
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 



 ه  تنگنا

۵ 

 توانتد  مت  پاکت سیگارم ته کشیده است. فقط یک سیگاری که مصرفش دو پاکت در روز استت  

و بختواب    شت   نیمته دقیقته ذششتته از    هشتتادونه مرا درک کند. نداشتن سیگار در  اآلنحال 

بگشارد.  سرم سربهنیز امش  قصد دارد  ام کرده ترش همیشههراش انگیز! دهانم تلخ شده و معده 

. کم  سرم نیتز  زنم م و وحشیانه شخمشان  کشم م دست  الی موهایم  ،شوم م از جایم بلند 

مصتنوی  هتم    هتای  آروغمشکل ذوارشیم است. حتت  ایتن    از حاصل ذمان ب سنگین شده که 

چشتمم جمتع شتده استت را بتا دستتمال پتاک         ی ذوشه. مایع لزج  که دنکن نم آرامم دیگر 

افکار  هرذونهظلمات این ظلم فان  که ذهنم یایق  از سکوت دارد که دافع من ظلیم ». کنم م 

که خودم  دذویم که حواسم به سوی  پرت شو ذویم فقط م  چه دارم م  دانم نم « جدید است

و آبت  کته دورم در حتال    هم نتوانم پیدایش کنم چه برسد به این زنان مجنون با لبتا  ستبز   

 !کننتد  مت  نفس ذرفتن تکترار   ای لحظهرا بدون وقفه و حت  « آبانتسه»چرخش هستند و ذکر 

و  کننتد  مت  در صدم ثانیه دودی از خود ساطع « وجدان ب  های فاحشهبس کنید » زنم م فریاد 

ول   رود م . بوی ذندشان فضای اتاق را آلوده کرده است. سرم ذیج شوند م اف پراکنده به اطر

غنیمتت  نیتز   ستاختگ  در این حال که سیگاری دم دست نیستت همتین دود    ،کم  بهتر است

. جسمم اینجا میان هال استت و روحتم در اتتاق    آورد م  ماست. یک شوک ناذهان  مرا به خود

 را ایتن حتواد    افتتاده  کتار  از هاستت  متدت  اش فاصلهه که دکمه کارم با صفحه کلیدی فرسود

تاریخ  جسم و روحتم بته    ای لحظه. لعنت به این کابو  خاکستری! در کند م نگارش  وقفه ب 

تاریخ و تمتدن پتر از خشتونت     های چاله سیاهبه یمق  شوم م و با این وصال پرت  دنرس م هم 

 کته  جادوذر پیر خرفت وچهار شصتو  بینم م روی اهرام ثالثه  بشر! خود را در مصر باستان روبه

. تت  بته شتما جتن بازهتای ملعتون، رو       انتد  کترده بر متن ستجده   مشک  و سفید  های لبا  با

ولت  پاهتایم    دهد م خود خدا پنداری هل  سوی بهتا فرار کنم از این مهلکه که مرا  ذردانم برم 

 تتوانم  نمت   کتنم  مت  هر چته ستع     اند شدهسفت کاخ سفید در جایشان  های ستونذویا مانند 

و با جریتان انتر ی    کنم م تزریق  هایم سلوللعنت به این اتفاق! هر چه توان دارم در  آهبگریزم! 

اما ذرات بدنم  کنم م حرکت را در خود احسا   .روم م  مسخره جسمانیم به جنگ این طلسم

ندارنتد  به جاذبه  ایتنای ذرات ریز ماسه که  همچوناما بدنم  شوم م ! دور شود م در هوا معلق 

ولت  خیتال  نیستت حتمتان ایتن       !در مسخ کافکا از سامسا تر ناتوانروی هوا معلق است! ناتوانم، 

ذردبتادی ناذهتان  مترا در آغتوش     مکرر استت.   های خواب  ب از  برآمدهحالت ناش  از توهمات 

که ترکیب  از بنفش و آبت  تیتره استت     جلویم با رنگ  تصویرهایو  رود م سرم ذیج  ،ذیرد م 



 و  تشویش

۶ 

. کمت  بعتد   کند م نفوذ  هایم استخواندرد به یمق کرده و چشمانم را متالش   روی  به رودنیای 

! اینجتا دیگتر چته    ام آمتده . در یک منطقه کوهستان  و سرد فترود  آیم م . به خود شوم م آرام 

طوری کته اذتر چشتمانم     نمز م درجه در محیط   شصت و ! یک دور سیصداست خاموش جهنم 

آن را  توانستم م صاح  تصویری پانوراما از این یالم ناشناخته بودم و  اآلنلنز یک دوربین بود 

البته فقط حالت  .باشید قایده ب برایتان ایمیل کنم تا دقیقان واق  به حالت بصری این مختصات 

برای کس  که پا در این مکان نگشاشته توصی  کرد و کتار   شود نم بصری چون بقیه یناصر را 

تیغ تیز ابهام در تمام  مراحل ایتن ستفر در ممتزم     نیست! بعدی سه یک دوربین حت یا قلم و 

درد قبل از این اتفاقات برایم معنای دیگری داشت و اذتر فتردا روز نتتوانم دلیتل      است. فرورفته

فقط به ایتن منظتور بتود کته مفتاهیم      م این سلوک ذوی اتفاق یجی  را کش  کنم م  همه این

در همین افکار هستم کته موجتودی بتا بتدن      جدیدی از حس درد را بتوانم درک و تجربه کنم.

. اذر بخواهم آن را بهتر توصی  کنم باید بگویم موجتودی کته   آید م و سر مار به سمتم  ذورخر

ین بافت از پوستت او در سترش کته    است و البته ا ذورخربدن  چون شتر دارد و پوستش مانند 

و بتا متن حترف     کنتد  مت  که دهان بتاز   بینم م در کمال تعج   شبیه مار است هم ادامه دارد.

. دارد به زبان یبتری حترف میزنتد ولت  متن      ذوید م تا ببینم چه  کنم م زند! ذوشم را تیز  م 

نگتاه  سترد و خشتمگین بته     « ذوی ! چه م  فهمم نم لعنت  » زنم م یبری بلد نیستم. فریاد 

و فریتادی   شتوم  م خشمگین « آرام باش ملعون» ذوید م  سلیسو به زبان فارس   کند م من 

تو که فارس  بلد هستت    ،حرامزاده ای  هست ملعون تو »ذویم  و م  زنم م از دفعه قبل  بلندتر

یتنم چته میگتوی     حتال بنتال بب   ،که من متوجه نشتوم  زن  م مگر مرض داری به زبان  حرف 

و تا  دهد م . سر همچون مارش را کش روم م و من سه قدم یق   آید م جلو  قدم شش« لجن

. ذرمتای   کتنم  مت  . ترس  که از این کارش به من دست داده است را مخف  آید م کنار ذوشم 

تتر    ختورد  مت  نفس ذرمش وقت  به ذتوش و ذتردنم   . کنم م  ا حسادر ذوشم  آور چندش

اذر من ملعون باشتم تتو   » ذوید م و بعد  کند م چند ثانیه سکوت  .کند م  چنداندوحاصله را 

هتم   ،چته برداشتت  بایتد بکتنم     دانتم  نمت  « موازی به همان میزان ملعون ختواه  بتود   طور به

 ای فلستفه نیستت و   طتور  ایتن نته   ذفتت  م  حس  همحرفش را پای مجادله بگشارم  خواستم م 

 هتای  حترف البته متن آدمت  نیستتم کته ذتول ظاهرستازی و        ،یمیق پشت حرفش نهفته است

در همتین افکتار    ،داد م مدی  را بخورم ول  این حرف بوی دیگری  سوادهای ب  ی سلمبه قلمبه

 دوروی آن زمان که با کینه و دشمن  و »پاسخ داد « یلت؟»پرسیدم  اختیار ب بودم که ناذهان 
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۷ 

 ذتردد  برمت  اینجای کار و مکافاتش که به خودت باید فکر  داشت  م نسبت به دیگران ستم روا 

این را ذفت و حت  فرصت نتداد تتا بته    « هستم ت، من شمای سمع  و بصری ایمالکردی م را 

از کتل   ستوم  یتک  زنم م فکر کنم سمت راست ذردنم را محکم ذاز ذرفت و حد   هایش حرف

نتهای داالن درد از من بیرون را همراه با بخش  از ذوشم به درون خود بلعید. فریادی از ا ذردنم

بتاال آوردم.   زمتان  همرا  ام معدهبه دهانم پاشید و روده و  ام معدهخون را از ته جهید فریادی که 

دستم را در شاهراه فواره خون ذردن قرار دادم و چند دور به دور خودم چرخیدم. زمان به یق  

دنبال کردم. دیگر درد نداشتم و اثتری از   ام خانهاتفاقات را تا هال بک  شو مانند فال ذشت بازم 

وصت  بته متن دستت      غیرقابلجراحت نبود. فقط یک حالت مخصوص و  ای ذرهزخم، خون و یا 

روی  تتاکش  تیتک   کته  به ستمت ستایت   اختیار ب نگاهم  ،و امثال آن نشئگ داد. حالت  مانند 

ختودم   ،سمت کاناپه رفتتم دقیقه بامداد. آرام به  ونه بیست. یک و معطوف شد رفت م ممزم ر ه 

به سق  خیره شدم و حواد  را از اول مرور کردم باید بته دنبتال راز ایتن    را روی آن ولو کردم. 

 اطالع ب نیست حت  اذر ما از حکمت آن  دلیل ب در این دنیا  چیز هیچسلوک یجی  بروم زیرا 

 باشیم.
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که    بیهن   ره  نه  یها دزاهده ریهری را     چنهاردیااری ؟ یه   ای اسه   دره اینجا دیگر چه  هنهن   

حهال  دارد بنه     ،اسه   سهرب باهیار سهنگین اسه       شده تزیینلجن  سبز   رنگ بادیاارهایش 

 کفشه  رزی  ک  شاد ر حااس  ب  هیر پای  رعطاف     قدرت حفظ تعادل خاد را نداربخارد ر 

بنه    هها  صهنن    حهال  اه ایهن   خهارد  ر ب  رنگ سبز فافری لیز  آزر چندشز  چابناکرایع  

شدت فاران این رهااد    چنان آن ،آزرب ر هیر پای  باد را باال  ک  همانز رایع  ب  شکل  خارد ر 

درد ب  ریزانه  اسه  که  اایها       کن  ر  اسحاا حلق را اه شک  تا  شدیدی درد ک هیاد اس  

  راادی ک  اه تناع رن رزی هرهین پشهش   هنند ر کاچ  دارند ررا اه درزن نیش  کژدبصدها 

هیاد نیا  ک  س  سانییمیر اه کف هرین ارتفاع داشی  باشد ارا رایع همع شده  قدر آن شاد ر 

کمه  قهدب    دهه   ره  در اینجا ب  همین ریزان اس  ک  ذکر کردب! تعهادل  را بیشهیر اه دسه     

ز بهاه   کهن   را تجرب  ر اه قبل   آزرتر چندشحال  تناع   خارد ر ن    حال  بیشیر بدارب برر 

عناصر هریان یافی  در این  ت  ت ز راشره! اه  چندباره های هن    تف ب  این شکاف آزرب ر باال 

  حس تنفر اه هر چ  ک  ها  ز نیا  ز بهاد ز خااههد بهاد در ایهن     خارد ر رکان حال  بن  

  در همهین افکهار پها  ز    کهن   ره  در اعماق زههادب لمهس    یدرصد صدرا ب  ریزان  رشیصات

 اصهاب   ای نقطه  سهرب به     شاب  قبل اه اینک  پشش هرین خارد ر های  ک  پای  لیز  ارهش ب 

رطمئن  چیز سهف  ز یها    زبیش ک   کن  ر ز اررای شدیدی را در پش  سرب احااس  کند ر 

 پیشسرب رطمئن   درصد صدکند ز حی  هاردی در پش  سرب نباد ک  بشااهد با آن برخارد 

کهرد  در تنهاع خهاد  هرق      اصهاب  یه  سهشره بهاد     سشی  ب ک   ای لب ب  هرین ب   برخارد اه

دیگهری   شهده  رنقهر  ز یا هر هبان هنهده ز   پارس با عبارات راهاد در هبان  تاان  نم   شاب ر 

  ثانیه  تمهاب رهایع    سه در کمیر اه  ،شاد ر را تاصیف کن ! خان اه پش  سرب هاری  اآلن حال 

عل  فیزیه  ز   دید اهدارب اه چند هازی  ک   ها همان  اه شاد ر  قررزهریان یافی  در این رنیط 

اایا چشمان  پهرزاه کهرده ز یها هشه       ،کن  ر  زاکازیاس  رنیط را  ناشدن حی  ریافیزی  

 ههای   رله  ! انهد  شهده  نصه   ردارباهی  رشیلهف راننهد دزربهین     درهاههای  ک هف  چش  دارب 

! نه ! صهبر کنیهد! در    کننهد  ره  ز پرزاه  آیند ر ک  اه ریان دیاارها ب  داخل  بین  ر  رنگ خاک 

 سهر راننهد دیهاار در    هها  آناه  شهماری  !اند شدهک  دیاارها اه هنس رل   بین  ر  شگفی کمال 

اه رزی خهان  هه  تعهداد هیهادی ساسه  ز       ،کننهد  ر هایند ز تعدادی در هاا پرزاه  هایشان



 ی  یقرق

۱۰ 

 هیاهیگاه   نکیه  دیگهری که  در ایهن     شاند ر پراکنده  کنار ز ااش دیگر ب   آزر چندشحشره 

اایها رهرا در اینجها     ،نظرب را ب  خادش هل  کرده عدب زهاد درب یا پنجره در این اتاق اسه  

 ی رانند  رنگ سرخ  در نقط  ریان  اتاق رایع بین  ر ناانان ! اند کشیدهاذاشی  ز دزرب دیاار 

چند ثانی  ی  رار بایار  اه پس ،کند ر  برخاردز ب  سقف  شاد ر فعال ب  باال پرت  فشان آتش

اتهاق بیهرزن    ریاندر  شده تعبی اه ساراخ  ای شیش  بارنگ بزرگ ک  ب  ی  پییان شباه  دارد 

اه آب اسه  ز   سراسهر تاصیف کن : اای  این رار  اان  اینبادن از را بگذارید  ای شیش   آید ر 

تمهاب   تهرس   آیهد  ره  رهن   سهای  به  نهدارد    ارانشها  از ه  تاهن  ب   ی دهنده تشکیل آبِ

  سررای بایار عجیبه  در خهاد احاهاس    انداهد ر   خادش را رزی رن ایرد ر فرا را اب های 

به    کنهد  ره  رنجمهد شهده اسه  اه سهرب شهرزع       کارالًخان   کن  ر طاری ک  حس  کن  ر 

  آیهد  ره  صهدای آب   ،اب داده اهدس اایا حس بینای  خاد را  ؛بلعد ر رن! ررا در خاد  فرزبردن

را هه  احاهاس    کننهد  برخهارد ره    های  شان آب حماب! قطرات آب ک  ب   شرشرصدای  رانند 

 ،بیهن   ره   اب خان   خاد را هیر دزش آب حماب باهریابندبینای  خاد را  آراب آرابچشمان    کن  ر 

آبه    ز سهبز  ههای  کاش کف حماب ز  سفیدرنگسراری   ،دهد ر ب کم  آهار  پیرارانهیاد  نار

ز حیه  کفهش هیهر دزش آب     لبهاس  بازل  چرا رن  کنند ر رزی دیاار آرارش  را کم  بیشیر 

  حالی  دارب رانند نشئگ  یها در  آید نم چیزی یادب  اردب ر  اب ریالش هر چ  در ذهن های ! 

ب  خاد بیای  ک  پای  رزی شهاروای ریشیه  شهده     کن  ر سع  حال  رای !  ترین بینان  خاش

همهراه   فرسا طاق ز دردی  کند ر زان برخارد  ی لب سرب ب    بخار ر  سُرز  رزد ر رزی هرین 

    شاب ر ز کف حماب زلا  کن  ر با اررا در پش  سرب احااس 
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کسی  اینکه مثلکه از میان ابروهایم تا تاج سرم امتداد دارد.  وصف غیرقابلدردی کشم،  درد می

ه بستر کرد هم ی فوالدیبا چکشآن میخ را و  همیان دو ابرویم قرار دادرا میخی فوالدی و بزرگ 

تنا بییننم    کننم  باز میآرامی چشم  جای اینکه در این تاریکی مطلق تصویرسازی کنم به ! بهاست

 .گشنایم  منی با هر مکافاتی هسنت چشنم    ،موضوع از چه قرار است. چشمانم کمی سنگین شده

ای آب  آیم قطره ام میابم اما گویا تصاویر روی دور کند است! تا به خود می خود را در حمام خانه

تنوانم سنخن    ننه منی   .کنند  را تشدید منی  پیشینبه میان دو ابرویم اصابت کرده و درد ملموس 

کننم ماننند    از جایم بلند شوم. در تاج سرم سوزشی دردناک احساس می قدرت دارمبگویم و نه 

کننم درد اسنت. ف ن      روی یک زخم تازه نمک پاشیده شود. تنها چیزی که حس منی  که وقتی

ای  کشد. دوبناره قطنره   شدت تیر می درد! ازلحاظ فیزیکی دچار سکون مطلق هستم ولی قلیم به

و با هر اصنابت آب   . صدای حاصله از این اتفاق خیلی زیاد استآید فرود مییم آب میان دو ابرو

که از صمیم قلب از خندا کمنک    ام اسیرشده. در همین مکافات کشد به آن ن طه مغزم سوت می

و  سنوزد  منی چشنمانم   اختینار  بیاز آن هستم که حتی بتوانم گریه کنم ولی  عاجزتر. خواهم می

. در همین حین کالمی در اعماق وجنودم زمزمنه   شود میجاری  چپم چشماشکی از گوشه  قطره

اینن ککنر بارهنا    «  هیچ نیرو و توانى جز از سوى خداونند بلندمرتینه و بنزرگ نیسنت    »شود  می

 شننوم  منی نه صدایی  ،از قیل تر آرام خیلی ،شود. حال آرامم می تکرارق وجودم اعمادر  اختیار بی

در  .از منورفین  تنر  قنوی مسکنی  ،کنی قوی بودگویا این ککر مس ،است خیری از حس المسهنه 

پنرواز   ام خاننه حمنام   در آسنمان کوچنک  کنه   بیننم  منی همین افکار هستم که تعدادی پرواننه  

است. از دیندن   شده پهنو فرشی از چمن زیر بدنم  شوند می. دیوارهای حمام آرام محو کنند می

حس شننواییم  حاال دیگر و  گیرند یماعضای بدنم جان  آرام آرام. شوم می زده هیجاناین تصاویر 

حنس   ترین بخش لذتو  آمیزترین جنون ،ل و نم خاکصدای پرندگان و بوی گُ. فعال است کامالً

پنر از گنل    ای تپهروی  ،شوم میخیلی آرام از جایم بلند  .کند می تزریق هایم سلول تک تکرا به 

نزدینک   قندر  اینو خورشید رو به روی من است. در حالت عادی اگر خورشید  ام ایستادهش ایق 

ی الیته این گرما ینک ننوع گرمنا    ،ولی اینجا ف   کمی گرم است کند میرا کوب  چیز همهباشد 

تنا اینن دنینای ناشنناخته را      روم میکمی جلوتر  .استدر چالوس تابستان گرمای مانند  طییعی

و  دهند  منی . دو درخنت کنه یکنی خینر از بهنار      بیننم  می تر یبعج ای منظرهبیشتر کشف کنم. 
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برف بزرگنی   گلولهاز آن  تر جالب !سرخ ییها برگسیز است و دیگری خیر از پاییز با  هایش برگ

جنالیی قنرار دارد. اینن دیگنر چنه بهشنت        باحالنت اینن دو درخنت    در سمت راسنت است که 

اگنر آنهنه   »است! تا خواستم بیشتر از این بهشت لذت بیرم صدایی مرا به خود آورد  ای گمشده

یادت نرود اصحاب یمین همگی  ،امشب به تو هدیه کردیم را درک نمایی اهل نجات خواهی بود

دیندم.   ام خاننه کنه خنود را مینان هنال      بازکنمخواستم لب به سخن « قامت اویند وزن هم باهم

ننور   تاللنو بناران در   نم نمبود و  شب نیمه ،دم. آرام به سمت پنجره رفتممنگ، گیج و میهوت بو

و نگاهی به ساعت کردم، یک و سنی دقی نه بامنداد.     برگردانم سرنمایان بود.  برق چراغتیرهای 

را زد  بنازی  سنوت پاینان   شنده  تلفهای  بدون توجه به زمانگویا نود دقی ه من تمام شد و داور 

زینادی دارم   سؤاالتمن ف    .داد نمیو مطمئنم کسی هم مرا بازی  کردم نمیمن بازی  بااینکه

این است که چطور ممکن است من در این خاننه تنهنا زنندگی     ترینش کوچککه باید بپرسم و 

بیایند.   کلیند  صنفحه از اتناق کنارم صندای     ام ایسنتاده  ام خانهکنم و در همین لحظه که در هال 

سری به اتاق کنارم  که است  تر این منط ی ،را مرور کنم سؤاالتمو اینکه اینجا صیر کنم  جای به

ننخ  ینک   زمستانی و بارانی سرد نسیتاًدر این هوای  ولی قیل از آن بهتر است پشت پنجره .بزنم

پاکنت سنیگار را   . کننم  بناز منی  کنار زده و پنجنره را   پرده را روم میسیگار بکشم. پشت پنجره 

پاکت سیگارم ته کشنیده اسنت. ف ن  ینک سنیگاری کنه       حیف! ، کنم میباز تر از پنجره  سریع

سنیگار کشنیدن    خینال  بنی کنند.   منرا درک  اآلنحنال   تواند میمصرفش دو پاکت در روز است 

و  روم منی اناپنه  به سمت کمانند گرگی گرسنه و زخمی که غذا و مرهمش خواب است شوم  می

هنم نیسنت زینرا بنه تنهنا      ولی م رود میروی مغزم رژه  کلید صفحهشوم. صدای  روی آن ولو می

 خواب است، ف   خواب! کنم میفکر  اآلنچیزی که 


