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ی دارم. هر دوی ما اسلحه به دست داریم و مسلم است که ماشه را اریش مرا زیر نظر دارد. من هم چشم از او بر 
ایم که های ما پُرند. ما هفت تیرهایی را به طرف هم گرفتهخواهیم چکاند و یکدیگر را زخمی خواهیم کرد. اسلحه

یزشان کردههایی طوالنی آنرینطی  رین به دقت  ه کم ایم. فلز رسد اسلحها را آزمایش کرده و بالفاصله پس از 
سکی از درازا بی خطر به نظر میکم گرم می یشود. چنین ماس توان یک خودنویس یا یک کلید بزرگ و رسد. آیا 

را که دستکش چرمی مصنوعی و سیاه رنگی به دست ی ترسوی خود برجسته را هم همین طور نگه داشت و خاله
ود؟ من هرگز نباید این فکر را به خود راه بدهم که هفت تیر اریش خطا نشانه کند گیری میدارد، وادار به جیغ زدن 

ی من شک ای در خطرناک بودن اسلحهدانم که اریش هم ثانیهبازی بی خطر است. از طرفی میو یا یک اسباب
یزشان کردهبه عالوه ما حدود نیم ساعت پیش اسلحهکند. ی ن را بازکرده،  یم، اها را بستهایم، و مجددا آنهای

 یبافی نیستیم و حتا اقامتگاه کوچک آخر هفتهایم. ما اهل خیالها را هم کشیدهایم و ضامنگذاری کردهفشنگ
جا که از ایستگاه راه آهن تا آن ایم. از آنشخص کردهاریش را هم به عنوان محل انجام دوئل اجتناب ناپذیر خود م

ریم توانیم بپذیشود، میی یک طبقه، بیشرت از یک ساعت راه است و با این حساب واقعا دورافتاده محسوب میخانه
 هکه به معنای واقعی کلمه هیچ مزاحمی صدای شلیک گلوله را نخواهد شنید. ما اتاق نشیمن را از اثاثیه تخلیه کرد

ها اصال گلوله .ایمداد، از دیوارها برداشتههای شکار و صید حیوانات وحشی را نشان میو تابلوها را که اغلب صحنه
یها، کمدهای براق و تابلوهای نقاشی که قابنباید به صندلی تیری  خواهیمهای گرانقیمتی دارند، اصابت کند. ما 

 .ایمدیگر را کردهما فقط قصد جان همها آسیب ببینند. به آینه بخورد یا رسامیک

های این شهر دانید که ما چپ دستشناسیم. میها میدیگر را از انجمن چپ دستهر دوی ما چپ دستیم و هم
ایم و مرتبا همدیگر را مالقات دهد، انجمنی تاسیس کردهها را رنج میی کسانی که دردی مشرتک آنمانند همه

رین بدهیم. مدتی یک راست کوشیم دست ر کنیم و میمی است خود را که متاسفانه در کارها بسیار ناشی است، 



یدست خوش قلب ما را آموزش می های آموزشی او انتقاد آید. آقایان هیئت رئیسه از روشداد. متاسفانه او دیگر 
چ ترتیب ما با هم و بدون هی کردند و معتقد بودند، اعضای انجمن باید با نیروی خود تغییر عادت بدهند. به اینمی

برند مثل: سوزن نخ پردازیم که مهارت را باال میهای دسته جمعی ابداعی و انجام کارهایی میفقط به بازی اجباری،
، و باز و بسته کردن در با دست راست. یکی از اصول اساسی ما این است:   تا زمانی که دست راست«کردن، آب ریخ

یمثل دست چپ نشود، آرا  ».گیریمم 

هاست. با این روش، ما هرگز به نتیجه دست این جمله هر چقدر هم که زیبا و دهن پرکن باشد، بی معناترین حرف
ها قبل خواسته بود که این جمله به طور کامل حذف و به جای آن نخواهیم یافت. جناح افراطی انجمن ما از مدت

ن افتخار می«نوشته شود:    ».ایم، رشمگین نیستیمیم و از آنچه با آن متولد شدهکنما به دست چپ

هایی را مان به ما اجازه داد چنین حرفمسل این شعار هم درست نیست و تنها جذابیت آن و نیز بلند طبعی
دانیم رسخوردگی تا چه حد در شویم بخوبی میانتخاب کنیم. اریش و من که هر دو جزو جناح افراطی محسوب می

ریشه دوانده است. خانه، مدرسه و بعدها خدمت رسبازی هم به ما کمک نکرد تا یاد بگیریم این نقص جزئی را ما 
های رایج ـ با بردباری تحمل کنیم. باعث و بانی این احساس رسخوردگی هم آن ـ جزئی در مقایسه با سایر ناهنجاری

ها و عموها، دوستان مادر و ها، داییها و عمهلهگیرند؛ خادست آدم را می ای است که اطرافیان طرز کودکانه
ن جمع خانوادگی غیرقابل تحمل و وحشتناکی هستند که افق آیندههمکاران پدر، این ی یک کودک را تاریک ها ه

ن را به همهمی نه. با آن دست بدقواره نه! با دست واقعی «گفتند: ها میآن .دادیمی این افراد میکنند. باید دست
 »!ات دست بده، با دست راست

اه! تو که «او با ناامیدی دستم را پس زد و گفت:  .وقتی شانزده ساله بودم، برای اولین بار به یک دخرت دست زدم
مانند. با وجود این، وقتی بخواهیم، آن جمله را ـکه من و اریش آن را چنین خاطراتی در ذهن می »چپ دستی!

 .را برای آن در نظر گرفت »هدفی دست نیافتنی«م، باید عنوان در کتاب خود بنویسی -ساختیم

ن کنم. گونهبندد. من هم همین کار را میهایش را کمی میدهد و پلکهایش را روی هم فشار میحاال اریش لب های
ن را درهم میپیشانی .پردکمی می ن کشیده میکشیم و نوک بینیهای پهای ده ای شیشهشود. حاال اریش شبیه ه

های توانم بپذیرم که این شباهتهای پرماجرای بسیار، برایم آشناست. آیا میاست که حرکاتش پس از دیدن صحنه
کند؟ ممکن است خشن به نظر برسیم و من خوشحا که هیچکس در مخرب مرا هم مانند قهرمانان خشن سین می



ن شاهد ن اخوانده، نخواهد پذیرفت که دو مرد جوان با طبیعتی رومانتیک این حالت متوجه ما نیست. آیا او، یعنی ه
ش اند یا یکی از کارهای زشت دیگری تقلید کرده کنند؟ ممکن است فکر کند آنبا هم دوئل می ها هر دو از یک ق

 ها به طول انجامیده است. فقط دو دشمن این طور بهاست. این یک دعوای بی قید و رشط خانوادگی است که نسل
های چروکیده از خشم ما را، که مبتال به جنون مرگ اند، نگاه های نازک و رنگ پریده و بینیکنند. لبهم نگاه می
 !ها ببیندی نفرت را در آنکنید و زمزمه

ما دو دوستیم. اریش مدیر بخشی از یک فروشگاه است و من شغل پردرآمد ساخت قطعات ظریف فنی را انتخاب 
ن با هم تفاوت بسیار دارد، عالئق مشرتک فراوانی داریم که الزمهام. با این ککرده ک ی تداوم بخشیدن به یه شغل

آورم که لباسی کامال رسمی دوستی هستند. اریش بیشرت از من عضو انجمن بوده است. به خوبی روزی را به یاد می
آمد و مرا که نامطمنئ بودم از طریق راهرو ها وارد شدم. اریش از روبرو به سمتم تنم بود و با کمرویی به مجمع آن

یی کرد، در عین حال با زیرکی و بدون کنجکاوی خواهید مسل می«های بی مورد به من نگاه کرد و گفت: راهن
 ».عضو گروه ما بشوید. هیچ نرتسید! ما برای کمک به هم اینجا هستیم

آید، نامیم. به نظرم میا رس خودمان را این گونه میم »ها بشوم!خواهم عضو یک طرفیمی» :من بالفاصله گفتم
یاین نام ه کند که چگذاری هم مثل بیشرت مقررات آن طور که باید مناسب نیست. این عنوان چندان واضح بیان 

ها یا کمی خوش کند. یقینا بهرت بود نامی کوتاه مثل چپتر میدهد و قویچیز اعضای انجمن را به هم پیوند می
کردیم. شاید بتوانید حدس بزنید چرا مجبور شدیم، از تر مانند برادران چپ دست را برای خودمان انتخاب میهنگآ 

ه تر از این نبود کتر و عالوه بر این آزار دهندهمعرفی خودمان تحت این عناوین رصف نظر کنیم. هیچ چیز نادرست
ها را برای ارج نهادن به عشق طبیعت تنها ارزش انسانی آن های قابل ترحمی مقایسه کنیم کهخود را با آن نوع آدم

توانم بگویم که زنان مجمع ما از نظر زیبایی، ها سلب کرده است. کامال برعکس ما جمع متنوعی هستیم و میاز آن
ها نآ  جذابیت و خورشفتاری قادرند با بعضی از زنان راست دست رقابت کنند. بله، اگر با دقت مقایسه کنیم، از بین

کند، آید که کشیشی را که از سکوی وعظ برای مخاطبان خود طلب آمرزش میای از ستارگان بدست میمجموعه
 »!ی ش چپ دست بودیدآه! کاش همه«ها خطاب به جمع فریاد بزند: وامی دارد با دیدن آن

ن ز فکر مردساالر و متاسفانه از کارمندااین عنوان برای انجمن ناخوشایند است. حتا اولین رئیس ما که فردی بود با طر 
 کرد که ما با چنین روندی موافق نیستیمرده باالی شهرداری و ثبت اسناد هم بود، گاه و بیگاه به این نکته اذعان می

ن را هم الزم داریم. به عالوه نه یک طرفه هستیم و نه یک طرفه فکر، احساس و عمل می  .کنیمو دست چپ



سیاسی نیز باعث شد، پیشنهادهای بهرتی مطرح کنیم و خود را با عنوانی که هرگز نباید آن را  هایمسل دغدغه
یل شدند و صندلی گی های خانبرمی گزیدیم، بنامیم. پس از آن که اعضای میانه رو پارملان به یکی از جناحین مت

باب  کرد؛و اجدادی ما را مشخص می ها طوری قرار گرفت که ترتیب قرار گرف شان وضعیت سیاسی رسزمین آباآن
انی ی چپ بیشرت از یکبار در آن تکرار شده باشد متهم به رادیکالیسم مخاطره ای را که کلمهشد که هر نوشته یا سخ

اگر در شهر ما یک انجمن بدون گرایش سیاسی و به  .آمیز کنند. حاال همه دوست دارند اینجا آرامش حاکم باشد
زیستی وجود داشته باشد، آن انجمن ماست. در اینجا، برای جلوگیری از هرگونه سوظن در مورد منظور همیاری و هم

ام. قصد داریم، به محض مسائل جنسی، باید یادآوری کنم که من نامزدم را از بین گروه جوانان انجمن انتخاب کرده
ن خالی شود، ازدواج کنیم. باالخره سایه انی برای ی تاثیری که اولین برخوردم با جنس مخالف بر ی تیرهاین که آپار

یت مونیکا هستمروحیه  .ام انداخته بود؛ رفته رفته کمرنگ شد و من این را مدیون ح

های جزیی ها توصیف شده، به پایان نرسید؛ بلکه سختیعشق ما نه تنها با مشکالت متعارفی که در بسیاری از کتاب
دی تبدیل شد تا توانستیم به یک خوشبختی نسبی برسیم. پس از آن که در مان هم برطرف و تا حدی به شازندگی

ان آشفتگی محسوس اوایل رابطه ن خوب کار کنیم؛ متوجه شدیم که قسمت دیگر بد مان سعی کردیم با دست راست
ن طور که خداوند ما را آفرید. بیشملس است و با احتیاط همه چیز را ملس و نوازش می تر از این کنیم، یعنی ه

ی گویم و امیدورام بی مالحظگی نباشد، اگر اینجا اشاره کنم که دست مهربان مونیکا همیشه به من نیرو چیزی 
دهد تا در امور استقامت داشته باشم و به وعده هایم عمل کنم. در اینجا، متاسفانه، ضمن تأکید بر استعداد خود می

از اولین باری که با هم سین رفتیم مجبور شدم به او قول بدهم، تا  در ناشیگری، باید اعرتاف کنم که درست پس
ن نکردهزمانی که حلقه نامزدی را در انگشت سبابه چنان دخرت خواهد ماند. به عالوه در ایم، او همی دست راست

ی مناطق آفتاب کنند، و در این میان در همینشهرهای کاتولیک نشین جنوب، نشان طالیی ازدواج را به دست چپ می
ها نیز بیشرت قلب حاکم است تا عقل خشن. در این مورد، شاید برای اعرتاض به رفتار دخرتان و نشان دادن این که آن

ما با  تر انجمنگزینند، بانوان جوانای را برای استدالل بر میی یک جانبههنگام به خطر افتادن منافعشان چه شیوه
 ».زندقلب چپ هنوز می«مله را روی پرچم سبز انجمن مان دوختند: کار خستگی ناپذیر شبانه این ج

ایم: ایم و همیشه به این نتیجه رسیدهی به دست کردن حلقه خیلی با هم بحث کردهی لحظهمونیکا و من قبال درباره
ی ها قبل زوج با تکنیم در یک دنیای نامطمنئ و پر از رش خود را نامزد معرفی کنیم، در حالی که از مدما جرأت 
اند. مونیکا اغلب به خاطر ماجرای حلقه گریه ایم که همه چیزشان را از ریز و درشت با هم تقسیم کردهشهامتی بوده



ن طور که خوشحالی میکند. در روز نامزدیمی ام هدایا، میزهای پر زرق و برق و مان ه کردیم، غباری از غم بر 
 .ودی جشن نشسته بسایر مراسم ویژه

آیم، اما با این حال تا مدتی حالت دهد. من هم کوتاه میی خوب و عادی خود را نشان میحاال اریش دوباره چهره
پرند. نه! کامال مشخص است که این هایم هنوز میکنم. عالوه بر این، شقیقههای صورتم حس میاخم را در ماهیچه

یقیافه یریم. گشویم. نشانه میتری به هم خیره میبه تبع آن با شهامت بیش تر وهایی آرامآمد. با نگاهها به ما 
هدف هر یک از ما دست راست دیگری است. مطمئنم که اشتباه نخواهم کرد و در مورد اریش هم یقین دارم. ما 

رین کرده رین در گودالی شنی در حاشیهمدت زیادی  ایم اندهر گذر ی شهایم. تقریبا هر دقیقه از وقت آزادمان را به 
 .تا در روزی مثل امروز که باید خیلی چیزها مشخص شود، بازنده نباشیم

ام این استدالل ها شاید از تعجب فریاد بزنید. این کار یک نوع سادیسم، یا نه یک خودزنی است. حرفم را باور کنید. 
این اولین باری نیست که ما در این  .جنایتیایم. به هیچ برایم آشناست. ما همدیگر را به هیچ جنایتی محکوم نکرده

ایم و چهار بار وحشت زده از نیت خود، هفت تیرها ایستیم. چهار بار همدیگر را این طور مسلح دیدهاتاق خالی می
اما امروز شجاعت این کار را داریم. پیشامدهای اخیر در امور شخصی و نیز در دوران انجمن به ما ؛ ایمرا انداخته
ی جناح افراطی حاال باالخره پس از تردیدی طوالنی و زیر سوال بردن خواسته .دهند که این کار را انجام دهیمحق می

یبریم. بسیار تاسفانجمن، دست به اسلحه می کند توانیم همکاری کنیم. وجدان ما حکم میانگیز است. ما دیگر 
گرایی بوجود آمده است یا خیالبافان و موضوع جناح که از اصول رایج اعضای انجمن فاصله بگیریم. آیا در این

اح ی دیگر جنبینند و دستهاند؟ یک دسته رویای خود را در سمت راست میخیالپردازان جای صفوف عقال را گرفته
یچپ را معبود خود قرار داده توانستم باور کنم این بود که شعارهای سیاسی را محفل به اند. چیزی که هرگز 

ریاد بزنند. سنت نفرت آور و دست چپی کوبیدن میخ همراه با سوگند خوردن آنچنان مرسوم است که بعضی محفل ف
ه وجد وار و شدید بهای هیئت رئیسه به مجالس عیش و نوشی شبیه است که در آن باید با پایکوبی دیوانهاز نشست

دون اند، بسانی را که آشکارا گرفتار گناه شدهو رسور رسید. اگر هم کسی این را با صدای بلند به زبان نیاورد و ک
یمعطلی تا مدت ن عشق بیهوده و به نظر من کامال نامفهوم بین ها از خود دور کند،  توان انکار کرد که ه

ی من و مونیکا هم تحت ها نیز در میان ما طرفدار پیدا کرده است. حاال بدترین چیز ممکن را بگویم: رابطههمجنس
ذراند. گن جو قرار گرفت. او اغلب اوقات را کنار یکی از دوستانش که دخرتی متزلزل و دمدمی مزاج بود، میتاثیر ای

کند و زیاده روی است اگر باور ی ازدواج به سهل انگاری و بی جربزگی متهم میاو اغلب اوقات مرا در ماجرای حلقه



د سابق میان ما وجود دارد و او ه ن اعت تر در آغوشش ن مونیکایی ست که من قبال بیشکنم که هنوز ه
 .گرفتممی

هنگی داشته باشیم، بیشرت کنیم به یک اندازه نفس بکشیم. هر چه بیشحاال اریش و من سعی می تر با هم ه
به  ی کتاب مقدس است کهشویم که کارمان ناشی از احساسات مثبت است. باور نکنید که این یکی گفتهمطمنئ می
ی برای رسیدن به رصاحت است و، به بیان ند میانسان پ دهد خشم خود را فروخورد. این بیشرت آرزویی شدید و دا
گذرد. آیا این رسنوشتی تغییرناپذیر است یا در دستان ما قرار دارد و تر، برای دانس این که در اطرافم چه میرصیح

هایی از این دست های بچگانه و حقههیم؟ ممنوعیتقادریم در آن دخالت کنیم و به زندگی خود مسیری عادی بد
خواهیم از طریق انتخابات آزاد به اهداف خود برسیم و دیگر مجددا به خاطر هیچ چیز دیگر بس است! ما می

 .خاصی جدا از عموم آغاز به کار نکنیم و در کارها دستی داشته باشیم

هنگ است. بدون این که عالمحاال نفس ن با هم ه تی بدهیم همزمان شلیک کردیم. اریش به هدف زد، من های
ن طور که پیش بینی می ی دستان خود را شد، هر یک از ما چنان محکم ماهیچههم او را بی نصیب نگذاشتم. ه

ه افتند و بها، از دست مان روی زمین میکشد که هفت تیرها به خاطر نداش نیروی کافی برای نگه داش آنمی
ن زخم آغاز میهر شلیک دیگری اضافی است. ما می این ترتیب ؛ کنیمخندیم و آزمایش بزرگ خود را با پیچیدن پانس

ن استفاده می  .کنیماما ناشیانه، زیرا تنها از دست راست


