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فصل اول
چشامنش به آرامی ابز شد و خود را در یک میط مرتوکه
ایفت .در هامن حال که گوشهی دیوار ل داده بود سعی کرد
تن کوفته و خس تهی خود را تاکن دهد .آنقدر بدنش کوفته
بود که بهخست و اب مکک چوب نمیه سوخته توانست از جایش
بلند شود.
چوب را به گوشهای پرت کرد و رشوع به گشت و گذار در
میط کرد .یک خانهی خال از سکنه و مرتوکه ،اب دیوارهای
سفید که در اثر روشن شدن آتش در جماورتشان رو به
س یاهی گذاش ته بودند .اترهای عنکبویت ه در مهه جای خانه
دیده میشد و تردد در میط را خست کرده بود.
در حی گشت و گذار هر چند اثنیه یک تکه اتر عنکبوت
به بدنش میچسبید و حس چندشآوری را به او منتقل
میکرد.

گردش او در متام قسمتهای خانه اع از دو ااتق خواب و
هال و توالت و حامم و آشپزخانه خال از هرگونه وسایل سال
ای خراب به پااین رس ید ول درب ورود و خروج که منطقا
در هر ساخامتین دیده میشود تنها چیی بود که اب آن مواجه
نشد .انگار او را غیب کرده و به آن خانه منتقل کردند و ای
ابتدا او را در خانه قرار دادند و بعد آن را ساختند.
این اتفاق عیب او را به خود آورد ات به اید آورد اصل چگونه
به این ماکن منتقل شده است؛ اما هرچه سعی کرد و به مغزش
فشار آورد نتوانست گذش ته را به خاطر بیاورد .در مهی حی
که در فکر بود نکتهی دیگری ه حواسش را به خود معطوف
کرد آن ه اینکه حت پنجرههای ه در نقاط منطقی خانه وجود
نداشت جز یک پنجرهی کوچک که در قسمت جنوب خانه
در فاصلی دومرتی از سطح زمی قرار داشت.
پنجرهای کوچک که تنها منبع نور میط بود و اب چند روزانمهی
ورزش خبشی از سطح آن پوشانده شده بود.

فصل دوم
به مست پنجره رفت ،از جای خود پرید و لبهی پنجره را
گرفت و خود را ابل کش ید .میط بیون خانه را نظاره کرد.
جنگل رسارس سوخته و خال از هرگونه نشانهی حیات.
دستش شل شد و پایی آمد.
مکی در جای خود ایس تاد و اسرتاحت کرد و بعد از یک
دقیقه به میان هال خانه ابزگشت .هیچ ایدهای برای خلص
شدن از این موقعیت نداشت و معل هیچ راه جنایت به مغزش
خطور نیکرد .یک دور س یصد و شصت درجه در وسط
خانه زد و دوابره به مست ااتقهای خواب نمیهاتریک موجود
در کنار ه گام برداشت .آنها را برای ابر دوم وارس کرد و
مهچنی رسی به حامم و دستشوی و آشپزخانه زد.
در متام دیوارهای خانه اثری از دود انش از روشن کردن آتش
در جماورت دیوار دیده میشد .پس از وارس دوابره ک خانه

به میان هال ابزگشت و اینابر در اثر خس تگی به گوشهای
از دیوار روبهروی پنجره تکیه داد و نشست.
چشامنش به پنجره خیه شده بود و باختیار تیرتهای
روزانمههای ورزش را میخواند .در مهی حال بود که آرام
آرام حواسش از تیرتها به روی خود اکغذ روزانمهها ممترکز
شد و تکههای ذغال که اطرافش ریته شده بودند ه
حواسش را به خودشان معطوف کردند و فکری به رسش زد.

فصل سوم
تصمی گرفت در این خانه که در آن نه آب و غذای ایفت
میشد نه هیچ وس یلی سودمندی؛ به حس غریزیاش
اعامتد کند و اب تنها چیهای موجود یعن تکههای روزانمه
و ذغال تنها اکری که از دستش بر میآید را اجنام دهد.

یعن نقاش کردن
ابتدا به مست پنجره خی برداشت و تکههای روزانمه را
از جا کند .ذغالهای ریته شده روی زمی را مجع کرد و
به هامن گوشه که نشس ته بود ابزگشت و پس از مرتب
کردن اکغذهای روزانمهها ،نقاش کش یدن را رشوع کرد.
ابتدا نای بیوین یک خانهی جملل که بیشرت شبیه به یک
اکخ بود را کش ید و اکغذ را کنار گذاشت .این ابر یک
اکغذ دیگر برداشت و جنگل انبوه اب درختهای تنومند
را نقاش کرد .روی ابق اکغذها ه تصاویری از حیواانیت
نظی اسب ،گاو و گوسفند و پرندگاین مانند پرس تو،

گنجشک و  ...را رس کرد .اکغذها متام شدند اما ولع او
برای نقاش کش یدن متام نشد.
اینابر دست از اکغذها برداشت و به مست دیوارها رفت
و روی هر کدام تصویری از نای داخل خانه کش ید.
طوری که انگار تصویر وسایل که موجود نبودند را
میخواست خلق کند .چند ختت خواب در ااتقهای
خواب چند وس یلی آشپزخانه در جای خمصوص به خود
و درب و پنجره و وسایل دیگری نظی مبل لوسرت و ...
در جاهای دیگر خانه.
حدود چهارساعت در حال نقاش کش یدن بود و پس از
امتام اکر در اثر خس تگی زاید گوشهای نشست و در
عرض پنج دقیقه به خواب فرو رفت.

فصل چهارم
به مض بیدار شدن از خواب اب منظرهای رو به رو شد
که موهای بدنش را س یخ کرد .دیگر خبی از آن خانهی
مرتوکه و دیوارهای سوخته نبود و آن خانهی رسارس
س یاهی و آلودگی جایش را داده بود به یک اکخ جملل و
زیبا اب وسایل نو و گرانقمیت.
این اتفاق به هامن اندازه برای او تعجبآور بود که گی
افتادنش در آن خانهی مرتوکه ،عیب و غی قابل ابور
بود .از روی زمی بلند شد و به مست میی که میان
طبقه فوقاین اکخ قرار داشت رفت .به مض رس یدن به
می اب نقاشهای که کش یده بود مواجه شد اب این تفاوت
که نقاشها در اکغذهای سفید و متی و اب مداد کش یده
و مهچنی رنگآمیی شده بودند.
چشمش به نقاش اکخ افتاد و بهمااب به این فکر رس ید
که نای بیوین اکخ را ببیند .رسیع از جای خود تاکن

خورد و از پلهای طبقه فوقاین اکخ پایی رفت و از
درب ورودی آن خارج شد .مهیطور که نقاش در
دستش بود به اکخ خیه شد و در کامل شگفت دید دقیقا
شبیه به آن نقاش است که کش یده است.
صدای اس ب او را به خود آورد ات اسب و دیگر حیواانت
موجود در یکی از نقاشها را ه اطراف خود ببیند.
مهچنی در این نی رصد جزی جنگل انبوه اب درختان
تنومند ه نظرش را به خود جلب کرد.

فصل پنجم
خواب بود ای بیداری؛ وه بود ای حقیقت؛ شک بود ای یقی
در هر حال فرق نیکرد ،نیکند و خنواهد کرد .او داشت در
آن بعد از هس ت و وجودیت خود زندگی میکرد .دنیای که
ساخته بود حاصل هرنش بود و چکیدهای از عصارهی
وجودی خودش در آن جاری بود ات بتواند به حیات خود در
آن ادامه دهد.
سه نقاش در دس تانش قرار داشتند و داشت فکر میکرد
چطور اب هرن خود به یک ساخامتن بجان و دو دس ته
موجودات زنده جان خبش ید و آنها را خلق کرد .بیش از این
نکته داشت به این مس ئل فکر میکرد که چطور میتواند
ادامهی ماجرا را پیش ببد .در واقع داشت فکر میکرد در
مهی بعد از هس ت مباند ای گذر کند .از آجنای که گذش ته را
قبل از دنیای مرتوکهی قبل به اید نیآورد دلشورهای عیب

داشت که چه اتفاق خواهد افتاد ای اینکه اصل ابید چه اتفاق
را رق بزند.
بخیال فکرها شد و به داخل اکخ ابزگشت .از پلها عبور
کرد و به مست میی که نقاشها روی آن قرار داشتند حرکت
کرد .سه نقاش را روی می قرار داد .دست در کشوی می
فرو برد و یک دس ته اکغذ سفید بیون آورد و روی می قرار
داد .جعبهی مداد رنگیها را ه بیون آورد و آماده شد برای
نقاش کش یدن.

فصل ششم
این ابر خوب میدانست که ابید برای خلق به اکغذ اتاک کند
و نیاز به خلق جزییات ه نیست .اما این نکته را نیدانست
که کش یدن نقاش جدید دنیای فعل را خراب میکند ای چیی
به آن اضافه میکند.
حسش مانند کس بود که در یک هزارتوی پیچیده گی افتاده
است .اما دوابره به حس غریزیاش که میگفت نقاش بکش
اتاک کرد .ابلخره دفعهی قبل که به حسش توجه کرد اوضاع
هبرت شد پس این ابر ه هامن اکر را کرد .ابتدا مقداری غذا
کش ید ات گرس نگیاش را برطرف کند .به مض خلق نقاش،
غذا روی می حاض شد.
غذا را نوش جان کرد و دست از نقاش کش یدن برداشت.
تصمی گرفت قبل از ادامهی ماجرا گشت و گذاری در اکخ
بزند .اکخ که خلق کرده بود اما هیچ اس تفادهای از آن نکرد.
به ااتقهای خمتلف اکخ که حدودا بیست ااتق بودند رسکشی

کرد و قسمتهای خمتلف آنها را وارس کرد .نقاشهای
قدیی و زیبای روی دیوارها ،لوسرتهای بزرگ و گرانقمیت،
جا مشعیهای طل و  ...که حس پادشاهی به او میداد.
اما او نیخواست پادشاه ابشد و یک آدم عادی بودن را
ترجیح میداد؛ پس تصمی گرفت اکخ را تبدیل به یک خانهی
معمول کند.

فصل هفت
روی می حتریر نشس ته بود و رسش را میخاراند و به این
نکته فکر میکرد که چطور میتواند این اکخ را به یک خانه
معمول تبدیل کند .گذر زمان برایش حس خفگی را به مهراه
داشت .انگار حس از درون میگفت زمانش برای اجرای
کردن این تصمی مدود است.
به جای رجوع به حس غریزیاش این ابر به عقلش رجوع کرد
و قانوین برای این تبدیل شدن تعریف کرد .او ابتدا یک
پاککن کش ید و آن را اب این روش خلق کرد .سپس نقاش
اکخ را از میان نقاشها برداشت و به مهراه جعبه مدادرنگیها
و هامن پاککن اتزه خلق شده از اکخ خارج شد.
در راه پل متام فکرش این بود که اگر این دنیا خملوق دست
او و هرنش است پس قوانی حاک بر آن ه میتواند توسط او
خلق شود .رو به روی اکخ نشست و اب پاککن تصویر آن را
از روی اکغذ پاک کرد و دید که اکخ به ترتیب پاک شدن

روی اکغذ به طور مهزمان دارد مو میشود .پس قانون
خودساخته او که نتیجهی اراده عقلیناش بود داشت درست
معل میکرد .نقاش را ات انتها پاک کرد و اکخ ه اکمل مو شد.

فصل هش ت
پس از امتام پاک شدن نقاش اکخ و مو آن از صفحهی
روزگار ،نقاش نقاش یک خانهی معمول را جایگزین نقاش
قبل کرد .در حی خلق نقاش و امتام آن هیچ چیی جایگزین
اکخ نشد و در دنیای واقعی مهچنان جای آن خال بود و اثری
از خانه در آن دیده نیشد.
ابری دیگر به غریزهاش رجوع کرد ات راهحل مشک را بیابد.
در اعامق وجودش حس مانند یک پیام دروین به او گفت
که ابید مهراه اب نقاش برود و در منطقهای که ساخامتن قبل
قرار داشت ابیس تد ات ساخامتن جدید خلق شود.
بدون معطل رفت در وسط منطقه مورد نظر ایس تاد و خانه
دورش ساخته شد .برای حلظهای چیی از ذهنش عبور کرد
که کشف راز حبس شدن در آن خانهی مرتوکه بود .هامنطور
که بدون درب و پنجره در آن خانه قرار داشت و تصورش
این بود که او را در وسط خانه قرار دادند و بعد خانه را

ساختند .حال دقیقا هامن اتفاق را جتربه کرد .حلظهای بی وجود
نداشت درب به جانش افتاد ول رسیعا فروکش کرد .زیرا درب
رو به روی او قرار داشت و مهچنی ایدش آمد که برای خانه
درب کش یده است.
پس از چند حلظه اتفاق دیگری ه او را به خود آورد؛ آن ه
اینکه این خانه عینا شبیه به هامن خانهی قبل بود اب این تفاوت
که اینابر ه وسایل در آن قرار داشت و ه مرتب و سال
بود .در واقع نسخهی ساملی از هامن خانهی مرتوکه اینابر
جلوی چشامن او قرار داشت.
دوری در خانه زد و پس از وارس اکمل مزنل جدید خود
برای دوش گرفت وارد حامم شد.

فصل هنم
پس از خارج شدن از حامم به دلیل گرس نگی رساغ آشپزخانه
رفت و آن را خال از یچال ای هر وس یلی برق دیگر ایفت!
به مست می حتریر در میان هال خانه رفت؛ اکغذی از کشوی
آن بیون آورد و مقداری غذا را نقاش کرد و پس از خلق،
رشوع به خوردن کرد.
هوا رو به اتریکی میرفت و او اثری از لمپ و برق در خانه
نیایفت و متوجه شد ابید خانه را اب مشعهای که در اطراف
قرار دارد روشن کند .از آشپزخانه یک قوطی کبیت برداشت
و به مست مشعهای روی می حتریر رفت و آنها را روشن
کرد .یک مشعداین سه شاخه که دو مشع روی آن قرار داشت.
پس از روشن شدن مشع ،روی می نشست و از کشوی می
دس تهای اکغذ بیون آورد و نقاش خانه را ه کنار آنها قرار
داد.

داشت فکرش را ممترکز میکرد که چه اکری ابید بکند که
خیازهای ابعث شد دستش به مشعداین ااثبت کند و مشعها
بیفتند روی نقاش خانه و نقاش آتش بگید .در حلظه مهه جا
را آتش فرا گرفت .آتش از هر سو زابنه میکش ید و او سعی
در جنات خود داشت .اما هیچ راه جنایت نیافت و وسط خانه
به روی زمی افتاد و بهوش شد .خانه آرام آرام به طور اکمل
سوخت و متام وسایلش انبود شد .طوری که هیچ اثری از
آنها در اطراف دیده نیشد.
•••
وقت به هوش آمد خود را در هامن خانهی مرتوکه و سوخته
ایفت و هیچ چیی از گذش ته و اتفاقایت که برایش رخ داد
را به خاطر نیآورد و تنها ذغالهای که در اطرافش ریته
شده بودند و چند تکه اکغذ راه جنات او از این بنبست
تکراری بودند.

