما بی  ،ندبه 

 . یدصتی قحاید و ش دلیل

اختراعِ  کنممیاحساس   زمان  ما    از  این    وقتهیچ»نوشتن«، 

:  آمدبه نظر میبدیهی  که  از بس    ...موضوع را با هم طی نکرده بودیم

به همین دلیل باید معنایی داشته   !اینکه نوشتن باید دلیلی داشته باشد

 !باشد

  قع درواشاید    های متنداشتنی این داشتن و نهمه  ور من ازمنظ

بای خود  هدفی  آنان    که  دو ن  از   توانستنمی  کسهیچ نداشتند.  در 

 چیزهایی شبیه:  ..داشته باشد.در ذهن خاصی مقصودِ  هاآننوشتن 

 .« خنددنمیرقص پرتگاهِ ساختارها در  بلوارِ »کبوترِ

 شکست؟«  برعکسرا  هااسکییا »چرا باید تا مریخ چوب 

پس  هاییمتن خو  که  شدااز  او  ن،نده  مبرخی  بقات  ده خن  ه را 

زمان  و  ندانداختمی عصبی  ییهادر  مرگ  حدِ  در   ند؛کردمی  تا  اما 

معنایی  آیا بی یا  اندشدهنوشتهچرا که  رفتمفرومیبیشتر اوقات به فکر 

 :؟استیک هدف 
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مسابقه در  او  درآوریم،  را  سرخ  سنگ  پوست  ریاضی »اگر  ی 

 .« خرامدمیشکست 

است  »بنابراین شب    نیاز  شخم  ما  ت  ینیمز سیب  جایبهتا  راسم 

 یورتمه نرود.« 

های سیاه را دور  را بگیریم، پوست کرفس  »اگر از دریا، کتابخانه

 خواهیم ریخت.« 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د نو کوژ :لو ا نات ساد - ند رم  یاه ناتساد یرس

64 

 

 

 

 

 

 

 

ترجمه سه روز بعد به پایان رسید و نوبت پست کردن شد. روز 

متن که  فرستادن  ازنمی  وقتهیچ ها  روزی  چه  ماه    دانستم  یا  هفته 

رو  است، خاصیک  تقویم    ز  بیدار ودب  ماشخصیدر  زودتر  صبح   .

کار فرستادن را   ی پست باز بود،، که اداره اداری  وقتدر  شدم تا  می

هم   را  صف  فکر  حتی  دهم.  بود    کردممیانجام  ممکن  بسیار  که 

، با این حال آن روز صدای زنگِ در مرا از خواب بیدار طوالنی باشد

 . دوبآورده  را با خود تازههای به همان زودی متن یپستچ :کرد

تهپستچی مردی سی با موهایی ریخته و  ریشی  واندی ساله بود 

شناخت. مثلِ های متوالی میهمه بستهنامرتب که دیگر مرا پس از آن

می عرق  بوی  هرچه  همیشه  که  داشت  عجله  و  را    ترعیسرداد  کار 
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بیبی و  سخن  دهیچ  انجام  معطلی  بیهیم.  هیچ  از  بار پس  شمار 

در  دادیم.  بدونِ سخنی اضافه انجام می  را  راکیگر  د  هانِ بستهرساند

مراوده،   دستپاچهانتهای  میامضای  نظر  به  که  زدم  به ای  را  او  آمد 

انداخت.   به تعجب  یا شاید  بر آن  دلیلی رنجاند    فائق اما به سرعت 

پایانِ کار را تحویل لبخندِ رسمیِ  ه نشانی بر قطعِ د کدا  امآمد و آن 

ا به بخندی مشابه زدم که دوبارل  زین. من  د کوتاه بورتباطِآن  او را  ه 

شاید حتی اندکی ترس انداخت.   بار  نیاحالت رنجیدن یا تعجب یا  

ای دانستم که اگر این اتفاق چند روزی پیش افتاده بود، با روحیهمی

می کارگر  آقای  گردن  به  را  آن  حتما  داشتم  اکن  انداختم، که  ون  اما 

 بدی داشته است. زِور فقط  یزورک  آشنایاین  دانستم کهمی

کردم باز  را  بسته  و  برگشتم  خانه  که  به  در اعادت  چرا  بود  م 

ی حجم و ها بیندازم و درباره نگاهی سریع و گذرا به متن  ابتداهمان  

ام  سرنوشت چند روز آینده   آنان  شان قضاوت کنم. هر چه بودسختی

-چشم هرم دوبا حتیِ تماراناو   میلیدر آن روز با بید. زدنرا نقش می

متنا آن  از  یکی  به  سرسامهام  هم    آوری  بسیار  لعنتی  متنِ  افتاد. 

  معنایی که تاکنون فرستاده بودند. تر از هر متنِ بیطوالنی بود. طوالنی

بود. دیگر شورش را درآورده بودند. هرچه    یمالحظگ یباین دیگر  

می  بار  بود  بازهم،  مکشیدبیشتر  روبیشتر    و  کم  دوشبه  -یم  امی 

 . دنتخاندا
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و   نشستم  صندلی  دستان  هاآن روی  در  و  ارا  گرفتم    خشم   با م 

متن  نگاه در  را  خود  جای  شیطنت  با  کلمات  که  انگار  کردم.  شان 

تغییر داده بودند و قرار بود اکنون با دیدنِ خشم من خودشان سریع  

. دبمانن  آنجاو برای همیشه    ردندبرگ  شانجایگاهِ اصلی  بهو شرمسار  

معنای عادیِ    ند و متنْکردمیواقعا  این کار را    رگا  شدمیچه خوب  

 کرد. خود را دوباره پیدا می 

حکایتِ    مثالً یا  رواییِ  یک  کیکِساده  پختنِ  پنیری؛   جزئیاتِ 

درباره شهری کوچک  شهردارِ  سیاسیِ  تازهمجسمهی  سخنرانیِ  ی ی 

میدان از  نوادگنامهرضایت  متنِیا    یشهایکی  می  که  انِ   درردگانی 

دف ناتسقبر شهر  از  خارج  در  کوچک  شده ی  به   واند  ن  است  قرار 

ی یک نامهخودزندگی  ؛تر از آن تبدیل شودپارکی خلوت و غمگین

-هایی زیرِ دستِ او بودهکند چون انسانرهبرِ سیاسیِ ابله که فکر می

اهمیتی گوهربار دارد تاریخِ وجودش  نتایجِ آزمایشِ   اند،    یا گزارش 

 ب. ی فاضالیهتصف

با چشمانِ  ی لغاتی که انگار  هر چیزی جز آن مجموعهی،  نتمهر  

و   درهم بیرون کشیده شده  هایواژهسیاهی پر از    هایکیسهاز  بسته  

ترتی و    همپشتدرآمدن    بِبه  به شده   بافتههمبهسوار  که  اکنون  اند. 

بود    دلیل  به این  هاآن  م ازامخش  که  کنممی، احساس  اندیشممی  هاآن
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نیاز    ها آن. انگار کسی به  کنندمیعمرم را تلف    مدرکمیس  ساکه اح

روی   از  فقط  و  با  می   خوشیدلنداشت  مرا  سرگرم    هاآنخواست 

نیازی    گونههیچ  هاآنبه  کسی    مطمئناًنه!    ..کند تا عمرم به سر برسد.

ببی تا  بدهند  پول  داشتند  دوست  فقط  و  با  نداشت  من  که    ها آننند 

 یجا  چیهکه    کنممیریزم و کاری  ی م  ررا دو  ، عمرمومرمیار  کلنج

 . ندارداثیری تچیز بر هیچو  دهدمیجهان را تغییر ن

مثل کسانی که    ،ها برایش هیچ بودندفردی ثروتمند که این پول

در   را  می  هاومیآکوارماهیان  هرزندانی  تا  نگاهی   کنند  چندی  از 

ین ا  ردمرا  ت  دوست داش،  بزنندزند و با انگشت به شیشه  بدانان اندا 

وقت با    هرچند. تا  شومپیر می  سر هیچ   خانه نگاه کند و ببیند چگونه

بدِ من بزند و لذتی  ای بر بختهای مضحک خنده دیدنِ این برگردان

لذت و  منحرف  ثروتمندِ  لذتببرد.  که  به  جویی  را  جهان  این  های 

 : کردمنا میه ت تازی هایداع هوسون در طلب ابده بود و اکنیانتها رسان

-ش و حتی ساخت راهای کردن. دیدن زجر و پوچیِ زیردستاننابرق

هرمی   نه حتی برای ساختِ  همآن  ن؛آنادادنِ  های جدید برای رنج ِ  

یا برجی سر به فلک کشیده. نه دورِ کشور  مطول  بزرگ یا دیواری  

با   زیردست  آن  دستکم  که  چیزی  ساخت  احساسی برای  آن  دیدنِ 

ازبی   وچک وهرچند ک ثمره د  ندشکامل    مزد  نه!  و  فقط ادن بکند. 

 تالشی برای چیزی توخالی و پوچ. ..رنجی برای هیچ.
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ممک که  البته  بود  شاید    طوراینن  که نباشد.  بود  کسی  حتی    او 

ای چنان عمیق از من به دل داشت که چندان هم پولدار نبود، اما کینه

مب این  بود  را  حاضر  رضایتِ  صرفاً الغ  دلبرای  بپردازدا  شاید ش   . 

 شد میخم و راست  کشید،  های بسیار میل زحمتبرای آن پوی  حت

وقت و    حاصلِ  لیسید تا سرانجام با دیدنِهای بسیاری را میکفشو  

 رنجِ من آسایش یابد. 

آن اندازه از من متنفر   توانستمیبه این اندیشیدم که چه کسی  

زندگیِ   به  کهماش یپ ها  سالباشد؟  زمانی  میانِ    هنوز  ،   ع اجتمادر 

های کوچکی که به دیگران حاصل بود. اگر بدیبی  ..، اندیشیدم.دمبو

را   بودم  می  عنوانبهکرده  نظر  در  دهانگیزه  گزینهگرفتم،  نفر  ی ها 

شکنجه بودند  مناسبِ  خیلی   اصطالحبهآدم    هرحالبه  چراکهگری 

از طر  جالب و  اما  نبودم.  لخوبی  این مداومت و  کار ازیِ  جبفی اگر 

ب کینهنیاز  که  ع  ایه  بود  معلوم  داشت،  حق   بزرگ  جنایتیمیق  در 

کس برای نامزدیِ انجام این  کسی مرتکب شده بودم و درنتیجه هیچ

 رسید. م نمی ااعمال به ذهن

ساعتی را با زل  حالباایننمود اما فایده میجستجو در گذشته بی

  مِانی که چشسام کی تمکردنِ چهره   و تصور  ی پرنورزدن به پنجره 

سپری    ما دیدن نداشتند،  و   ..کردم.را  کاذب  غرورِ  که  کارفرمایی 
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کارگرانسرکوب برابر  در  را  بودم.گرش  کرده  خرد  استادِ    ..اش 

ک علمی  هدانشگاهی  بود.غرورِ  هیچ شده  دانشجویان  برابر  در   .. اش 

بود؟ چه بسیار مردانی   عزمِ خود را بر پوچیِ من جزم کرده  کیکدام

تر  شکسته  هزار باربودند و حاضر بودند    هدخرد ش  برابر زنانه در  ک

چه بسیار   .. و خردمقدارتر شوند، اما در مکانی که زنی در آن نباشد.

می تن  خواری  و  ذلت  هر  به  که  برابر فرماندهانی  در  نه  اما  دادند، 

تعظیم  ..سربازی. چه  که  رهبرانی  بسیار  میچه  در   ند، کردها  نه  اما 

و  ایستاده    ، من  در برابرِ  اما من تنها  ،ناما م  اما من،  ..ماعی.برابر اجت 

 اش تمام شده بود. تحمل

ی تصاویرِ گذشته کمکی به من نکرد، خوردهآلبومِ گنگ و خاک

-بهان کردم. یکشکاغذها را از میز برداشتم و دوباره در هوا نگاهلذا  

متن    ،رآخ  ذِ یان نورِ پنجره بر کاغم  دراه  یک آنان را ورق زدم و ناگ

پنهان نگاه داشته شده بود تا تنها که به نظر  . متنی  دش  رری ظاهدیگ 

شود. خوانده  شدید  نورِ  برابر  سرم   ترسْ  ..در  بر  سردی  آبِ  مثل 

با خطی   به من چسبید.  لباسی  و کج و    نویسدستریخت و چون 

 کوج نوشته شده بود: »کمک!« 
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 آن  یدِیِ صحنِ سفباقو    ش آمدهمه پیی آخر، متن تا نیصفحه  رد

رسید  به نظر می  طورنیایا دستکم    ؛نخورده باقی گذاشته بودرا دست

و حروف به آرامی    در برابر نورِ تابیده از پنجره گرفتمتا اینکه آن را  

 خواست... از من! نمایان شدند... کسی کمک می

  اشتهدانست که نوشد، حتما می شخصی که آن متن را نگاشته بو

دانست که مترجمی آن را شاید حتی می  ..د.شوفرستاده میزد کسی  ن

گرفت. خواهد  دست  می  ..در  مرا  حتی  یا  شاید  در  شناخت  زمانی 

نه،  البته  دیده بود.  مرا  از دور  گذشته   این  شاید هم  با  تنها  او  شاید 

نوشته که  حلقهآگاهی  از  خارجِ  کسی  دستِ  به  که    یهایش  آنانی 

شاید   .نگاشته بود  ران  آ  رسد،، میستندها هوشتهاین نمسئولِ گردشِ  
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نمی یقین  به  نیز  را  این  امید بسته بود که  حتی  تنها  و  کسی  دانست 

 خواست. بیرون هست و اکنون از او کمک میدر دیگر 

 دانستممیتنها چیزی که  او که بود؟ او که بود؟  اما او که بود؟  

که    نیا نبود  ندهگارناو  بود!  سطور  آن  همههگارند ی  بی  یی  -آن 

با    آرامآراماو بود که    .اهمعنایی با کلمات، سپس  ابتدا  قواعدِ کار را 

تر به هم زده های طوالنی ها و اکنون با متنعبارات و بعد با پاراگراف

نیز می نوشتن  پیشینیِ  قواعدِ  بر  نوعی حتی  به  او بود  بود و  خندید. 

تمامیِ بر  شوریده    آنکه  ارتباطات  وجهانِ  نمی  بود  خواست  دیگر 

ب نمی،  یدگوچیزی  نمی  خواستدیگر  دیگر  بدهد،  خواست  معنایی 

 . ی من بوداو خالق ابزار شکنجه ..فهمیده شود.

شکنجه ابزار  خالق  بود  او  من  میی  کمک  من  از  اکنون  -و 

بود....  خواست رنج  در  آنان  از  نیز  خودش  چون  نیرویی    شاید  آیا 

ه ب  رای   آنی که مومنناه، شبیهِ به گ  اپذیریهمچون میلِ گریزن  درونی

النوع خط  به رب   گونهنیاکند که  د، او را وادار میکشانَخدایی میبی

ای، ای، چه تجربهو فهم کافر شود؟ چه چیز در او بود؟ چه گذشته

 چه نقضان و چه دردی؟ 

بیماریِ این  آیا  بودند؟  کرده  نوشتن  به  مجبور  را  او  آزردن،    آیا 

ترجم ختم  به ما  نهت  کشاندن-یپوچ -دیدن و به-رنج-دراین بیماریِ  
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چه نیازی  گرفت؟  را هم دربر می  متونی آن  شد و خودِ نویسنده نمی

د و  ها را بنویسبود که آن بازیگردانِ ما خودش هر بار تمامیِ آن متن

گر  دی  ینوعبهدلیل را بر خود بپذیرد که  نوشتنی چنان پوچ و بی  رنجِ

شکنجه می در  که   ودْ خ  ه،رااین  باشد.    یکشرهم  ش  ودخ  د،نکای 

ای داشت که زندانی  دیگر چه فایده  وقتآنبرد.  هدف را از میان می

که   خودت  وقتی  دهی  رنج  محصورتر   یزندانبانرا  زندانی،  صد   از 

ی مرگ و تباهی بایست خود را از درون این چرخه. نه! او میهستی

بیرون   زاحرف  چون یک نمایش مضحک و من  بیرون بکشد و آن را

بازیِنب چه  جریانیفکث  گرد.  در  جریان    ی  در  کثیفی  بازیِ  چه  بود؟ 

 بود!

بودند   زندانی  آکواریم  در  ماهی  دو  بلکه  یک  یکدیگر   ونه   با 

؛ کردندمی  را تبادلهای ریزِ آبِ راکد و گندیده  چیزی در حدِ لجن

ساخت و آن  یاس حتی نمیتر از آن را یکی با  نه، چیزی حتی مادون

عصبیتییگری  د نا  با  آن  موشکافی می  دریافتا  ر  یزچ-مزمن  کرد، 

 ساخت.تر حتی نمیچیزی مادون-کرد و این بار از آن نامی 

آزاد  یکیآنو    جهانِ  از  بیرون،  می  بودها-نا  آن  ،که  از   ،دیدرا 

می  شانچیه فعلِ    ردبُلذت  که  مثبت  خودِ  چرا  او بوداو  که  چرا   .

می دس کاری  هرچندتکم  بی  کرد.  منکه  خو  زجرکنندهنهایت  د  و 
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ای برای چشیدن و ی پوچیِ انسانی بود که دیگر دستمایهدهندهاننش

بوییدنِ جهان یا به بیان دیگر برای     ندارد. اصال   حضوریدندیدن و 

می  واقعاًآیا   انسان  بردلذت  ماللِ  و  کسالت  با  تنها  نهیا  که  -هایی 

-ه مینگا  به مااند،  ه صفحات نمایشگر زل زدهبیدار ب-نه-و-خواب

ی کمتر از ثانیه او گلدانی بودیم که زمانی با هوس  ایبر ا  م  آیا  ؟کرد

نمی دیده  چنان  اکنون  و  بود  شده  نیز خریداری  آبی  قطره  که  شد 

نمی  بیوسیلهیا    ...کرددریافت  به های  روزی  که  و کوچکی  اهمیت 

کس  چشوند و هیییرون کشیده م ها و کمدها بناگاه از اعماق کابینت

خریده  ه دلیل آنان را  مان و به چز  چه،  ند که چه کسیادنمی   حتی

چیز  انسانی که همه-است. آیا ما خنزر پنزری بودیم در دستان کودک

 ها را تا حدِ تکرارِ آزاردهنده آزموده است؟ ی خوشیرا دیده و همه

تا ما دو نفر چنا  پس چرا گویی همچنان هدف  ن بینیاز داشت 

چشم برابر  باشادر  تاش  بخاو    یم  و  را  و    شا ت وجودش  را 

 ش را بیشتر بداند؟ان بگیرد و قدر زیستن را بهتر جش  اشیخوشبخت

یقینِ که  می  پاسخی  آن  قلببه  غم  شدتِ  از  درد  توانست  به  را  ام 

فرامو را  ما  سادگی  به  او  که  بود  این  کرده  آورد،  دور  باشدش  به   ،

، چرا که  شدبانداخته  ون نیاما هنوز بیر  ،دفع کرده  ،، تف کردهانداخته

-به شوقاندکی  با دوریِ از ما و بازگشتِ دوباره  ی دوباره  وزر  یدشا

 اش آوریم. 
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توانست نمی  چون  ،آمدخوشبختانه این تصور به نظر درست نمی

به بیچارگی و درماندگی    طورنیا  نویسنده  اکنون  توضیح دهد که چرا

  د، این واهبخ  قتهر وتوانست مثل من نمی مگر او خواهد؟کمک می

کنار بگذارد؟ ها، تعهدات و قراردادهایش  بستگیوای  ههمبا    شغل را

 رها کنم آن را    توانستممیخواستم،  بود. من هرزمان که می   طورهمین

 ام را جایی دیگر بگیرم. و پیِ زندگی 

حتی الزم نبود که در جایی حاضر شوم یا مطلب   کار  نیا برای  

آن ز  ا  کیکافی بود یط  ق فع دهم.  ی اطال پیش از موعدِ اجرا به کس را  

تنها در قراردادم ذکر شده بود که  را تحویل ندهم.    ی کذاییهابسته

به خوبی یادم هست که پایش   ...استکافی  برای انصراف  همین کار  

بایست . یک نسخه از آن هنوز میچهار بار؛  را هم امضا کرده بودم

ل نکردنِ ند که قبوه بوداشد. همان اول به من گفتیک جایی از خانه ب

 شغل است. اینتن به معنای انصراف از م یکحتی 

های مثل برگه  کهآن دفترِ خلوت و خالی را به خوبی به یاد دارم  

نداشت. تنها ام  روح بود و حتی جایی برای نشستنکاغذ سفید و بی 

ای هرچند نجرهو پ  به میز و صندلیِ سفیدرنگی برای منشی مجهز بود

مان رتباطیِ طولِ اامتمر  . منشی که دشددیده نمیر آن  کوچک هم د

و مرا به عنوان کاری   نگریستمیی نمایشگری در برابرش  به صفحه



 مهرتی نیما حیا

 

75 

 

ا سفید بر ی چشم نگاه داشته بود، نیز لباسی تمامدر حاشیه و گوشه

برابرم  در  میز  روی  را  قرارداد  سیاهِ  کاغذِ  که  بود  او  داشت.  تن 

ز  نوه  و در حالی که  روی آن زدت بر  گذاشت و در سکوت با انگش

دیگرش  چشم کارِ  به  بود  صفحه  به  نزدیکبازگشتاش  وقتی  تر . 

رفتم و روی میز خم شدم، فهمیدم که رنگ کاغذ سیاه نیست و فقط 

-دارد که در تضادِ با محیط  مفصل و درهمیز و بسیار  های رینوشته

 رسند.به نظر می تیره گونهآن شان 

آخر دستِ  که  نوشتهخوان  زمانی  و  دنِ  دشوار  را  ی  وقحقهای 

و با دردِ کمر به پایان رساندم و بیشترشان را هم نفهمیدم، به   ایستاده

بدهم که هر آنچه  خواست تعهد  محلِ امضایی برخوردم که از من می

 این اولین امضا بود.  ..ام. به طور قطع فهمیده ،امخوانده 

چن از  امضا  ودومین  میایفظدوچون  وام  چه  اینک   گفت  ه 

انجاکاره باید  میتعهداتسومی    م.دهم  ایی  خاطرنشان  را  و  ام  کرد 

پرداخت موضوعِ  مجموع آخری  در  بود.  کرده  مطرح  را  مالی  های 

و   بود  امضا  بدانم چهار  که  بودم  آن  دنبال  به  همه  آن  میان  در  من 

می بخواهم  اگر  موچگونه  کنم.  فسخ  را  قرارداد  جالب  توانم  ضوع 

با که  بود  همه  وجودِ  همین  آن  ی همهر  د  کههایی  پیچیدگی 
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بند  تنها یک  و  بود  ساده  بسیار  یکی  این  داشت،  موضوعات وجود 

 ی یک سفارش.ی حتگفتم: ردِ ترجمه ترشی پ داشت که آن را 

  ،آن  عالوه برآنان از من تنها یک آدرس خواسته بودند و تمام.  

تعهد م   تغییرِ  در صورتِ  داده بودم کهرا هم    این  با  راتب  آدرس  را 

برگهاضا تبصره  یافه کردنِ  آنان توضیح دهم و همین  ی ساده برای 

بررسی  باز کرده و هر بار های نوشته را کرد که آنان بستهمشخص می

 کنند. می 

ها بلند کردم، با از روی نوشته  سرم رادر آن روزِ قرارداد، وقتی  

کفِ  بر دیوارها و سقف و حتی  شگفتی دیدم که حروفِ درهمِ آن  

و میز و لوازمِ سفیدش   گاه به منشین  با.  ان پاشیده استفید آن مکس

-ان میحقوقی را بر تنِ کاغذگونِ آنانگار تمامیِ حروفِ آن قراردادِ  

می اطراف  به  مرتب  سرم  البته چنوشتم.  کتابی  در  گویی  و  رخید 

پیچمالل سختِ  و  بودانگیز  شده  غرق  ه درپیچ  یادم  با.  که    ست 

و  سرفه عمدی  بهکوتاهِی  منشی  ن    و  آمدم  محو  تهوشخود  همه  ها 

از روی ضعف زدم که بی لبخندی  پاسخ شدند. معذرت خواستم و 

 ماند.

و حتی   نویسنده هم حتما مثل من این مراحل را طی کردهاو، آن  

بایست آن بخشِ ها را به درستی نفهمیده بود، دستکم میاگر نوشته
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  نی یع  اشته باشد.در خاطر دد را   خروج از بندِ قراردادیِبنی تک ساده

پیوسته و زمان تا حدِ  بود که او بسیار پیش  نمک م به آنان  تر از من 

 گذشته باشد؟ فراموشی بر او

فرض این  منبا  کرده   ،  شروع  را  کار  دیرتر  بسیار  او  به  نسبت 

که   هست  یادم  کار  ها  آنبودم.  ابتدای  محتاط  در  و    ندبودچقدر 

بمش باالیخصا  در  سرخ  رنگ  نوصفحه  ا  اول  بودنی  د: شته 

از  تست  یهمه  اینکه  با«.  شیایزم»آ قبل  را  الزم  داده  های  استخدام 

. سنجیدندمیام را  شناسیکیفیت و وقت  با وسواسْهم    بودم، اما باز

ی تا اینکه در بسته  یافتادامه    شکل کار  همین به  اول  ی  تا سه بسته

آزار  عالمت  آن  متندهنده  چهارم  باالی  حاز  کارِ  اطمینانِ  و    ذفها 

 د. ش جدی آغاز

هفت   شاید شش  حدود  بودیا  پیش  شد  سال  آغاز  کار  آن .  که 

این    زمان وقت    هایمتناز  چند  این  در  اما  نبود،  خبری  پوچ 

تا هشتاد  کردمیطول حساب    نظر  ازاگر    اآلن  خصوصبه هفتاد  ی، 

-کت چه میدر آن شر. اینکه  شدها تشکیل میاز همیندرصد کار  

از تصوربگذر  توانست بیرون بود   د  ز آن منشیِ آنجا ج  رد   من.  من 

و    ،سفید بودم  ندیده  را  دیگری  آن  فرد  ماهیت  جز  خاطر  به  هم 

 حال  این  باشناختم.  ای کار، هیچ فرد دیگری را در آنجا نمیمکاتبه
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تداعی  اتصویر عجیبی مدام در ذهن  انسان الغر و شدمیم  . تصویر 

  ن ر است روزی فالست و مجبودانی  فی که در اتاقی تاریک زنضعی

یا  شغلاینکه  بنویسد.    درق کرده مجازاتاش  مجبور  را  او  خاص  ی 

او می  سرِ  بر  لخت و خام  اجباری  آنکه صرفا  یا  نزد بنویسد  کوبید، 

نبود. در تصویری که من در ذهن داشتم، برای آنان مهم    من آشکار 

 یژه ی وجمروی حجم بود. ح زام اصلی  نویسد؛ الود که او چه مینب

انیِ خاص تولید شود و این دقیقا به این زمی  هت در یک بازیسبا می

بایست با این حجمِ خاص مرا نیز در دلیل مهم بود که از این سو می

 مدت زمانی خاص و مشخص به کاری بیهوده وادار کنند. 

ش قرار ، او جایی در زمان، در ابتدای کار هااین حسابی  همهبا  

کرد شروع  و  بود داشته  نوشته  به  به  حتی  شاید  و ی  کما  ن.  انرژی 

شوق.  اند در کی  که  چیزهایی  بوده.  بلد  که  نوشته  چیزهایی  از  اول 

اند که موضوعِ مدرسه یا دانشگاه یا هر جای دیگر خوانده. به او گفته

مهم نیست. پس   ،دهدپیوند میها، مالتی که کلمات را به هم  نوشته

 درچقیخته. اما هر  روی کاغذ  ر  ستهدانی هر چیز میدرباره   هر آنچه 

هایش هم که انسانی پرمطالعه و اهل دانستن بوده باشد، جایی دانسته

ای بوده که کارفرمای ثروتمند شوند و یحتمل این همان نقطهتمام می

 کرده است.بینی می ی سرگرمی پیشو تشنه
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نو به  نویسنده شروع  به بعد  نقطه  این  از چیزهایی کرده از  شتن 

ب  است نکه  درستی  نومیه  شاید  هشت دانسته.  دقیق.  چندان  نه  هایی 

بردنِ کار  به  در  واژه  حتی  از  نخست،  یا عباراتِ  »احتماال«  های 

گفته شده است« استفاده کرده است چرا که بسیاری از این    طورنیا»

مطمئن تازه را فقط جایی شنیده یا با دقتی اندک از منبعی نا  مباحثِ

ب سپس  است.  چیزخوانده  رسید ه  نمیهایی  حتی  که  کجا  نسدا ه  ته 

پیش با  تنها  یا  شنیده  جایی  اصال  یا  را  فرضشنیده  آنان  غلط  هایی 

ی اصلی در اینجا، آن چیزی که در اینجا  مسئله  .استنباط کرده است

های ی این حرفداده، مکتوب شدن همهتر از همه آزار می او را بیش

ی که آنان را چون زمان  بود.  درست-یمهر بهترین حالت نپادرهوا و د

بر  ه  با که  میاجباری  کاغذ  روی  نوعی ود،  انگار  شکلی  به  آورد، 

برمی  صفتِ آنان  در  چیجاودانگی  میانگیخت.  که  نباید  زی  دانست 

شد  خیالی استنباط میشد یا دستکم نباید به آن راحتی و بی نوشته می

ید در  د. شاحه به واقعیت درآورده بو را سطر به سطر و صفحه به صف

خوزمانآن   به  می دادلد  ها  اینری  که  هیچداده  نیستند  ها  مهم  کدام 

می حتی  پس  خواند،  نخواهد  را  آنان  کسی  گفت  چون  که این توان 

مدعی   حقایقی هستندکه  ندارند  اش  خارجی  وجود  مهم اصال   ،

 .نیست
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زمان، مرزهایی دیگ   آرامآرامسپس   پیش رفتن در  پشتِ با  نیز  ر 

شان از چه  که اندازه   نداییهاآنکوتوله    ستارگانِ  ..ند.سر گذارده شد

فقط    ترکوچکمقداری   نیست.  مهم  عددی  باشد؟  و  بنویس  را  آن 

. به نظر زیادی کیلومترسه هزار میلیارد    مثالًبزرگ در برابرش بگذار.  

نمی نظر  کوچک  به  که  بنویس  بنویس.  هم  را  آن  نیست.  مهم  آید؟ 

میکوچ چه  ک  هر  ذآید.  که  ازس  اتهنرا  می  راغی  را   د، گیر آن 

به حجمِ تعیین شده    و  بگیر تا چیزی بیشتر روی کاغذ آوری  رضق

 برسی. 

هایش را تر بوده و دیگر نوشتهشاید در آن زمان با خود روراست

تحقیق و  نادقیق  نمیحقایقی  میناشده  است.  از  خوانده  که  دانسته 

نام  به بعد باید آنا  نجایا مالت  عظیمِ مه  دنیایبدهد و  ن را مهمالت 

بسا د چهاببرر  چه  حقایق،  هن  ر  چه  و  شده  پنهان حقایقِ کشف  وز 

بزرگ بسی  بیمانده،  درستی  هر  برابر  در  است.  نادرست تر  نهایت 

چون تنها کبریتِ روشنی   یو در نظرِ من آن درست به تنهایایستاده  

ها موجی بس  سومِ نوشته قرار دارد. پس موجِ    در جهانی از تاریکی

 .بوده استتر اکسنتره ر و درنتیجارتافس، بی رتزرگب

ذهنی خسته  -اما آیا بافتنِ تمامیِ این مهمالت، آن هم توسط تک

ام این است که او  داده تمامی ندارد؟ حدس -و درمانده و زیادی پس
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ای اش، تاریخچههای مهملنوشتهها و به موازاتِ  ی ایندر کنارِ همه

ه به تذشگ آنچه بر خودش  ات نیز ازیرجزئای پ نامهخودش، زندگی زا

واسطه اند بی. چرا که نه؟ دستکم آنان حقایقیباشدنوشتار درآورده  

به تحقیق و آزمایش ندارند. تنها به کمکِ حافظه  هم  که نیازی  او  با  

-دهند تا هوشیاری و ناشوار یاری می اند و او را در این راهِ دمحتاج

 . اش را همچنان حفظ کندگیدیوان

تمام شده هاست  مدتنامه را که  گیند گذرد و او زیها ملسا  اما

دروغ انواعِ  داستانبه  و  میها  خیالی  مهملآراید.  های  از  و  او  گویی 

هر آنچه دوست داشته اتفاق برد.  گویی پناه می-گویی به دروغ-خود

وجود از آن وحشت  خواسته و با تمامِ  بیفتد و نیفتاده، هر آنچه نمی

بیفتد و هر آنچه  اتفاق  ت  اسن  کرده ممکنمی  چه که فکرهر آن شته،  دا

اجازه  جهان  منطق  حتی  نمی که  را  آن  وقوع  شده  نگاشته  ،  دادهی 

ای ابدی است. او بدین طریق با دخیل کردنِ خودش، همچون گرسنه

میکه   دندان  خود  تنِ  به  نوشتهنهایتا  خرج  را  خودش    یشهازند، 

 است. کرده 

درمانگی این  یپای  ؛نهایتِ  استخو  افتنِان  و  آنجا    ؛تن   انِگوشت 

که متونِ بی جایی است  به جنون میآن  مرا  که  آنانی  کشیدند،  معنا، 

شدند. دروغی  ..آغاز  و  مهمل  حتی  چیزی،  دیگر  که  برای    نزمانی 
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مینمباقی  نوشتن   میانده، چه  هیچ؟ چه  جز  کرد؟ توان گفت  توان 

نهْتوان کرد  میشکستن؟ چه    توان کرد جزچه می ، جز  زبانیدن-جز 

 .ناییدنمع-نهْ و ن نوشت-نهْ

گوشه در  ذهناما  از  می ای  حدس  واژهام  این  که  ها چینیزدم 

کامال  نتواننمی باشهم  د  ساعتنتصادفی  با  را  ذهن  اگر  حتی  ها  د. 

ای که در آن ظاهر خالی و سیال و رها کنیم و سپس هر واژه  تالشْ

ترت به  بازشد را  بنگاریم،  بر کاغذ  ب  یب  نهاییِ بیه آن سرحدِهم   -

های   تصادفی نخواهیم رسید. چیزی شبیه به ناخودآگاه یا تکهیِاینعم

ای  آیند یا سلسهحافظه که از پردازشِ دائمی مغز در گذشته پدید می

د آن  ترکیبِ  ظاهراز  بر  خواهند    و  تاثیر  کلمات  آن  متوالیِ  شدنِ 

،  هابا رنگنیز    نوشتن در آن قرار داریم  گذاشت و محیطی که هنگام

نورشکل چاشنیداهایص  و  هاها،  آن  بر  که ش  افزود  خواهند  هایی 

بسیار  و  دسترس  از  دور  بسیار  چند  هر  معنایی  متن  آن  به  نهایتا 

که   معنی  این  به  داد.  تئوری میشخصی خواهند  در  با دستکم  توان 

یط یا تخیلی که به وجوهی از شخصیتِ نویسنده و مح  هاآنتحلیلِ  

بو آن  پیدر  در    ده  ذهگوشهبرد.  از  بیی م  امنای  که  معنایی  دانستم 

 ای انسانی وجود ندارد. مطلق در نوشته
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نظر می  به  ادامه یرساما  نوشتن  نوع  این  به  بخواهد  او  که اگر  د 

محد هیچ  میبدهد،  او  داشت.  نخواهد  بی ودیتی  تولیدِ  تواند  به  انتها 

نیفتد. آیاهم به    و شاید  بپردازد  هاآن انتهاییِ  بیبه معنای  این    تکرار 

-ها در او بیان میانتهاییِ خودِ آن چیزی که نوشتهست؟ بیاو  ودِخ

-کنند بلکه به محضِ خلق شدنها او را بیان نمیکنند؟ شاید نوشته 

در را  چیزی  می  شان  چیزاو  همان  و  می  سازند  انتقال  آن را  دهند. 

 شد. واهدتر ختر و سنگینانباشتهوقت هر چه بیشتر بنویسد، 

دانم که مانعی سخت  ین را هم میت ایارضف  ی اینمهارِ هدر کن

ادعایی وجود دارد: مرگ. مسلما مرگِ او به در برابرِ این بی  انتهاییِ 

در واقع   ...بخشیدپایان، پایانی خواهد  بیظاهر  بهی  تمامیِ این سلسله

کرد نخواهد  باد  بیشتر  حدی  یک  از  سنگین-انباشته  و  او  و   تر تر 

 هد شد.خوان

شاید حدی باشد    ..تر شدن آدمی.گینسنی  راحدی باشد ب  یدشا

ترین سدِ حیاتی را هم به صورتِ که حتی اگر مرگ را، این مستحکم

برداریم، برابرِ خود  از  ایستاده   زیستی  برابرمان  در  همچنان  این حد 

محدودیت در    محدودیتی در انباشتگی و جذب، و همچنین  ..باشد.

 دهیم.می شاانتقال زی کهساختِ آن چی
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از آن  ر  اگا  آی از گذر  زندگی کنیم، زندگی پس  بیشتر  از حدی 

دریافت تکرارِ  در  تنها  غوطهمرز،  گذشته  آیا   ...خواهد خورد؟  های 

پاهای هَدر افسانه   ابدیزندگیِ سترِ زندانی روی مِی سیزیف، یا در 

-به بیباهت  آیا ظاهرِ زندگی پرش  ...یابد؟اش تجلیِ خود را میچرخ

  ... ؟نامیم، خواهد بودآنچه ما مهم و معنادار می  به  اه الکپشتوتیِتفا

گوشهاینکه  یا   در  افتاده  سنگِ  تکه  از  یک  متروک  بیابانی  از  ای 

 ای خشکیده، همان زندگیِ از حد گذشته است؟ سیاره

ریشهخانمانبیی  هاواژه  همیناما   و  کد  بریده-شده  ام  هر 

مستصو و  خود  برای  ایری  دیگران  تقل  میز  من  ذهن  زند. دااندر 

هر کدام چیزی در خود دارند.  پرونده  پنیر، خوشه و  کرفس، دریا، 

از   جدا  ماهیتِ  یک  از  بخشی  کدام  میهر  بیان  را  کنند. خودشان 

ماهیت آن  از  بیان  یبخشی  بیان  که  که  است،  گفتنی  که  است،  پذیر 

زبانی  بخشِ  . به نظر من هر چیزی یک  شونده است-شونده و زبانی

زبشون که  دارد  آن سخنقتو  انده  از  انتقال می  ی  را  آن  فقط  گوید، 

های در این صورت اگر بخشباقیِ آن خارجِ از فهمِ ماست.  دهد.  می

-ی چیزها را کنارِ هم بگذاریم به خودِ زبان میی همهشوندهزبانی

ورد فقط خودش را ائما بخاش را دزبان مثلِ ماری که دم  یعنیرسیم.  

های های او و حرفهان نوشت میت  هسآیا فرقی  پس    .دهدل میانتقا
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میمن؟ حرف وقتی  که  من  پیشتر  گویمهای  بسیار  زمانی  انگار  شان 

 . دانماند حال آنکه نمیافتاده اتفاق 

هست.   تفاوتی  از آری.  نبودن،  از  که  هست  اینجا  در  چیزی 

  گار . اندگیرشود و قوت می ساس میخالء، از نیستیِ چیزی دیگر اح

درست و نادرست، راست اوتی میان  یگر تفد  کهه  ی ایستاد مکان  او در

و حرفِ حساب   مهمل  دروغ،  نداردو  که  وجود  ایستاده  جایی  او   .

ندار اشاره   است.  د.  معنایی  زبان  ورای  خالی  او  جای  باید  پر  فقط 

 بنویس! بنویس!پر شو! پر شو! .. فقط باید جای خالی پر شود...  .شود

 رنه!بنویس! وگ

»وگ از  ترسیپس  از  شد میه  یرچ  نم   بر  رنه«  جزئی  هم  من   .

-بایست تا میاو می  محتوم و پوچ او بودم. دهانی باز که  سرنوشتِ

شد. حال که فکر سیر نمی  وقتهیچریخت و  توانست غذا در آن می

نیز بخشی از رنجِ روزانه  کنممی   سردِ با آن چیزهای    ...ی من بوداو 

 : نوشتتهی که می

اشِرف» رو  بری  شیرینیرا  تا پاترکسخاهای  ی  نگیر  بازی  به  ش 

 ت از تکرار بدود.« احلقوم
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نوشتن قطعا نوعی طغیان بود علیه    جورایناین یک شورش بود!  

 وضعیت! 

می را  آن شورش  من  جز  شورش  فهمید؟  و چه کسی   یبراآن 

می  من طغیان  برای  او  بود!  تنه  ..کرد.من  کهبرای  دید! می  ا چشمی 

 چشم من!آن را ببیند...   هک ستخوایا می نستتواکه میچشمی تنها 

پریدن  همهنیا همچون  دادن!  جان  و  تقال  و  مدت  نفس ها 

تنها مدت!  همهنیاماهیِ در خشکی، آنجا که کسی نیست...  یهازدن

و کاری کنم و من جز غر زدن و ترجمه    آن را ببینمآنکه من    برای

ب تم  ها ضجهی آن  دلیلِ همهیکردنِ  ب  هانشد-امو  نکرده    م. ودکاری 

بی  جانورشناسِ  چون  زمانمن  با  غلظتسنجرحمی  و  های مترها 

رفتِ حیات را از تنِ او مقیاس کرده بودم. من -اشرافیِ خودم برون

تر ی اسارتِ او را تنگبستم و احمقانه حلقهمی  شانحقیقتچشم بر  

 کردم. می 

ساده پیامِ  می  آن  کهنشان  عاقب  داد  طاقاو  گشته  اق  طش  اتت 

ها  ماه  ؛از من متنفر شده  ؛ردگیِ من به تنگ آمدهو بت  هبال. از  است

-که چرا نمی  هی من دشنام داده و از خود پرسیده بود بر روحِ ساده

رفته؟ چنین -فرو-خلسه-ام؟ چنین درچرا چنین خام و مردهفهمم؟  

 بیمار. 
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های میغاع پ قطو نبوده است. او به طور به حتم این نخستین پیامِ ا

تر که از چشمِ  های محتاطتر فرستاده بوده، پیغامنی هاپنتر و  ونهرمزگ

ماندهکوتاه بیننده و کاشفی در همان کاغذها  و بی  نگرِ من دور  هیچ 

ناموفقی که عاقبت مجبورش کرده مرده بودند. تالش بودند که   های 

ب را  »کمک«  استیصالْ  نهایت  واضحدر  میه  که  نحوی   تواند ترین 

 در چشمانِ من نمایان باشد. ر نو ایسد که تنها ببنو جوری

پیغامبدین فرستادنِ  از  پس  کمال    ،هاگونه  در  بعد  روز  چند 

داند خدا میو  کرده  می شان را از سوی من دریافت  ناامیدی برگردان

تاریک ش  اغم تنهاییِ  برابر  اش  در  برای   اصالً  ...است  گشتهمیچند 

که   بود  میاو  به  انه  مدعارا    هاآن همین  هیچ  بیب  تاد  دادنپس  که  ند 

بنویسد هر چه  از    ،نیستند و  فردی دیگر چون سنگ، چون ماشینی 

 ها اینی  تا همه  ..گرداند.کند و برمیبرگردان می آهن و زغال آنان را  

 از من باخبر شده  ،او بسیار زودتر  ..را ببیند و رنج آن دیگری را نیز.

 . بود تا من از او

ببایست  میوهشی  چه نک مگر کسی هست    آخر  ...اشد مراکرده 

ُپرلغزش   یاما اگر مترجم   د؟که بیشتر از مترجم در متنی غوطه خورَ

ها توان کرد؟ آن زمان باید زجرها بکشی و ماهمثل من باشد، چه می

پیام تا  بایستی  انتظار  تا  ادر    شوند...ودریافته    ،تاجان  سخنانِت، 



 د نو کوژ :لو ا نات ساد - ند رم  یاه ناتساد یرس

88 

 

ظر م اتحمل   فِوقتی  پر  مشودیت  م،    ن یرتدرشتتا  شوی  یجبور 

آن  ش بگیری تا شاید  او مستقیم در برابر چشمان  فونت را برگزینی

 ! را دریابد

پیش    ...باشدبوده  تالشِ چندم  نیز    آن کار  بساچه بار  مگر چند 

ها را در هوا بچرخانم و اتفاقی آمده بود که من از سر استیصال متن

 هیچ. باًریتق، کنمیمرا  که فکرش اآلنجره بگیرم؟ رو به پن

فهمیدم که   رهنجپ   به آفتاب در آن  نورِ  از چرخش  نگاه کردم و 

تنگ بود و ترجمهگشته  زمان زیادی سپری   های  است. وقت بسیار 

. با جستی از خانه  ندشدمیدر آن روز فرستاده    حتماًبایست  می   قبلی

پله نیمه  پ بیرون پریدم و تا   ؛مبرگشت  به سرعت  تم. بعدایین رفها را 

 پایین رفتم.  عجلها ب رهبا م و دوقفل کرددر را 

را   که دویدم.  می   تقریباًخیابان  دویدن  و  رفتن  راه  میانِ  چیزی 

می  معموالً انجام  شهرها  در  هم  مردم  تا  هم    ترسریعدهند  و  برسند 

نکنند. جلب  چندانی  بی  توجهلب ج  ..توجه  یعنی  آبرویی.  کردن 

آدمآبرود را  ارترین  نمیهیچ  معموالًها   تی ح  .وقتهیچند.  یبکس 

خانواده و  خودشان.نزدیکان  حتی  قبرهایی   ها آن  ..هاشان.  در  زنده 

می راه  خیابان  در  داراییمتحرک  تنها  و  چه  روند  و  آبروست.  شان 

شتابد؟ انسانی که شوری در اوست آبروتر از انسانی که میچیزی بی
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ه ری دوید کو جو  ید ظاهر را حفظ کردپس باکند؟  قرارش میکه بی

 . ی ودانگار نمی 

بد بخت  بد!  ،از  بخت  بر  ب  ،لعنت  کارمندان صف طوالنی  و  ود 

-که یک ساعت مانده بود به پایان کار، به ساعت اآلنپست از همین 

های کوچک و بزرگ ها و نامه آرام و خسته. بسته  ...کردندها نگاه می

  شته بودنداه نو آدرس یا کدپستی را اشتب  در دست مردم بود. اکثرا یا

-عقب میمرتب  کار    درنتیجه بندی درست نبود که  تهبسیا بدبختانه  

 افتاد. 

، که زمان کمی هم نبود،  این شغل را داشتمدر تمام آن مدتی که  

  این بار و    داشته باشم   ی در ارسالبسیار کم پیش آمده بود که تاخیر

ود،  اش بی که پیامدِ طبیعیاخطار  ی سرخِبرگه  با آننیز قصد نداشتم  

شوم؛رودرر  برگ  و  خ  یدشاه  آن  کوبندهبه  رنگِ  به  اطرِ  شاید  یا  اش 

ایده تا حدِ دلدلشوره   ،خواهِ من-آلدلیلِ ذهنِ  دردی جسمانی و ای 

کرد و تا پایانِ  ام را تاریک میذهن  ؛انگیختکامال واقعی در من برمی 

 باشم. به آن کردهآنکه فکری کردم بیروز به آن فکر می 

اخطارِ سرخ    کوبندگیِ  ازب  نارسید که اجتیبه نظر م  ز نیزآن رو 

گرم به درستی تخمین زده  که ذهن محاسبه  طورهمان ناممکن است.  

کار تعطیل بود، هنوز دو نفر جلوتر از من در صف ایستاده بودند که  
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 روز بعد حاضرشد و کارمندی که آنجا ایستاده بود به همه گفت که  

 .شوند

لحظه آن  نا  اهِنگ   ،تشکسی  در  آمن  بر  ردی مو  د  نخودآگاه 

باجه و  من  میان  که  و میچرخید  بودند  ایستاده  پست  از  ی  بایست 

نزدیکفاصله اندک  بازمیای  تشنه  چشمه،  به  به تر  مردِ  دو  گشتند. 

چیز... با دو کتِ خاکستری و نظر سرخورده و خسته و ناکام در همه

شانه فروافتادو  دی  دو  و  آشفده  موی  نته  سته  دو   و ریخته  -هیمو 

مهمکم و  م  ی خاچهره و  درعمق  همه  از  می-یاد-تر  آیا  -نماندنی. 

شبیه هم  به  اندازه  این  تا  که  نمیدانستند  نظر  به  برادر  اند؟  که  آمد 

دهه  به طولِ  تالشی  مداوم،  تالشی  که  بود  آن  بیشتر شبیه  ها  باشند، 

و  رنجِ   روز  به  ساعروز  به  وآنان    تساعت  الگوی  آن  به  االی را 

 زده باشد.  کسالت چکش

پیش   یطور همان  ود  آن می که همه  که   یطور همانکردیم،  بینی 

نامه آن  و  بودم  پیش  همچون  اگر  رفتار من  بودم  ندیده  را  ی کمک 

  ،هنوز از نگاهِ ما بیرون نرفتهدشنامی به بختِ خود دادند و  کردم،  می 

شد،   ن بازابر م ه به سوی هدف در بر. ناگاه مسیرِ کوتافراموش شدند

دیگ   تنها که  اندا ف  هدر  زمانی  از  از بیش  بود...  دسترس  از  دور    زه 

می همیشه  خودم  آیا  که  راهِ   گونهنیاپرسیدم  زمانی  همیشه  نیست؟ 
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دیگران گشوده می توسط  ناپدید دستیابی  و  نابود  یا  هدف  که  شود 

یا   ندارد.شده  ارزشی  دلیلی  هر  به  رقابت ب  کسهیچ  ..دیگر  شما  ا 

ب  ،کندنمی ازمد  خواهیداگر  را  سگی  یا بایاخ  فوع  بردارید  ن 

شهر خیابانِ  هر  بر  ریخته  خاکِ  از  کنید.    را  کلکسیونی  هیچ جمع 

رزورِ برای  پزشک    بیماری  تازگی  به  که  قصابی  دیدنِ  جهت  وقت 

خواهد قبل از شما سی نمیزند و کشده است، شما را به کناری نمی 

خشک    اشانِ موهایدر میای خون  ی برود که تکهشکپزسراغِ دندان

کس با شما  هیچ  تاناتمام مدرسه  گواهیِبرای رسیدن به    ت.اسگشته  

نمیمسابقه دو  نمیی  نقشه  کسی  و  تا  دهد  نقاشیِ  چیند  دفترِ  آن 

کودکیکهنه یادگارِ  برباید.  تانی  شما  از چنگ  ترتیب   ..را  همین  به 

رفتن   ده بهپست آما   نزنِ -و چانه   سختاست که زمانی که کارمندِ سر

الاست برای  کسی  شانه نها  اسِتم،  با  روبهیی  از  را  شما  روی  هایش 

 خواهد زد.نباجه به کنار 

و برای رسیدن   بشو نبودمتسلیمتیِ خودم،  در کمالِ شگف  من،  اما

به هدفِ  این  ناپدیدبه  کارمند    ظاهر  آن  آنکه  از  قبل  و  پریدم  جلو 

کنالوازم او خواهش کردم که  د،  ش را جمع  هم  بسته را    آن یکاز 

در حینِ بیانِ   به آن وابسته است.من    ند چون شغلِک  فهضااستثنائا ا

به آن دو مردی که در  او به شکلی غریب  کلمات بودم که دریافتم 

است.  صف شبیه  داشتند،  قرار  برابرم  نگاه،    ..در  همان  همان چهره، 
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چشم لباسهمان  همان  قطع  طورِ  به  و  کنارِ    ...ها  ن  هما  هانی ادر 

یِ  رای زنده از نابارو همان استعاره  ...شده بر جسمحکلتِ گویی اکس

دریاچه یک  همچون  نه  که  نوعی زیستن  به  شبیه  بلکه  خشک،  ی 

 ای بود که از گندیدگیِ خود نیز خسته شده باشد. هزارسالهمردابِ 

رنگ به او با نگاهِ ثابت اما ناخودآگاهْ لرزانِ علفی خشک و خاکی

گفت: اد و فقط  د  وشگ  کردم یا نه، ن  شامامم تدانیسخنانِ من که نم

 »آها... شمایید.« 

تصورِ اینکه او و حتی شاید دیگر کارمندانِ آنجا مرا بشناسند، در 

کرد.   میخکوب  مرا  لحظه  یک  برای  خیالِ  ابتدا  به  که  مجرمی  مثلِ 

شود ون ظاهر میاش به راحتی در برابر مجریانِ قانپنهان ماندنِ جرم

-گیِ زیبا سخن میو زندا  هو  از خوبیِتودنی  نفسی سبهمادِ  و با اعت

ناگهان درمیگوی دانند و چیز را میهمهتمل  یحیابد که ماموران  د و 

کرده  مشغول  خود  به  را  او  که  حالِ اکنون  در  نهانی  ماموری  اند، 

 هانناگام  قلبیابد،  زودی اجساد را میی اوست و بهخانه  یجستجو

ته سرش را لبا  ندده باشد. کارمکر  فراموشرا    شاایستاد گویی وظیفه

تا کارِ بسته برده بود  از دستانِ بیپایین  را که  ام گرفته بود، حسای 

نشد   متوجه  که  داد  انجام  سرعت  با  چنان  را  کار  این  و  دهد  انجام 

چهرهسخن با  مشتی  همچون  چگونه  بهتاش  برخورد  زدهی  من  ی 
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یار هم  که بس  دانستممیخوبی    البته در همان لحظات به کرده است.  

-ام، کارم و بستهاز این همه سال با من، چهرهه پس  است کی  طقمن

چرا   اینکه  باشند.  آشنا  بهت  گونهنیاهایم  و  به  ترس  پرشباهت  ی 

شکار حالِ  در  که  باشد،    حیوانی  برای شدن  شد،  چیره  من  ام  بر 

 تر بود. معمایی بزرگ

ا به من تِ خود ر قواز    با بخشندگیِ بسیار بخشی  در حالی که او

به نشانهشدم که  داد، آماده میمیص  تصااخ لبخندی را  یا  ی  سخنی 

ام گفتم یا چهرهسپاس در انتهای کار ارائه دهم. مهم نبود که چه می

و به هر   حاال هر چه باشد ؛چه اندازه مصنوعی بود. مهم قدردانی بود

مات را  گر کلحتی ا   ... شتشد، فرقی ندامعنایی و مسخرگی که بابی

آن  مث برای وننگ ی  نویسندهل  کنی  پرتاب  اطراف  به  زندانی   بختِ 

ندارد.  کسی نه  تفاوتی  نیز  لحن کافی ست و حتی آن  همین    ...تنها 

-آشنایی... داشتنِ فردی آشنا... فردی که میشود رابطه و آشنایی. می

جیب در  و  برایمشناسیم  که  فردی  است.  می  یکارن  ماان  -انجام 

بهفردی  دهد...   اگر  به  که  بگویند  میم  گیازت  ما  است،  گوییم رده 

می  چانه  بر  دستی  و  می »عجب«  و  غمگین کشیم  اندکی  کوشیم 

انتهای مرگ و زندگی بنماییم و طوری وانمود کنیم که به مفهومِ بی

غم و  می نه چندان زیاد...  اما  تفکری در حدِ همان آشنا...  اندیشیم، 

ن  یک   و   دهیک عضو خانوا  غریبه، نهه یک  آشنا... نه یک دوست و 
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-یک دشمنِ خونی... بلکه یک آشنا، آنکه او را می  حتی  امیل و نهف

، بلکه مثل یک آچار در  مردِ نمکیشناسیم اما نه مثل چنگیزِ مغول یا  

ابزارهاجعبه زنده...    ،ی  لحظه  اما  آن  یک در  داشتم،  آشنا  یک  من 

 جتماعی. ا ست دیانسان موجوه . و البته کی اجتماعی.. رابطه

موجودی لفاظی  تسانسان  از  که  بیاجتماعی  لذت  های  معنی 

که    ..برد.می را  نشانه  کردم،میفکرش  به  بود  قرار  که  ی  تعارفاتی 

نوشته  تشکر عرضه کنم، بر سر  از  حرص    قدرآن   هاآن هایی که من 

سته پست شده بود و  لحظاتی پس از آنکه ب.. معناتر بودند.زدم، بیمی 

بام شتابآشفت  ن  و  بیرو  گی  آنجا  به    دهآمن  از  و  خانه  بودم  سوی 

شتافتم، به یاد نداشتم و بعدها نیز به یاد نیاوردم که چه پاسخی به می

یا اصال پاسخی دادم یا   کردمست  ی قدردانی نصیبِ آن مامور پ نشانه

، به یادِ بازگشتمن نه، اما این را به یاد دارم که به محضِ آنکه به خیابا

 . ودب تهمکی که خواسادم و ک فتا ندهنویس

که   کمک  پوچِ   معنادارِ  سخنِتنها  آن  کلماتِ  سیالبِ  این   تمامِ 

 . ام بودپیرامون

بسته همان  در  که  آوردم  یاد  به  که  -فرستاده-تازهی  حتی  شده 

های دیگر برای همیشه از من دور شده بود نیز بخشی از همان متن

  وباره به اهی د که نگ ن آبدونِ  توجهیمن با بی .ود داشتی او وجویژه 
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هم شان و با این کار که تا این اندازه  م، پس فرستاده بودمبیندازن  ناآ

ده یکه به حتم پیغامی در آنان نیز گنجاندر آن اصرار کرده بودم، او را 

انداختم. اش میبرای چندین و چندمین بار در قعرِ ناامیدیِ تلخبود،  

عجل و  آن  اصرار  آن  و  اه  مامالتماس  آشنا،ز  قطع  ورِ  تنها   یخِه  همه 

نیمهتازه جانِ  بر  بود  از  زدهیخای  و  سرد  او.بریده-جهان-و    .. ی 

او.خنده بر کمدیِ زندگیِ  ی باکتریِ جونده  ..ی تمسخرآمیزِ دیگری 

نیمه تنِ  بر  کویرِ پوسیده-دیگری  در  دیگر  آفتابیِ  روزِ  یک  و  اش 

 اش. روان 

این خ  افکار  با  راهِ  در  که  ا  انهبود  حالِ  طوبر  آرام،    کهری  و 

یکذ هگ ر پیرامونرانِ  گریستمشکلِ  نفهمند،  گریستم  ام  چنان  و   .

نگاه چنان  اشک  خیسیِ  و  بودم  کرده  پنهان  مردمان  از  را چهره  ام 

 رسیده   پوشانده بود که زمانی از خود بیرون آمدم که خیابان به انتها

یِ شهری نِ زندگانسوزا  ها که تمامیِ زهرِماشینانقطاعِ  بی و بوقِ    بود

  ام جهید ریخت، به سویهایم میهای نحیفِ گوشر حلقد  ودخ را با

به زیرو   کُشتیِ  مرا  انسان و ماشینابرابر و غیرمنصانه  شدن در   ن ی 

 . ردکتهدید 

-. میام ی تقاطع ایستادهو مالحظه در میانه  حواسبی  فهمیدم که

مسی باید  که  اضافهدانستم  که  رِ  را  خانه    توجه  بدونِای  حتی به  و 
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ای، در لحظهای، فقط  لحظه، اما  بازگردمند آمده بودم،  ووکژ  یازهمغ

آن چرخشِ صد و هشتاد درجه، در آن اعترافِ به اشتباه نزدِ خود و 

زمان،   حداقلِ  در  اصالح  برای  آن  تالش  تا  آمدن  با  پاهایم  گویی 

دست    یارادهمکان،   از  را  کوتاهیِ    ..د.دنداخود  در  همان  گویی 

ناگ کودتایی  لحظه،  را -آماده-پیش-ها سال-ازو  ن  هاپناه  خود  شده 

می ذهنآشکار  کفِ  از  عنان  تا  همهکرد  و  برباید  یک ام  را  بارِ  چیز 

لیون ساله به زمانی که هنوز یاد نگرفته بودیم یدیگر با بازگشتی دو م

بدنی که ذهن را   ..دهد.تحویل     کهنبدنِآن  بگوییم »من«، دوباره به  

م ا خواب کنار  و  خون  نوزد و خود اکیری  به دمختار  تصمیم  مستقل 

آن   در  ازماندن  می-قبل-رزمِ  و    نمودباخته  زندگی  شورِ  تمامِ  با  و 

. با آنکه در آن لحظه  جهدخواست در دامنِ تاریکِ مرگ باش میمیل

تی بسیار  گاه از یاد نبردم و گویی حتی از پیش از تولدش، حکه هیچ

آن،  پیش از  از    سال  هزاراناز  شاید  تر  رشتهداشتم  برخ  آنقبل  ی ، 

زمانی از دستانِ خشکِ ذهن و منطق خارج شد، دانستم کوتاه زندگی  

آزاد  لذتی ژرف،  فراموش  اییکه  و  را  -قرونِ-در-شدهبدوی  بسیار 

 . مدفشردر کف می 

-چند  آنچه آن را از چنگ من ربود، تنها همان بلندی و تیزی و 

رِ ار و زوجبا  بهکه گویی    بود  هاییناشیی مه گانگیِ صدای خراشند

فکریِسالههزاران تمدنِ  انسان،  ی  ذهن  به  را  و  افسار  برگرداندند  ام 
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پیاده   ذهنْ رو و مسیرِ بازگشت به خانه بازگرداند.  بدن رو دوباره به 

ذهنِ هنوز  این  و  از -اندکی-دستپاچه  فکری  سرعت  به  غافلگیر 

پاشید تا همه بارضایت   و  خوب بوده که ایم که چه  ور کندر درون 

و  زگبا است  زنده شته  هنوز  که  است  نیک  سرکوب   ..ایم.چه  کودتا 

گاه نبوده گویی هیچ  کرد کهشده بود و اکنون طرفِ پیروز کاری می 

بودند.  ..است. نوشتن  حالِ  در  فاتحان  را  آن   ذهنْ  تاریخ  از  پس 

ک و  پا  را  یشها پ ی ثانیهگذشتهت تا  تمامیِ تالش خود را به کار بس

انکار کند و    هب  را  آنچه که بدن   هر -روشحتی  کودتا واداشته بود 

به همین ترتیب است   از دستگاهِ یادگیری دور بیندازد.نیز  را    یشها

 آمد. به دستدانم که چگونه آن لحظه که اکنون نمی

همه در  اینشاید  من حقیقتا   ذهن  اهداف  ی  شاید  و  شد   موفق 

از رضایت در خود چش او  یدم چحسی  ی  ..بودم.ون من  ز  چیک  اما 

حیاتِ ه ب «های جوانهرویشِ دوباره»ماند. یک چیز بود که چون  باقی

در  دیگر  که  همان  بود.  بدوی  احساسِ  همان  آن  و  داد  ادامه  خود 

ناشدنی -نبودش، خود جسمیتی حذف  خالءِاما  زیست  نمیام  چنگ

 نبودن. انسانچه خوشبختیِ بزرگی است، پیدا کرده بود... آه، که 
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خالی از توجهات   ،رفتی  مسیرِ بیراههنیز چون    شتزگبامسیرِ  

گرمِ  گردنِ  چرخشِ  لیاقتِ  دیگر  هم  ژوکوند  حتی  بود.  من 

خانه را -دیوارِ-چون-ی پوسیده اما سختی من در آن یقهسرمادیده 

سنگفرشِ   تنها  پاکوبیده  سرد نداشت.  تکراریِ -گمر-حدِ-تا  و  و 

اما خانه مثلِ گدایی  کرد...  می ل  ن واال را اشغارو این جایگاهِ اکنواده یپ 

از نگاهِ  ایکناره ی آدم را گرفته باشد، در  ای از یقهکه ملتمسانه گوشه

کردم، بر پاهایم را دیگر حس نمیام افتاد و مرا که  و خیس  زیربهسر

تم  دانس  طول کشید تاشد و بسیار    ام بر در خشکنگاهجای ایستاند.  

چرا هستم،  کجا  ایس  که  برابرش  سرمای دهتادر  آن  در  چرا  و  ام 

 فهمم... لرزم و نمیمی گونهآنام فرسا با اندک جامهطاقت
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شد. بازگشت به آن اندرونی به آن پیغام مربوط می  هانیای  همه

بیش اکنون  می-از-که  نظر  به  تنگ  میحد  تازه  شجاعتی  -رسید، 

 گرفتنِ شهامتِها و  یغام و آن متنآن پ   برخورد با  خواست. شجاعتِ

درمیتص آبارهمی  بدن  ...هانی  بیانقالبِ  من، ،  تردیدهای  به   توجه 

بود کرده  کند.  عزم  کاری  این  شاید    تا  و  آن  پیامدِ  لرزهای  و  سرما 

که از آن   ترس که در خیابان مورد توجهِ دیگران قرار بگیرم و ترس

ساکنی از  دکسی  مرا  ساختمان  حال ن  آن  سنگینی   دببین  ر  آن  بر  نیز 

پله  ندسبب شد  کردند و ها به سراغِ تا داخل شوم و در همان اولین 

 پرسش نهایی بروم که »چه باید بکنم؟« این 

اندازه  به  کردپرسش  مشغول  خود  به  مرا  بودای  در    ه  وقتی  که 

که ببینم   ی اول سالمی را زیرِ لبی پاسخ دادم، حتی نگاه نکردمطبقه

کیستمخاطب تنهام  ب.  رسیدن  با  طبقها  سوم  ه  نگ ی  به ردک  ه او  ن 

از کنارِ آن   که هنگامِ عبور  سفید شده بود دریافتمام که از گچ  لباس

بمالممجبور شدههمسایه، دوباره   به دیوار  نشان    .ام خودم را  همین 

که  می پهنِ  بایست  می  مخاطبِ سالمداد  بوده شمایلِ  بازرگان  آقای 

فرقی    اما  ..باشد. ا.  کردمی چه  دیگر  او  نبود.  من  مهم  برای  همیتی 

این  تاشند هالهمتن. برعکس،  بودند که گویی  نورانیِ معما و ها  ی 

 ماجرایشان حتی از پشتِ در نیز نمایان بود.
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 »کمک«  :بود جاهمانهنوز  ،در را که باز کردم

با   فرقی  نظر  به  اما د نپیشین  چنینیِ  این  هایمتنخودِ متن  اشت 

این   بود.    تنها  تفاوت عدمِشاید  ظاهر    ست دربرای خودم چای  در 

بخوانم.    آخرکردم و تصمیم گرفتم که متن را یک بار کامل از اول تا  

سخت کار  آناین  از  است    یتر  ممکن  کسی  که  کند.    تصورست 

انجام  شناسیمبه آن معنایی که می  خواندن پذیر است که تنها زمانی 

- آن متن خواندنِدنِبو سخت. برای درکِ ده شودمیفهچیزی از متن 

فرد    ،ها نظرم  رسم  گونهاین  یدبابه  با  را  متنی  که  کند  الخط تصور 

بیند که متن به زبانی دیگر، زبانی خواند اما میرایج زبان خودش می

نوشته   نیست،  بلد  که  نشده  بیگانه  برای  فقط  آن   اشگارشو  از 

  خواننده از    هتصور شود کبهتر است  د.  نااستفاده کرده   آشناالخطِرسم

کلماه  ک  خواهندیم آن  کار   ادا   بلندبلند  آخرتا    رات  تمام  کند. 

-چون آنچه من میسیل کلمات  اگر    خصوصبه  است  ییفرساطاقت

باشددیدم   بیذهنِ   چون  ،طوالنی  اندازه  این  تا  نشده  طراحی  ما   -

 کند. معنایی را تحمل 

می  بازی  شطرنج  کسی  ا با  که  هیچکردم  آز  قوانینِ  از  ن کدام 

چرخاند و نوبت به حریف یا به هر سو مر   هاکرد، مهرهوی نمیپیر

. اگر این فرد در کردهای او را مالِ خود میداد و حتی مهرهنمیهم  
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، جای بسی امیدواری است چرا نهایت حتی مدعی پیروزی هم باشد

ای و نتیجتا  ده داند که بازی باید برندهد که او دستکم میکه نشان می

او در  ای بدانیم،  ی ازب  کردیم رایچه مر آناما اگ  .دته باشداش  یابازنده 

تاریکِ بازنده  خود  آن همیشه  قعرِ  به  نیز  مرا  و  بود  پیشینی  ای 

 کشانید. بازندگیِ همیشگی می

ز همان  به  من  متنِ  دستکم  که  شود  گفته  اعتراض  در  بانِ شاید 

شده نوشته  شده  داده  کهبود  وعده  زبانیواژه  ،  به  متعلق   دیگر   ها 

امانبودند مو  ؛  چه  این  همچون  وق  رددا اهمیتی  ضوع  آنان  تی 

از افرادِ جدا، که هر کدام فرهنگ، باور، اخالقیات  هستند ای مجموعه

جداگانه ارتباطی  ابزارهای  خود    ایو  بهداربرای  و  وجه هیچند 

نمی جامعه تشکیل  را  نمی   ...دهندای  حتی  بیکه  به صتتوانند  نع 

بِ نمیه  ک  ...ندندلبخیکدیگر  بیحتی  یکدیتوانند  به    گر صورتک 

شان  ی متن بودنواسطهاین ارتباطی که به   ..بِاحوال ُپرسند.  سالمند وبِ

-شان تلویحا القا شده بود، به مخاطب خیانت میو نوشته شده بودن

 کرد:

 .«شته استنداای ها از میوه بهره »کالغِ رسیده در خواندنِ کفش

خوشه عقربا»ساییدگیِ  بر  ی  خانپروندهن  یاسِ  سوز مانهای 

 .« سدمانمی
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رنگِ آسیابان پردازش  را از برای گشتِ سرخ  یمرغدارهای  »راه

 کنید.« 

روحیهچکه» دریغ  های  را  کمک  خاطره  از  پنیر  گرداب  در  ها 

 کنند.« می 

یافتم یاکمک!  متن  درون  در  اول کلمه  کش!  بود.  »کمک«  ی 

اما  یرز  خواستممی   ها رابایست متنمی  که  تمدانسمیش خط بکشم 

انبوهِ بفرستمها پس  ترجمها  ب  نتهای کاردر ا . برای همین کاغذی از 

ه بود، برداشتم و  دکاغذهای روی میز که در انتها روی هم انباشته ش

ی کمک آمد، همان باال جمله را نوشتم. تصمیم گرفتم هر جا کلمه

بنویسم. کاغذ  آن  در  را  ی  آن  فقط  تعجب  کمال  در  دیگر کجای  اما 

 :ریگ د شیدر نق همآند، استفاده شده بو 

-بازیِ چاق می  ،»کمک گرفتن از مرزهای ریاضی در چکاوکان

 سازد.« 

بود.  خالی  و  سفید  باقی صفحه  نوشتم.  زیرش  هم  را  آن جمله 

م اثل دشنامی توی صورتم  دانستم.ی آنچه نمینمایشی بود از همه

ن بود.  بود  ایستاده  کم  پنجره  نشان  ور  تا    ددامیو  خواندن  کار  که 

کشیده طول  موعد را    هاورق  .ستا  غروب  به  نگاهی  و  زدم  کنار 
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و با آن     زیادمتنی به آن حجمِ   تحویل انداختم. فرصت بسیار کم بود.

نیمتا آن  و  در دامن داشتم  اندک    زمانِ روزی را هم از دست  لحظه 

شان  لماتنگاه کردم. حتی تعداد ک   داده بودم. دوباره به آن دو جمله

 ،برد. تنها چیزی که مسلم بوده نمی ار   یجای بهم  اذهن هم برابر نبود.  

این در موعد مقرر فرستاده شوند.    دقیقاًبایست  ها میآن بود که متن

 « ذکر شده بود. دقیقاًزنِ »همبهنیز واژه حال بار

تر که کوتاه  هاییآنشانس! تصمیم گرفتم اول کار    نیا  برلعنت  

هن و  معبودند  تماوز  را  داشتند  را    منایی  چراغ  و   شنروکنم.  کردم 

نیمهبهدست  جاهمان  تا  شدم.  کار  کار  مدام  و  ماندم  بیدار  های شب 

تر  و ناغافل آن را فزون  کردهای تازه بر نیرویم سنگینی  روحیهکردم.  

راند.  ش می مرا به پی   ی دیگراعالوه بر پول انگیزه  این بار  ساخته بود.

 نهایتاًاما    ،م تمام کرد   شبمهینا سه ساعت بعد از  را ت  دو قوریِ چای

 به خواب رفتم. در میان کار 

نزدیکی ظهر  تا  همان  های  برگهبر  همان  و  و    خوابیدمها  میز 

با خواب    یناگهان  یهراس  سپس  از  مرا  تکانی  یا  صدایی  آنکه  بی 

ی الزم بر من  اندازه  . ترسی بیش ازجهیدم  خود  از جایپرانده باشد،  

ی بازگشت ثانیه  رد   کهگرفت  نشات می   که البد از کابوسی  دبوره  چی

  .از یاد برده بودمبه زندگی 
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از خوابیدن  ها صبحِ دو روزِ بعد بود.  فرستادنِ متن  موعدِ کمرم 

تکانی دردی   با هر  -از خود میتازه  پشت میز کرخت شده بود و 

بارساخت.   بود.  این  قهوه  به  و  قهوه  نیاز  کردم  دم   کمر  دردِای 

کر رمجبورم  کار  که  رو ا  د  ادامهزمی  درازکشیده  مستطیلِ    بدهم.  ین 

با حرکتِ کندش گذر زمان را به من   ،پنجره که در کنارم افتاده بود

ای تا پایان حاشیه  هایمتنمام  تخوب بود و  پیشرفت  داد.  نمایش می

شدند.   تمام  بارروز  س  این  درست  که  گرفتم  در تصمیم  و  وقت  ر 

بخ درست  توجای  تمامِابم  ب  ا  را  جمعنیرویم  فردا  یعنی .  نمک  رای 

 برای آن متن اصلی. 

طعم ای آغاز شد.  روز بعد کار از همان ابتدا و بدونِ هیچ مقدمه

-ای که عالقه به آن نیز برای من در نوعی بیمعنایی با تلخیِ قهوهبی

گ چشایی  میمعناییِ  مخلوط  بود،  زاویهم  و  از   یشد  پاشیده  نورِ 

م دثلِ سپنجره  نگاه ر حاشیهاعتی خورشیدی مدام  با می  مای  و  تپید 

نزدیک را  پایان  تپش  می هر  با  همآورد.  تر  تالش    یشرویپ زمان 

بکشم.می بیرون  کلمات  آن  درون  از  چیزی  دو  شماره  کردم  آن  ی 

هفده بود و  :حساب کردمبود را  هاآندر   «کمک »  یواژهای که جمله

نمیوسهیس معنایی  ج.  آنکدادند  مجموعز  پنجاه  ه  اما شدیمشان   .

 ؟ چه معنایی دارد ،رُند استعددی آنکه  جزه پنجا
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ها به از زور قهوه  و  ام کرده بودکار به حد مرگ و جنون خسته

کار تمام شد، اما من را   شبهای نیمهتپش قلب افتاده بودم. نزدیکی

  امی، یپ در آن متن پنهان بود.    راضی نکرده بود. چیزی کم بود. چیزی

برسانم.    شته نو   به صاحبِبا آن    توانستمکه میرمزی   عصبی کمکی 

یقه مثلِ  چیزی  به  داشتم  و دوست  مقصر چنگ  بودم  انسانِ  یک  ی 

 شم و هل بدهم.بکِجلو توانم ببرم و آن را تا می

 تاکاغذها به اعتراف بگیرم. ها از همین تکان اعنا را بداشتم ممیل 

 . بیرون بریزنده  یددرارِ انسانی هراسچون اشان آن را هماز ترسیتا  نها

مکان و ام را از درونِ کانالی فراها چنگالدوست داشتم از خاللِ آن

حنجره و  برسانم  نویسنده  به  که فرازمانی  بگوید  تا  بفشارم  را  اش 

 . شکافته شود هایشتهنوش چگونه رمزِ

رمزگشایی  متن را  توانم چرا او با خود فرض کرده بود که من می

البته    ش مشخص بود واسخپا  ...پنهان بود؟  قدرآنش  اچرا پیامکنم؟  

 دیگر نداشت.  ایچارهاو  :هشداردهنده

  طور   بهخواست،  شان کمک می آنانی که او برای رهایی از دست

همه می قطع  کنترل  را  دقیق    حتماً  کردند.چیز  نگاهِ  زیر  از  متون  آن 

می  گذشتمی   تیزبین  بازرسانی من  به دست  راه  پس    رسید.و  هیچ 

ارتباط  ی  تر روشن مینداشت.    ودوجبرای  درون  چگونه  از  توان 
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همه هوشمندانه  که  مراقبت  از  و  دستگاهی  کوچک  هرچند  را  چیز 

چشمکم هزاران  با  پنهان ااهمیت  را  پیغامی  دارد،  نظر  زیر  دائما  ش 

ود جهانِ کوچکِ ما بکالمِ تمامیِ آن  حرفی را که معنادارترین    ؛کرد

ن تا  جات درا  داد  و اجازه  که شناهدف  هباد  پاسخ  شدن ه  یدش  -و 

 برسد؟ ،شدن است-داده

می پاسخ  او  به  پیام  ،دادمباید  دریافت  اهرچند  درستی  به  را  ش 

بودم.   که  نکرده  بود  سبب  همین  برگردانبه  گرفتم  را  تصمیم  هایم 

و    باریک بنویسم  مفقط  دیگر  از  را  جمله  دو  کنم.  آن  حذف  تن 

دستکم به    .. .ماه چیزی شدهمتوجکه    دادممیشان  او نبه    بترتیاینبه

 ام. که او را دیده ..ام.گفتم که چیزی را جستجو کردهاو می 

ش اطول کشید که پس از اتمام  قدرآنها  پاکنویس کردن برگردان

پریدم. به رختخواب  خستگی  زور  کوچ صبح    از  چنان   ماکساعتِ 

ان هم  در  .. کابوس... بود.  زده  نم ه  بای  نگار صاعقهاکه    بیدارم کرد

ها کافی نبود. باید پیغامی  . حذف کردن جملهسرم زد بهی  لحظه فکر

میابرای  که  ش  پیغامی  دیوار  فرستادم.  کنارِ  در  موری  تکهمثلِ  ی یا 

سرطانی نگاهِ  ا  ،کوچکِ  زیر  در هانگهبانکاوشگرِ  ز  که  یی 

شدن   دیده  توانست بدونِیز می . اما چه چبگذرد  جستجویش هستند،

 ... فوذ کند؟ن به زندانِ او
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بود  یهمانشبیه    یزیچ  شده  خارج  موفقیت  با  که   :که  پیغامی 

 !تنها در نور خوانده شود

بایست نگاشت؟ نگاهی به آنچه او اما چگونه چنین پیغامی را می 

انداختم. بود،  بود  وقتچقدر    ..فرستاده  داده  هدر  زمان  آن  م. تا 

بیهوافکارِ  همه  آن  جایبه دنبال راهمی  ده  به  نوشتنِ بایست  برای  ی 

ها را برداشتم و از خانه  بودم. به همین قصد نوشتهمی پنهانی میغاپی

-ها خیره میرفتم و به مغازهها راه میجهت در خیابانبیرون زدم. بی

به دردم ای  دانستم چه مغازهآیند یا نه. نمیشدم تا ببینم به کارم می

حظه  ش، همان ل اآن بود که وقتی ببینمبه    مخواهد خورد. بیشتر امید

 م خواهد رسید. ا اش به ذهنچگونگیِ فایده 

بود. اداره  وقت  بسته  ارسالِ  برای  هنوز  کردم.  رد  را  پست  ی 

عالوه بر آن دیگر مشخص بود که آنان لحظاتی بیشتر را هم به من 

می نداشتتخفیف  دوست  گرچه  روز وضعیت    وقتیچ هم  دهند.  آن 

و شود  با    تکرار  باشم  بزنم  هاآن مجبور  مضاعف تشک  ، حرفی  ری 

-روز اگر یکی آن از پس احتماالً  شان بروم.ینبه زیر دِ بیشتر  بکنم و

سالمی بکنم و دیدم مجبور بودم به او  شان را تصادفا در خیابان می 

می رد  غفلتا  نمی اگر  و  بدهکار  ادیدمشدم  ومی ش  بایست می  بودم 

هنگام فرسخلقیکج به باید    وقتآن   ها تحمل کنم.تادن بستهشان را 
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پسِ ذهنثابت می   هاآنبه    شکلی ناممکن ام خود را از کردم که در 

پست نمیوجودِ  باالتر  بهشان  ناخودآگاه  فهماندم که می  آنان  دانم و 

ارزشیِ خود در سر دارند، درست نیست یا دستکم ی که از بیتصور

 اند. انی چون من به آن پی نبردهیگر د

ها را یکی پس از  مغازه   اصلیخیابان را تا انتها رفتم و در خیابانِ

دیدم. سان  دیدم  هایی  فروشگاه  دیگری  زمان   وقتهیچکه  را  آن  تا 

چراغاتوجه آن  با  حتی  و  بودند  نکرده  جلب  را  و  م  پرنور  های 

، اما  حضور دارند  نجادانستم که آنمی  اصالًشان  های درخشانویترین

-ذخیره  با لبخندهایو  شان  شده-چیده-مرتب  تِبا محصوالهمیشه  

-کشیدند و به صورت میشان که با ورودتان از جیب بیرون می ای

بودند،  زدند ایستاده  به مقیاس  .  به ردیف  -تاریخِ زمینآنجا که اگر 

بسیار بزرگ و  سنگی گشتی شاید ای به عقب برمی شناسی فقط لحظه

مبلمان، میز و صندلی، ن  ا پرخراش و زیبا قرار داشت، اکنوام  خشن

عجیبی می  چیزهای  خانه  تزئینات  نظر  به  غذاخوری، که  آمد، 

یکیخواروبارفروش دیگر  ،  دیگر،   خواربارفروشیِ  یکی  هم  باز  و 

 . قرار داشت ریتحرلوازمو  کفشانبوهِ لوازم خیاطی، 

خل شدم و در  دا  م را جلب کرد.اتوجه  ریتحرلوازمخودش بود!  

پرسیدم که  م و خودم نمیحالی که خیس عرق بود  آیا دانستم چرا، 
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که   دارند  نوشته  گونهآنقلمی  نور  در  تنها  که  معلوم  بنویسد  هایش 

م ایستاده بود و حتی مثل اروی گردد یا نه. مردِ مسنِ کچلی که روبه 

-میرا هم ن  لبخندمجهز شدن به    فروشندگان دیگر به خود زحمتِ

 منفی داد.  پاسخِ ،گروتبا نگاهی متعجب و حتی قضا، ددا

اش را پشتِ ایفظسخنی و هیچباتی که بیمثل رش ندادم.  اطول

دهد،   انجام  هم  زدم.  سرِ  بیرون  فروشگاه سریع  در  عجیبی    سنگینیِ 

بایست انگار کاالیی غیرقانونی خواسته بودم و اکنون میم بود.  اروی 

در فتن  هنگام رند از آنجا دور شوم.  بز  پیش از آنکه او به پلیس تلفن

 ای آن غافلگیر و پریشان شدم.را ناخواسته به هم کوبیدم و از صد

تا   پیچیدم  راست  سمت  در  فرعی  یک  در  به  را  خودم  شانس 

دیگر   دیدم  اما  ،یمبیازماخیابانی  رفتم  که  هیچ    که  پیشتر  مسیر  آن 

چاره خانه.  پشتِ  بود  خانه  تنها  ندارد.  برایم  ناسودی  باید  ی  بود. 

پیچیدم می و بعد دوباره به راست    رفتممیپیش  آخر  آمده را تا    مسیرِ

این مستطیلِ بی تا   انتهای  خیابان    :بازگردمبه خیابانِ خودم  فایده  در 

 ..هفدهم.

ناگهان یادم آمد! بر تابلوی خیابان،  آنجا بود که ایستاده در براو  

ی اول ی جملهن شمارههما. این  «هفدهم  ابانیخم. »بودپیغام را یافته  

خیابان راه  در    م درست تصمیم بگیرم.توانستنمیبود؟    فدابود. تص
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ی پست قرار داشت برسم. تصمیم  افتادم تا به انتهای دیگر که اداره

خانه خانهگرفتم  تا  را  چپ  سمت  پیش  های  از  بشمارم.  خودم  ی 

چیزی   چه  منتظر  که  بود  بستنیهستممعلوم  به  رسید.  که  م فروشی 

از ابتدای خیابان. شماره را در  اش هفده بود. هفدهمین خانه  مارهش

ح فراموش  ذهن  را  آن  بود  ممکن  چگونه  شدم.  داخل  و  کردم  فظ 

 کنم؟

می نظر  که  به  نبودرسید  آن  حتی    هقرار  وجودِ  بساط   ، سرمابا 

م و آن زمان نیز  آور عجیب است که به یاد نمی.  شودها جمع  بستنی

ین پافشاریِ هم ا  از آن  های پیشیا در زمستانه آوردم کآبه یاد نمی

سازه این  بر  به  های  ژوکوند  سرمایش  که  هوایی  در  سرد  خوراکیِ 

می تی نه.  زی  یا  بوده  همیشگی  موضوعی  سازهیکی  زد،  آن  ها  از 

بهانه به  تا  دادم  خوردنسفارش  فرستادنِش  ای  از  کمی پیش  بسته   

 تامل کنم.

د پیغامِ پنهانی ناامی  ، از نوشتنِاشمآنکه به خود اعتراف کرده ب  بی

متن میانِ خودِ  در  بودم.  که شده  نوشت.  نمی  ها  چیزی  به    حتماًشد 

دو    آن. البته احتمال نداشت که متوجه حذفِندشدمیدقت خوانده  

تک جمالت را با هم تطبیق  تک  آنان  که  دانستممیجمله شوند. بعید  
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تا یقین یابند که   واندندخیم فقط یک بار آن را از رو    احتماالًدهند.  

 .  معنادار تهی استاز مطلبِ

بیه  فروشند که  زمانی    داد،  من  به  را  کنترل بستنی  انگار  اختیار 

میادهان روشی  آیا  که  پرسیدم  باشم،  نداشته  را  بتوان م  که  شناسد 

به  نوشته را  خوانده    گونهآن ای  نور  در  فقط  که  نوشت  کاغذ  روی 

زد حرف  به  شروع  وقتی  کشود؟  سخنان  ،ردن  به  توجهی  اهیچ  ش 

اولین جملهنکردم به هم گفته بودیم. بودم  ی واقعی شده  . محوِ  که 

تشکری    و  هایش تمام شود زدم و منتظر بودم تا حرففقط لبخند می

 بکنم و باز لبخند بزنم. مؤدبانه

گفته  که چه  بیاورم  یاد  به  تا  کنم  فکر  شدم  مجبور  رفت  وقتی 

رستان در دبی  تعریف کرده بود کهها پیش  الای از ساو خاطرهاست.  

هایی و آب روی کاغذ برای هم نامه  مویلآببا رفقایش با استفاده از  

تنها وقتی  می نزدیک کمی   شدمینوشتند که  خواندشان که کاغذ را 

 گرفتی. گرما می 

که منتظر بود و   همانرسید که او،  همین کافی بود. به نظرم می

و   گرفتمی  را در برابر نور  ها برگرداناغذِ، کبود  طاقتزندانی و بی 

روی نوشته اثری بگذارد و ردی   کمی  یشبا گرماتوانست  نور می  آن

نوشته ردِ  که  بعدازآناو  نشان دهد.   پیغامی  دید، میرا می    فهمید که 
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  ت تا عاقب  ؛ گرفتدر میان است و آن را هرچه بیشتر در برابر نور می

 . شدمیمایان ت نکرد و حقیقگرما کارش را می 

فرصتِ آن  جلوی   ،اندک  در  کردم  سعی  بود.  شانس  تنها  این 

سریع    قدرآنبروز ندهم، اما بستنی را    یوشنده خوشحالی و هیجانفر

زد.   یخ  گلویم  و  پیشانی  که  و خوردم  کردم  نگاه  اطراف  به  سپس 

در   که  مغآن  دیدم  مشتریِ  تنها  نگاهی زهاوقت  زیرزیرکی  او  به  ام. 

د نگاه   یدمانداختم و  نیستاکه  به من  هنو  ،ش  لب   یلبخند  زاما  بر 

آندارد.   با  لبخند  واقعیآن  نداشت،  مخاطبی  حتی  همهکه  از  چیزِ  تر 

-ش سیر میاگویا هنوز در خاطرات نوجوانی  ...آمدبه نظر می  جهان

هم   پاسخی  و  کردم  خداحافظی  خروج  هنگام  بار  اولین  برای  کرد. 

ادم  دویدم. حتی ی  تقریباًتا خانه را  ده  مسیر باقیمان  شنیدم. از هیجانْ

 مویلآبپریدم در خانه و مخلوط  م.  ها را بشماری خانهرفت که ادامه

نشستم روبه و  کردم  آماده  را  کاغذِ  و آب  کاغذی که آن آخرروی   .

 ش سفید مانده بود. ای پایینهم نصفه

با   گویی  که  بود  لحظه  همان  به  در  ناگهان  جادوگری  طلسمِ 

  چیزهیچام زد.  خشک  ی سفیدرابرِ صفحهشده باشم، در بدل  تمثالی ب

ذهنِ ناتوانبه  دلرسید.  نمیام    آن  نوشتن،  تمامِ  چگونه  مشغولیِ 

ذهن از  را  پیام  خودِ  بوداچیستیِ  ربوده  سال  م  شاید  برگردان  یا  ها 
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 ،اتِ مردمانِ دیگرحترشهای دیگران و غوطه خوردن در  کردنِ متن

نوشت نوع  سونهر  از  خی  دستمایهی  داشتنِ  به  را  از  ودم  یک ای 

انگار و  روی میز خم شده  اجزانه  عدیگریِ نادیده وابسته کرده بود.  

برگه پای  میبه  آنان  از  التماس  به  و  بودم  افتاده  که ها  خواستم 

نوشتنِ خودشان   خطیرِ  مسئولیتِ  یا  دهند  قرار  اختیارم  در  چیزی 

بخش را بر زندگی و    ص معنابخشچیزی معنادار و در این موردِ خا

 عهده بگیرند. 

چه  سخت بود که »ام  ی نزدیک شدن به این پرسش هم برایحت

می  او  به  که  ؟  «گفتمباید  چرا  بود  میان  در  هم  فنی  آن مشکالتی  با 

جمله نگاشتنِ  امکانِ  نوشتن  هم  روشِ  بلندی  نداشتی  به .  وجود 

 با انگشت یک   آخرساعت نگاه کردم و سراپا تشویش شدم. دستِ  

نصفِ  سؤالمت  عال که  کشیدم  کرد.  صفح  بزرگ  پر  را   سرعتبهه 

آن خشک شدن موجی در تا در زمان گذاشتم و کتاب  میان د کاغذ را 

 نیفتد. 

ی کوچک را شاید صدبار رفتم و منتظر که بودم طولِ آن خانه

رسیدم با انگشت همان عالمتِ در هر گردش، به دیوار که میآمدم.  

دم، بر آن کشیمی نحناء و اندازه روی دیوار  ن اسوال را تقریبا با هما

می اندیشه برمی ای  و  عالمت  گشتم.  کردم  یک  گذاشته   سؤالفقط 
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. در هر حال خوب بود. شود  توانست تعبیربودم که به هر نحوی می

پرسید او  از  می  مبود  هانگار  »چه  یا  هستی؟«  کی  »تو  یا  -که چه؟ 

تی »چرا پنهانی؟« و شاید ا حای؟« یخواهی؟« یا »چرا آن پیغام را داده

کمک  می»چه  بود عال ی  چه  هر  بکنم؟«  تو  به  -نمی  سؤالمت  توان 

اندکی   و  کنجکاوانه  پاسخ  نوعی  باشد.  تهاجمی  چیزی  توانست 

 روح. خشک و بیمسلما اما  ..برانگیز بود.اطمینان

می  دیگ حتی  »تو  که  شود  خوانده  طور  این   ه ک  رتوانست 

مرگ »چه  یا  استهستی؟«  و ؟ات  ناراحتی  «  پریشانی  نوعی  از   و 

کرد و هر چه  که از آن می  هر تعبیریاما  شدنِ او انتقال دهد.  ممزاح

او و وضعیتکه می  برای شناخت  بود  راهی  باید اگفت  آنچه  و  ش 

 . شدپس از آن انجام می

لحظات همان  گوش  ،در  به  همسایه  درِ  از اصدای  خورد.  م 

آقای بازرگان را د مثل    ..رود. بیرون می که    یدمچشمی نگاه کردم و 

دنِ او به درِ ساختمان  از حلزون. تصمیم گرفتم تا رسی  تررامآگذشته  

او در    .به کاغذ مهلتِ خشک شدن بدهم هر حال وقتی هم که  در 

هم اش  به صدای راه رفتنبیرون رفت.  به راحتی  شد  نمی  ،پله بودراه 

که انگار  ود  به قدری کند و به قدری یکنواخت ب  ؛شد گوش دادنمی

از ساعت  دقتِ  به  میپله  ماشینی  پایین  هدف  رودها  کشتنِ و   اش 
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یا شمار  ی ثانیهدادم به حرکت عقربه. ترجیح می انسان با مالل است

های  تا پلهشوم  به حرکتِ ابرها در چهارضلعیِ کوچکِ پنجره خیره  

 رم. اشمساختمان را با او ب

ها را  تمام برگهمن  فلزی به گوش رسید،    وقتی صدای درِعاقبت  

بیرون زدمریخت  ایدر بسته پرشتاب  ف پست  خیلی زود به ص  .م و 

هایم روی زمینِ پاشنه  کرد.. هیجان مرا در میانِ صف بند نمیرسیدم

زننده موسیقیِ  غیرارادی  نوسانی  به  آنجا  صیقلیِ  و  راه  سنگی  ای 

نده رماد ،ایشکارماندهسانِ شکارچیِ بیهایم بهانداخته بودند و چشم

وجهِ   شش  راهر  شلوغ  مکعبِ  می  آن  نظر  از  نظم  گذراند. بدونِ 

کدام از وجوهِ خود چیزی برای ارائه نداشت  که البته در هیچمکعبی  

ذهنِ من تا با آنچه من در ذهن داشتم برابری کند. ذهنِ من و تنها  

ام بود که ای در دستاناده است. بستهدانست که این بار اتفاقی افتمی

 ها تفاوت داشت. میِ بستهتمابا 

موض مرااین  همچنین  و خوشرو  بسیار    وع  بودخوشحال  . کرده 

و نامالیماتِ  با دو غریبه راجع به همیشه شلوغ بودنِ پست  در صف  

بهره درکِ  از  فلج  ذهنی  داشتنِ  با  تنها  که  دیگری   ی هامندیجزئیِ 

زدن پیشرفتی  تازه غر  به  شروع  داشت،  است  ممکن  بشری  های 

ن همیشه کارم با پست گیر  گفتم که برخالف آنان م  ها آنبه    یم.کرد
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بر سر من زیادتر میغرش را می  هاآنکه  است و چیزی   آید.  زنند 

هایشان باید پشت درها و هم از این گفتند که چقدر در شغل  هاآن

یکیها  صف پیکِبایستند.  و    شان  بود  اصلی  خیابانِ  غذاخوریِ 

راننده تاکسی.  دیگری  معطل    اًسلممی  درها  پشت  و    شدمیاولی 

نشان دادن بدبختی و   م دربا ههر سه    ومی در صف پمپ بنزین.د

عمرمان   شدنِ  تواناییتلف  دادنِ  نشان  در  همچنین  غر  و  برای  مان 

به چیزهای  به  نسبت  جزئیزدن  بودیم  ،ظاهر  گذاشته  در    رقابت  و 

می دل  دو  آن  حالِ  به  من  میان  ب این  زندگیِ  که  و  هیسوزاندم  دف 

د و  ندانرگذتر به روزِ پیش، از سر میبیهاتفاقِ خود را، هر روز شبی

ای  . لکن بستهامکه من نیز یکی از آنان  بودند اندیشانه بر این باورخام

سوی مرز   این  ..کشید. پررنگ میان ما میکه در دست داشتم خطی  

ا یک  د بشسو را می سو را... آنچیز در تکاپو و تغییر بود و آنهمه

بی   سو اتاقی کوچک با سقفی کوتاه بود کهآن  ..نگاه تا انتها دریافت.

دیوار به تمامی در    درشکافی    اندکِ  با نورِ  ، تنهازحمتِ حتی چراغی

 آمد. چشم می

ای هماهنگ همه با هم ساکت شدیم  پس از این افکار، در لحظه

دادیم.   ادامه  پایدارمان  سکوتِ  در  را  صف  باقیِ  ت سکوهنگامِ  و 

به   کردن  نگاه  تحملِ  حتی  دوآدیگر  نداشتم  ن  هم  ماشینی را  مثلِ   .

بودم،خامو شده  می  حالنیباا  ش  که  حس  بیکردم  اندازه  ظاهرشان 
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نفری    شبیه دو  ایستاده    استهمان  من  در صف جلوی  قبل  بارِ  که 

 بودند. 

، آن اخالقِ خوب از ناکجاآبادی که رفته  ام سر رسیدوقتی نوبت 

پست بکنم.   وبشی بسیار با مامورب شد تا خوشسب  بود بازگشت و

ه بعدها به نظرم کامال زیادی و ناالزم  کجمالتی  -بریده  ها وصحبت

انجامآمدندمی ردوبد  ،  مثل  حرف.  ندشد  لو  که  کردنِ هایی  تعارف 

بودند قلمی شکسته  یا  یا   لیوانی خالی  لیوانی آب  به کسی که حتی 

باشد. نخواسته  نوشتن  برای  که مثلِ..  قلمی  بودند  سیاه  خورشیدی   

ست یا... یا مثل موسیقیِ در آن نی  جانداریای که اصال  ر سیارهبتابد ب

ازگشته بود و  ضطربِ من بر سنگِ زمینِ آنجا که دوباره بهای مفشک

 خواهد بشنودش. دانستم کسی نمیمی

حرف پایانآن  ظاهری  آنکه  با  پایان ها  عاقبت  داشتند،  ناپذیر 

نمی  پست بسته    ؛یافتند حتی  شدم.  راحت  من  و  آن  دانسشد  که  تم 

دادم، همان  اش را میی پیشتِ دفعهماموری که در ذهن پاسخِ محب

 مامور پیشین است یا نه.

کردم و ی پست نگاه می ای اداره سوی مرزِ شیشهآناکنون که به  

می کارمند  هفت  به  بودند.  نزدیک  شبیه  به  همه  شباهت  دیدم،  این 

هایی بسیار  مدل  ؛ گرچه همهشان نبودونیفرمِ کاریی ا فقط به واسطه
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 -  هایشان از کارِ زیاد وبر تن داشتند و شانه  شبیه از کتی خاکستری

شان شاید از های بسیار افتاده بود و موهاینوشتناز    -  امبه نظرِ خام

ی پشت شده بود و آیندهتکرارِ کارها آشفته و هر کدام در جایی کم

 داد. به خوبی نشان میا ه رآن سرِ سرخورد

بخش  آزادیی  ن چرخشِ صد و هشتاد درجهآ  ، مام شدکار که ت

پشت صفِ  به  نگاهی  و  زدم  آن  را  با  خواستم  و  انداختم  دو  سرم 

نفری که پیشتر گرم گرفته بودم، از سر ادب خداحافظی کنم اما آنان  

نیافت دانستم که در آن صف حضور دارند اما  -م. به طور قطع میرا 

دانستم ود. گرچه در ذهن میشان از میانِ دیگران ناممکن بیصتشخ

دو   آن  کتکه  اما  هستند،  من  سرِ  پشتِ  خاکستریدقیقا  شان  های 

میانِ در  شانه خگویی  افتادهاکستریِ  و  های  بود  شده  دیگران گم  ی 

سرخورده چهره روهای  نمی  شانزمین-به-ی  بیرون  آشناییتی  -هیچ 

خاکتوده  صفْ  ..داد. افتادهستری  سرِ  اندی  و  بیست  با  بود  و   ی 

 زمین.  رو به رنگِین و چند منحنیِ بی چند

بار بی آخرین  برای  و  چرخیدم  سپس  و  رفتم  در  دمِ  تا  سخن 

فانوسی   مثلِ  که  انداختم  بسته  به  میانِ نگاهی  در  کوچک  اما  سرخ 

از شن، راهِ خود را می پنهانتوفانی  به مقصد و هدفِ  تا  اما رفت  ی 

 سد. بر  ارجمندش
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.  ی خاکستری را از نظر گذراندمتودهی لب  با لبخندی بر گوشه

بستهآنان   آن  بی  هایبا  و  میاهمیتخُرد  چه  آن دانستشان  از  ند 

ده میانِ  از  بود  قرار  که  نورافکنی  و  فانوسِ  آلوده  و چشمِ  ها دست 

 بخش بسازد. ارتباطی نجاتگر بگذرد و شکنجه

آورد و به یاد آوردم    مبه خود  را  گار نورِ آن فانوس بود که منان

و   مراشمبدوباره  ها را  خانهست  بایمی   ..ام.کاری نیمه را رها کرده  که

 رازِ آن اعداد را برمال کنم. 

کار این  را    برای  طوالنی  خیابانِ  آن  شدم  تا   اینمجبور  بار 

که  بستنی شمارهفروشی  آن  .  برگردم  ،بود  هفدهمین  که  هست  یادم 

های  شهخصوص شی، بههاو شیشهتابید  می  یید آفتاب شدوقتِ روز  

بدون آنکه   زدند.نورشان چشم را میبا انعکاس    بعضاً  فروشیبستنی

 ها کردم. نگاهی به داخل بیندازم، شروع به شمردنِ خانهتالش کنم 

برای تردیدی  که  بودم  نرفته  پیش  آمد چندان  پیش  برابر ام  در   .

ی یک خانه بود، اما حیاطِ مانیک خانه ایستاده بودم که از نظرِ ساخت

نیز گرفته بود و در   راستِ آن رات  ی سماش تا کناره مقابلکوچکِ  

می که  بود  شده  ساخته  کوچک  بنایی  کناری  بخشِ  هم  آن  توانست 

نیم نبود که   خانه و هم یک انبار باشد.-یک خانه یا شاید  مشخص 

خان یک  باید  را  میآن  دو  ه  یا  مدتتاشمردم  آنکه  از  پس  ر دی  ... 
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اندیشه کردم نتیجه  برابرش وقت کشتم و  این  به  رسیدم که آن را ، 

ای  نه حساب کنم. تا رسیدن به مقصد، یک بارِ دیگر هم خانهیک خا

و   شد  ظاهر  چپ،  یالِ  در  اینبار  اضافه،  اتاقی  به با  شدم  مجبور 

 ام آن را نیز یک خانه در نظر بگیرم.حسابِ تصمیمِ قبلی

ظاهر   ویک ی سی یِ خانهِ خودم در شمارهشنادر پایانِ مسیر، درِ آ

فتیِ من از این رو د خشک کرد. شگ مرا از تعجب در برابرِ خو شد و  

کردم به عدد خانه را هم یک واحد حساب می-بود که اگر آن دو نیم

 ی دوم بود. دم و این همان عددِ جملهرسیسه میوسی

جمله  ترتیباینبه اولعدد  واژه ی  که  دری  »کمک«   بود،  آن  ی 

خیابانشماره ع  امی  و  جملهبود  دوم  دد  میی  خانهنشان  که  م  اداد 

آمد بود و به نظر می  وچهاربیستاما  ی چندم است. پالک خانه  خانه

شاید هم داشت. شاید اگر تعداد    ..که ربطی به چیزی نداشته باشد.

شمردم که کمترین تکرار را داشته باشد، به  حرفی را می  مثالًچیزی  

میمی   الکپ  چه  کسی  فرستاده  نمت  دانست؟رسیدم.  دیگر  البته    را 

عجله حتی به فکرم نرسیده بود که یک کپی از آن   همهباآن  و  بودم

 تهیه کنم.

بود.  هانیای  همه وقت  کمیِ  دلیل  که    چون   به  داشت  احتمال 

کمی سختگیری به خرج  آنان به چیزی شک کرده و به همین دلیل  
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ا به چیزی ر  هاآنبخت با رفتارش  انیِ نگون زند شاید آن    داده باشند.

بود. کرده  بود.چیشاید    ..مشکوک  داده  لو  معناییِ بی بر  شاید    ..زی 

به شکلی را     مراقبانظنِنهایتا  شده بود که    افزوده  قدرآنهایش  متن

بیندیشند که  برانگیخته بود با خود  هم    قدرهاآن ها  این متنشاید    تا 

می فکر  بیکه  هست.نی  معناکنند  آنان  در  پیامی  و  د  .. ست  یگر اما 

ای که در این داستان اندازِ تازهچشم  کدام از این سخنان در برابرِهیچ

 پدیدار گشته بود، اهمیتی نداشتند. 

کردم فکر  او  کردمبه  فکر  او  به  لحظه  .  گرفتم  تصمیم  را و  ای 

هِ ی سیاپردهای که  لحظه  رسند.ها به دست او میتصور کنم که نوشته

میزندان   کنار  نفاندکی  او  و  بیرون رود  آسودگی  از  دهد... می  سی 

منتظر ی داغِ خاکه برای سالیان در آن سینهنفسی ک گرفته حبس و 

ندکی از غبارِ آن دیوارِ تاریکِ  و ا  آیدبوده است. آن نفس بیرون می 

 زند. اش کنار میی زندان اش را در گوشهمقابلِ میزِ کوچک

می که    زمانهر  آری،    مجسم  ذهن  در  را  ناخواو  دآگاه  کردم، 

.  استدم که در سلولی سیاه زندانی  دیمی  دستبهقلمتصویر انسانی  

با    که  پر صداو سنگین و    ن. یک در آهنیدوشمیسلول باز    سپس درِ

حبس فردِ  در  را  فرار  امیدِ  نوع  هر  اول  نگاهِ  میهمان  کشد. شده 

آقا همچون  یکی  خشن،  و  تنومند  بنگهبانی  پشتِی  آن    ازرگان 
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نگهاستستاده  ای چهره.  حتی  با  دقیقاًای  بان  همان   زرگانِ شبیه 

 چیز دیگر. ، با همان لباس و با همان کندی و همهردهمسایه دا

دهد.  ها را به زندانی میآید و برگردانجلو می   آرامآرامبازرگان  

ش مشخص نیست چون در تاریکی ازندانی و حتی جنسیت  یچهره

جوری که دست به آن    در باال،  ،سلول  سویآنت، اما در  اس  ورغوطه

 ؛اشی عمودی در میانشکل با دو میلهست مربعا  یا رسد، پنجرهنمی

اما   کند؛  هوا را عوض  اندکی  آنکه  برای  تابان  فقط  پنجره روشن و 

ها  تاریکی  پاشد. نورْ نور را چون آبشاری به داخل میهمراه با هوا،  

کشی شکلی خطرا به    پرتوهای موازیتنها  بلکه    د،رَبَرا از میان نمی 

و   مشده  به  منظم،  کش مستقیم  -می  زندان  زمینِاز    آمدهستطیلی 

تاریکیِ    سایه مانده، آننور حتی انگار آن بخشی را که در    ...ساندر

 تر هم کرده است. زندانی را تاریک

شود تا بازرگان بیرون منتظر میدر آن گوشه، پشتِ میز  زندانی  

کندیِ مالل همه.  رودب در  معچیز  صبرِ  آورِ  و  بازرگان  -ستایشمولِ 

درِ آهنین  قفل شدنِ  خراشِ  صدایِ گوشنویسنده تا آخرین  برانگیزِ  

می  به  .  رود پیش  نوبت  تکهاکنون  و  آرام  پای  نگهبان تکهصدای   ی 

با سپس نویسنده  دهد.  ی امن خبر میاز رسیدنِ او به فاصلهاست که  

ها را باز تهنوش  ،فروکش نکردهسال هنوز    همهنز آی که پس اهیجان
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بخومی  آنکه  برای  و  پنجره اندشان،  کند  نورِ  به  رو  اجبار  به  را  آنان 

 ! ندشیبیم آخرو در  ...گیردمی

انگار درهای جهانی دیگر، جهانی   ...بیندش! پاسخی از بیرون!می

ه د. فقط اندکی... فقط تا حدی کنشوخارجی به روی او گشوده می

 پس   ما همان نیز غنیمتی بزرگ است.ای از نور داخل بریزد... ااریکهب

و عجزآن  از تالش  آخر    ، همه  را میدستِ  او    هرچند  ..شنود.کسی 

تصویری از او در بیرون از آن زندان   ..ناواضح و مبهم.  هرچندکم،  

 ش پرتردید. اماهیت هرچندتار،  هرچند ...ساخته شده

صداهای   به  دیگر  است.بی  ونبیرزندانی  برای   توجه  احتیاط 

خوهلحظ در  غرق  او  بربسته.  نقش  او  از  پیغامِشحالیای   ست. 

دریافت دردش  و  شده  استیصال  شنیده  جان  گوش  به  تا  است  و   .

می   هامدت و حتی متناشک  نمیریزد  بعدتر در وقت ها را  خواند. 

-می  و  دهدیمرا مطابقت    هاآنمناسب که احساسات فروکش کرد،  

هایی که  اند. بخشده حذف ش ،هایی که مشخص کردهکه بخشمد فه

می می جای    او  ،دادنشان  پیغام  مرا  پس  دریافت    طوربهداند.  کامل 

 شده است. 

پاهایم سعی داشت در حالی که غرقِ در این افکار بودم و   درد 

بکشد بیرون  تصاویر  میانِ  از  نیز،  مرا  را  که  می  این  این دانستم 
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ایرادتصورات   میاسی  اس  چند  کسی  چه  ادارند.  که  در  دانست  و 

جایی میچگونه  کمک  چرا  و  اما  خواست  زندانی   مسلماًهد؟  اگر 

خودش   پنهانی    جایبه نبود،  دادنِ  می جای بهپیغام  پناه  نزد ی  و  برد 

 . اشتباهِشدخالصه نمی این  به  رفت. البته اشتباهات من تنها  کمک می

واند بفهمد که آن دو جمله  تیدیگر این بود که فرض کرده بودم او م 

شد  می   اند.هحذف  او  موضوع  این  ببرای  آشنا بایست  دوم  زبانِ  ا 

را به من سپرده بودند؟ به    داشت، چرا ترجمه   یولی اگر آشنای  باشد.

داند  زبانِ دوم را میادم که شاید او تا حدی این پرسش چنین پاسخ د

آیا در برگردان اغماضی شده  می  که بفهمد    ی قدرآن  اما  ،نهیا  تواند 

ها در  شتریم  گونهنیازاخودش کار را انجام دهد.  مهارت ندارد که  

بسیارند،   ترجمه  نکرد.    حالبااینکار  قانع  هم  را  خودم  پاسخ  این 

 دریافت نشود. وقتهیچاحتمال داشت که آن پیغام 

  حتماًها  اشکال دوم این بود که از کجا مطمئن بودم که برگردان

شتنِ پوچ و من را  رسند؟ آنکه او را به نوشان میندگابه دست نویسن

-میگماشته بود، هر دلیلی که برای این کارش    ترای پوچبه ترجمه

بخواهد   که  نبیند  لزومی  هیچ  که  بود  ممکن  باشد،  داشته  توانست 

برگردان به نویسنده    ی کار را به نویسنده نشان دهد. نشان دادنِنتیجه

یهودگی  از ب  توانست او رامی  .برانگیزد  دفیدر ذهنِ او هتوانست  می
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از ما گردانِ واقعی  د که آن بازی و این خالف چیزی بو  بیرون کشد

 ها به مقصد نرسند!از پیغام کدامچیهنه! ممکن بود  ..خواست. می

که خودم را هم به    غمگین شدم  قدری  به   آخرتصوراتِ  ایناز  

انداختم.   که  تعجب  دیدم  آمدم،  خود  به  مدتِ  در  وقتی  این  تمام 

ر را زمانی که ی این افکاام. همهایستاده  ساختمان  ورزی مقابلاندیشه

به م  احواسکردم و  تکیه داده بودم، دوره می  مقابلساختمانِ به دیوارِ

 نبود.چیز هیچ

هدف در خیابان نایستاده بی گونهاین گاههیچ  ،هادر تمام این سال

من  بودم.   همانه  میشهشدن  -در-نزدیکِبرای  معنای  -لحظه-به 

از دیگری بود.شدن ب-داخل پر  برای من  برای وسیله  ود. خیابان  ای 

و بعد از استفاده برداشته    خود  استفاده که هر وقت نیاز شد از جای

برای   فقط  ایوسیله  ...شود  دهبرگردان  به همان مکانی که بود،  دقیقاً

 رسیدن به جاها و چیزها. 

اکنون خیابان جای د ایستادن و یگراما  برای  ی شده بود. جایی 

ها  گاه کردنِ به چیزها و آدمنجایی برای  دلیل وقت.  سپری کردنِ بی

مال من هم  خیابان  مالِ من بود.  خیابان  .  نگریستنِ صرففقط برای  

هم پاسخگو   کسهیچو به    هیچ دلیلیبود. حق داشتم آنجا بایستم بی

حتی   که  آوردم  یاد  به  هم  دلیبی  وقتهیچنباشم.  راه  خیابان  در  ل 
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زدن«..  ..امنرفته هرگز    ..»پرسه  که  بود  کاری  نمیاین  و  انجام  دادم 

 .. اکنون چیزی فرق کرده بود. .اکنون

بود،   تازه  که  اندازه  همان  به  احساس  و  این  فرار  حدلیز،   یتا 

ای خیس لحظه  دتنها پس از چن  رخآتِ  این نظراچرا که    شدعمق  کم

گی که . نهایتا با حسی از سرخوردندرسید  امبه ذهن   ،خوردن در آن

 ندر هماو  به سوی ساختمان رفتمبود  گشتهرعت جایگزینِ آن سبه 

 لحظه آقای بازرگان را دیدم که به در رسید. 

در تنها    و  ندیده بودم  ه،شد میاو را که در طول خیابان نزدیک  

شنیدم. اه  پاسخی کوتو    کردمکوتاه    یسالم  .ام به او افتادنگاه در  کنارِ  

تا مجب  سرعتبه نباشم  داخل رفتم  بمانمپله  در راه ور  ،  پشت سرش 

 به صدا درآمد.  خانهرسیدم، لحظاتی بعد زنگِکه به خانه  اما

نداشتم   ایچاره  و  بودده  آوربه همان زودی متونِ تازه را  پستچی  

هایی را که تازه باال آمده بودم، پایین بروم و در این میان جز آنکه پله

راهرو بمالم.    یگرفتهدودهارهای  را از کنارِ آقای بازرگان به دیوود  خ

آن  وقت با  که  هم  مرا  حتی  بازرگان  آقای  کندیِ  ابتدا  رفتم،  پایین  ی 

اثری از او    هم  ی اولتا طبقه  که  د چرااآشنا بودم، تحت تاثیر قرار د 

  ز ا  یافته-دادم که شاید او با شتابی تازهامید می  منبود. داشتم به خود
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در نزدیکی همکفِ ساختمان  د که  آنجا گذشته و به خانه رسیده باش

 ام خورد. عجیبی به گوشصدایِ 

نمیصدایی   اما  بود  چه  انسانی  به  دقیقا  که  کرد  مشخص  شد 

روی  آرام  هایم را  مشود. من به شکلی غریزی گااحساسی مربوط می

او را دیدم که در گوشه بردم و  پیش  پاگرد،پنجه  به د  ی   ر و یوارو 

 زمان هم گرید.  ران نشود، آهسته میآمد دیگ و وری که مزاحم رفتج

میتال گریهش  تا  و همین    فروبخوردرا    کرد  کند  خفه  سبب  و  کار 

شدنِ   دست .  گشتمی صدایش  عجیب  در  چیزی  که  بود  مشخص 

رگی که چون سپری آن را میانِ خود و دیوار  دارد اما با آن هیکلِ بز

بود،   کرده  اینکه من  ناش ممکن  یستی چدریافتنِحفظ  نه  اصال  بود. 

که    بخواهم جدابدانم  برایاز    یچیست.  اهمیتی  نداشت،  اینکه  ام 

تا  هم  ای  عالقه زار  نداشتم  حالِ  به  را  آدمی  چنان  که  چیزی  از 

 باخبر شوم. هر چه بود، بهتر بود از من دور باشد. استانداخته 

 داری-یشتن وو خاشک   ی دو متریِ آن تقالیدر را که در فاصله

-تکیدهی چهره یم گشودم و ها موزون با قدمقرار داشت، با آهستگیِ

ی اش در میان باریکههای افتادهی پستچی با کتِ خاکستری و شانه

بدون کالمی بسته را گرفتم و امضایی تحویل دادم و هر شد.  نور ظا

-حتی  ی کارها را به شکلی انجام دادم که حضورمهمه  داخل آمدم.
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  . انداختمدوباره نگاهی به او    هنگامِ باال رفتنان احساس نشود.  مکاال

ش ادر کنارش آویزان بودند و کاغذی در میان انگشتان  یشهادست

ای در دست دیگرش بود. چه خبری به او داده مچاله بود. پاکت نامه

 . ؟ اهمیتی نداشتآن را گفتشد بودند که با تلفن نمی

در بعد  دریافت  لحظاتی  کخانه  در ه  م  خوبی  خبر  او  برخالفِ 

دا  یبسته آن  رد من وجود  از  دیگر  روح  ایندهس  هایمتن.  خبری ی 

بر    نبود. نمی  زمانآن،  عالوه  تنگ  و  کوتاه  نیز  کارها  نمود. انجام 

چون  د  نباشپیغامِ من بوده    ینتیجه  هانی اکه  توانستم تصور کنم  نمی

 دید بسیار کم بود. ی جهافرستادنِ آن و دریافتنِ متنی زمانیِ فاصله

-سنگین  یهاان آن روز خبری نشد. از صدای قدماز آقای بازرگ

تا    خبری نبود.نیز    رسیداز راهرو به گوش می  چند بارروزی    ش کها

این سه روز    .نشد  پیدایشسه روز بعد هم   باردر  به صورتی   چند 

د  یا  اش. بهماولین روزی که دیده بود به یاد  گذرا به یاد او افتادم و  

که  ناگهانیِ درِ خانه،    باز شدنت به  ترسی افتادم که از آن زمان نسب

درست پشتِ سرم بود، پیدا کرده بودم. از آن زمان به بعد هر بار که  

تر از کردم، و مهمری در را قفل میآمدم و قبل از هر کابه خانه می

در  رِ  وارم در خانه از کناآونگهای  آن هر زمان که در خاللِ راه رفتن

که پیش   شبکردم و هر  را چک می  شدم و ناخودآگاه قفل آنرد می
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خو میاز  آنکه  با  سراغاب  به  باز  است  قفل  می دانستم  و اش  رفتم 

کشیدم تا ببینم خوب قفل است یا  یکبارِ دیگر دستگیره را محکم می 

مثل    در من حضور داشت؛  ی این مواقع حسی گنگ از اونه، در همه

غرقِ  طرحی و  دتار  مثل    کتری،  بخارِ  با  ا مزهر  که  از  خاطرهی  ای 

نمایاغذایی   دهان  در  میخاص  مین  اما  آنجا شود  واقعا  که  دانیم 

جامگان  سرخیِ  و  آن روزش  تصویرِ  و  او  همین اش  نیست،  به  نیز 

 . ندام حاضر بودام و در پسِ این اعمالها در ذهنشکل

چهارم روز  نبودن  در  تحویل  اش،از  وقت  که  گردانِ  بر  زمانی 

به   دوباره  پاهایش   دارِکشیقیِ زجرآور و  موستازه بود، آن    هایمتن

دانم چرا  دوباره پیدایش شده بود. نمی ..خودش بود. ..م خورد.اگوش

دوباره بودنِ  از  شدم.اندکی  خوشحال  بود  اش  چه  آنکه   ،هر  بدونِ 

  او به یاد آوردم که    اش را با خود شمرده بودم.روزهای دوری  بدانم

م. شناختی که البته  سشنام مین اطراف به اسآکه در    استها کسی  نت

در   خالصه  فقط  اسم  صدایِ   شدمیهمان  آن  از  فراتر  چیزی  به  و 

اش انگار گشت. صدایی که با بازگشتنرفتن ختم نمی  وارِ راهساعت

 شده بود.هم تر تر و گستاخلجوج

پاکتی ریختبرگردان اما آن   زدنی بیرون  ه و آمادهها را در  بودم 

برای رود  د. مثلِ سدی که  برابرم ایستاده بودر  صدا گویی مثل سپری  
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گذارد... اما ایستادن پشتِ درِ خانه و شمردنِ راهی باقی میفقط اندک

کشانید. صدا در نوعِ خود مرا به مرزهای جنون می ها  تکِ آن گامتک

تفاوتی   نیترکوچکا  هغیرممکن بود. صدای هیچ گامی با دیگر گام

که بود  ممکن  چگونه  همه  نداشت.  گامکسی  یکی  شکل هایش 

گونه ممکن بود که کسی تا این اندازه به راه رفتنِ خود، به  چ  ؟باشند

 ؟دقت و توجه نشان دهد گونهنی ااش شکل و صدای هر گام

به   اندیشیدن  تحمل  هانی احتی  بود.  از  خارج  در  ام  زدم.  بیرون 

که آن    بر تن داشت. برای اولین بار بود  یرهلباسی تراهرو دیدمش که  

از اندوهِ پیشین در او چیزی    .کرد یم ی آبی را عوض  تکهی یکجامه

چهرهنمانده   تکیدهاما  اندکی  گویی  همان  شاید  بود.  گشته  تر  اش 

-ناماش  اش سبب شد تا زمانِ دیدناندک خوشحالیِ پیشین از آمدن

 اش را برای اولین بار بر زبان آورم. 

 : »سالم آقای بازرگان!« مگفت

او    استفاده نامِ  را  احتیاطی  بیاز  این  زمانی  بود.  همان  دقیقا 

بخشِ انتهاییِ نامِ او   لهمین دلیفهمیدم که نام را بر زبان آوردم. به  

یافت. بیب لحنی عجیب و محو خاتمه  این جهت بود ه  از  احتیاطی 

بپرسد کهاو میکه   از کجا    توانست  او را  نامِ   وقت آنو  دانم  میمن 
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و  قضیه موشکافی  به  ی  زدن  می  انهخ  ِ صاحبزنگ  ارفتلو  او  .  ما 

 هست؟« «کارگر» منظورتانگفت: »

م شگفتی  و  تعلل  چون  »کارگر  و  کرد:  تکرار  دوباره  دید،  را 

گوید، سخن می  یالعقلناقص  با کودک یا انسانِ   گوییهستم!« و حتی  

ب هم  نگاهی  کرد.  اشاره  خودش  به  انگشت  لبا  ، انداختش  اباسه 

لباس  کردمیفکر    انگار شدنِ  عوض  اشتباه  اکه  به  مرا   انداخته ش 

زده و با دهانی باز به او خیره مانده بودم، من که لحظاتی بهت  است.

 و پوزش خواستم. زود به خود آمدم 

. در راهرو  دم را به دیوار مالیدم و از کنارش گذشتمخو سرعتبه

پاهایم رم میاقلب و  بتپید  پلهدلیل و بی ی ا  بر  . دمیوبکیمها  حواس 

نام او را اش این مدت  کردم که در و فکر می  دانستممیتباه  در تمام 

. او ندهمه توهمی بیش نبود  هااین. اما  مهست  امن  ،ام، در کنارِ اوخانه

  مستأجریحتمل  بود. انسانی دیگر. کسی که    «کارگر»که    «بازرگان»نه  

 زیست؟ پس چرا در آن مید. نبونیز واقعیِ آن مکان 

تاجرِ اصلیِ آن یا او مس.  توانست داشته باشدپاسخ میدو  مسئله  

، یا اینکه  را بگیرد  «بازرگان»کان نبود و به طریقی توانسته بود جای  م

جعلی در آن    یبا نامنامعلوم  به دلیلی    وخودش مستاجرِ حقیقی بود  

 خصوص بهدند.  بو   انگیزدلهره   امبرای  بسیار  پاسخهر دو    زیست.می 



 د نو کوژ :لو ا نات ساد - ند رم  یاه ناتساد یرس

132 

 

ای بود ستهی جدید هم بود. این اولین بیدن بستهکه آن روز، روزِ رس

از   پس  پیغام  ردوبدلکه  دستشدنِ  به  سری  میاهای  و م  رسید 

برخورد با ، حتی قبل از  به همین دلیل  .کردم را عیان میی کارنتیجه

 ب آقای بازرگان یا کارگر یا هر که بود، هیجانی همدوش با اضطرا

خوشایند و البته هنوز تحتِ ر خود داشتم که در مجموع احساسی  د

افسارِ آنان را باز  این واقعه گویی    گرچهکرد،  من ایجاد می   در  کنترلْ

تازهدغدغه  وکرده   افکارِ  آنان    ای راها و  به  -هکه دست  افزودمینیز 

 جمعی انگار درصدد بودند سرم را منفجر کنند. 

آستانه در  سرِ  اهمینِ  گونهنفجی  به  که  ار  بعد ای  لحظاتی   حتی 

 ام را پست کرد و مرا مقابلِ درِ ههای تازهیچ به یاد نداشتم، برگردان

و   گذاشت  آنساختمان  از  هوشیاری  پس  و  هدایت  به  سکانِ  را  ام 

کرد. واگذار  جوانه  خودم  درختان  آمدم  که  خود  زده  به  ریز  های 

نسیمِ   و  می بودند  گرفتم  وزید.  خنکی  تا   جامانهتصمیم  بمانم 

ده بودند، از  ی من آرمیشان امیدهای تازهدر میان  تازه، کههای  ترجمه

آنچه ممکن بود در   دانستممی  د.نبرس  راه به  اندیشیدن  که اضطرابِ 

  . عالوه بر تاب خواهد کردباشد، مرا آن باال در خانه بی  ی پستیبسته

ذهن  ،آن ترساهالهام  در  مکان    ناک ی  آن  که بو  پیچیدهحول  دم 

بود از ساعتی پیش به کلی آشکار شده    توجیهی کامال منطقی داشت:

-ی روبهخانه دربرانگیز شک و مرموز به شکلی بسیار ی ما دیوانه هک
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می  زندگی  نمیکند.  رو  که  بود  مشغول  کاری  به  آنجا  در  یقینا  -او 

اش شاید حتی در برخوردِ نخستخواست کسی از آن چیزی بداند.  

آمده است.  اب می حسیوبِ او نوعی زهرچشم گرفتن به مع نگاهِ خردِ

خراب که سرِ او  ی نیمهدانستم که در آن خانهیچه م  در این میان  من

  را از زبانِ   « بازرگان»نام  یا اکنون که    گذردگذشته و میچه می  ،باشد

شنید برده  همن  پی  راز  و  از  من  نشان  ی  واکنش  چه  ،باخبرم  شکه 

 ؟ خواهد داد

خالفِ نوعِ سالم یا  دیواری که برریخته است. ارِ نیمدیواین ترسِ 

که چه   ، همواره اثری از عدمِ اطمینان در آن هستریخته-نوعِ تمام

ام  ه نتوانستهاگهیچ  ..ی دیگرش از هستی ساقط خواهد شد.زمان نیمه

نیم دیواری  بزنم.بر  تکیه  بعد او  آیا  ..  ریخته  به  لحظه  آن  از  مرا 

و   که ترس  خصوصبه  !به حتمپنداشت؟  می  تهدیدی برای خودش

شد یا گرفت که مرا بکُتصمیم می   مرا در راهرو دیده بود. آیا  حیرتِ

 م را نجات ندهد؟اخودش دیگر جان  خرابِبه خیالِ

تعبیرش  راز آن جمله! »من جان شما را نجات دادم!«    همین بود

را    شما قصد داشت  ام را گرفتم که  دیوانهجلوی آن خوی  این بود که  

از را  شما  یعنی  از  خ  دستِ  بکشد!  دادم.  نجات  به    کشته شدنودم 

 خودم.شخصِ شخیصِ ریزِ جنون و خونم دست
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بود پیش یا حتی پس از من در  دیگرانی هم ممکن  عالوه بر این  

فته باشند و چه بسا که این نبرد برای  برابرِ این نبردِ درونیِ او قرار گر

  قم خورده بود. آیا این بود رازِ ر  یگربه شکلی دی حقیقیِ من همسایه

رگان مرده و کارگر جای او را در وجودِ دو نام برای یک نفر؟ آیا باز 

کاوشگری که پایش را از گلیمِ خود  آیا مترجمِ    آن خانه اشغال کرده؟

 توانست موضوعِ نبردِ درونیِ بعدی باشد؟درازتر کرده بود، می

این تالش بودم تا به  در  گفت شاید هم نه.  م می اندایی در ذهن

ب قدرتی  منطقی  صدا  هر  زورِ  به  تا  دهم  اجازه  میدهم،  تواند،  که 

ام تزریق کند که پستچی اندازِ زندگیچشماندکی آرامش و امنیت به  

ها را در  خبر از توفانی که در سرم جریان داشت، مثل همیشه بستهبی

 برابرم گرفت و منتظرِ امضا شد.

ونگاه دزدیدم  را  تا  سر  ام  شدم  داخل  را یع  او  کنجکاویِ 

شباهت به رفتارِ معتادی  رون بیتصویرم از بیدانستم که  رنینگیزم. میب

ی افیون است و از شدت و اضطرابِ  انبود که روزهاست منتظرِ بسته

در خانه بنشیند. نیروی فرارِ از نگاهِ   زنگِ   منتظرِتواند  انتظار حتی نمی

لحظه برای  که  بود  حدی  تا  مثلِ  ای  او  را  خانه  خطرهای  از  ترسِ 

یم، به کلی از خاطرم پاک وسی که پس از بیداری از یاد برده باشکاب

پلهکرد و   ی خودم پنهان رفتم و در خانهها باال میوقتی پرشتاب از 
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  طور همان اما  ام.  امان گرفته  شدم، این احساس را داشتم که از چیزی

ناگهان در میانِ روز،   نیزشده  که برخی اوقات حتی کابوسِ فراموش

مان پیِ چیزی ذهنکاری کامال عادی و تکراری، زمانی که  در خاللِ  

می  کردن  پایین  و  باال  و  رفتن  ور  ظاهر برای  کوبنده  ناگهان  گردد، 

از خانهشود،  می نیز در  ی روبهترسِ    یهامیانِ ورق زدنِ ترجمهرو 

را  تازه   خود  کردم  راهِ  احساس  که  کرد  باز  در ال  خیبیجوری 

 ام.قتلگاهی نشسته

من  خ  .خانه برای  تمامیِ  انه  و جهان،  گرانیگاهِ  فیزیکی  از  اعم 

مادیبود.    یک یزیفریغ حضور  که  شکل  این  آن،بیرون    در  امبه   از 

فعالیتِ  آور بود حتی اگر  دوری از گرانیگاه خستگی  خودش به دلیلِ 

تن به زگشی فیزیکی نیز با با خستگیِ این فاصله  .خاصی نکرده بودم

دادن  زمانی که نیاز به نظر ،عالوه بر این رفت.همین نقطه از میان می

احساس کردنِ  آرام  یا  افکار  چیزهایی به  نظرم  از  که  داشتم  هایم 

غیر   در؛  غیرفیزیکی هستند، باز نیاز داشتم تا به این گرانیگاه بازگردم

هر انگار در مرحله  این صورت  ی گذرا و سطحیِ فکر و احساسی 

مناسب باقی می   خود تا در فرصتِ  و   رفِ روانِ من غرقدر ظ  ماند 

 شود.  هضم
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اندیشه  در فعالیتی  هر  بهام  پس  است.خانهدر    مقصد   ..برگشتن 

راه و  تمام  نفسمیهاییماجراجوها  تمام  بازدمِ  مکانِ  ،  همان  هایم 

است. ناامن  ..کوچک  وقتی  مکان  حتی  چون  هم  ترین  باز  باشد، 

 را پشت قفلِ و خود  گردم  بازمیبه آن    های کارتها حیوانی رام در ان

کوچک  می افلزیِ  پناه  تن دش  و  داهم  سالخی  برای  را  مکان م  ر 

می  قصابان  اختیار  در  وجود    گونهنیا   گذارم.موعود  با  که  به بود 

تهدید، آن  ماندم...  یادآوردنِ  خانه  در  کهمی  باز  است.  ع  دانم  جیب 

 برای خودم هم عجیب است. 

طنینِاشگو  کهیدرحال و  راهرو  متوجه  اکنون  م  صدای  مرگبارِ   

بودبریده بریده پاها  قلبی  تهاجمِ ا،  تا  بود  آماده  و    م  هول  ناگهانیِ 

ه ها بیرون ریختو متن  ه بودمهیجان را بر خود بپذیرد. بسته را گشود

از  بود بعد  سال  هامدت.  آن  تمام  برگهدر  بار  دومین  برای  ای  ها، 

برسرخ میان  در  میگهرنگ  خودنمایی  سفید  اتفاقهای  افتاده  کرد.  ی 

 ! یی! چیزبود! تفاوتی! تغییری! هیجان

کاغذ را سریع  .شنیدممیبه شکلی ناخوشایند م را اهای قلبتپش

 بودند:  تی درشت نوشتهنجدا کردم و خواندم. به فو

 ها دقت الزم را به خرج دهید!«ی متندر ترجمه لطفاً»
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خاطاخطاریه به  تنها  جملهرِ  ای  دو  شدنِ  لحظه  .  حذف  آن  در 

من رساساتی  اح در  متناقض  بعضا  و  از طرفی  متفاوت  شدند.  یخته 

آور بود که آنان تا این اندازه دقت به خرج داده بودند.  اندکی شوک

نشان دهد که متنمی با وسواسی غیرعادی بررسیتوانست  -می  ها 

ی  زگونهرم  ی بسیار پنهانی وتوانست شیوهشوند و همین موضوع می

د. اش به خوبی توجیه کنخواهییغامِ کمکپ نویسنده را در رساندنِ  

از   از طرفی تنها دو جمله و فقط دو جمله  آنان به حذفِ  اعتراضِ 

 کرد. معنا مرا عصبی می ارزش و بیمتنی تا آن اندازه بی 

گفتم که به یک پیام به دوراندیشیِ خود آفرین می  ،هانیادر کنارِ  

م یکی به هدف کدستدو تیر در کمان گذاشته بودم تا    وه  اتکا نکرد 

آن  شده بود که    ب زمانِ کوتاه سب  وراندیشی در آنآن اندازه د  بخورد.

به   ،شدنهان که تنها در نور آشکار میپیغامِ کوتاه و نیمه، آن پرسشِ پ 

باشد.   رسیده  ریزبینیمقصد  آشکارشده   از  وسواسِ  بازرسان   یو 

بامی مطمئن  بهشم  توانستم  بودند،  کرده  کشف  را  آن  اگر  حتم   که 

برگه در  آن  به  مربوط  سرخچیزی  میرنگی   نگاشتند. شان 

گمی  بیترتنیابه تیزِ فت  شد  نگاهِ  زیر  از  عبور  برای  مطمئن  راهی 

 آنان یافته بودیم.
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اندیشه   همین  یکبرگهبا  را  و  -به-ها  گرفتم  آفتاب  به  رو  یک 

پنهانی در پیغام  هیچ  نبود. آن کاغذهای پرنوشته و  می  نگاه کردم.  ان 

تر از قبل کردند.  ا سرخوردهیک مربهیک هر سخنی،  راج اما تهی از  و

 ها رسید. نوبت به خودِ نوشته آن، بعد از 

برای فهمیدن، تنها  . نه  خوانی کردمسرسری  آنان را با سرعت باد

ه اند. همدهند یا از همان نمادهای پوچیم معنایی میبرای آنکه ببین

در  م قسمی  هر  از  بودند.  علم  هاآنعنادار  جامعهبود.  شناسی،  ، 

و  توریس مذهبم  غلطی حتی  حرف  حتی  یا  نبودند  جدی  شاید   .

 اما دستکم معنایی داشتند. همین برای من کافی بود. ،زدندمی 

که بود  این  بفهممنمی  مشکل  بارچرا    توانستم  چیزی   این  »او« 

تر از همیشه بود. چه شده بود؟ همکه م  این بار  همآننفرستاده است.  

دفعه  با بار  احتساب  دو  پیش،  بود.    که  شدمیی  نیامده  او  از  متنی 

توانست نشان از آن داشته آمد. میروالی که چند وقتی بود پیش نمی 

باشد که پیامی از او یا شاید حتی از سوی من لو رفته باشد. آیا او را 

هنوز یا  بودند؟  ساخته  محروم  نوشتن  اما می  از  بنویسد  توانست 

فنوشته نمیهایش  کشته  رستاده  را  شاید خود  کشته بودشد؟  شاید   .

 آن جماعت درآورد؟  سر از کارِ شدمیچطور بودندش. 
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نیاز به تعمقی   نبود.  البته جهتِ پاسخ به پرسشِ آخر  چندساعته 

آماده   و  حاضر  بودپاسخ  برابرم  فقط    در  شجاعتی  نیاز  و  داشت به 

لِ خودِ مردن. که  مث  ...برای تایید وجودش  ؛اشدیدنبه  برای اعتراف  

های فکر ایستاده و مثل ترکی بزرگ ن گوشهحاضر، آهمیشه حی و  

 ؛گوید این خانه روزی فرو خواهد ریختبه ما میدر دیوار است که  

واق از  عظیم  نیرویی  آنچه عاما  به صورت  را  آن  تا  باشد  باید  نگری 

 د، ببینیم. ذار گهست و آنچه در برابرمان می

از توانم سر  می  معلوم بود که چطورامال  بدین ترتیب برای من ک

درآورم جماعت  آن  می   کارِ  خودم  از  را  این  اینکه  تنها و  پرسیدم، 

دیوار،  ترکِ  آن  واضح،  پاسخِ  آن  و  خودم  میانِ  که  بود  آن  برای 

هفاصله بیندازم.ای  بیشتر  کسی  رچه  هر  از  بهتر  را   من    راه 

شاید به    ..کردم. ف نمیاما به خود اعترا  ها قبل...مدت  از  ...دانستممی

دردسرِ خطر  ز  خاطر  دلیل  به  شاید  یا  تنبلی  دلیل  به  شاید  یادش. 

آمده بود، در  هنوز آدرسی    ...ای که داشتبالقوه آن  از  پیغام  که آن 

 روی کاغذی نوشته و حفظ کرده بودم.  مخصوصاًم بود. آن را ادست

 !رومتوانستم به آنجا بمی
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  هایام دادننه آن پیغ ،همان کمک واقعی بودیات نجات! این عمل

عالمت  مسخره یک  کودکانه.  می   سؤالی  کمکی  او چه  به  توانست 

می باید  میبکند؟  که  بود  آدرس  آن  در  رازی  گشوده  رفتم.  بایست 

مکانِ  ؛شدمی چگونه؟  در    اما  بود  جایی    سویآندوری  که کشور. 

نمی آن  در  را  نمکسی  حتی  که  یشناختم.  چه  میدانستم  با  بایست 

ا به آن مقصد بروم  مستقیمتوانستم  مییا  آ.  سفر کنم  آنجا ای به  وسیله

دوم   یبایست ابتدا به مقصدی دیگر سفر کرد و سپس با سفرمی   یا

-ی این پرسش، همهوجو بودقابل پرس  هااینی  به آنجا رسید؟ همه

کم من  تن  اهمیتهای  بین  که  بود  این  کارکردشان  چارهها  آن  ی و 

یک بندِ واقعا مهم داشتم  ازند. تنها فاصله بیند ،واجب  ، آن عملِایینه
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آن بهایترجمه   بود،  کارم  و  بودم    شانپذیرفتن  ه صرفِم.  داده  تعهد 

آنان را در موعد مقرر تحویل دهم. مهم از  که  از اکه شغلآنتر  م را 

هایی که آن  شدند.قصدم آگاه می« از  هاآن»   که  ن بودای   دادمدست می

 شان بودم. دنبالِ سرک انداختنِ در رازهایبه 

میب ذخیره  زمان  برگرداناید  میکردم.  ممکن ها  حد  تا  بایست 

پایان می باقی   مکانبه آن    سفرتا زمانِ کافی برای    ندرسیدزودتر به 

به متن نگاهی دیگر  به  نیاز  بدابماند.  تا  نداشتم  آن بستهنم  ها  ی که 

متن از  درهمهایی  پرحجم  و  چنین نمی  گوناگون  بار  این  تواند 

اختیارم  فرصتی دهد  در  که    .قرار  هم  چقدر  و  هر  سرسری  را  کار 

 .ماندباقی نمی کافی در کف  وقتِ، اینبار بردمکیفیت پیش می بی 

آن از  روز  تصمیمِ  یزمان  پنج  رفتن  که  گرفتم  و   ،را  گذشت 

رر  را تا روزِ مق  امتمامیِ وقتها  کرده بودم متن  ینیبهمانطور که پیش

آمد و سرعت پس از آن    مِ معمول بهرسی بعدی به  دزدیدند. بسته

حتی وقت  هر چند اندکِ    ترین فضایی برای تجمعِدر آن نیز کوچک

تنظیمِ زمان    .چه رسد به سفر  ،خوردبه چشم نمیبرای استراحت نیز  

ه  ای طراحی شدمدانه به گونهعاگار  ان  ای بود کهحجمِ کار به گونهو  

 د.خانه بند کن هرا بماست که 
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دانستند میآنان  شاید  رفتم که  لنجار میا این فکر کدر حینِ کار ب

پیام را در همان زمان  چیست.    مکه قصد اند و  کشف کرده شاید آن 

-چیز را آشکار میجای دادن تذکری که همهاند که بهتصمیم گرفته

ت که معلوم اسبرند.  کشی از من ببیشتر در بهره هایی  هرهکند، از آن ب

آدرس باخبرم و دیر یا زود د که من از  داننیمدر این صورت آنان  

از  کدامهیچعالوه بر این دیگر در  بروم.به آنجا قصد خواهم کرد که 

  نبود  هم  معناهای بییا حتی آن متناز پیامی سری  یچ اثری  هها  برگه

نِ اتی پس از پایاها تنها لحظبرگه  .کرد تر میقویرا  ی مو این فرضیه

پستی در  سفرِ  آرمیدن  و  من،  شان  جهتِ  دستانِ  پردقتِ به   بررسیِ 

نشان.   رمز  یبهمه معنادار، همه  لکن  .  شدندزیرورو میمقدماتی     و 

-آیا با کشفِ راهِ ارتباطیِ پنهانِ ما، او را مجبور کرده بودند که از آن

 د؟ داربرگونه نوشتن دست 

که همان    ی سوم رسیدستهشش روز دیگر گذشت و نوبت به ب

رمزنگ  بی  بود.  که  اما  بود  عجیب.    بار  ایناری  بایست میاندکی 

-و بی. انگار خیلی سرسری  گونه بوداین  فقط کمیاعتراف کنم که  

بودنددقت   شده  شاید  نوشته  می  هاآن.  متنسعی  بیشتر   هایکردند 

پایین م را کردند کفایت الزند. شاید فکر میرستم بفا تری برایسطحِ 

پیر شده  امهداد ازدست برای د.  در کار بو  نوعی تنبیه  شایدام.  یا دیگر 

نمیمن   اینهیچ کرد.  فرقی  از  کارِ ها  کدام  حتی  شاید  نبود.   مهم 
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تر سریعچنینی های اینمتنچراکه  شدمیتر هم سادهکردنِ زمان جمع

 شدند. برگردان می

بسمیانه  در  حالبااین این  که  فهمیدم  راه  تا  های  نیز  ن  آخریته 

-تازه-برای نفسی  خورد و چیزیی فرصتِ خودش را خواهد  قطره

گذاشت.    کردن نخواهد  همین  هم  بستهترتیب  به  و تا  ششم  های 

فرار از آن خانه به  اما    ،هفتم هم پیش رفتم برای  دست وقت کافی 

امانوشته  آمد.نمی از آن حاندک  ها  خیال و سرسری و بی  التاندک 

نویسنده گویی دیگر  ندیر کردتغی  ایگونهبه   ،بدونِ توجه اهمیتی   که 

پرد دیگر می  از موضوعی به موضوعِ  ؛دهدروال منطقیِ کارش نمیبه  

-هیچ مقصود اولیه  وضوحبهکه    آورددرمیاز جایی سر    درنهایتو  

 اش نبوده است. 

بودم،    بااینکه آگاه  تغییرات  این  ابه  گذار  ا  بتد در  این  به  وقعی 

انمی بهگذاشتم  بیما  ر تدریج  جایش  روایی  و گسستگیِ  به منطقی  ا 

خواستند ثابت کنند متن هایی را دیدم که میمتن  ..داد.کلی    ییامعنیب

خواستند بگویند حرفی که میهایی  حرف  ..نیستند و چیزی دیگرند.

چیزی   ی کهت ایاگریختند و رو از معنایشان می  ی کهکلمات  ..زنند.نمی

 کردند. را روایت نمی 



 د نو کوژ :لو ا نات ساد - ند رم  یاه ناتساد یرس

144 

 

و رسیده  ش به پایان  ابرگردان   تازگیبههایی که  تنیکی از م  مثالً

صبح فرستادن  فردا  بوداموعد  الک   ،ش  می از  درون پشتی  که  گفت 

باز هم بود  بود و بود و بازهم بود و    طورهمینش بود و بود. و  االک

  از موعدشان فردا بود،  که  هایی  یا یکی دیگر از همین متن  ..تمام.و  

میبال  فعهدیککه  کرد  میصحبت  آدمی   را  فر  گشودهایش  ار  تا 

 زمان هم   میز بود اما  کهگفت  یک میز سخن میاز  ایی دیگر  ج  ...کند

می نوک  خویش  پرهای  توهم    ..زد. به  بودنِ  خاص  از  اجاق  یک 

سوار بر قطاری    زمانهم و  بافت  فلسفه می  ،بشری در نقدِ اخالقیات

-ت سالیانهی شرکت در جلسا پشتی که برابه مقصدِ الکِ الک  دشیم

سوار شده   تیبلقاچاقی و بدونِ  او    رفته بود،  اازآنجی سازمانِ ملل  

-را می  شا تیبلقطار که یک بستنی بود از او    مأموربود و زمانی که  

کرد و سپس قطار را که آن آب میاش  با شعلهرا    مأمورخواست، او  

برای فرا دار و  البی  فهمیدلحظه می شهرِ   یسوبهر  بدونِ ریل است 

به هر  چون    ، شایدشاهنذ  قدرتِ  با  تنها  همآنکرد.  مناسبات کج می

 .فیلسوف بودحال 

مناسبات   از   دقیقاًشهری بود که  البته  شهر  مناسبات بود و  خودِ 

تشکیل   مناسبات    مثالً   ..فیزیکی.  صورتبه؛  شدمیخودِ 

بادبزن    خوشامدگویی گرمای اخسوریک  در  مردم  که  بود  سوراخ 

راقتط خود  نمیفرسا  باد  آن  با  مر  ...زدندا  یک  یا  ختم  تشک اسم 
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هر کسی بدنتیغ از  شدمیش زخمی  ادار بود که   ی جاهمان ، آن را 

-های کوتاه با آشنایان قرصسالم  ..خواباندند.ش روی آن میازخم

بیماران می به  که دکترها  بود  تقلبی  از با    هانآو  دادند  هایی  آگاهی 

بودن می  شانتقلبی  ساعت  و    ..ردند.خوسر  بزرگ  سدِ  یک  تعارف 

آمد ساخته  که هر سال می  یسوزخانمان در برابر سیل    کهظیم بود  ع

از کاغذ.  ؛شده بود هر    ..البته  ارزشِ  پولیِ شهر بود که  تشکر واحد 

بازار صفر  ااسکناس هزار م  شدقلمداد میش در  با  -لیاردش مییو 

یار پررونقی داشت. لبته بازارِ بسا  ..نستی هزار میلیارد هیچ بخری.توا

های نامختلف در آنجا فروش  شکلیها و بییرنگا در بی هانواع هیچ

های لبِ  هوا به شکلی بود که گوشه  ..شد. رفت و خریداری نمینمی

زدند.  رفت و همه همیشه از ته دل لبخند نمیهمه ناخودآگاه باال می 

-مینین را مجازات  رمبود که مج  رفتهدرهمجفت ابروی  یک  پلیس  

مهم از همه شهر یککرد و  نام  شهردار بسی  تر  به  بالیاقت داشت  ار 

 کرد. بسیار خوب اداره نمی  ارکه شهر  «ستایش»

می دنیایی  از  مناسبات  شهرِ  حتی گفتند  مردمِ  فرطِ وجود  از  که 

سبات نبود و هیچ  امناثری از شهر    در آن هیچ  و  نیاز به نامی نداشت

کوچک حتی  آن  نیز    شباهتی  نمیپیدبا  که  می.  کردا   شهردارگفتند 

خواستم سری  می  هر وقتاما    ؛به نام ژوکونددارد  یی هم  بسیار زیبا

 گرفت. میسیاهی در برجا را شد و همهمیهوا تاریک   ،به آنجا بزنم
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سردرد ا  ،با  شدیدی  گرسنگیِ  و  خضعف  شدم.  ز  بیدار  واب 

دیدن سقف خانه که    جایبهم بود.  اچشمان  رابردر بتصویر عجیبی  

ب هنگام  شدن  همیشه  پردیدار  نمایشِ ه چون  آغاز  از  پیش  سفید  ای 

را   های صندلیِ واژگون، پایهگرفتقرار می م  ا در برابر دیدگانزندگی  

-ههای رشتام قرار داشت و ترکخیلی نزدیک به صورت دیدم که می

انست. این تصویر  مدرختی می   هایاصله به ریشهی ریزش از این فا

ی زمینهداد، اما در پسام به من نمی ان در نگاهِ اول هیچ اطالعی از مک

عقب پایهتصویر، کمی  تیرهتر،  و  عمودی  به خوبی  های  کار  میزِ  ی 

 ام. میان خانه دراز کشیده کرد که در مشخص می
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مکا از  آگاهی  از  با  پس  سپیدهنگان،  که  دانستم  پنجره  به  دم  ه 

اولین    تکانی بخورم که  ست و خواستم ا از فهمیدم  حرکت  با  کمرم 

سطح   روی  می خوابیدن  درد  و  گرفته  بدجور  با کند.  سخت 

بیمارانی   به  به راه تا  واز تکبیدارشدنی شبیه  تنها، در خانه  افتاده و 

لحظاتی کنم.  از  روز را آغای دم کردم تا به نیروی آن  افتادم و قهوه 

کردم، نگاهی مزه می همز  را در دستفنجان    کهیدرحالایستادم و  بعد  

به ذهنو  انداختم    واژگون  به آن صندلیِ که  رسید ام می تنها چیزی 

که بود  کار    این  حینِ  شاید  باشم  رفته  حال  ازدر  فرآیندِ  .  آن 

و شتاب کردن در کار تا جایی پیش رفته وقت خریدن    آورِاضطراب

شد  کهود  ب بیرون  هوشیاری  از  اجبار  بودمبه  عادتی  هنگا .  ه  طبق  ام 

. کار بررسی کردرا    آخری  جملهو  کاری و خودکار به کاغذها افتاد  

 تمام شده و آماده ارسال بود. 

از   خمار  حالِ  همان  با  زود  سرمای صبحِ  رفتم.  بیرون  خانه 

انفرت با اینکه هبتدای روز به تنانگیزِ  جا انگار مهام هجوم آورد و 

فرو رفته بود، تا این حد را  ساختمیام بستهنیمهدر مهی که دیدگانِ 

زمستانی در خود نداشت و قرار بود  که این سرما حسی  به یاد دارم  

با گربعدتر   با خود،  به مایی فصلبا چیزی متضاد  ی جایگزین شود. 

می که  دارم  اطمینان  دلیل  بوده بایست  همین  بهار  دستکم  زمان  آن 

 د.باش
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ام را لجوجانه حفظ مانتفاوتیِ چشمهِ بیها را در حالی که  بسته

ا  و  کردم  پست  بودم،  کتکرده  میانِ  خز  شانههای  و  ی  هااکستری 

ابتدای   در  انگار  که  میافتاده  نیز  بیشتر  تعدادشان  مثل روز  شد، 

بیاید،   چشم  به  نخواهد  که  و جاسوسی  خوردم  لیز  نرم،  و  لطیف 

ا راه  به  خانه  چشمنزدیکی  دم.فتاسوی  خانه  درِ  پستچی ام  های  به 

ز  در، چنان که ا  یوسآناز  خواب  او نیز گویی با حالتی نیمهتاد که  اف

آینه میای،  درونِ  جداره شد.  نزدیک  به  رسیدیم،وقتی  گشایش    ی 

به شوخی گفتم که شاید مِ امضا  جدید را از او گرفتم. هنگای  بسته

شبِ قبل به یاد داشتم که   از  چونباشد  بسته یک روز زودتر رسیده  

با نگاهی   ام، اما پستچی تنهایک روز زودتر به پایان بردهبار کار را  این

هایم نفهمیده و خیلی زود دور  که انگار هیچ چیز از حرفاد  پاسخ د

کردم، ناگهان  اش را تماشا میحالی که دورشدنای بعد در  لحظهشد.  

خ تعجب  زد.شکاز  کار  ام  در  اشتباهی نب  اشتباهی  واقع  در  ود. 

سوی من. امروزی که در ذهن داشتم، روزِ   بود، اما ازصورت گرفته  

 . روز خوابیده بودمن بیش از یک شبانه، بدین معنی که مبعد بود

لحظه  ایست!   می!  توقفیک  همیناگر  در  دم جا  شود  یک 

 !بایستیم
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چرا؟ چرا با خودم روراست نبودم و حتی اکنون هم که آن را به 

دستی به دردِ  و دمِهای ساده  بنیستم. این فری  آورم، روراستمی   یاد

نمیهیچ خوا   ..خورد.کس  یا  باین  ظاهری...  های  دنش  هوشیبها 

ردم و  کها... چرا با خودم ریا می ها و زمان نداشتناین وقت نکردن

کار، در یکایکِ  تکِ دقایقِ  و در تک  موضوع خیلی ساده بودکنم.  می 

دیگ   که  هاییجمله زبانِ  به  زبانی  از  من  میتوسطِ  رهنمون  شدند، ر 

دادم.  یرا عامدانه کش م   چیزی آشکار بود و آن این بود که من زمان

بود. دادم تا فرصتی برای رفتن نماند. همین. واقعیت همین  کش می 

 اش و تمام. تمام شد. گفتم

 ادامه.

د شایبروم. حتی  به آن آدرس  دوست نداشتم  خواستم یا  نمی من  

می می بله.  چیز؟    ازترسیدم.  ترسیدم.  تغییرِ  ..چیز.همه  ازچه  آن   از 

تغ  ..خانه.-زندان زنداناز  آن  دیدنِ   ..ر.کا -ییر  و  آنجا  به  رفتن  از 

نمی که  که  چیزی  کمکی  خواستِ  و  ببینم  و   توانستمینمخواستم 

بتوانم  خواستمنمی دهم  که  میارائه  را  این  باید  که  .  من پذیرفتم 

ی بهانه  ه. بقیهمین. تمام  ودم به او، هر که بود، کمک کنم ونب  حاضر

رسد  ه اتمام میای روزی بتراشیهر بهانهمحض بود. لفاظیِ خالص.  

تراشیم خودمان باشد که  خصوص اگر طرفی که برای او بهانه میبه
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ر است و منتظر. پس نهایتا روزی خواهد آمد که همواره حی و حاض

ا ببخشید  هیم بودم و آن روز، امروز بود. یخواخود صادق    ناچار با

ا ن امروز بود... ی... که همیبود  آورمروزی که به یاد می  آن  ،روز  آن

 امروز هست... امروز هست یا بود؟

ح هر  بهدر  نیاز  هر  از  رها  و   ظاهرسازی  ال،  برگشتم  خانه  به 

باز کردم.  بسته پیغامی در  چون گذشته    این باری جدید را  به دنبال 

من    دیگرنگشتم.  آن   داشت؟  اهمیتی  نبوچه  قرار  او کمک  که  به  د 

فرستاده    ردیگپیامی  تی اگر  پس حمن با خود یکی شده بودم.  .  کنم

برگه  کِ«»کماگر  بود،   بر  را دیگری  فکرم  تنها  بود،  کرده  حک  ها 

-که فکر می  دیدم؛آن را نمی  اصالًکرد. بهتر بود که  دوباره آشفته می

-بازمیقبل    دوباره به روالبایست  می   کار  رد.ندابه کل وجود  کردم  

بود  .  گشت وجدان  ممکن  عذاب  صحنه  اندکی  که  شود  ب  اضافه به 

یادی هم  شدمیرفع    خودخودبه  مانمرورزبه با گذشت زمان حتی   .

نمی باقی  آن  و از  خوب  چای  چند  و  تازه  استراحت  یک  با  ماند. 

 دم. کر .. باید دوباره چای دم می.گشت میمعطر مشکل حل 

باقی   شکل  همان  به  وضعیت  بستهاما  همان    تدریج به ها  نماند. 

ای که همچون برکهرام  ته بودند. معنا آتر رفمسیری را رفتند که پیش

خورده باقی گذارد، از  لِ قاچهای گِهایی از ترکخشک شود و رگ
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و رگمتن شد  بخار  ترکها  از جمالتی  برجا گذاشت. هایی  خورده 

بیشتر بسته  آزا طو  سه  قبل  از  بیشتر  حتی  تا  نکشید  شول  د. نرنده 

درمان که  عفونتی  مثل  و  بود  شده  پیدایشان  بار    دوباره  هر  نشود، 

بارشدند.  می  و بدبوتر  رتیمحج اما کمی متفاوت از قبل بودند.   این 

با   پیوندبی  یهامتنآن  هم  و  متنمنطق  آن  بی،  ظاهرا  و های  دقت 

 از حال برده بودند یک روز مرا یش  چندی پ که  روایتهای بیداستان

با آن  ق داشتند و  فر اولیهبی   هایمتنهم  پ   معنای  یشتر که ماجرا را 

جسور بود   شانییمعنایب  :بود  هانایدر  تازه  . چیزی  ودندآغاز کرده ب

 زن!عنهبسیار ط  زن!طعنه هانیا عالوه بر و بود و گستاخانه 

-ا نکوهش میر ق مطریاز من ناامید شده بود و به این  »او«  آیا  

این   در  آیا  وقتکرد؟  بودندکار  چند  کرده  او  با  یا   ی  خودش  که 

تنها چیزی که   ..فهمید؟ هیچ.  شدمی؟ چه  ه بوداش عوض شد شرایط 

بود.    شدمی میان  در  قضاوتی  که  بود  این  قضاوتی! گفت  آری. 

قضاوتی!   اعماقِقضاوتی!  در  بود  مشخص  که  ناامیدی    تاریکِ  او 

ر  این بااست،    برخاستههای یاس دوباره  یان لجنز مسقوط کرده و ا

بود. شده  با    ..تلخ  و  بود  شده  کلماتِ   ،اشیحرفیبتلخ  ظرفِ  با 

که   نمرا. م  مخصوصاًگرفت و  اش کل جهان را به سخره میتوخالی

معجون آن  در  بودم  کرده  رها  را  زندگیاو  که  بود ی  که   نم  ...اش 
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زندگ   راحتیبه قطارِ  واگنِ  آخرین  و ام  عادییِ  به  انداخته  دست 

 ابانِ خالیِ انتظاری ابدی واگذاشته بودم.او را در بیو چسبیده 

میچیزها زاغ  نکهیا مثلگفت  یی  ماشین»چرا  در  دریایی  -های 

 کنند؟« کوتاهی می شانیامپراتور نویسی برای سقوط 

های فاضالب را یکی پایی که چاههفت  کمانِرنگین یا »مرحبا بر  

 کشد!«می سر پس از دیگری

علف  که  است  »چگونه  سازدهنییا  چخماق  های  کشاکشِ    ، در 

 دوشند؟« ای را می پنبه رختِ

و  پرسش  هم   کنایهبودند  ستایشی  ستایش.  و  هم  آمیز 

بودند و وقیحانه.بی   ...انهریشخندزن آدم را به جوش    ..رحمانه  خونِ 

که  ما  برای ش  ؛را ترجمه کنید  هاآنخواستید  آوردند. شما که نمیمی

بجویدش تا  بود  ی  ؛ننوشته  باتوسط  انسانِ  هر ک  پوچیِ  برای  التر 

نزاییده    هاآن  تانیدو کهبرا  من    ود  میبفهمید  شما  چه  نه!  گویم. 

من مجبور کرد و  تحقیر میفهمید که با آن جمالت چگونه مرا  نمی

تک زهرآگین بودم  کلماتِ  آن  تکاتکِ  را،  دشنامش  آن  و  تکِ  ها 

راکثافت سوی  که  هایی  بودابه  کرده  پرتاب  هم  از  و ،  کنم  باز    م 

چرا که آنان را   بشکافم و بو بکشم و بشناسم و بجوم و قورت دهم.
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و چه کسی از   ..کردم.برگردان می   بایست بخوانم که بایدنه تنها می

..  اش.خورد؟ شاید نویسندهمتنی غوطه میزارِ  لجنمترجم بیشتر در  

ساخته و زار را کشیده و این معنا که لجنبه است آن را.   اما او نوشته

با  رفت آن  از  را  آفریدن ه...  آن  گرفته...  فاصله  از اش  زهری  چون 

است   خود جدا ساخته و بیرون ریخته است. نه، این برگردانگوشتِ

کند و در دهان چرخانده و  ی آن را بلند کرده و مزه می ذره   که هر

 خورد. سپس برای همیشه می

این   بیچاره دانبرگرو  ذهنِ  و  اعصاب  در  بود  از  منی  ی  او   .

انتقان بود.  انتقام رسیده  به جنونِ  اکنون  از کسی که آخریاامیدی  ن م 

  تفاوتیِ و با بی  راحتیبهاش را شنیده بود و  صدایش را، آخرین ضجه

شوند یا  رحم که آخرین ندای جسدِ هنوز زنده را نمیالشخوری بی 

ت نفراو اکنون  کنار آن گذشته بود.  از    زند،خودش را به نشنیدن می 

آن   یانوبباعثبارید، انگار من  ش را بر سر من میاذاب و زجر و ع

انگ  نکبتبودم.  زندگیِ  آن  از  را  او  داشتم  وظیفه  من  رهایی  ا ار  ش 

 بخشم.

نبود که چون من فقط این کارِ برگردان را بلد بودم، او   گونهاین

داشته باشم و زنده نجام دادن  ی ابرامجبور باشد بنویسد تا من کاری  

برای   اًصرفنبود که او را مجبور به نوشتن کرده باشند   هگونایننم. بما
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بمکم.اخون  ،از حاصل کارش  یچون زالوی آنکه من   را  او   ..ش  نه! 

-له نمی هادندهچرخی باطل میانِ برای ماندن و چرخیدنِ این چرخه

 شد!

شاید من، خودِ وجودِ    ...!ردکبود که او فکر می  گونهآن   شاید هم 

  خردکننده ای  دندهکه زالو بود و چرخ  ..بود.  هااینی  همه  من مسبب

زندا برای  اراده.اشن و الزم  او  که  بود  سبب  همین  به  شاید  به ی  .. 

اراده  را،  آزادیتغییر  به  همین ی  کردنِ  متقاعد  یا  از شکستن  را  اش 

حیاتی  دنده کهچرخ شاید  و  نخستین  قضا  زندانمیلهین  تراز  اش  ی 

 . زیدآغامی ،بودنیز 

 این بار و  شد  میم ناگهان برایش نرم  ا دلی نهایی  اندیشه  با این

کار را   ،قبل از هر چیزترتیب  اینبهشدم.  میاز خودم منزجر  برعکس  

معنا به دنبال نشانی،  بی   هایمتنتا دو روزِ بعد تمام کردم و بعد در  

نشدیا  چیزهیچگشتم.  پیامی    یا  رمزی د  . فت   یمیتصم  ل لیبه همین 

 : م خطور نکرده بودازمان هرگز به ذهن که تا آن تمگرف

 دادم!« سی نشان میها را به کت متنبایس»می 
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رفتن برای راه  طوالنی  انتها  اهای  در  را  خستگی  است.  راحت  م 

  هنگامِ راه رفتن   حصارِ اندیشهفهمم.  که به مقصد رسیدم، میبعدازآن 

خارجی است که  یز عاملی  که حتی خستگی ن  شودقدری تنگ می  به

ندارد. این الکِ سخت  درونِ  به  روزی    به  راهی  آن  دلیل  که  همین 

م سخت نبود  اها را به کسی نشان دهم، برایتصمیم گرفتم تا نوشته

تا مکان دوری در شهر را برای رفتن در نظر بگیرم. بهتر بود که آن 

از بیشتر  چه  هر  ماز  و    من  مکان  اکنون  و  پرمسئله  شغلِ  رموزم  آن 

اه ترجمه بنگ ، جایی بهتر از یک  تر باشد. هر چه فکر کرده بودمدور 

 ها نبود.دادن متنبرای نشان 
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شریک شوم،  کسی  م را با  ااز آنکه ماشینی کرایه کنم و سفر کوتاه

رد همان  بودم.  حالبیزار  کلماتِ  تکانهمبهوبدل  درون  های  زن 

روی را پیادهی بود که  کاف  ،زدمی  به همم را  ان هم حاله آکاتاقکی  

 ترجیح دهم.

اتاقی همان  مثل    پنجرهو بی  صاف بنگاه ترجمه فضایی سفید و  

این سلیقه داشت که سال پیش در آن استخدام شده بودم. گویی  ها 

های ترجمه یکسان بود،  ی بنگاهیشِ مکان نه تنها در میانِ همهدر آرا 

کشد، ی نمیساله نیمچیز بر همهی مردم د ای که سلیقهنهبلکه در زما

آناینکه جادوام آورده بود.    نیز  چندین سال نشستن در  برای  جا یی 

-ها پیادهرای ذهنی که خستگیِ پاهایش پس از ساعت، بشدپیدا نمی

نده و تا  رروی، انباشته و ناگهانی، به آن هجوم آورده بودند، بسیار آزا

ی مکان اندک االاز من درخواست شد که »حتی د. بو  ناپذیرحدی تحمل

و   بمانم«  بمنتظر  صندلی  یک  درخواست  آن  عوضِ  در  رای  من 

ی نمایش  ی با اینکه از خیرگی به صفحه ی منشهنشستن کردم. چهر 

آمد، با این سخن اندکی متعجب شد و درهم رفت. سپس با درنمی 

ی سفیدش دِ جامهبلنآستینِ    اش که از میانِپریدهانگشتِ دراز و رنگ

اشاره کرد و پس از آن به کارش ی از اتاق  ابه گوشهبیرون آمده بود  

 بازگشت. 
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گوش  من به  مبهوت  و  شدهگیج  خیره  اتاق  سهی  جز  و  کنجِ م 

رنگ و فرضی هر بعدِ آن را از هم جدا کرده هایی کمسپیدی که خط

اگ ندیدم.  چیزی  او    ربودند،  چگونه  نبود،  آنجا  در  من  به  چیزی 

تامل متوجه منظورِ او ای  از لحظه  کرد تا آنجا بنشینم؟ پستعارف می

خستگی تا   آیا  انی برای نشستن است.شدم: در هر حال زمین هم مک

دیگری  صندلیِ  که  او  که  داشته  نمود  من  وجناتِ  در  اندازه  این 

از طرفی   است؟  کرده  پیشنهاد  استراحت  برای  را  اتاق  کنجِ  نداشته، 

ممی که  نیزعمادانستم  زمینه  ری  بسیاری  دیگ چون  برحسب  ر  های 

ا در این ه و نوآوری در تکاپو و تغییری دائمی است و چه بسلیقس

ها  م، چنان تغییر کرده که پنجرهاه در غارِ خود پنهان بودمن ها که سال

نشستنها حذف شده ها و صندلیو رنگ های ها چون گذشتهاند و 

 . است دور فروتنانه بر زمین

افکار، همگی به شگفتی بدل ش  میِتما قصد    ی کهزمان  ،دنداین 

بر یک که  دانستم  و  بنشینم  آن گوشه  در  سفید    کردم  تماما  صندلیِ 

با دقتی   .استرنگی با دیوارها در دید نیامده  ام که از فرط همنشسته

به همان رنگ  میزِ کوچکی  و  توانستم دو صندلیِ سفیدِ دیگر  تازه، 

 ر آن قرار درنگ برای پذیرایی از میهمانان بسفی  یهایببینم که کلوچه

بود.   شده  تفکیکداده  و  دیدن  برای  آنتالش  یکهمکردنِ  رنگی  ه 

راچشم می  ها  خستگی  سرعت  کهانداختبه  بود  این  ناخواسته    . 
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درپی  شده، منظم و پیقطراتی تفکیک  ام جاری شد.اشک از دیدگان

چهره آرامی  مسیرِ  به  را  با  دویدندمی ام  با  تع  و  شاید  پایان،  در  للی 

کوچک روی  ترسی  به  میدست،  سقوط  با  هایم   حال  نیاکردند. 

پلک حتنها  خیسیِ  نه  و  تازه  رنگی  سفیدیِ ه  در  کدورتی  اندک    ی 

 پاشید. مکان نمی

و  پلک بستم  را  که  مهایم  گرفتم  تصمیم  و  آن الیدم  دیدنِ  با 

را   خود  این  تصاویر  از  پلکبیش  وقتی  نکنم.  را  کور  کردم،   بازها 

چهره نبودند اما  منشی  ،  بودرفتارم  از  انگار  ی  رفته  گرچه درهم   ،

ی که این تنافرِ خطوطِ در حال.  انداختنمی  سومصرانه نگاهی به این

 من ه شد که کسی آماده دیدنِبه من گفتدید با دقت حفظ شده بود،  

 هابه متنخواهم کسی  میکه  چون گفته بودم  پروژه است.    و دریافتِ

ی رآوردی از هزینهکه ب  ندودبرداشت کرده ب  طوراینبیندازد،    اهینگ 

 خواهم.می هابرگردانِ آن

 ی دیدنِ من بوده فردِ جوانی که آمادهاتاقِ دوم که شدم، بواردِ  

خواهم که تنها می ی متون ندارم و  نیازی به ترجمهتوضیح دادم که  

سردرگم شنید،  را  فردِ جوان که این  بپرسم.    انرا راجع به آننظرشان  

 رسید. شد، حتی گویی کمی ت
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تازهبه   می نظر  میکار  نمیرسید چون  که  کرد  احساس  اند  دشد 

-تجربگیبید که  نکاس میاحسزمان  جام دهد و همچه کاری باید ان

ای مشخص بود که هنوز در مرحله.  است  اش خیلی زود نمایان شده

جرا معین را اکید و  ی اتواند دستورات اش قرار دارد که تنها میاز شغل

به او  ککند و هنوز   چه    خاصجور مواقعِدر این    ،نگفته استسی 

 کار باید کرد. 

در  گاههیچاو   مینوشتهی  بارهنظری  برگردان  که    ه کرد هایی 

است.  نداشت او  ه  که  بود  این  مانند  من  نظر  در  زندگیاین  اش  در 

هیچهیچ بر  نتواندگاه  کسی  اگر  است.  نداشته  نظری  متنی    بر  چیز 

ی سخنی از او را در هر زمینه ا باید هر، چربیرون دهدنظری از خود  

رِ من قلمداد شود، همکاتوانست  می  طور  چه  او  دی گرفت؟دیگر ج

بی وقتی   ماشین  یک  نبودبروح  تنها  فرقی.  یش  او  که   کردنمی  نزدِ 

چفت غلط،  درست،  منطقی، بست ومتنی  پیوست  هیچ  بدون  یا  دار 

مترجمِ   کشتنِ  برایدالیل منطقی    مملو ازنی، یا حتی  معپرمعنی یا بی

س و  بازربی  پلی است  ...د و تمامگردانَ او همه را برمی   خودش باشد.

خود   گمرک.بی  استمرزی   از  چیزی  بود  شده  مجبور  که  اکنون 

بود.   گشتهتر آنکه مغزش خاموش  ش قفل و مهمابیرون دهد، دهان

نمی رشتحتی  کدامین  بر  که  مکان  هم  یهدانست  و  زمان  از  پیمان 

نیستمیه است.  ایستاد این  او  برمدرک  و  گفت که کار  مبنی   نقدِ  ی 
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گفت که برای یک نظرِ ساده می   درواقعارد.  یا ادبی یا هنری ند  علمی

 بعد بیاید.  چهار سالِباید برود و 

من   میاصرار  رگهکه  شده  دانستم  آن حس  در  از عصبیت  های 

به داست،   باسابقه  فترباعث شد که  از مترجمان  راهنیکی  ام  مایی تر 

تا از آنچه    خارج شد   سرعت، مترجمِ جوان بهند. وارد دفتر که شدمک

د را  باشداو  دور  بود،  کرده  وجودی  بحرانی  آن چار  و  من  وقتی   .

تا ببینم که پیرمردی   نداختممترجمِ باسابقه تنها شدیم، نگاهی به او ا

شانه و  جوگندمی  موهای  ابا  احوالفتاهای  با  و  بود  اش  پرسیده 

ضفهمید از  که  سالشده  -عادت  عفیم  بسیار،  در  در  زیادی  های 

فروتن  نر  شرفتار و  ام  با  میاست.  شخصیت  همان  ین  از  توانست 

شوند  ی متن می. آنان که به سرعت ذوبِ نویسندهنوع مترجمان باشد

اژه  ک وجاییِ یجابهبا  بینند که  و هر که باشد؛ او را چون خدایی می

 ی ابدی تبعید خواهد کرد. ا به جهنمبند، آنان ر-معنای نیمیا یک 

نا  از ابتدا  همان  در  رو  قطعی  ین  و  واضح  من  او زدِ  که  شد 

آماده به آن.  شدنفراموشی  شخصی است  تنها   ..و راضی  کسی که 

 .. کرد.او را نادیدنی میای تاریک  سایهرفت که  راه میهایی  در مکان

نام که  داکارگری  هیچش  ساخته ر  بوکجای  نخواهد  حتی   دهایش  و 
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 د بتوانندارد که  ای یا امضای ناشی از سَبْکی از آنِ خود  ثری، نشانها

 راهروی پیر. : یک دنها پیوند زرا با ساختهاو 

خروج از آن دفتر او را فراموش خواهم   محضبهکه    دانستممی

نیز فراموشی او میاکنون که درباره کردم.   حتی  ام.  دهکر   اشنویسم 

بعد از اتمام   هر روز ،بنگاهِ ترجمهآن   ش دراناکه همکار کنممیفکر 

  در ابتدا آمد،  صبح که به دفتر میدا  فرکردند و  راموش می کار او را ف

 یسوبه دیدند با اطمینان  و بعد که می  ستا  یمشترکردند که  فکر می

از وجودش   تا  ختنداندارود، نگاهی به لیست کارمندها میدفترش می

 . مطمئن شوندمکان  در آن

صفحه  ها  متن هر  از  خواستم،  را  نظرش  و  دادم  نشان  که  را 

سچندخ خواند.  از منطی  جنبه  پس  از چه  را  نظرش  که  ای پرسید 

او  می نظر  به  آیا  که  پرسیدم  معنا. سپس  نظر  از  گفتم  او  به  خواهم. 

 دهند یا نه. ی می ها معنایآن

ب خودش  برخالفِ  او  شپاسخِ  فراموشه  ذهنکلی  در  ام  نشدنی 

-نمی  ...ها ندارمب من خیلی تخصصی در این زمینهخ»  ه است:ماند

که  توان بگویم  در چ  واقعاًم  شده  نوشته  تحقیقات  یا  ادعاها  قدر 

علمی درست است... این شغل من نیست... ما مترجم    مثالً  هایمتن
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اینکه متن    . ر..م... از زبانی به زبان دیگ کنیمیهستیم و فقط برگردان  

 ما نیست.«نه، کار  د یادهچقدر معنا می

این که  گفتم  او  ندارند،به  موضوعی  حتی  جمله    ها  یک  حتی 

 که کسی بتواند بگوید مقصودی در آن است.  ندارند

شما    - ادبیِ  یا  هنری  یا  علمی  دعواهای  آقا.  ما    واقعاً»ببینید  به 

  فردِ دیگری ،  دنیامعنا بدبی  است  مربوط نیست. چیزی که شما ممکن

افرادِ م تا  کنیمیما فقط برگردان    ..بد.معنا بیا  در آن کلی  ممکن است

در    مثالً  ..همین.  ترسی داشته باشند.متن دستوانند به آن  دیگری هم ب

معنا دیگر را بیفردی  های  حرف  شناسی ممکن است یکی کلِجامعه

 بخواند.« و مزخرف 

ش ادر دستطرب  مض  به شکلییکی از کاغذها را  ر حالی که  د

 .. یا هر موضوع دیگری.»ادامه داد:    ،دادا تکان میگرفته بود و در هو

 ..همین هست.  هرحالبه  ..ای دیگر.رشناسی یا خیلی چیزهجانو  مثالً

 خب.« 

موضوعی بیند؟  ها موضوعی میپرسیدم که پس او دستکم در آن

 شناسی یا جانورشناسی؟مثلِ جامعه
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  ممکن است انم قطعی نظر بدهم. شما  توگویم. نمیباز هم می»  -

قآ  در  اصالًکه    دنیاقدر غلط بدنآ  اچیزی ر نن حوزه   ...دیهدرارش 

-ینم  یپزشک  اصالً  اهای سنتی رن، درماناهاشیلیها خپزشک  مثالً

شما در مورد تخصص من دچار   ...دبه من ربطی ندار  هااین  ...دنناد

 .« دی اشدهاشتباه 

 ؟بینمای در آنان است که من نمیهانشپرسدم که آیا رمزی یا ن

توانیم می خواهید  به من ربطی ندارد... اگر می  واقعاًدیگر  »این    -

اما جز این کاری    ...کنیم  ترجمهزبانی که دوست دارید،  آن را به هر  

 خب«  ..آید.از دستِ ما برنمی

خب آن  باید گفتن-از  یا  که  بود  معلوم  منتظر  نگاهِ  آن  از  و  ها 

را هر   ه آن مکانوص ترجمه شدنِ آنان بدهم یا اینکخص  جوابی در

کنم. ترک  زودتر  جمله چه  آن  در  او  آخکالمِ  علی ی  ادب، ر  رغم 

انسان   نوعی متزلزلِ  میقاطعیتِ  تداعی  را  ضعیف  تصمیم  های  کرد. 

اش نشان از  سخنان  گرفتم بیش از آن او را آزار ندهم. آن رفتار و آن

یا جوابی در   اگر هم وجود دارد، او  این داشتند که  یا  ندارد   وجود 

 ت بیرون بیاید. قرار نیس
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پر از   باره پا در آن اتاقِزمانی که از حضورِ او خارج شدم و دو

تفکیک ذهنسفیدیِ  در  ایده  این  گذاشتم،  منشی  پرورش  ناپذیرِ  ام 

شعبه تنها  آنان  شاید  که  که یافت  بودند  بنگاهی  همان  از  دیگر  ای 

آ  مخود می در  کار  متن  ردمکن  داشت.و  تعلق  آن  به  ص  ها  ورتِ در 

در واقع    ای ظاهرا واکنشی،هبودنِ این فرضیه، تمامِ آن پاسخ  درست

 شده تعلق داشتند. -ی تمرینبه سناریوی

می شگفتی حقیقی  نظر  به  آن  من؟  رفتارِ  از  که شان  چرا  رسید. 

حتی اگر هم سناریوی بحرانی را چندین بار تمرین کرده باشیم، باز  

آ زما  در که  چند  هر  واقعی  بحرانِ  وقوع  هستی ن  شگفتیِ  ماده  م، 

  ،استدن  افتادر حالِ اتفاق    سناریواینکه اینبار حقیقتا    خودمان را از

 توانیم پنهان کنیم. نمی

که آن   شدمیچطور  این فرضیه چندان نامحتمل هم نبود وگرنه  

کارکشته   اصطالح  به  و مترجمِ  بخواند  را  خط  یک  راحتی  آن  به 

سم حیوانی را در  چون احتم  به  ه من چه که معنا دارد یا نه.  ب  دبگوی 

یا در   یدهرسش  ااسی به ذهنجانورشنی  شاخهآن میان دیده، سریع  

به   دیگر  گفته  جامعه  ی  واژهخطی  و  و جامعه برخورده  شناسی 

همه  یتیمسئولیب  همهنی ا.  آخرالی به  نظر  نسبت  حتی  چیز 
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خودش  کارشناسانه بودکننناامید  واقعاًی  دیگر ده  چیزی  آنکه  مگر   ،

 .یان باشددر م

چرا که   ،دمها یک کپی تهیه کردر راهِ خانه از متنعصبی بودم.  

راه   ذهنبدر  رسید اه  بودم  نسخهکه    ه  دوماین  از   ی  یکی  برای  را 

قدیمی بفرستم.  دوستانِ  سالدانم  نمی ام  ندیده    یچند  را  او  که  بود 

ا در  شغلی  که  هست  یادم  اما  با  نتشبودم،  سروکارش  داشت.  ارات 

توانست نظرش می  کرد.هرازگاهی ترجمه می خودش هم    وبود  متن  

  ی کرد که به دردآن کشف می   دری  ای یا رمزشاید نکتهمفید باشد.  

و  می شرِتوانست  می  درنهایتشاید  خورد  از  آن   نکوهشِ  مرا 

 .سازدرها نیز بخت ی نگوننویسنده

به خیابان خودم رسید نزدیک  م،  زمانی که  پایان  به  . شدمیروز 

و   زدمقدم می،  قرار داشت  دیگرِ خیابانطرفِ  که در  رویی  ادهپی  در

خانه  دیگر  سویآن های  انهخ که  از  را  یکی  هم  بود،    هاآنی خودم 

نشان دادنِ   چرا که  به داخل رفتن نداشتمای  گذراندم. عجلهمی  ازنظر

متن به  آن  علی دیگر  فردیها  بی،  را   ی،جگنتیرغمِ  بندم  و  افسار 

ام گذشتم و  روی خانهشده بودم. از روبهرها  نوعی  به  گشوده بود و  

نشدم لحظه  چون    واردش  همان  بارکه    دانستممیاز  ی هامتن  این 

شده کرد  فرستاده  نخواهم  برگردان  که را  بود  زیادی  دیگر  این   .
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  . تا حدِ مترجم غوطه بخورمی آن ناسزاها و تحقیرها همهدر بخواهم 

هر کسگذشتمیاز حد  چیز  همهگر  دی دا  .  من  تحملی  تاب  و  رد 

 بی در کار نبود. دیگر شتا پس. رسیداینجا به پایانِ خود 

میبادِ سردی  بود  داده  سر  را  سردتر  شبی  نوید  و  آن   .وزید 

 هامدتش،  ا نامیدمفروشی میبستنی   خاطرمای که من هنوز در  مغازه

نوشیدنی داد.  می  یشهادست مشتریبه  های گرم  بود که دیگر فقط 

اش معلوم بود که خورده و شکستهتابلوی خاک  خیابان  یوسنی ااز  

انگار تاریکیِ پس از غروب داشت به   و  شته بود: »ژوکوند«نوهنوز  

را   حروف  از  کدام  هر  خود  آرامی  عنوانی  ژوکوند    ...بلعیدمی در 

 در   توانست، پس میوتنها بود و توضیحی دیگر بر خود نداشتتک

اما فروش یعنی    چسبد.بیشتر میهر هوایی آن چیزی را بفروشد که  

ار در میانِ بیابانیِ مغازه انگ   اماان...  محیط، یعنی مشتریان، یعنی دیگر

پایان، برای خود شمعی روشن  از نیستی ایستاده و غرق در شبی بی

 کرده بود. 

ای کنار شیشه نشستم  گوشهای سفارش دادم و  داخل شدم، قهوه

لکهدو   کنارِ  زردر  بیی  که  بی  مغتوجه  منوی  بود،ه  آنجا  هنوز    ازه 

را   تصمیم.  نگریستمبیرون  کارام  با  گذاشتنِ  کنار  احساس  ،  بر 

زندگی    کردممی در  به  دیگر  .  امستهنزی  آزاد  نیچننیا  وقتهیچکه 
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هیچهیچ و  تنها وجود کس  حتی خودم.  نبودم،  دربند  و  وابسته  چیز 

در   همین.  براختیاداشتم.  خودم.  از  آزاد  حتی  و  خودم  همین ار  ی 

ر قبلی تی آن فروشنده قهوه را آورد، خیلی راحت بدون هیچ فکوق

  یک لحظه!... ش دادم و گفتم:»ام درآوردم و نشانا از کیفها را  نوشته

 ها معنایی دارند؟« به نظر شما این متن

لَاو   موهای  سرش  دورِ  بندی  با  کرده که  مهار  را  زیبایش  ختِ 

لبخندِ،  بود گرم  همیشگی  آن  به    و  دز من    به  را  اشو   هاآننگاهی 

از هم باز    ی الیخبا بیو سپس    هایش در هم رفت. بعد اخمانداخت

گفت: »من که چیزی    ی لبدر گوشه  لبخندی کوچکبا  شد. دوباره  

 فهمم.« نمی هاآناز 

تنها کسی بود که برعکس  گفت. او  آفرین. همین بود. درست می 

از  د.  همیفمی که  کردم  احساس  لحظه  آن  آن  در  رهایی حسِ  تمامِ 

دارم.  ابیشتر دوست او،  ش  مردکِبرخالفِ  مترجمِ غرضآن  و    ورز 

ای  مبادا که مشتری  کند  میاحترا خواست به هیچ متنی بیابله که نمی

-چیز را در آن چندرغازی میی پول، همهرا از دست بدهد، آن برده

پو از  بود  قرار  که  بدید  شودنصیب  هاآنرگردانِ  ل    االً احتم.  اش 

به اس  کاغذهای اسکن  صورتبهآنچه بر کاغذ بودند،    جایبه  تکلما

 . ندآمداش میچشم
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قهوه را    فروشندههای  با حرف بیدار شد.  نیرویی دوباره در من 

ام نوشتم  ای به دوست قدیمینامه  .به خانه رفتم  سرعتبه نوشیدم و  

-می  جویا شدم.ی آن بود،  یی که ضمیمههامتنی  و نظرش را درباره

می  بایست را  آنان  رازی  رمز  آن   بساچهگشودم.  پس  در  بزرگ 

 ها پنهان بود.نوشته

م ارسال کردم و یک ارا برای دوست  هاآناول وقت    صبحِ  ،فردا

متنِ کمک از آن آمده بود، خریدم. حرکت سفر به شهری که    بلیت

دیگر   سفر  آن  با  و  بود  روز  آخر متن   نِبرگردا  کارِهمان    های 

 . دشفی منت  عطورقطبه
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انی  یگر ندارند. حتی زمشهرها در چشمِ من فرقِ چندانی با یکد

رود رود    ایخانهکه  تنها خودِ  هم  باز  باشد،  یکی گذشته  میانِ  و  از 

سویحاشیه دو  میی  که  است  با اش  تفاوت  از  خطی  اندک  توانند 

ک چرا  بکشند،  شهرها  مدیگر  پیاده  یه  و  گرفت  را  رود  ردِ  در  توان 

 و راه را گم نکرد.  فکر شد

اند  شکل همکیبی از چند خیابانِتنها ترو باقیِ شهرها    باقیِ شهر

ای. دو  هر از چندی مغازهو    شاندر اطرافهایی  ها و درختخانهبا  

 مستثنا نه تنها از این قاعده    شهری که مبدا و مقصدِ سفرم بودند نیز

 رودی هم در خود نداشتند.  که نبودند
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چ میتنها  که  خواستیزی  شهرهایی  چنان  از  ای گوشه  ،شد 

بکوچک   جداشده  در  ودو  خیابانی  برای  اراف اط  و  زدنش  و    قدم 

ی کوچک و شغلی برای فرار  همچنین پاتوقی برای فرار از آن گوشه

 .  دیگرچیزِاز همه

ه انداخت  نینام طهمین اندیشه در ذهنرسیدم،  که  مقصد    به شهرِ 

شهری  آنجا    که  بود استصرفا  نداشت  .دیگر  چندانی  جز  تفاوت   ،

-ن کمی فرق مید و شاید نوع درختاتر بووهوا کمی گرم آب   آنکه

گیاهان  ؛کرد بر  دانشی  همان  خیاباننداشتم.    نیز   گرچه  با  که  را  ها 

می  گز  همیشگی  همانسرعت  با  کردم،  را  آدرس  بودند.  بیگانه  قدر 

 .تمیافرا ی روز آن عاقبت در میانهکردم و جو چند پرسش جست

ه از  را  ساختمان  که  کردم  قناعت  این  به  و  نشدم  مان  نزدیک 

به درختی تکیه دادم نظر بگیرم. کمی کنارتر    زیران  سوی دیگرِ خیاب

منظره  به  و  شدم  پنهان  آن  پشتِ  تقریبا  خانهو  آن  که  ی    همهآنای 

 دوختم.  می من شده بودم، چشدغدغه 

یا هفت شش    به نظربنایی ساده و کمی قدیمی بود که    مانساخت

ه  چرا ک  بوددان مهم نشد. البته این موضوع چنآپارتمان را شامل می

سازمانی تعلق داشتند که آن  اتِ  ها به عملیی آنبه احتمال زیاد همه

به عنوان پوششِ خود انتخاب کرده بود. سازمانی که من ساختمان را  
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ه سازمانی ک  .یممان به آن تعلق داشت فعالیتامیِنویسنده و تمو اوی  

دلی هر  نمیلی که  به  به دوری  دانستمالبته  ما را     خود باطل در کارِ، 

 گاه داشته بود. ن

ب  یراستبه   رای کارِ خود مکانی هم که اگر گروهی قصد داشتند 

که    را کنند  پیدا  توجهی  انتخاب  بهتر  آن  از  ساختمانی  نکند،  جلب 

منمی هر  با  میعیاشد.  نظر  به  مسکونی  و  ری  نمای هیچ  رسید  نوع 

دِ کسی نداشت که آن را حتی در یادر خود  اص یا سنگی تزیینی  خ

نظر می.  باقی بگذارد در مرزهای   یبه خصوصآمد که حتی خطِ  به 

های اطراف یا از شهر  اش ندارد که آن را از ساختمانتچپ و راس

امتدادِ تن .  سازداش جدا  پیرامون تنها میاش  سرحداتِ  از  را  بایست 

بایست زد. می  تخمینهای دیگر   ساختمانشم به دیدنِی عادتِ چرو

پیش از سفر گمان برده بودم که    نیزباشد. حتی خودم  هم که چنین  

 .خواهم شدرو با چنین تصویری روبه

-ها و افکارم غوطه میساعتی در همان حال ماندم و در گمانه

در تغییری  هیچ  چرا  که  نمیآن    خوردم  رخ  کسی منظره  نه  دهد. 

های ای از پشتِ پنجرهپرده   حتی  نه  و  کسی خارجشد و نه  یداخل م 

کرد که یا جهتِ نوری در داخل تغییر می   خوردی آن تکان میبسته

ها یا بهتر بگویم این  نشانی از وجودِ حیات در آن بدهد. این نشانه
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کرد یشه متمایل می انداین    ای مرا هر چه بیشتر بهنشانهنبودِ هر نوع  

خا ساختمان  آدم  که  از  که  لی  داشت  امکان  برنامهاست.  از  ام پیشتر 

موشکاف  اموراتبرای  در  بای  شدهشان  دلیلِ  رفتو    خبر  به  را  وآمد 

باشند. کرده  معوق  من  حضورِ  از  پیشتر،    آگاهی  خیلی  شاید  حتی 

وی ز رکلِ مکان ام که  دزمانی که آن پیامِ پنهانی را فرستادم، سبب ش

گذرانده که نشان  -حد- ازجنونْمرزِ    تیاطی تا. احشوداحتیاط تخلیه  

م، طرف نکرش را میتر از آنچه تصومهمداد با اسراری به غایت  می

اندازه محافظهچه اسراری می  هستم. این  تا  کاری را توجیه  توانست 

ام رسید که شاید در آن لحظه نیز تحتِ نظر  حتی این به ذهن  کند؟

قانع کردم که جز  با    باشم. نمیبا صبر کرداین حال خود را  توان  ن 

 ها یافت.پاسخی بر آن پرسش

گرفتم هیجان  تصمیم  بر  غلبه  خیابان  امبرای  اطراف  در  های 

کنم.    بگردم پیدا  ماندن  برای  جایی  اولین خستگی  و  شد  باعث 

چشمانرا  ای  مسافرخانه برابر  در  ظاهر  که  ماندن ب  ،گشتام  رای 

یوارهایی  بود و دیف  اهمیتی ندادم که مکانی کهنه و کثم.  انتخاب کن

تکیدگیِ خانه آنجا احسی خوبه  کردم؛ اس راحتی میدم داشت. در 

کافی بود تا بفهمم که    میانِ آن چهار دیوار  اما تنها دقایقی ماندن در

ام  هیچ کاری برای انجام دادن در آن مکان ندارم. این احساس برای

س که  چرا  بود،  ترجمهرگرتازه  هیچمیِ  فراغ  ها  چنین  در  گاه  بالی 
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نمیبر قرار  اکنوابرم  آنان را رها کرده بودمداد.  وقت    بارهکی ،  ن که 

دانستم با آن چه  ام باز شده بود که نمیبه روی ر زیادی در روز  بسیا

 کنم. 

زدم.  استرا بیرون  سپس  و  کردم  کوتاه  ابتدای  قهوهحتی  از  ای 

ساعتی گذشت تا .  ساختمان بازگشتموی  ربه خیابان خریدم و به رو

مردی   پوشیده  کت آنکه  در دست   باوشلوار  کیفی  و  مرتب  ظاهری 

او    ساعت  مینخانه شد. حدود    وارد از هم  بعد هم زنی که  نظر  به 

یک ظاهر مشکوکی  هیچداخلِ ساختمان رفت.  به  گشت،  سرکار برمی

ن زیادی عادی.  حتی  شاید    ؛نداشتند. کامال عادی بودند آمد میظر  به 

است،  داخل  آن  در  چه  هر  معم  که  بیرونظاهرِ  خیلی اولیِ  را  ش 

 . خوب حفظ کرده

پاییدنِ   کهکارِ  آنجا  تا  روزِ    ساختمان  دو  دارم،  یاد  به در  دیگر 

-نزدیکی  ؛ خوابیدمدر مسافرخانه میها  همین شکل ادامه یافت. شب

می بیدار  ظهر  خیابانیخانهقهوهاز    ؛شدمهای  همان  ابتدای   که  ی 

می قهوه کشیک  میدادم،  می فروشنده  ؛  دمی خرای  لبخند  من  و  به  زد 

انتظار و خیرگیِ در    روزباقیِ  سپس    و  دادم؛من نیز لبخندی پاسخ می

البته    ..گذشت.ها میچشم که  هزارسویانتظاری  مراافکارِ  آن   ام   در 

آن   یبارهکه هر آنچه درکردم  ه خود یادآوری می گذاشتند. بتنها نمی
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-ی من است و میهبیکارماند   افکارِی  کنم، تنها زادهتصور مینه  خا

نداشته   حقیقت  به  اتصالی  ازباشدتواند  ساعا  .  هر  رو  بیشتر ین  ت 

به  مجاب می که  شومآن  شدم  وارد  اما  خانه  به .  قصد  که  زمان  هر 

کرد، بلند و  کردم، خانه گویی هیبتی سهمگین پیدا می داخل شدن می

 نورهایی در افتاد و  هایش میی در چینِ پردههای، تکانشدتاریک می

پنجره جابهپسِ  میها  نگهبا  شد.جا  اینکه  متصور  هنگام نی  مرا  چِ 

-ام میی امورات فرو بریزد، لرزه بر اندامی همهبگیرد و پرده ورود  

 گشتم.ی خیابان نرسیده، برمیانداخت؛ به شکلی که به میانه

ببرم  را  عاقبت تصمیم گرفتم که همان روشی  هنگامِکه    به کار 

-استفاده می  دستهایی از این  و وضعیت  مسایههی  خانهه  مراجعه ب

روردمک که.  سالی  –تازگی  به  شی  شاید  قبل  ا   به دست  برای   –ها 

شماره خانهآوردنِ  صاحبِ  روبهی  بردهرویی  ی  کار  میبودم  به   :-

می  قرار  شده  انجام  عمل  برابر  در  را  خود  سپسبایست  و   دادم 

 گرفتم.ه تصمیم میدر لحظ ،آمدهر چه پیش میی باره در

وز راه افتادم، اما هنافکارم را خالی کردم و مستقیم به سوی خانه 

چیزی دیدم   وندر جا خشک شدم، چچند قدمی پیش نرفته بودم که 

 ،ام بود. لحظاتی طول کشید تا به خود بیایمورای تمامیِ انتظارات  که

را   امپشت درخت بازگردم. سپس چشمان  به  مسیر رفته را برگردم و
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دیگربه    دوباره و    سوی  تنه  دانستمدوختم  بودم  دیده  آنچه  ا که 

 ده و حقیقت دارد. پنداری توهمی نبو

قدِ آبی  اش، با همان لباسِ تمامهای شمرده و آراماو با همان قدم

خسته گویی »آقای کارگر«.    :آمداش به سوی خانه میی بزرگو جثه

هایی و چشمج شده بود  حالی ک، با دهانی که از بیسنگینری  از کا 

 باز بودند. مهکه نی

  شبیها آن اندازه به او فردِ دیگری ت شدمیمگر اصال . بود خودش

راه رفتن؟  با همان طرزِ  دقیقاًبا همان لباس و   ؟باشد و خودش نباشد

نداشت! نبو  که آن زمانی که  دانستممیاکنون    امکان  د،  در ساختمان 

نبوهیچ  همان چند روزی که   فهمید کجا رفته،   شدد و نمیپیدایش 

چرا   ..د.ر این بازی شریک بوپس او هم د  کجا بوده است.در واقع  

احتمال داشت که او را به .  خوردمی  اشموقعیتنباشد؟ خیلی هم به  

بدهد    هابه آنآمد مرا  وساختمان من فرستاده باشند تا گزارش رفت 

حواس  دستکم  تا    شایا  باشد  من  نکنبه  کارشان  در  وقتی   م.سر 

خانه  گونهآن وارد  هدفناگهانی  بود،  شده  من  بی  آن  که اش  ود 

او    ..ای که در آن بود را بهتر وارسی کند.و خانه  ظرتحت نی  سوژه

امِ سری، ناپدید به من ربط داشت. برای همین پس از اولین ارسالِ پی

 بود. ن مکان کشانیده ای شد و اکنون هم نبودنِ من او را به
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اینهمه برای  هی  بود  کنتا  من  متنرلِ  آن  به  کاری  نداشته تا  ها 

-آمدند که میرمزهایی به نظر می ضوحوبههایی که اکنون باشم. متن

 شدند. هایی دیگر برگردان میهای زمانی معین به زبانبایست در بازه

بایدنمی  هاآن آنچه  از  بیش  من  که  در  خواستند  اسناد    آن  دست 

شان یحقیق سوی  دیگر، به    یسون آیم و به  ارا بگش  هاآن تا    ،بیندازم

نهفته باشد   هاآنمهمی در    ایست اطالعات بسیاربمی. نتیجتا  کنم  نظر

»محرمانه«، این صفتی بود که .  اندداشته  این اندازه احتیاط الزمتا  که  

های  اژهن وی آنچه در پسِ آ ی آن معانی، درباره طور قطع درباره به  

ک به  داشت،  وجود  میروبنایی  بسیار    متون   آن  :دبردن ار  حتما 

 »محرمانه« بودند. 

کارگر اگر  هم  آقای  بود،  اماس  واقعاً،  این  خانه   حتماًش  این    تا 

گزارش غیبت مرا بدهد. دیگر بیش از این عاقالنه نبود   کهآمده بود  

جا  مها هدر آنجا بنشینم و حضورم ر  ،در معرض دید  ،که به آن شکل

در   اگر کسی  حتی  بزنم.  بجار  مرا  نمیآنجا  آقای شناخت،  ه چهره 

می و  بود  آنجا  اکنون  تص کارگر  نگاهی  با  از ادفی توانست  شاید   ،

خیابان شناسایی کند. حتی ممکن بود   یسونی امرا در    ها،پشتِ پرده

مرا ابتدا  که  به روی  همان  و  باشد  تا    خود  شناخته  چه  نیاورده  هر 

 ش دهد. زارگ ترسریع
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عاقالنه کار  نبوماندن  بر  د.ای  ریخت. نامهتمام  هم  به  من  های 

آ به  شدن  داخل  برای  من  ساختمان  طرح  یا    عنوانبهن  مترجم  یک 

بست  رهگذری که آدرس را اشتباه آمده با یک بازرسیِ ایمنی به بن

من  می می  راحتیبهخورد.  تا  ؛شدمشناسایی  نفهمیده   اگر  لحظه  آن 

از آن شهر  تهیه کنم،  نستم  که توا  یتیبلبا اولین    . ستما هبودند که آنج

 برگشتم. 

رطوبتِ    یا  یچ تصوری از دماهوقتی به خانه رسیدم، غروب بود.  

هوا در خاطرم نمانده است. فقط به یاد دارم که وقتی پا به درونِ آن  

شده را در برابرم دیدم، های فراموشاتاق گذاشتم و میزِ پر از نوشته

رسید نظرم    طور بهاینپش افتاد. مدتی در خانه ماندم و  ه تام بقلب

می تا  دوباره  دیوارها  رایگ -که  به  می توانند  پس  گرما  یادم  دهندان   .

ی تخت  اعتی یا دو ساعتی دست در موهایم بر لبههست که شاید س

بی با  و  بودم  پاشنهنشسته  میتابی  را  پایم  که  ی  جوری  لرزاندم، 

و مرا به  ی پایینی را به اعتراضو همسایه زندای به کفِ زمین نضربه

-ا فروکش نمیام رتابیا او نکشاند. این پادرهوایی بیگفتن بسخن  

به حالتی که انگار به دنبالِ طلبی  ،مستقیمبیرون زدم و ین رو ا زداد، ا 

اکنون قهوه  ژوکوند رفتمبه  روم،  ه میهفتادسال به   .خانه شده بودکه 

که انگار  اینکه در را جوری باز کرده بودم  با  محضِ ورود به آنجا،  

آنص بر  آرامشی  هستم،  مکان  مستپادرهوایی   همه   احبِ  شد.ام    ولی 
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دادم.  ای سفقهوه لبخندی    ی حقیقیلبخندژوکوند  ارش  من هم  زد. 

 . پاسخ دادم

-خانه نوری در داخل داشت که با اینکه از همان الکتریسیتهقهوه

 رسید و بازتابِ می  رامد، به نظر  کری وحشیِ باقیِ شهر استفاده می 

ی میزِ  مانده رو-جا-به-زردِ هنوزی  بخش بر لکهازه و آرامآن نورِ ت

-خودم، آن را تبدیل به یک ناهمسانیِ صمیمی میی  شده-شخصی

مثل  نمود گوشهای  وسیله.  در  خانهکه  نظر  ی  در  و  باشد  افتاده  مان 

-خودمان می  ما پیشِ  امانظمی خانه بنماید،  ی بیفردی غریبه نشانه

و آنچه آنجا است، دلیلی گذرا دارد و هر    ه مرتب استکه خان  دانیم

 را در جای خود بگذاریم.  توانیم آناستیم میزمان که خو

نشسته بودم و خ پشتِ میز  مرا که  او  لکهصدای  به  نگاه یره  ای 

 . متوجه خود ساختام بود، لوازمِ خانهتر از تمامِ کردم که خانگی می 

 ها هستید؟« ت: »هنوز به دنبال معنای آن متنگف

به سادگیِ   پوستِ پوسیدهو من  از خودم ی درختی،  کنده شدنِ 

 گفتم: »بله، ممنون.« و بیرون آمدم
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او   .که تشکر کنم  دلیلی نداشت و سپس به این اندیشیدم که هیچ  

و من هم باز مثل صدایی ضبط برای من آرزوی موفقیت کرد    سپس

 . ردم شده تشکر ک

پادرهوایی که مثل کاری  . بی، آسوده بودمبرگشتمکه    خانهبه   و 

، آن  ندچرخاندیتابی مآزادی و بی  مرا در میانِ دو احساسِ  پاندولی

آرامش   و  آزادی  سوی  در  بودندنگاه زمان  داشته  دلیل   .ام  همین  به 

در زمانِ  که  گرفتم  مثلِ -دست-تصمیم  مفید،  کاری  به  را  آمده 

بگ  کتاب  وقتی  ذراخواندنِ  کلی حرف  نم.  کاری  انجام  و میاز  زنیم 

-مجموعه می  آوریم که در آنمی   مثالیبرای بیشتر توضیح دادنِ آن  

خ مثگنجد،  این  نشاناودِ  تصدهندهل  کلیت  ی  آن  از  ما  ذهنیِ  ویرِ 

ی آن دوست داریم. اگر از هوا  ین چیزی است که دربارهاست و اول

رفتن مثال  خانه،  از  بیرون  در  حومه  به  خوردن  در  شهر،  پارکی  ی 

می مقصودمیمزنحرف  می،  که  است  این  در  ان  پارکی  به  خواهیم 

ما    نزدِای مشابه در آن زمینه هم  هویم. باقی فعالیتی شهر برحومه

هیچاندمناسب اما  به  ،  اندازهکدام  زده آن  که  مثالی  شاد ی  را  ما  ایم 

-دست- بهزمانِبا  گفتم که باید  ین رو وقتی با خود می ا   کند. ازنمی

بخوانم، به این معنی بود که باید کتابی    مثال کتابیام کاری کنم،  مدهآ

 بخوانم.
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-قطور و سرخبه خاطر دارم که کتابی    .کردمین کار را هم  هم

سال که  گرفتم  دست  در  گوشهرنگ  در  انبوه ها  میانِ  در  میز،  ی 

 بودلم  کتاب هنوز سا  سفید پنهان شده و خاک خورده بود.کاغذهای  

چندس دوری  خاطرِ  به  شاید  از  الهاما  از  ی  مطالعهام  کار،  خارج 

توانم اعتراف  ی می ایین آمده بود و حت پ   آنام در درک مطالبِ  توانایی

هیچ نمیکنم که  از آن  به صفحات  فقط دقایقِ بسیاری    فهمیدم.چیز 

، مثلِ خطوطِ  شانفیدیسیاهی و سهای  و انگار ترکیب  زل زده بودم

-تر از خودشانتر و ژرفکه بیانگرِ وضعیتی به مراتب عظیمای  نقشه

 تا عمقِا  مر  ،رد را برآشوبندنگ ای جهاتوانند تخیالتِ روحیهو می  اند

در سفیدیِ میانِ خطوط چون تشکِ نرمی فرو   ؛ندخلسه فرو برده بود

بارِ  که    رفته بودم، برای  بارِ دوم.  برای  آمد.  از  دیگراو  انتظاری که   .

ر آغاز    وزِهمان  می  گشتهاول  و  پایاندانستم  بود  خواهد    روزی 

 . ه بود گرفت، عاقبت به انتهای خود رسید

ها فرصتِ قفل نبودنِ در، که پس از مدتنیز، مثلِ قبل از   ارب  نیا

باز    آن شبگونه عاقبت در آسودگیِ پس از پریشانیِ  دقتِ وسواس

سپس   .نموداز  ب  مو آرا  خبرسوءاستفاده کرد و در را بی  گذاشته بودم،

 تا انتها باز شود. تا در به نیروی خود ل رها کرد دستگیره را همان او
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امواجی مرئی از حرارت از و گویی    گرم بودند  انهمچن  دیوارها

 وسطِ چهارچوب ایستاد و به من نگاه کرد که . او کردآنان تراوش می 

 دیدِای قائم نسبت به خطِ  با زاویه  وکتابی در دست روی صندلی    با

کر کوتاهی  مکث  بودم.  نشسته  آناو،  سپس  و  دوباره   د  را  جمله 

اال»مره گفت که  . دوباگفتاشگفت. دوباره   ما را ن جانِ شن همین 

 نجات دادم!« 

لباس  بار  نیا لکههم  به  با معنای اش  های خونی آغشته بود که 

به اما من سرم را به اقتدار    بار  نیا.  ندداشت   غریبیاش همخوانیِجمله

نوز باز نگاه داشته کتاب را ه  ی تایید تکان دادم و در حالی کهانهنش

تر ارها گرمدیو   تشکر کردم.او    ازبودم، خیلی جدی و از صمیمِ قلب  

می که  را  هوا  و  حجیمشدند  میخواست  متراکم  گویی  شود،  -تر 

 کردند. 

تر از بازدیدِ مشتاقتر و  حالتی ارضاشدهپس از پاسخِ من  او که  

-شتهیکل در  .ت بیرون رفود، سرش را تکانی داد و  ه بپیشین یافت

-کم  تنگ و  قدرآنبیرون برد، خانه که در زمانِ حضورِ او  ش را که  ا

ش میجا  فرو  هم  در  را  نفر  دو  ما  دیوارها  انگار  که  بود  بردند، ده 

. ندشدای را از روی آن برداریم، باز  ناگهان مثلِ تشکی ابری که وزنه

باز   ، شاید حتی پیش از سخن گفتنِ او،نیزبه همین شکل افکار من  
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کامال  ن  شیمنظورِ او برخالف دیدارِ پی اینبار  ن بودند؛ چرا که  و روش

 :خص بودمش نزدِ من

توانست دیده بود. مگر می   دیگرشهرِآن  مرا در  به طورِ قطع  او  

ترین ساختمان آن شهر را  مهممن،  مهقتی در روز روشن، آننبیند؟ و

سر ساختمانی  وکه  »محرمانه«   حساس  ی  نظر    و  زیر  ، دارماست، 

نداشته ن  واسطه شده بود تا کاری با م  ام و قطعا اودیده شده  حتما

این مدترا در  م  اوباشند.   نظر داشت  تمامِ   هدانستکه می  هچنان زیر 

و خطری در بر    اندی کارهایم تا اینجا فقط نوعی کنجکاوی بودههمه

 بود!او برداشت فقط د. البته این نندار

مخالف  احتماالً بسیار  او  بربا  حتی  و  بودند.ت  کرده  گفته   خورد 

داند  داند! میا میکه او راز ما ر  ،ودش  بودند که نه! که او باید حذف

جریان   در  چیزی  سربه  استکه  باید  او  انیستو  کنیم.  ش 

برابر    زیاداحتمالبه تصمیمایستاده    هاآندر  را  و    ی رمنطقیغشان 

 دانسته بود. 

منطقا    این تالش  نیز  منته که  الب خواندم اما  ام مینجاتِ جانرا 

نمی   زمانهم خفراموش  این  که  که  ودِکردم  بود  او  مح  و ضور  را 

رفتارهای   آیندهتمامیِ  و  و پیشین  بود  داده  گزارش  آنان  به  مرا  ی 
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می او همچنان  به  دِینی  که  بود  نیز  منصفانه  سبب  همین  به  داد. 

 احساس نکنم.

این   کتوجه  موضوعاین    حالبا  کرد  جلب  را  او  ام    ار ب  نی اه 

دفعه دِی  برخالف  او  به  که  نگفت  ا پیش  ندارم.  دلیلی    ینینی  قطعا 

و اکنوندلیل  داشت  که  بود  این  او،  اش  نگاهِ  بزرگ   در  چیزی  من 

 کار بودم! بده

انسان خودمحوریو   نمی  چه  بفهمد  که  تا    اشاستداللتوانست 

اندازه   وقتیچه  است.  میکس  باطل  خطر  به  را  بعد  ی  و  اندازی 

نجاتخود مدیون میش  ات  تو  به  او  که  نیست  معنا  این  به  دهی، 

ک  تیحاست،   آنکه  برای  را  برعکس  ماجرا  یک کردهآغاز  لِ  ای، 

را ابلهی   هااینالبته  .  هستی  هم بدهکاریا بیشتر از آن خواهی  معذرت

نمی او  می  فهمیدمثلِ  بو  دستتوانستم  از  خاطر  عا دین  صبانی  ش 

کرد چیزی  م. حاال که فکر می داشت  شورهدل  برعکس  باشم، اما نبودم.

روز، هر  بدهکارم،  او  به    رلحظه ه  به  بود  و ا سراغممکن  بیاید  م 

کند بزرگ  ؛درخواستی  آدمبخواهد  چیزی  چنین  چیزی .  وقتی  هایی 

دشوار  درخواست  ،بخواهند داشتهایی  حتی  خواهند   هایمتن. 

نش  شدهیرمزنگار که  میان  هم  خطیر    هاآنداد  مسائلی  دست  در 

 دارند. 
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د... که بوو... به همین دلیل    ش طاق شده بودام از دستاطاقت

آخر.. اول .  دستِ  روزِ  همان  همگان  شاید  که  کردم...  را  کاری  آن 

تاکنون به  م اهکردند، اما من به دالیلی که پیشتر به وضوح ذکر کرد می 

 : تعویق انداختم

ب گرفتم  پ تصمیم  همهه  و  بزنم  زنگ  را  لیس  موضوع    طور هبی 

 روشن کنم.  کامل
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در   تصمیم  اینکه  وجودِ  ذهن بتدای  ابا  در  و تولدش  قاطعانه  ام 

 ساعته وچهاربیست  این تاملِ.  بر آن تامل کردمیک روز نیرومند بود؛ 

نیروی   از  آرامی  میبه  و  بود  کاسته  حتی  آن  که  گفت  به  شد 

مرا شب    صدای پای او در آغازِاینکه  ، تا  مبودرسیده  نیز  تردیدهایی  

فتنِ درِ چوبی و رآغوش گ  پرتشابه به دربر آن داشت تا در تالشی  

بنشینم و در  آمدنه، دزدانه  وفای خانبی  انتظار  به  اش را در چشمی 

تا با   ؛رودلباسی غرقِ در خون به خانه میبا    خستهاش که  آخر ببینم

آن از  دیدنِ  صبح  تا  خون  بوحشهمه  را    هت  تردیدها  بپیچم،  خود 

دبگذا  کنار ترم،  یک  از  و  بروم  خیابان  به  روز  ابتدای  همان  فنِ لر 

 نگ بزنم.عمومی به پلیس ز
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کس    جایبه گفتم. از اینکه او با نام مستعار و شاید    هاآنبه  از او  

است و بارها   کند. گفتم که به نظرم دیوانهدیگری در آنجا زندگی می 

تم بگویم. توانس نبیش از آن چیزی    .ه خانه برگشتهبن  با لباسی خونی

با  شاید چون میان صحبت متوجه شدم که  خودم را و   این کار  در 

که  اس درآ را  دادهاو  روی  روبه م  لو  این    .امبودم،  به  ی نکتهآگاهی 

ام بند بیاید و چند  میانِ صحبت نفسای در  ظریف سبب شد تا لحظه

، اینکه همین سکوتِ چند ثانیهای  ای سکوت کنم. سپس تصورثانیه

میخو شکد  و  تواند  شد  اضافه  باشد،  چابرانگیز  ذهنی  ای هرفشارِ 

نگذاشتبرای  بی   ام  بیکه  و  بگذارمپایان  را  گوشی  و   خداحافظی 

 تقریبا بر جای خود بکوبم. 

 فهمید می، او هم  پلیس  و عالوه بر  ؛دآمدنسراغ من هم می  حتماً 

 .استکه چه کسی تماس گرفته 

دستان خیابان  جیبام  در  می  ،ماکت  هایدر  هم    رزیدند لهم  و 

هم بیش از حدِ   از اندازه گرم بود و  غرق عرق بودند. هوا هم بیش

به هم ریخته یا همه با هم به شهر هجوم    فصولْزد.  تحمل سرد می

که   نبود  مشخص  حتی  بودند.  است.  آورده  روز  از  زمانی  چه 

 نورِ   یا شاید ابر پنهان بود و شکلی ازار  ای از غبخورشید پشتِ هاله

نگذشته بود،   نه صبحی که به نظر هنوز زیاد از آظهر یا عصر را ب
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دم را به ذهن حسی از شب یا حتی سپیده   هانی او با وجودِ  ود  افزمی

می  ساعت  کرد.متبادر  دگویی  هم  شریک ها  همگانی  هجومِ  این  ر 

 دادند. می نوید زمان رابودند و قیامتی غریب و بی

پست رسیدم  که  ساختمان  دوبه  برایم    چی  از دیگر  .  آوردنامه 

نوشتبسته از  انبوه  نبوهی  خبری  منتظر  میانِ  د.  های  خالیِ  فضای 

با    گذشتههای حجیمِی حجمِ بستهتفریقِ خاطره  از  هایمان کهدست

نامه   در زندگیِ   مرگی  بیانگرِ  ،آمدمی  به دست حجمِ کوچکِ آن دو 

 بودند... ده گر مر ی ترجمه دیهای تشنهمتنچرا که  ؛ودام بتازه

  روزِ   دهای آن چن از تالش  هدشنتیجه  های  نامهرفتم و  ام  به خانه

ی  یک برگه  که  گشودماولین نامه را    سپس  را روی میز انداختم.  آخر

 ترجمه. نهایی از طرف بنگاه ی مکاتبه :بود رنگسرخ

خواندنحوصله مشخص  ی  نداشتم.  را  قابل    بوداش  البته  و 

چه سود از   دیگر .اماز دست داده سرانجام را  ماغلشکه  بینی بودپیش 

نوشته شده نه برای فهمیدن که معنایِ  بی  نِ آن عباراتِ رسمیِدخوان

 کارانه. و همچنین پنهان با اهدافی حقوقی

سروصدای  نامه از  که  بودم  نکرده  باز  هنوز  را  دوم  راهرو  ی 

ز م و ادر را به شتاب در آغوش گرفت  است.ده  یسپلیس سر ر  فهمیدم
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که  سوراخِ چشم دیدم  نفری  نفر    سه  دو  و  مقابل    ی وسبهبودند  در 

،  کرد  ، آقای کارگر در را بازکوبیدندر زدند. پس از چند بار    رفتند و

ام قرار گرفت و نگذاشت بیشتر  در برابرِ نگاهاما تصویرِ مامورِ سوم  

ی  چهرهزد و منتظر ماند. در  مرا    یانهدرِ خمامورِ سوم  ببینم. سپس  

اش افتاده   یها با کتِ خاکستری و شانه  خستگیِ ادارییک  اش  یدهتک

 ای داشت. تکرارشده همخوانیِ

عملی مانده بودم، در را به شکلی ای در تردید و بیحظهمن که ل

کردم باز  ناخودآگاه  و  که خنده   .واکنشی  چسباندم  صورت  به  ای 

در   تنها  نه  ترسانداو  گویی  اندکی  حتی  که  نکرد  سپتاثیری  س ش. 

سوی دیگرِ    رچون د  ؛گفتن کرد که من هیچ نفهمیدمشروع به سخن  

آق که  راهرو  دیدم  را  کارگر  میای  نگاه  و  مرا  با    مأمورانکرد  را  او 

رمِ بسیارش با  ی جِکنندهبارِ تحمیلماموران را به اج  ..بردند.خود می

چیز  ش هیچا در نگاهو    ردبُمی   پیشاش به  واختِ همیشگی یکنیِکند

اندوه و  بود.  ن نه  از همه  مهمنه خشم، نه افسوس،  اما   ...سرت  نهتر 

ل دانم چرا و با کدام منطق، اما  حظه افسوس خوردم. نمیمن در آن 

خطیر  ..ام.کردهاشتباهی  که    دانستممی زندگی.اشتباهی  اشتباهی   ..-

 برانداز. 
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آن را پر از من خواست که  و    م گرفتا رویای روبهپلیس برگه

مرکنم ب.  که  بوط  بود  گزارشی  کاره  یک  بودم.   ایِ دستورنامه  داده 

می  دستکم  اداری.معمولِ   نشان  را  این  برگه  به عالقهداد.  ظاهر  ای 

متن و  خواندنِ  نمایشی  ریزِ  نداشتم.  بیهای  آن  را برگهکارکردِ  ها 

کلمات میانِ  خالیِ  جاهای  فقط  و  گذاشتم  میز  یک   را  روی  با  که 

 م. شد، پر کردداده می نشان  ی پشتِ سرِهم سری نقطه

به  برگه که  را  پسها  ک  أمورم  دادم،  مامور  آن نگاهی  به  لی 

 اید؟« این چیست که نوشته» :و گفتانداخت 

کاغذ را دوباره به من پس داد و به آن مستطیلی بزرگی که دلیل  

دهم توضیح  بود  را خواسته  نگ   ،گزارش  کرد.  مت اه  اشاره  و   نِ کردم 

 فشان آتشتوانند بیشتر از سه ای نمکی نمیهندهخودم را خواندم: »پر

 داشته باشند!«ره در توبخیس  هایلجنگ  وندر را 

کردم که فقط دوست دارد تا حس میبینم.  گفتم که مشکلی نمی

بدهد.  بی گیر  چیزی  به  پلیسدلیل  که  بود  ترفندی  برای ها  شاید 

به حقی بردن  پی  به کار می  قتِبیشتر  با    دی کهترفنبردند.  هر ماجرا 

بیپرسش میهای  آغاز  فردِمعنا  تزلزل  به  تا  ختم    شد  .  گرددمظنون 

شاید  لب تا  زدم  اطمینان به  خندی  مشکوکی  موردِ  هیچِ  نبودنِ  از  او 
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که خودش آن   گفت  و  نگاه متعجبی به من انداخت  مامور اما  بدهم.

 کند و رفت. را پر می

بم آمده باا که برای ی دومی رامهد نرفتن همه  وقتی   از کردم.  ود، 

اش تخصصی  ظرِت که نسهمان دوستی ا  دانستم که نامه از طرفِمی

بودم خواسته  بر  .  را  در  مرا  آن  کردنِ  باز  هنگامِ  که  بسیاری  هیجانِ 

با ناپدید شدنِ حبابی در هوا، از من جدا شد و  به سرعتِ گرفته بود، 

زی  او هم؟ او هم در این با  .هوت شدممب  اول  خواندنِ همان کلماتِ

 یک بود. شر

 ! مرغابیِ نفتی!پوستِ خارجی»

  ستْوهای خام را با چاشنیِ پ ست که ترانهچندمی  یپیامدهااین  

پادری در جای خود میی مغاککنید؟ همهسرخ می -های سرد در 

های سرمدی  های پژوهشخرسنگ  الف زدنِ  این کارِ  لطفاًخزند آقا!  

 رسانید!«یدن ببارنرا به 
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مثلِناام خالی  یدی  تنها   سبب  همین  به  است.  ظرف  یک  بودنِ 

ی همان  ایم، به اندازهکه به چیزی داشته  ی امیدیبه اندازه   یمتوانیم

توانم حد؟ نمیناامیدیِ بیاش ناامید شویم.  ظرفِ امید، از خالی بودن 

نببگویم که بی اما حتی حاضر  ناامید شدم،  برگه  ودماندازه  ها را که 

زباله کدر  میدانیِ  پستنارِ  جایی  بیندازم.  دورتر،  ز  جایی  ایی جتر، 

 تر الزم بود. ندیدنی

را در دست    برگهیز را به زیر پنجره هل دادم و از آن باال رفتم.  م

ی  توانستم باال بردم تا به لبهام را تا جایی که میدستمچاله کردم و  

برگهکه  کردم  پنجره برسد. فکر می برسا  اگر  لبه  به  با  را  حرکتِ نم، 

سوی   آن  از  اماکوچکی  افتاد؛  که لبه  دیگر خواهد  آنی  از  پنجره  ی 
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پهنمی   فکر برگهکردم  و  بود  مچاله  تر  نوکِ   ماند.  جاهمان ی  روی 

پای نمیانگشتانِ  اینکه  از  و  ایستاده  در  ام  برسم،  پنجره  به  توانستم 

ان دیوارها از داغی چنودند.  ه بدیوارها گویی کش آمدشگفت بودم.  

نمیلمی که  زد.  رزیدند  آنان  به  دست  برای رم  خآ   هایتالششد 

رنگ پیچ بخورد سرخ  روی کتاب  یمناخواسته پاپریدن باعث شد که  

 به سختی بر زمین سقوط کنم. و 

می  خود  به  درد  از  که  زمین  کنارم    ،پیچیدمروی  تصویرِ در 

ده دیدم که بر کفِ اتاق افتارا  شگیِ ظهرهایِ پنجره  چهارگوشِ همی

دار میشه خدشههی کاغذِ مچاله برای  اش با سایهو ضلعِ زیرینبود  

 ی من نبود. پنجره دیگر پنجره آن ..شد.می

ناامیدی از این سوی کار، ناخودآگاه توجه مرا به سوی مقابل و 

در طولِ این چند سال و    این موضوع جلب کرد که برای اولین بار

ی مقابل  ، خانهنداهبود یان  که ماجراهای جدید در جر   یوقت چند  این  

خالی   قطع  طور  که    .استشده  به  بود  فرارسیده  آن  آنجا  زمان  به 

همه رازِ  و  بزنم  دریابم.سری  همیشه  برای  را  فکر    چیز  مثلِ این 

اشته کرد و  انبام را به سرعت از خود  ها تمامیِ ذهنانفجاری از شعله

شمی پشتِ چ  به سرعت بهت بیرون راند.  شونچیزِ دیگر را با خهمه
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ر آنجا بود و نه صدایی دنه کسی  گرفتم.    نظر  ریزجهیدم و راهرو را  

 شد. ده میشنی

ای از نظر گذراندم. تنها چند قدم در زیرِ آن مسیر را چند لحظه

تا    دیوارهای تکراریِ سفیدنورِ سفیدِ شکننده، چند قدم در میانِ آن  

آقای  ودم  دیده ب  که  همان دری قرار داشتها  انتو در    پاسخ باقی بود

  این بار  .گی قفل نکرده استچکارگر هنگام رفتن شاید از فرط دستپا

 اجازه وارد شوم.و بی ها استفاده کنمنوبتِ من بود که از غفلت

می مشکل  بسیار  کوتاهی  وجودِ  با  کس مسیر  گرچه  در نمود،  ی 

نبود تا   چیز این بود کهاز همه  ترمهممرا ببیند و قضاوت کند.    آنجا 

کهاج  نگارا بودم  من  تنها  و  من  داشت.  وجود  کار  در  -می  باری 

-های ازهمهچیزی را که از چشم آن پلیسبایست آن  می توانستم و  

پنهان مانده بود، بیابم.  جابی انبوهی از آن  شد تصور کرد که  میخبر 

ب  هایمتن انباشته  آنجا  در  شاید  اشدرمزگونه  ازنسخه.  ام  تم  ای 

تمامترجمه در  که  سال  هایی  بودمآن  فرستاده  داشت  ها  قرار  ؛ آنجا 

برگردانِ  هاییآن  خصوصبه مستقیمِکه  بود    حتی ندرمزها  شاید   .

از خودم  عکس متعدد  مکانهایی  و    یهادر  انجام  مختلف  حال  در 

عمیق  امگوناگون  هایعادت هرچه  شناختی  دریافتِ  جهتِ  از  به  تر 

گرفته   هاجاسوسی  هایی که درعکس  ده بودند.اکن پر   مکان  من در آن
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ان  شدست  شان را یافتم،اصلی  که مقرِ  آن زمانمدارکی از  شده بود.  

 کردم. شاید غافلگیرشان را خواندم و 

تکه من،  از  بخشی  یا  درکمن،  و  انواعِ ناشده  پاره  میانِ 

ایجاگسست  ، هاسوءتفاهم و  می  یارتباط  هایزها  انتظار  کشید.  آنجا 

 من بودم. نفع حقیقتی که فتن به ارِ کشف شدن و سپس کنار رنتظا

 مستقیماً  «کمک»  منی که پیغامِن بگذرند!  متوانستند از  چطور می

آلود را برای اولین بار های رمزپیغامم فرستاده شده بود! منی که  ابرای 

سازمان تمام  دماغ  زیر    مأمورهای و    هاو جاسوس  اطالعاتی های  از 

مرکزِ اصلیِ   یوازه در ه تا  احتی رد کرده بودم! منی کن ر به آ  تیزبین

نشینی عقب  بهتر  رای پیدا کردنِ فرصتِبو سپس    آمده  پیش  عملیاتی

جاسوسِکرده   که  منی  فرستادهبودم.  پیدا   شان   راحتی  همان  به  را 

لو دادم. همانی که آورده بودند تا تمامیِ عادات و حرکات    کردم و 

باشد داشته  نظر  زیر  مو    مرا  من  همان  اکنون  کند.  تا رفتم  ی ثبت 

 : پس .تمامی رازهایشان را دریابم و افشایشان کنم

ب را  در  دمن  و  کرد  میانِ  از  صدای  ر  به  و  ایستاد  چهارچوب 

یش را های راهرو گوش داد. من دریافت که خبری نیست و پاخفته

 سردِ راهرو قرار دارد و اندکی لرزید. سپس در آرام و برهنه بر کفِ
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ی به درِ خانه ،آرام پیش رود صدا ویب دلیل تالش داشت ی که بیحال

 مقابل رسید. 

 طور همان  دانست که درْشدنِ در  دستگیره را کشید و با باز    نم

. من صدای قیژقیژ لوال را شنید  که حدس زده همیشه باز بوده است

تا حقیقت نمانده است. و دانست که  لحظاتی بیش  یا شیرین،  تلخ   ،

ای خود را ل که لحظهآن دلی  پشتِ سرِ خود بست شاید به را  من در  

به شکلی    هایش ی خود یافت و دستانهخدر همان معماریِ مشابهِ  

همیشه    ناخودآگاه مید.  نکردعمل  مثلِ  که  من  و سپیدیِدید  میز   

و عالوه بر    ی تحمل استدیوارها به حدِ بنگاهِ ترجمه بیش از اندازه

آزا  درخشندگیِ  هدارد.  نیز    ایدهندهرآن  که  دانست  خطِ  من  یچ 

است نشده  نوشته  خانه  آن  سپیدیِ  بر  هنوز  پنجره   .سیاهی  به  من 

نقص و بی  هنوز تازه  ،تطیلِ پرنورش هنوز کامل بودنگریست که مس

 کرد. آن را مخدوش نمی ای هیچ نوشتهی پلیدِو سایه بود

رفت. فرو  فکر  به  من  حال،  آن  در   ..در  که  صورتی  همان  به 

ن صورتی که در خانه، که در به هما  رفت،ها به فکر فرو میانیابخ

 شد. میاش محو رافچیز گویی در اطجا همههمه هنگامِ کار، که در

است آیا حاضر  که  اندیشید  این  به  بر   من  را  دیگر خود  یکبارِ 

که آیا حاضر است دوباره آن مکان به سیاهی بنویسد یا نه؟    سپیدیِ
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را زندگی  زن ،  یک  نوشتهدگیِیک  زمان  و  بوده  معنادشده،  را،   ادهی 

 ؟ بنگارد

ن در  کمن  به  گرفت  تصمیم  بوداهایت  کرده  که  بیندیشد  و    ری 

 :دوست داشت انجام شده باشد

 .. اش را از خود رانده بود.او به دستِ خود آخرین محافظِ جان»

ر او میانِ خانه ایستاده و د  ..افتاد.آخر    به همین دلیل بود که آن اتفاقِ

در  ف آنکه  تا  بود  مانده  شودکر  در و    ...باز  را  حقیقت  که  کسی 

رد... چون دیگر کسی مُ  من  ..، به او حمله کند.دبودزدیده    اشاندست

من مرد... چون دیگر کسی نبود که   اش را نجات دهد...نبود که جان

اش  من مرد... چون دیگر کسی نبود که جان  اش را نجات دهد...جان

 « .را نجات دهد..

ت در  اساسی  راهکارهای  خر اما  به  زریق  پراش   ی هاکژدمطوم 

می سد  حتماًبایست  سیلندر  تا  گیرند  قرار  خود  جای  های  چالهیاهر 

های پیروز  های خشک از باروت زیر چکاوک سرخِ تاک در چالهیرو

نمی نشوند، وگرنه  تنبلی آویخته  تاقاز  از  های زیرآبی، زیلوی  توان 

 . امینزندا آن در که یتابه ساخت ماههای پاشنه در کرانه

 1398 – زمستان
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 روایتی روایتِ بی –ژوکوند 

 عجمی  امینی نوشته

جانبه به رمان نیست و تنها سعی  ین نوشته هدف نگاهی همهدر ا

های روبنایی اثر مدنظر است. برای این منظور ابتدا بر بازگشایی الیه

ک ادبیات  اثر  دو  به  کوتاه  شکلی  می السبه  نگاهی  یکی اندازییک  م. 

نیکالطرا»خا اثر  دیوانه«  یک  »همزت  دیگری  و  گوگول  اثر  ای  د« 

 فئودور داستایوسکی. 

دیوانهدیو یک  خاطرات  در  سخن  انه  خود  زبان  از  گوگول  ی 

به روایت خود  می به  می  جاجابهگوید و حقیقت را  انتها  تا  او  کند. 

می  وفادار  خود  خیالی  داداستان  این  اصلی  ستاماند.  داستان  خود  ن 
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ان از تفهمیم که داسنهایت میلی نوشته شده که ما درشک  است اما به

نیز آن را در همان  زبان یک دیوانه روایت می شود و عنوان داستان 

می فاش  نامهابتدا  در  خود  روایت  به  داستایوفسکی  به  کند.  که  ای 

آقای  شخصیت  خلق  با  همزاد  رمان  در  است،  نوشته  برادرش 

فلیاگا قدمی  را  خود  اسدکین  از  داستان تادراتر  در  گوگول  ش 

جلو  دهد. او موضوع را یک مرحله به  رات یک دیوانه قرار می خاط

دهد که بسیاری ی خود، آقای گالیادکین اجازه میبرد و به دیوانهمی

و  جنبه خانه  حاال  گالیادکین  آقای  بگیرد،  دست  در  را  داستان  های 

 ی خودزبورگ پترسنندی یکنواخت  ارمزندگی خاص خود، زندگی ک

پس  را و  آزمینهدارد  در  مدرن  زندگی  نقد  از  کلیت    نای  در  سبک 

زمان  شود. حال داستان معنایی فراتر نیز یافته، اما هم داستان اضافه می

داستان نیز افزوده شده است. آقای گالیادکین    تسلط »دیوانه« بر کلیت

نمی  را  می فقط سگی  که حرف  استعاره بل   زند،بیند  شکلی  به  ای  که 

کند. ه میاکند و به آن نگ ر وضعیتی فیزیکی بازتولید می ا دخودش ر

در شگرف  حرکتی  در  »همزاد«   او  با  جانکاه  حسادتی  و  رقابت 

ماند که  تر به کسی میگیرد که شبیه او نیست و بیشخویش قرار می

ث باعهای مختلف داستان،  خواهد باشد. این تسلط او بر جنبهاو می

سازی او گرفتار  در دام این حقیقتدی ه حتی تا حشود که خوانند می

از ذهن آمبماند و اط بیرون  از واقعیت  از  ینان  قای گالیادکین گرچه 
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خوانندهمیانه بر  داستان  م های  آشکار  حدی  تا  ریزبین  اما یی  شود، 

 گردد. تنها در انتها به طور کامل گشود می

می شکل  این  ژو به  رمان  مکونتوان  حیاتی  نیما  اثر  یک  د  را  هر 

ر این رمان گامی دجلوتر از »همزاد« دانست. من اعتقاد دارم که  دم  ق

هایی حتی بیشتر از داستان را به راوی ته شده تا جنبه شجاعانه برداش

بتوان  –پرداز  خیال را  اگر  او  دیگر  »خیالسادگ بهیم  بنامیم، ی  پرداز« 

. اکنون اعطا کند  –او نیست  ی  چون قطعاً دیگر صفت دیوانه برازنده

بکه  آن »همزاد«  در  و  بود  »دیوانه«  گوگول  در  سوم   ازمانی  نگاه 

  بار  نی او نگریسته شده بود، دوباره روایت را شخص و دانای کل به ا

می  شخصاولدر کالم   در دست  در خود  هم  زمان  و  فضا  و  گیرد 

 دست او است:

میحرف»... وقتی  که  من  انگار  گویمهای  بسیار زماشان  نی 

 « دانم.د حال آنکه نمیانفاق افتاده ات  ترشیپ 

امروز بود» ببخشید آن روز، آن روزی که  .و آن روز،  یاد   یا  به 

یا آورم بود... که همین امروز بود... یا امروز هست... امروز هست می

 ؟« بود
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اعتراف    خود  داستان  ابتدای  همان  در  که  است  دلیل  همین  به 

همهمی  که  خوا  گونهآن  را  چیز کند  که  روایت  کرد  دارد به  هد  یاد 

 یابد(:آمیز میالتی کنایهحای که به لحاظ ساختار رمان، )جمله

همهکا» درست  و  کنم  دقت  خوب  که  است  آن  فی  به  را  چیز 

 « .آورم روایت کنم تا کسی گیج نشودمیشکلی که به یاد 

می روایت  گذشته  صورت  به  را  داستان  زمان  کند راوی 

ون آقای گالیادکین در  همچست. او که  به نظر زمان حال ا  کهیدرحال

یافتن    ور است، حسرت بورژوایی راهوطهغکاالشدگی انسان کارگر  

پیش تمام  چون  ندارد  را  جامعه  اشرافی  طبقات  این های  زمینهبه 

وضعیت از بین رفته است. او به حدی تهی شده که حتی مثل آقای  

 دارد. د نگالیادکین خواستی هم از آن خو

به  » من  این  پاسخ  آری  شپرس تمامی  آری.  است:  چیز  یک  ها 

های احساسات ناله   های باران وبرنج و ترتیب قطره  هایتوان دانهمی

نظم شن  موشواره به رنجی که در آن و  رنج.  به  اما  کرد،  پیدا  ها را 

خویشتن را نخواهد شناخت. قصد من از نوشتن این روایت    رنجبر

 .« توانممی  ویمهمین است که بگ 
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ژوکوند، به دنبال معنا است. معنایی برای    در  ب آن، راویدر غیا

میههم اتفاق  او  بر  که  چیزهایی  نمادین ی  شکلی  به  او  افتند. 

است به  مترجمی  متنکه  در  سالیان،  گذر  از  پس  و تدریج،  ها 

و به ویژه در لبخندها    وگوگفتها و تعارفات و  در انسان  طورنیهم

نم  انسانییمعنایی  حتی  او  پیراموابد.  رهای  یک شکل  ن  به  تقریباً  ا 

یکمی این  دیبیند.  خدشکل  دیدن  برتر  دلیل  به  واقع  در  ویش ن 

تواند شکل بگیرد و  تن خودش میاست. تفاوت او تنها با برتر دانس

برتر دانستن با اثبات داستان پارانویایی خودش که او را در موقعیتی  

-بقالبط از پیش  وع خواهد داشت. رواوق  دهد، امکانمهم قرار می

مناسباتاند تحملرقابلیغریزی شده و   تمامی   . شهر  به همین دلیل 

روابط   قالباین  به صورتی جسمانی  ا-را  کرده  این  ریزی  در  ست. 

ایجاد  خواننده  در  جمله  ابتدای  که  انتظاری  برخالف  جمالت  شهر 

-را انجام نمی  ارییابند. مناسبات ککند، به حالتی منفی پایان میمی 

ر  دای تصوری از کاری  کنند که برای لحظهجاد می ای  اما حالتی  دهند

مناسبا بگیرد.  شکل  انجام  مثل  حال  هستند،  هیچ  یک  واقع  در  ت 

 واحد پولی شهر و ستایش و تشکر و تعارف و از این دست.

ها هم دید که در بیشتر جاها بسیار توان در رنگاین نگاه را می

خالی از    جهیرنتدو  متن  غذ بیه نماد سفیدی یک کاک  دسفیدند. سفی

به   را  خود  است،  معنا  کتریزیچهمههر  بخار  از  دیوارهای    ،  تا 
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-معناییترجمه بسط داده است. این بیهای راهروها و کل اتاق بنگاه

 آیند:ها حداقل در بعدی خاص از درون خود کار بیرون می

متن» سختحتی  و  عجیب  حتی  هایی  که  موضوع دریفهم  افت 

در دشوا  گفتار  بآنان  متنر  کهود.  می  هایی  سخت  را  و کار  کردند 

بود،می  رمجبو که  زوری  هر  به  تا  وقت  شدم  با خیلی  شده  ها 

 « های لغت به لغت قال قضیه را بکنم.ترجمه

هایی گوناگون دارد. یک شکل آن به معنایی خود صورتاین بی 

ه  که قبل از رسیدن ب  است روایت داستان از مسیری تکاملی گذشته  

مرحل تاین  نویسندهه  سوسط  است،  معنادار  ابتدا  در  فرضی  س پی 

گیرد خود می  نامه بهالت خودزندگینادقیق و نادرست است و بعد ح

معنایی پیش از  شود. در تکامل دوم بیو درنهایت تبدیل به دروغ می

-های بیدقتی آغاز شده است و سپس به روایتساخته شدن از بی

معنایی را شود. این تکامل دوم، بیمیاستان بدل د طق، به داستان بیمن

نوع می   یدارای  دستوریلحن  ساخت  از  که  می  کند  بیرون  زند.  آن 

متنونهنم ابتدایی  بیهای  نمونههای  با  داستان معنا  انتهایی  های 

ی را تا حد  دستور زبانمتفاوت هستند اما در هر حالت ساختارهای  

حفظ   پاه کردبسیاری  مراحل  در  این  اند.  شهادت  جمالیانی،  به  ت 

می انتقال  را  لحنی  کهراوی  غرق  می  دهند  راستای  در  را  آن  توان 
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های خودش برای پلیس  معنا شدن نوشتهمتون و بی دن او در همان ش

هم اما  دانست،  دیگران  نامهو  که  نهایی  متن  است،  زمان  دوست  ی 

 د. حتی برای خواننده نیز لحنی مشخص دار

متنبی بمعنایی  پانها  شکلی  با  دوله  رازآمیز  و  ی  ریگهدفی 

میان میچزندگی راوی به سوی   از  با روند و دویزی مشخص  باره 

بازمیهدف بی او  متنی  بیگردند.  ارتباطات های  با  تناظری  در  معنا 

که   طورهمانای قرار دارند که جامعه نیست.  معنا و جامعهانسانی بی

ا چه در د ری رمان خواجیجااین تناظر در  ت.  متن دیگر متن نیس

انسان رنگ توصیف  در  چه  و  دیگ ها  در    رهای  اینجا،  در  چه  و 

 دهد:نشان میهای متن، واژهتوصیف خود 

ها متعلق به زبانی دیگر نبودند؛ اما این موضوع چه اهمیتی واژه»

  هرکدام که    ای هستند از افراد جدادارد وقتی آنان همچون مجموعه

اخالقیات وهنگفر باور،  برای خود باطی جداگانهارتابزارهای    ،  ای 

به و  نمی جامعه  هوجهیچدارند  تشکیل  را  حتی  دهند..ای  که  -نمی. 

صورتک  توانند بیتصنع به یکدیگر بلبخندند... که حتی نمیتوانند بی

 ...« به یکدیگر بسالمند و باحوال ُپرسند 

-میها تایید  بودن متنوم  تنها کسی که وضعیت را با تایید نامفه

م درک خود  دی ژوکوند است. با اینکه او نیز تنها به عدهوشنکند، فر
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واند تنها اعتراف به عدم تخصص باشد، تد که میکناز متون اشاره می 

ی مقابل شهر مناسبات است. راوی از موضع او راضی است. او نقطه

ن حتی  بودن،  واقعی  این  لحاظ  به  که  واقعی  چیز  اسم  یازتنها  به  ی 

او شندارد. شه حتی وارد  ارش هست بیهردری که  نام است، یعنی 

 شود. ن و متن نمیادنیای زب

عادی خود در    اصطالحبهکرد که جهان به شکل    توان تصورمی

به   ترجمه  بنگاه  و  است  رفته  را  خود  مسیر  داستان،  دنیای  بیرون 

می  به مترجم اخطار  کمبود ترجمه  دلیل به  دهد و  سادگی به خاطر 

کند اما در مقابل راوی مشابه ع ارتباط میقط  کار، با اوانصراف او از  

ئوری توطئه که در جستجوی معنا به طرفدار ت  انسانی پارانویایی یا  با

چیز است، داستان را خود به طور کامل از  دنبال داستانی در پس همه

 بافد. هیچ می

 ... روز!آن نه. دنیا چیز خاصی برای من نداشت. البته تا »

چیز را عوض کرد.  شود، همهآغاز می  آن  داستان از  آن روزی که

ها نیز دیگر چون گذشته  هند و نوشتیگر مثل قبل گرم نبودددیوارها  

نمی نظر  به  پنجرهخام  دفعه  یک  مهم رسیدند.  حتی  هم  کوچک  ی 

شد. در مهم شد. قفل مهم شد و حتی طعم چای انگار عوض شد. 

 « زنده.ده رده، چه زنپخت؛ چه مارها نمیدیو دیگر کسی در میان 
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درمی  را  کارگر  آقای  از  او  ترس  کارگر   توان  از  او  ترس    واقع 

شب آقای کارگر شدن و  با  او  تفاوتی که  تمام  او دانست.  به  یه شدن 

می که  سنگری  آن  او دارد،  از  شدن  صرف  کارگرِ  برابر  در  تواند 

است. زمانی    نبیمحافظت کند، داشتن همین داستان خودساخته جا

ه تصور راوی »آقای بازرگان« است، ترس از او  ر بآقای کارگ  که نام

برمی بندد. ترس زمانخت می ر او دوباره کارگر میگری  شود. دد که 

نویسنده و  کمک  میداستان  کمک  پنهانی  که  شباهت  ای  و  خواهد، 

-بسیار به وضعیت خود راوی دارد، در واقع راه رهایی از همین بی

ر معنای اسی  خودش  کار  در  کهاوی  راهی  از  سب  ت.  خود  دیدن  ب 

می شخص  سوم  نویسندنگاهی  می هشود.  کمک  که  به    خواهد،ای 

اش را هم  راوی )با اینکه راوی او را ندیده و مکان زندگی  توصیف

بانی داند( در اتاقی نشسته که مشابه با اتاق خود اوست و زنداننمی

  رویی روبه  یآقای کارگر خانه  با  پیکر و ترسناک دارد که مشابهغول

 ست. او

که  پر صداگین و  نشد. یک در آهنی و سسپس در سلول باز می»

  کشد. شده میاول هر نوع امید فراری را در فرد حبسبا همان نگاه  

آن   پشت  بازرگان  آقای  همچون  یکی  خشن،  و  تنومند  نگهبانی 

چهره حتی  نگهبان  است.  بایستاده  همان  شبیه  دقیقاً  گان ازرای 

 « چیز دیگرمان کندی و همهبا ه س وا همان لباهمسایه دارد، ب
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ناشناخته روبهلذت  از  گذر  حی  و  خانه  در  در  روی  آزادی  س 

 است: درکقابلهمین راستا 

ی زده رنگ و اندکی زنگهر بار هنگام رسیدن به در فلزی آبی»

و   ان پنهانداختم و با لبخندی بیشتر ذهنی و  آپارتمان نگاهی به آن می

ناشنا لذتی  خبا  برای  میاز    ودمخته  فوران آن  از  نشان  که  گذشتم 

 .« ه از آزادی داشتنحسی کودکا

بیند و با خود همدردی ر راوی خود را از بیرون می در این مسی 

کند. نبود ارتباط به معنای ناگزیری ارتباط تنها با خود است. خود  می 

حقیقی  حالت  در  رمزگشایی  وافرآیند  در  با  قع  اش  ارتباط  نوعی 

وانس دیگر  بتال  انی  همین ش  به  اوست.  به  شبیه  کردن  فکر  رای 

و  یترت خیالی  وضعیتی  ساخت  جهت   الحنیدرعب  پارانویایی 

نشان راوی دهندهرمزگشایی  که  ارتباطی  برای  است  تالشی  ی 

 ی آن است. درمانده

آن» خالل  از  داشتم  چنگالدوست  کانالی ها  درون  از  را  ام 

ففرامکان   نویسندهو  به  و    رازمانی  تا  رهحنجبرسانم  بفشارم  را  اش 

 «هایش شکافته شود.هبگوید که چگونه رمز نوشت
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سوم شخص به خود در انتهای داستان با خود عملگر این نگاه   

یکی می به راوی  راوی  ساختگی  داستان  این  که  دهد  نشان  تا  شود 

 شود:میاش برای او نزدیک و به پایان باورپذیری پایان خود

باز» را  در  در    من  و  صدای  میاکرد  به  و  ایستاد  چهارچوب  ن 

و پاهایش را داد. من دریافت که خبری نیست    شی راهرو گوخفته

سپس   لرزید.  اندکی  و  دارد  قرار  راهرو  سرد  کف  بر  برهنه  و  آرام 

بیبی  کهیدرحال داشت  تالش  در دلیل  به  رود  پیش  آرام  و  صدا 

 ی مقابل رسید.« خانه

طوای  اما  در  تدافعی  راه  داستان  ن  بیبه  لِ  صرفا  تولید  و  منطق 

تئوری توطئهخرافی  می   های  ختم  دیگری  از  پس  و  یکی  به  شود 

آشکار  تئوریکننده نوعی  توطئهی ظهور  ما  های  در عصر  پرشمار  ی 

دلیلی ها ناشی از رنج و فشاری است که بینیز هست. ظهور تئوری

بی آن  و  می  ست،ا  تحملرقابلیغمعنایی  سبب  تا  که  معنایی  شود 

 شود ساخته شود: به هر شکلی که می تگیساخ

ودند، مثل کسانی که ها برایش هیچ بمند که این پولتفردی ثرو»

آکواریوم در  را  میماهیان  زندانی  نگاهی ها  چندی  از  هر  تا  کنند 

ین بدانان اندازند و با انگشت به شیشه بزنند، دوست داشت مرا در ا

وم. تا هرچند وقت با  شیهیچ پیر م  د و ببیند چگونه سر کن  خانه نگاه
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و لذتی ای بر بخت بد من بزند حک خنده ضهای مدیدن این برگردان

 .« ببرد

پارانویایی سبب می این داستان  شود قرار دادن »خود« در درون 

با   مشابه  و  کند  پیدا  تجلی  زندگی  بر  هدفی  و  معنا  و  اهمیت  که 

برای مذهب را    کند. مخدری که جای   عملتحمل زندگی    مخدری 

کرد، آسان می  اچیزی که با معنادهی به جهان تحمل رنج ر  نوانعهب

 گیرد: ذهبی می ی پسام در جامعه

پیغام کمک مستقیماً چطور می» توانستند از من بگذرند! منی که 

اولین بار آلود را برای  های رمزام فرستاده شده بود! منی که پیغامبرای 

دم زیر  سازماناغ  از  اط تمام  و جهای  مأمورهای  ساسوالعاتی  و  ها 

اصلی   ی مرکزبودم! منی که تا دروازه   تیزبین به آن راحتی رد کرده

-پیش آمده بودم و سپس برای پیدا کردن فرصت بهتر عقب عملیاتی

فرستاده به همان راحتی نشینی کرده بودم. منی که جاسوس  شان را 

کرد همانی  پیدا  دادم.  لو  و  تماکه  م  تا  بودند  و آورده  عادات   می 

رفتم  همان من می  نکات مرا زیر نظر داشته باشد و ثبت کند. اکنوحر

 .«هایشان را دریابم و افشایشان کنمتا تمامی راز

دیده داستان،  خط  شنیدهاکنون  و  در ها  همه  مکان  و  زمان  ها، 

وام را  ما  همین  و  ماست  پارانویایی  راوی  خط یدست  در  که  دارد 
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برویم  ری  تئو پیش  او  دنبال کنیم، که به شکلی را  و داستانی  ذهنی 

یم که اساسا داستان  دانام، می ران نظیرش را ندیدهیتازه که در ادبیات ا 

نیست، بلکه اجبار ماست به زندانی شدن در دنیایی که راوی برای ما 

می اما  است،  زندانی  آن  در  نیز  خود  و  است  فرد پندارساخته  که  د 

 موقعیت است.ین دیگری در ا

مم» نباشد و خاطرهاو  کن است که  پس  ی وجودش فقط  اصال 

 .« اشرای اثبات زندگی بتوهمی باشد 

بیرونی  راوی رنج را  موهومی سازی می خود  و در وجودی  کند 

-و پس از آن با او چون چیزی دیگر وارد ارتباط می  دهدتجسم می

 خود چه بگوید:  به داندماند. او نمیاخته میشود، ارتباطی که البته 

ام سخت بود که »چه  ه این پرسش هم براین بی نزدیک شدحت»

 « گفتم«؟ه او میبباید 

دلیل   همین  پذیرش   به  این  او،  نهایی  تعامل  این  که  است 

معنا شدن، که در خود متن داستان هم به  وضعیت کارگر شدن و بی

کلمه   واقعی  می  –معنایی  نمود  آخر  پاراگراف  مدر  به  ی عنایابد، 

او   است.  او  میمردن  که    یردگتصمیم  چرا  نشود،  نوشته  دیگر  که 

 مین داستانی شدن ساختگی است.هتمامی حیات او 
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دیگر خود را بر    بارکیمن به این اندیشید که آیا حاضر است  »

آیا حاضر است   نه؟ که  یا  بنویسد  به سیاهی  سپیدی کاغذ آن مکان 

 ؟« و معنا بدهد یا نه شودوباره یک زندگی را بنگارد، که نوشته  د

-می  میل است که نویسنده داستان را داستان مردن نا دل  به همین

چرا  گذارد مرگ  داستان  نه  درباره  و  داستان  زمانکه  فرآیندی  بر  ی 

پدیده، درباره نه یک  به گفتهاست  )بنا  نه مرگ.  ی  ی مردن است و 

  وانبخش اول از یک سری داستان است با عن  نویسنده، این داستان

 های مردن.(داستان

ایی  شهای ساخت و بازگابتدا و انتها، تمامی تالش  از  کل داستان

توطئه،  تئوری غمزدن  وپادستهای  در های  یا  مرگ،  از  پیش  انگیز 

نقش   پذیرفتن  قالب  در  نمادین  مردنی  هستند.  مردن  داستان  واقع 

)ارتب اجتماعی  کاری،  اجتماعی، صلب  تعارفات  اجتماعی،  اطات 

ر نوع امید. هر نوع لبخندی ه هیان دادن بی اجتماعی...( و پادهالبخن

 وند. کحقیقی. هر نوع ژو

در حقیقت روایتی استادانه در داستان داستان ژوکوند به نظر من  

مردن ژوکوندها است. ژوکوندها به معنای آخرین لبخندهای مونالیزا  

انسانی معنادار ی  گونه ارتباطات  به معنای آخرین  -قالبو    معنادار، 

هست نشده  استریزی  با  بیفادند.  قابلیت  از  هم  ه  ضمیرها،  جنسیتی 
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یتی معین در داستان ارائه ی راوی، جنسوکوند و هم درباره ژی درباره 

تنها با ارتباطی نادر و در حال انقراض اما واقعی   نجایانشده است.  

 دهد: لبخندهایی معنادار بیرون می سروکار داریم که

عد» سه  بلبخندها  زید  خاص،  همگی  مهمودند.  و  اتبا  همه  ر  ز 

 حقیقی... 

می احساس  همه  از  بیشتر  چیزی رکاما  لبخند  این  درون  که  دم 

صرفا برای من وجود داشت. شکلی از کنجکاوی یا تایید آن   خاص

 در فکرو  ام در آن صندلی نامحبوب و خیرگی  تفاوتی که با نشستن

القا میبودن لبخند  ام  این  بستنیا   تجرئبهکردم.  -میای که  ز خود 

 .« تر بودنیریآورد، ش

که  بی )کار(  متون  جنبه  ما آرآراممعنایی  را تمامی  زندگی  های 

)پاراگراف  می انتها به خود متن  نیز تجلی میآخرگیرد، در  یابد و  ( 

خود رمان است( نشان  روایتی زندگی راوی )که  حتی روایت این بی 

 شده است.  نیادهد که خودش نیز بخشی از این دمی

دنامه ازی  که  بی   او  وستی  وجود  با  خواسته،  معنایی  مشورت 

نوعی می  حاوی  است.  دعواگونه  لحنی  و  آن  شکایت  لحن  از  توان 

در   راوی  که  نیست  باری  نخستین  این  که  کرد  را  برداشت  این 
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گذشت در  که  )هر  او  به  است.  جستجوهایش  کرده  مراجعه  بوده(  ه 

معن راوی  برای  گویی  او  ما  می  اییپاسخ  برای  و  لحنی  دهد  هم 

را که افشاگرانه  هکند تا این نامی دارد. راوی تالش بسیاری می ایتشک

-د دنیای ساختگی )داستان ساختگی( او را از هم میاست و تاروپو

زباله در  آن  دادن  قرار  حتی  کند.  نابود  کافی شکافد،  و    دانی  نیست 

  یرون انداختن آن از ر بباید از داستان به بیرون انداخته شود. راوی د

-ش بنیانختواند این بدهد که او نمیماند )که نشان میمی پنجره باز 

نامه در مستطیل پنجره )در  موش کند(. سایهبرانداز داستان را فرا ی 

میحافظه جا  به  او(  پایان  ی  معنای  به  همین  و  است.  ماند  داستان 

کاغذی سفید ثل  رو برعکس این نامه را در خود ندارد. می روبهخانه

ی ساخته شدن داستانی جدید. داستانی آماده  ست. وشته شدن اآماده ن

ی  زودبهایم اما  ی آن سروکار نداشتهدانیم با اولین نسخهحاال می   هک

 ایم. ی آن را دیدهفهمیم که آخرین نسخهپس از آن می

م » ترجمه یمن  بنگاه  حد  به  دیوارها  و  میز  سپیدی  که  دید 

 ی ا آزاردهندهگی  آن درخشند  حمل است و عالوه برت  یازاندازهشیب

هیچ خط   بر سپیدی آن خانه  سنیز دارد. من دانست که  هنوز  یاهی 

شته نشده است. من به پنجره نگریست که مستطیل پرنورش هنوز  نو

ای آن ی پلید هیچ نوشتهنقص بود و هیچ سایهکامل بود؛ کامل و بی

 .« کردرا مخدوش نمی 
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نیز هنگانی  مردن راوی زما  چیزی   آن  م نوشتن جزاست که او 

سرنتونمی این  که  زمانی  و  بنویسند  میواند  را  به  شت  تن  و  پذیرد 

دهد، زمانی است که خود متنی که همان مرگ اجتماعی می   مرگ یا

بازگو می ما  برای  این بیبه شکل متن داستان  نیز در    –معنایی  کند 

 شوند.محو می -پاراگراف آخر

دن  این  حالنی درع به  انگار  بمردن،  راهی  بودن   رایبال  خروج 

مسخ ک در  گرگور  برخالف  راوی  برای  ااست.  را  شدن  حیوان  فکا، 

کند، بلکه کل معماری جهان بیرون را راه خروج انتخاب نمییافتن  

مکان و  ملزومات  با  و  داده  گونهزمان-تغییر  به  خود  پیوند های  ای 

تر  ن به معنای روشی برای  ادهد که راهی خروجی ساخته شود، اممی

گرگو ناز  دارد  طورهمان یست.  ر  تاکید  بسیار  خود  راوی  هیچ    ،که 

 چیز در جهان رایگان نیست: 

به   نه  رایگان  نیست.  رایگان  چیز  هیچ  در جهان  که  بودم  »گفته 

تا   باید داده شود  به معنای آن که چیزی  ندادن،  یا  پول دادن  معنای 

 چیزی گرفته شود.«

ساخت    برای  برهمین  ا و  و  خروجی  همسزراه  نظم   وگردن 

که  آنچه  شود.  قربانی  چیزی  تا  است  نیاز  می  جهان  به قربانی  شود، 

راوی است. داستان، داستان مردن است و راوی به هر نظر من خود  
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هر بی به  یا  میمعنا  بیمعنایی  راوی  میمیرد.  میمعنا  دیوانه  -شود، 

ا یا خروج کرده است یه آکداند  شود، به شکلی که در انتها حتی نمی

 نه.

  عمد هبخواندن داستان متوجه کلماتی شدم که به نظرم  ین  در ح

نوشته جدا  و  بولد  شکل  هم   به  کنار  در  کلمات  این  بودند.  شده 

 شدند:خوانده می گونهنیا

 ام.« »مرگ بر این جهان خیالی که در آن زندانی

که   معنایی  داستان.  خود  در  کمک  رمز  همچون  نرمزی    ظرم به 

به  پنجره دیگر  دای  این  میاستآنچه  میان  بگوید،  گشاید: خواهد 

 . معنا بودن، در حال مردن بودنی بزندانی بودن، 

ی رمان که و شاید هم درخواست کمکی است از سوی نویسنده

 اش پیدا کرده است. خود وضعیتی مشابه با راوی داستان
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